
Protokół Nr LXV/2014 
z LXV sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 10 listopada 2014 roku 
 
(Ostatnia sesja kadencji 2011 – 2014) 
 
Stan Rady Gminy 15 
Obecni na sesji 12 
Nieobecni A. Gulik, E. Mlaś, K. Krzyżanowski 3 
 

1.  Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 
2.  Leszek Urban Sekretarz Gminy 
3.  Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 
4.  Bożena Nuckowska Kierownik GOPS 
5.  Dominik Cebeńko Kierownik Gminnego Zakładu Usług 

Wodnych 
6.  Teresa Szmuc Kierownik GBP w Fredropolu 
7.  Anna Uchman ZOSziP w Fredropolu 
8.  Ryszard Gołębiowski Radny powiatu przemyskiego – członek 

zarządu 
9.  Krzysztof Kołodziejczyk Radny powiatu przemyskiego 
10.  Stefan Moskowicz Członek Podkarpackiej Izby Rolniczej 

 
 
W sesji udział wzięli sołtysi wg. załączonej listy, raz przedstawiciele Uniwersytetu 
Rzeszowskiego 
 
1. Otwarcie sesji 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski. Powitał radnych, 
zaproszonych gości, następnie na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad. 
 
 
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie 

międzysesyjnym 
 
Uchwały z dwóch ostatnich sesji nadzwyczajnych w sprawie zmian w budżecie 
Gminy zostały zrealizowane.  
14.10 – udział w uroczystych apelach z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkołach 
w Huwnikach i Fredropolu 
17.10 – uroczyste poświęcenie placu zabaw w Kniażycach prze bp. Adama Szala 
22.10 – uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie z udziałem 
Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomicz – Śmigielskiej 
27.10 – udział w uroczystym poświęceniu drogi powiatowej w Hermanowicach 
 



4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmian w Budżecie Gminy na 2014 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
Przewodniczący wyjaśnił, że uchwała o wysokości podatku rolnego nie będzie 
podejmowana, a obowiązywać będzie w 2015 roku stawka podatku podana w 
Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta 
za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2015. 
Stawka ta wynosić będzie 61,37 zł. od hektara. W roku 2014 stawka była przez Radę 
obniżona z 69,28 do kwoty 65,00 zł. 
Stawki pozostałych podatków pozostają bez zmian w stosunku do roku 2014. 
 

 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 
2015 roku na terenie Gminy Fredropol 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

 wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2015 roku na 
terenie Gminy Fredropol 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

 ustalenia stawek opłaty targowej 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

 określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 
2015 roku na terenie Gminy Fredropol 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 



 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga  
i logopedy oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli 
prowadzących zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w 
ramach jednego etatu 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

 Uchwalenia Regulamin Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy 
Fredropol 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy 
 
 

1. Przeznaczyć do dzierżawy część działki nr 126/1 o pow. 1,4000 ha z pow. 4,4664 ha, 

położonej w Nowosiółkach Dydyńskich na okres 29 lat na rzecz Państwa Anny i 

Stanisława Nuckowskich, zam. Przemyśl, ul. Smolki 24/10 na cele rekreacyjno – 

sportowe i hodowli ryb, z możliwością budowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w technologii drewnianej. 

 

Uchylić uchwałę Nr XXIV/217/2005 Rady Gminy Fredropol z dnia 16 września 2005 r., 

dotyczącą przeznaczenia do dzierżawy części działki o pow. 1,00 ha z nieruchomości 

oznaczonej nr 126/1 o pow. 4,457 ha, położonej w Nowosiółkach Dydyńskich na rzecz 

Stanisława Nuckowskiego zam. w Przemyślu na okres 10 lat z przeznaczeniem na hodowlę 

i łowisko ryb. 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został przesłany do 
zaopiniowania przez rade sołecką, została do Biura rady przekazana tylko lista 
obecności z zebrania wiejskiego, bez opinii. 
Sołtys Z. Odstrasz poinformował, że ani zebranie wiejskie, ani rada sołecka sołectwa 
Nowosiółki dydyńskie nie zajęła stanowiska w tej sprawie.  
Radny J. Lichota stwierdził, że był na tym zebraniu i mieszkańcy byli przeciwni.  
 



Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 10 głosów za, 1 głosów przeciw, 1 głosów 
wstrzymujących 
 

 

2. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat na dzierżawę 

nieruchomości gminnej, o pow. 0,0150 ha, stanowiącej część działki 

nr 2/101 o pow. 1,2800 ha położonej w obrębie Młodowice na rzecz Pani Zofii Bal 

zam. Młodowice Os. 12/1 z przeznaczeniem na cele rolne.  

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

3. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat na dzierżawę 

nieruchomości gminnej, o pow. 0,0300 ha, stanowiącej część działki nr 2/101 

o pow. 1,2800 ha położonej w obrębie Młodowice na rzecz dotychczasowego 

dzierżawcy – Pana Mariana Dejnak zam. Młodowice Os. 12/10 z przeznaczeniem na 

cele rolne.  

