
Protokół Nr IV/2015 

z IV (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 15 stycznia 2015 roku 

 

Ustawowy skład Rady 15 

Radni Obecni na sesji 14 

Radni nieobecni na sesji R. Kozak 

 

Osoby zaproszone na sesję: 

1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 

2 Leszek Urban Sekretarz Gminy 

3 Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 

 

1. Otwarcie sesji 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady IV sesji Rady Gminy 
Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność. Poinformował 
radnych, że sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy. 
 
3. Dyskusja. 
 
Wójt wyjaśnił, że złożył w dniu wczorajszym wniosek do Przewodniczącego Rady 
Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej, takie prawo daje mu Ustawa. Jeżeli ktoś z 
radnych nie zgadza się z przedłożonym porządkiem obrad to może go zaskarżyć. 
Sesje zwoływane są nie tylko po to żeby głosować nad uchwałami, ale również 
wtedy, kiedy jest potrzeba przedyskutowania ważnych spraw i taka sytuacja ma 
właśnie miejsce.  
Radny J. Lichota stwierdził, że sesja nadzwyczajna powinna być w jakim temacie, a 
w porządku obrad nie ma żadnego tematu. Sesja nadzwyczajna powinna być w 
jakiejś nadzwyczajnej sprawie 
Wójt odpowiedział, że sprawa, którą chce z Radą przedyskutować i skonsultować 
jest nadzwyczajna i pilna. I mieści się to w pkt. 3 porządku obrad – Dyskusja. 
Przewodniczący poprosił Wójta o przedstawienie sprawy, w której jest zwołana sesja 
Wójt stwierdził, że od początku kadencji na bieżąco informuje Radę o sprawach 
inwestycyjnych. W Budżecie na 2015 rok mamy zapisanych wiele inwestycji, są to 
inwestycje milionowe, na które mamy złożone wnioski. Do każdej inwestycji na 
etapie podpisania Umowy potrzebne są środki na wkład własny, który pochodzi ze 
sprzedaży mienia gminnego. Zdaniem Wójta po konsultacjach z prawnikami, mienie 
gminne powinno być sprzedawane za wyłączną zgodą Rady Gminy i nie ma 
potrzeby prowadzić w tej sprawie żadnych konsultacji. Część radnych oraz sołtysów 
uważa jednak, że takie konsultacje powinny być przeprowadzone. Zostały w 
związku z tym przygotowane projekty uchwał i przekazane sołtysom z prośba o 
przedłożenie opinii do 15 bm. Tak jak już wcześniej Wójt powiedział, jeżeli nie 
będzie zabezpieczenia wkładu własnego na inwestycje ze sprzedaży mienia, to nie 
podpisze żadnej umowy.   



W dniu wczorajszym otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego o 
możliwości dofinansowania zadania „budowa oczyszczalni ścieków w Darowicach”, 
w dniu dzisiejszym do godz. 7.45 musimy przekazać pisemną deklarację w tej 
sprawie.  
Wójt stwierdził, że takiej deklaracji nie podpisze, ponieważ nie ma zabezpieczonego 
wkładu własnego i nie ma szans go uzyskać ponieważ opinie mieszkańców do 
przekazanych projektów uchwał są w 90 procentach negatywne.  
Wójt i parownicy zrobili wszystko co należało, zostały napisane i złożone wnioski 
wysoko ocenione przez Urząd Marszałkowski, a teraz nie mamy możliwości 
podpisania Umowy ponieważ nie mamy zabezpieczonego wkładu własnego, który 
miał pochodzić ze sprzedaży mienia. 
Radny J. Lichota stwierdził, że Budżecie mieliśmy zabezpieczone pieniądze na to 
zadanie, ale w otrzymanej przed uchwaleniem budżetu autopoprawce 
przerzuciliśmy te pieniądze na spłatę kredytów. Czyli mieliśmy zabezpieczone te 
pieniądze, a Wójt je zabrał 
Wójt odpowiedział, że środki w Budżecie są zabezpieczone, ale czy radny wie  skąd 
te środki maja pochodzić i jaki jest zapis w Budżecie? Wyraźnie jest zapisane, że mają 
pochodzić ze sprzedaży mienia gminnego. Były środki większe, złożyliśmy wniosek, 
zostały okrojone, ale w dalszym ciągu są zabezpieczone z zapisem, że maja 
pochodzić ze sprzedaży mienia. Pan radny opowiada głupoty, że Wójt zabrał te 
środki z Budżetu.  
Radny J. Lichota stwierdził, że Wójt wcześniej powinien pokazać, które działki ma 
do sprzedaży 
Wójt odpowiedział, że dostali sołtysi projekty uchwał na konkretne działki. W 
Budżecie środki  na to zadanie są zabezpieczone, jest zapisane, że mają pochodzić ze 
sprzedaży mienia, a radny Lichota uparcie twierdzi, że Wójt te środki ostatnio na 
sesji zabrał. 
Radny J. Gierczak stwierdził, że Wójt oczekuje od Rady deklaracji, że jak Wójt 
podpisze Umowę to radni zagłosują za sprzedażą działek nawet wbrew opinii 
mieszkańców, albo nie zagłosują i powiedzą mieszańcom, że nie będzie oczyszczalni 
i kanalizacji w Darowicach i w tym kierunku powinna się ta dyskusja odbyć, radni 
powinni o tym zdecydować. 
Wójt stwierdził, że przede wszystkim oczekuje od radnych  deklaracji, czego radni 
od Wójta oczekują, tym bardziej, że mamy milionowe umowy realizować  i razem 
współpracować, a radny Lichota zarzuca Wójtowi, że sesja jest zwołana nie tak, że 
Wójt zabrał pieniądze na oczyszczalnię… 
Wójt stwierdził, że w Budżecie są zapisane największe inwestycje w Sierakoścach i 
Nowych Sadach, a radny z Nowych Sadów i pani radna z Sierskośćc głosowali 
przeciw Budżetowi 
Radny J. Lichota, radna E. Turczyński stwierdzili, że wstrzymanie się to nie jest 
przeciwko 
Wójt odpowiedział, że tak samo mogą zagłosować za sprzedażą, wstrzymanie się 
oznacza, że nie chcą sprzedaży  
Radny J. Lichota stwierdził, że Wójt mu zarzuca, że mówi głupoty a w autopoprawce 
do Budżetu jest zapis w dziale 900 budowa oczyszczalni ścieków Darowice z 



