
Protokół Nr LXI/2018
z LXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol

z dnia 8 października 2018 roku

Ustawowy skład Rady 15
Radni Obecni na sesji 13
Radni nieobecni na sesji R. Kozak, W. Plizga

Osoby zaproszone na sesję:
1. Mariusz Śnieżek Wójt Gminy

2. Jan Podbilski Skarbnik Gminy

3. Leszek Urban Sekretarz Gminy

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady LXI sesji Rady Gminy Fredropol. 
Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność. Sesja zwołana na wniosek Wójta Gminy
Mariusza Śnieżka.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 zmian w Budżecie Gminy na 2018 rok

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski 

 Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujący.

 Statutu Gminy Fredropol

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Józef Kożuch 

Przewodniczący wyjaśnił, że jest to dostosowanie Statutu do wymogów prawa w związku z nową
kadencją samorządów. Miedzy innymi transmisja i rejestrowanie obrad, głosowań. 

Radny  J.  Solski  –  poprzednia  sesja  miała  być  już  ostatnią,  byli  zaproszeni  goście,  były
podziękowania za czteroletni trud pracy. Ale radni trochę się obijali, bo jak można było cztery lata
pracować  na  kłamliwym Statucie,  wiele  było  takich  przekłamań  mimo  że  na  każdej  sesji  był
mecenas. I teraz zwołujemy sesję nadzwyczajną, żeby Statut zmieniać, za dwa tygodnie są wybory,
będzie nowa Rada i niech nowa Rada sobie ten nowy Statut opracuje. I niech nowa Rada wie, że ta
Rada przespała Statut, bo byli radni, którzy się przez cztery lata nie odezwali, nie przeszkadzało
nam cztery lata, a dzisiaj ostatnia sesja, nadzwyczajna, za dwa tygodnie wybory i teraz będziemy
Statut zmieniać. Cztery lata nam nie przeszkadzało, że Wójt jest przełożonym szkoły podstawowej
w  Sierakoścach,  której  nie  ma,  Gminnego  Ośrodka  Kultury,  którego  nie  ma.  To  Wójtowi  nie
przeszkadzało, a dzisiaj nagle się obudził.  
Przewodniczący wyjaśnił, że obowiązek podjęcia tej uchwały jest do końca tej Rady. Nad nowym
Statutem będzie  pracować  nowa  Rada,  my  musimy  dostosować  teraz  Statut  do  ustawy,  która
nakłada na nas taki obowiązek. 
Radny S. Puchala – po co poprawiać w takim terminie skoro będzie to kolejny bubel prawny, który



trzeba będzie poprawiać. Np. Paragraf 24 pkt. 5, paragraf 25 ust. 2  Pierwszą sesję nowo wybranej
rady  gminy  zwołuje  komisarz  wyborczy  na  dzień  przypadający  w  ciągu  7  dni  po  ogłoszeniu
zbiorczych wyników wyborów do na obszarze całego kraju. Natomiast ustawa art. 20 ust. 2, tej
nowej ustawy mówi że pierwsza sesja ma być zwołana w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady. Jest
to bubel prawny, nie powinniśmy tego podejmować bo za chwile będziemy zwoływać kolejną sesję
żeby to poprawić. W paragrafie 59 pkt. 2 po co wykreślamy słowa, że integralną częścią protokołu
nie ma być zapis obrazu i dźwięku. Dlaczego to wykreślamy, nawet jeśli ustawa tego nie nakazuje
zostawmy to, tak było w poprzednim Statucie, niech tak zostanie, ktoś się boi, że można będzie
porównać zapisy z tym co zostało zapisane w Protokole, tak jak w ubiegłej kadencji, gdzie wiecznie
fałszowano Protokoły. Powinna być możliwość porównania, jeśli ktoś będzie chciał proszę sobie
odsłuchać,  proszę porównać z  zapisami  w Protokole.  Radny stwierdził,  że  jest  za odrzuceniem
projektu uchwały.
Przewodniczący – jeśli pan twierdzi, że fałszowano Protokoły, gdzie Pan był przez cztery lata, że
nic Pan z tym nie robił 
Radny S. Puchala – fałszowano, mam na to dowody, w domu mam zapis dźwięku i zapis Protokołu,
zgłosiłem to na sesji, czytałem poprawkę do tego
Przewodniczący – tym się powinien Prokurator zająć
Radny S. Puchala – myślę, że przyjdzie na to czas. Jestem za odrzuceniem tego projektu uchwały
ponieważ jest to bubel prawny, a podejmowanie go przed wyborami jest bezzasadne 
Radny J.  Lichota  –  powinniśmy nad tym podyskutować  ,  zrobić  spotkanie  wcześniej,a  nie  na
nadzwyczajną sesję, to jest niepoważne 

Głosowanie wniosku radnego S. Puchali: 3 głosów za, 10 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
  

 Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 10 głosów za, 3 głosy przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących.

4. Zakończenie obrad sesji 

Przewodniczący  podziękował  zebranym  za  udział  i  zakończył  obrady  LXI  sesji  Rady  Gminy
Fredropol


