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

z dnia 07 maja 2018 roku

Ustawowy skład Rady 15
Radni Obecni na sesji 11
Radni nieobecni na sesji R. Kozak, B. Moskowicz, 

J. Solski, W. Plizga

Osoby zaproszone na sesję:
1. Leszek Urban Sekretarz Gminy

2. Jan Podbilski Skarbnik Gminy

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady LIII sesji Rady Gminy Fredropol.  Na
podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność. Sesja zwołana na wniosek Wójta Gminy
Mariusza Śnieżka. Wójt z powodu wyjazdu służbowego nie może uczestniczyć w sesji.

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

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski

 Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących.

 ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Fredropol 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch

Radny S. Puchala stwierdził, że uchwały te nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym,
zapytał dlaczego?

I. Solarczyk – pracownik Biura Rady Gminy wyjaśnił, że zmiany jakie nastąpiły w uchwale
spowodowane są uwagami Wydziału Prawnego Wojewody Podkarpackiego oraz Kuratorium
Oświaty. Jeszcze początkiem marca uchwały bardzo podobnej treści jak podjęta przez Radę
Gminy były publikowane w Dzienniku Urzędowym, natomiast potem nastąpiła zmiana w
ocenie uchwał przez Wydział Prawny Wojewody i uchwała podjęta przez naszą radę jak i
prawie identyczna w treści uchwała Rady Miasta Rzeszowa zostały zakwestionowane.

I. Solarczyk  –  przedstawił  zmiany  w  uchwale  jakie  wynikają  z  konsultacji  z  Wydziałem
Prawnym Wojewody.  Cały  Rozdział  VII  poprzedniej  uchwały  dotyczący nagród  zostaje
wyodrębniony  bez  uwag  merytorycznych  do  oddzielnej  uchwały,  która  również  będzie
procedowania na dzisiejszej sesji. 

Przewodniczący wyjaśnił, w dotychczas obowiązującej uchwale z października 2012 roku
są zapisy, które teraz zostały zakwestionowane, np. różnicowanie dodatków dla Dyrektorów
Szkół. 

Radny S. Puchala – ta uchwała, którą dzisiaj mamy to jest trzecia na przestrzeni kilku miesięcy, nie



wiadomo po co bo mieliśmy dobrą uchwałę i zmieniamy ja po to żeby dokopać jednej osobie,
zrobić lepiej drugiej osobie? To jest robione ewidentnie pod jedną osobę. Na ostatniej sesji były
podjęte trzy uchwały, dzisiaj poprawiamy dwie, co się stało z trzecią, bo nie jest opublikowana, za
chwile może być kolejna sesja nadzwyczajna bo trzeba będzie poprawić trzecią uchwałę. 
Przewodniczący wyjaśnił, że poprawiamy jedną uchwałę, z której wydzielamy dwie, dwie pozostałe
nie zostały zakwestionowane przez Wojewodę. 
I.  Solarczyk  wyjaśnił,  że  pozostałe  dwie  uchwały  dotyczące  spraw  oświatowych  podjęte  na
poprzedniej sesji Rady Gminy zostały przez Wojewodę zaakceptowane i zostaną opublikowane w
Dzienniku Urzędowym.

 Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących.

 ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Fredropol

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch

  Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących.

 uchylenia uchwały Nr XLVII/377/2017 Rady Gminy Fredropol z dnia 29.12.2017
r. oraz wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na dokonanie zamiany nieruchomości

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch

 Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących.

4. Rozpatrzenie wniosku o dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przewodniczący odczytał podanie Pana S. Kasperskiego w sprawie przedłużenia umowy
dzierżawy działki nr 446/8 położonej w obrębie Nowe Sady na okres od 21.06.2018 do
31.12.2023 r. Jest zgoda rady sołeckiej. Pismo zostało skierowane do Komisji Rolnictwa,
która zaopiniowała je negatywnie. 
Przewodniczący  wyjaśnił,  że  dzierżawa  kończy  się  20.06.2018  r.  czyli  w  tym  dniu
dzierżawca powinien zwrócić działkę Gminie
Radny J. Lichota – działka jest obsiana i skoro zdążył zasiać to musi zebrać plon 
Przewodniczący wyjaśnił, że Gmina w tym roku nie może zgłosić tego gruntu do dopłat,
należy rozważyć przedłużenie dzierżawy do końca roku, żeby dzierżawca mógł zebrać to
co zasiał, a w przyszłym roku Gmina zgłosi do dopłat
Radny J. Gierczak – powinien na sześć miesięcy przed końcem dzierżawy złożyć podanie,
jeżeli zasiał to Gmina może mu zwrócić koszty . Trzeba przygotować uchwałę do czasu
zebrania plonów
Skarbnik J. Podbilski – musi mieć dzierżawę do końca roku, żeby nie zwracać dopłat
Przewodniczący  stwierdził,  że  przekaże  Wójtowi  stanowisko  Rady  w  sprawie
przygotowania projektu uchwały na dzierżawę działki do końca roku

5. Zakończenie obrad sesji



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