przerzutem ścieków w miejscowości Kupiatycze kwota 151 tyś. , przerzucamy te 
pieniądze na zobowiązania. Czyli mieliśmy zabezpieczenie 
Wójt zapytał radnego ile zostaje na zadanie? Było większe zabezpieczenie, po 
złożeniu wniosku przeliczyliśmy, że potrzebujemy 1 600 tyś. , a mieliśmy 
zabezpieczone 1 700 tyś.  
Radny J. Lichota przypomniał, że jest już czwarta sesja, a Wójt nie przedstawił 
informacji ile działek zostało sprzedanych i na jaka kwotę. Wójt powinien wcześniej 
informować jakie działki zamierza sprzedawać 
Wójt przedstawił informację na temat sprzedaży nieruchomości na terenie gminy od 
2007 roku z rozbiciem na miejscowości. Nigdy nie jest tak, że inwestycje robi się tam, 
gdzie sprzedaje się działki, ale tam gdzie jest potrzeba, sprzedaż musi być w całej 
Gminie, sprzedawało się działki w Sierakoścach, żeby zrobić most w Nowych Sadach 
Radny D. Czarnota zapytał czy jest zgoda na sprzedaż w Sierakoścach? 
Wójt wyjaśnił, że Regionalna Izba Obrachunkowa przy opinii do Budżetu żąda 
wykazu mienia jakie ma być sprzedane. Taki wykaz został przygotowany i na jego 
podstawie zostały przygotowane projekty uchwał i przekazane sołtysom do 
zaopiniowania. Ponad 80 procent opinii jest negatywnych, na tak są Makowa, 
Sierakośce, Aksmanice, Kniażyce, Gruszowa, pozostałe są na nie. Wójt i Rada Gminy 
zostali wybrani po to żeby rządzić tą Gminą i podejmować decyzje, jak damy się w 
każdej decyzji podporządkować opinii mieszkańców każdego z osobna pytać to nic 
nie zrobimy. Wkład własny do oczyszczalni ścieków w Darowicach został 
zmniejszony ale pozostał w takiej wysokości w jakiej jest nam potrzebny.  
Radny A. Latocha zapytał, kto ma rządzić, bo jak będą rządzić mieszkańcy i nie 
będziemy sprzedawać to skąd brać pieniądze? Trzeba bardziej uświadamiać 
mieszkańców 
Przewodniczący J. Kożuch stwierdził, że zebranie wiejskie nie może stać ponad Radą 
Gminy i Rada może podejmować decyzje nawet wbrew opinii mieszkańców 
Wójt wyjaśnił, że mamy dużo działek zgłoszonych do dopłat bezpośrednich i tych 
działek na pewno nie będziemy sprzedawać. Z działek które sprzedajemy też mamy 
dochody w postaci podatków. Sprzedajemy takie działki, które dadzą duży dochód 
do Gminy, np. jest propozycja zakupu działki pod bazę szkoleniową GROM, to może 
dać duże pieniądze i prestiż dla Gminy, to mamy o zgodę pytać mieszkańców? Część 
działek mamy takich, które kiedyś były mieniem wiejskim i tych działek nie 
sprzedajemy, a jeśli już to za zgoda zebrania wiejskiego, ale większość działek nigdy 
nie była mieniem wiejskim i nie musimy nikogo pytać o zgodę  
Przewodniczący stwierdził, że mieniem wiejskim były głównie pastwiska, teraz one 
zarastają lasem bo nie ma już krów 
Radny A. Latocha stwierdził, że potrzeba większej współpracy sołtysów z 
mieszkańcami 
Wójt stwierdził, że mieszkańcy oczekują od radnych i Wójta, żeby robić drogi, 
kanalizację i inne inwestycje 
Tak samo jak w sprawie oczyszczalni otrzymaliśmy zapytanie od Urzędu 
Marszałkowskiego w sprawie realizacji zadania utwardzenia terenów kostką przed 
szkołą we Fredropolu i przy budynku w którym mieści się GOPS i inne jednostki, 
czeka na podpisanie umowa na drogę w Gruszowej, zostały złożone wnioski na trzy 
drogi, których nie mamy w budżecie, ale mamy już potwierdzenie, że dostaniemy 