 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
 

4. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat na dzierżawę 

nieruchomości gminnej, o pow. 0,0200 ha, stanowiącej część działki nr 2/101 

o pow. 1,2800 ha położonej w obrębie Młodowice na rzecz dotychczasowego 

dzierżawcy – Pani Beaty Pawlus zam. Młodowice Os. 12/14 z przeznaczeniem na cele 

rolne.  

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbilski 
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
 
5. Zapytania i interpelacje radnych 
6. Dyskusja 
 
Radny S. Turczyński podziękował Wójtowi za wykonanie dróg w Huwnikach 
 
Ryszard Gołębiowski – Członek Zarządu powiatu Przemyskiego przedstawił 
informacje na temat realizacji inwestycji powiatowych na terenie Gminy Fredropol w 
ostatniej kadencji. Przedstawił również możliwości i zamierzenia Powiatu dotyczące 
realizacji kolejnych inwestycji na terenie Gminy  w przyszłej kadencji. 



Podziękował za dotychczasowa współpracę Wójtowi, Gminy, Radzie Gminy, 
sołtysom. 
Radny J. Lichota stwierdził, że Gmina może również korzystać ze środków Lokalnej 
Grupy Rybackiej „Starzawa” tylko trzeba składać wnioski 
Wójt odpowiedział, że składamy takie wnioski, świetlica w Sierakoścach została 
wyremontowana z tych środków, jednak Gmina jest ograniczona korzystaniem z 
puli środków LGR ponieważ obowiązuje parytet środków w stosunku do 
mieszkańców danej Gminy 
Radny J. Lichota stwierdził, że dobrze, że swego czasu nie wystąpiliśmy z LGR 
Wójt odpowiedział, że jeżeli byśmy wtedy nie stawiali twardych warunków, miedzy 
innymi trochę „szantażując’ wystąpieniem to nie dostalibyśmy tych środków wcale, 
albo połowę bo pierwotny podział był inny 
Prof. A. Bobiec – przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uniwersytet 
prowadzi badania naukowe w Kalwarii Pacławskiej. Profesor poinformował o 
pracach jakie zostały wykonane na terenie badań dotyczących min. Gospodarki 
pasterskiej. W ramach eksperymentu ma powstać zagroda na okres 3 lat gdzie będą 
posadzone dęby lokalne. Badany będzie wypływ zwierząt (krowa, owca), będzie 
badany ich wpływ na młode dęby w zależności od zacienienia. Zwrócił się z prośba 
oz zgodę na postawienie takiej zagrody na działce nr 520 w Kalwarii Pacławskiej. W 
najbliższym czasie zostanie złożony duży wniosek. W ramach projektu miały zostać 
wspólnie z Gminą i Nadleśnictwem Bircza stworzony wniosek na ponad 4 mln. euro. 
W planach jest stworzenie w Kalwarii Pacławskiej lub Pacławiu ośrodek z 
infrastrukturą dedykowany edukacji młodzieży na poziomie wyższym. Idealna 
lokalizacją byłaby świetlica w Pacławiu, która wymaga remontu bądź odbudowy od 
podstaw. Wymaga to przygotowania projektu inwestycyjnego. 
Wójt stwierdził, że na pewno taka współpraca będzie, szczególnie przy odbudowie 
świetlicy, ale z założeniem, że jej część będzie pozostawiona do dyspozycji 
mieszkańców, a część przeznaczona na potrzeby badawcze.  
Wójt stwierdził, że nie ma żadnych przeciwwskazań do użyczenia terenu pod 
ogrodzenie eksperymentalnej zagrody do 3 lat przy zgodzie Rady Gminy. 
E. Borowicz – Przewodniczący zrzeszenia sołtysów podziękował w imieniu sołtysów 
za współpracę w mijającej kadencji Wójtowi oraz Radzie Gminy.  
Sołtys J. Łuczak podziękował za inwestycje wykonane w Kłokowicach 
Sołtys T. Jabłecki w sprawie drogi Bąk – Chrust, dziura obok przepustu 
Wójt odpowiedział, że droga jest wykonana ze środków funduszu sołeckiego, już raz 
była poprawiana, ale żwir po każdym deszczu spływa 
Sołtys J. Borowski podziękował za wykonane inwestycje na Osiedlu Młodowice, 
brak tylko 30 m drogi 
Wójt odpowiedział, że jest to działka prywatna i nie można było teraz tego zrobić 
 
Wójt podziękował za współpracę w mijającej kadencji Przewodniczącemu Rady 
Gminy, radnym, Pani skarbnik, sołtysom, radnym powiatowy, kierownikom 
jednostek organizacyjnych urzędu gminy, pracownikom oraz wszystkim 
współpracownikom.  
Wójt wręczył radnym pisemne podziękowania.  
 



7. Zakończenie obrad sesji 

 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział w LXV sesji i zakończył jej obrady 