pieniądze. Droga do Kalwarii 1 800 tyś. wartość kosztorysowa, dotacja 80%, i teraz 
powstaje pytanie, czy mamy szanse te pieniądze wykorzystać  
Radny J. Lichota stwierdził, że mieszkańcy rozumieją i zgadzają się na sprzedaż 
tylko trzeba z mieszkańcami rozmawiać, a nie rzucać kawałek pisma. Są sprzedaże, 
są wyniki tylko trzeba, żeby w ślad za tym poszły jakieś inwestycje we wsi  
Wójt odpowiedział, że radny Lichota był radnym w kadencji 2006 – 2010 i 2010-2014, 
ile było spotkań z mieszkańcami w kadencji jak Wójtem był Pan Żak, a ile w ostatniej 
kadencji. W ostatniej kadencji takie spotkania były przynajmniej raz w roku i 
wszystkie sprawy były mieszkańcom tłumaczone, a radny teraz mówi, że Wójt nie 
konsultuje  
Radny J. Gierczak stwierdził, że to będzie najważniejsza kadencja w historii Gminy, 
kończy się okres programowania, zaczyna się następny, od nas zależy czy to 
wykorzystamy, teraz musimy sobie powiedzieć czy tą szanse wykorzystamy i coś 
zrobimy, a jak nie to musimy powiedzieć Wójtowi, że nie robimy, kupimy na sesje 
więcej kawy, ciastek i przesiedzimy te cztery lata. Jeśli zmarnujemy te cztery lata to 
potem nic nie zrobimy bo nie będzie pieniędzy, a za środki własne nas nie stać i 
trzeba to jasno mieszkańcom powiedzieć. Pieniądze w Budżecie to jest tylko teoria, a 
teraz żeby cos zrobić to trzeba pieniędzy, to że podejmiemy uchwały o sprzedaży to 
nie znaczy, że wszystko uda się sprzedać bo jest słaba koniunktura w tej chwili  
Wójt potwierdził, że od podjęcia uchwały do sprzedaży to jest daleka droga, bo 
mamy wiele działek, są podjęte uchwały ale nie ma zainteresowania kupnem, 
mieszkańcy oczekują od Rady, żeby pewne rzeczy robić, ale decyzje należą do Rady, 
Wójt tal samo oczekuje od Rady decyzji, bo na tym polega rządzenie 
Radny S. Turczyński stwierdził, że Rada musi pomóc Wójtowi, a nie być cały czas 
przeciw  
Wójt podał przykład Kupiatycz, gdzie jest inwencja kanalizacji, a mieszkańcy są 
przeciw sprzedaży 
Radny Ł. Mirowski odpowiedział, że w głosowaniu był remis, bo jest nie rozwiązana 
sprawa ujęcia wody  rowu 
Wójt wyjaśnił, że dopiero po podjęciu uchwały o sprzedaży może być wydzielona 
działka i dokonany jej podział, przed podjęciem uchwały niema sensu tego robić bo 
może się okazać, że są to niepotrzebne koszty 
Radny J. Solski  stwierdził, że mieszkańcy są niedoinformowani, sołtysi też nie 
zawsze potrafią właściwie przekazać informacje na zebraniu, jak na przykład 
dzierżawa stawu w Nowosiółkach  
Wójt odpowiedział, że mieszańcy Nowosiółek skierowali pismo do Rady Gminy  o 
uchylenienie uchwały z powodu naruszenia prawa, Rada nie mogła tej uchwały na 
tej podstawie uchylić, ponieważ przy jej podnajmowaniu nie naruszono prawa, 
działka jest na wykazie, ale umowa nie została jeszcze podpisana, jeśli wpłynie 
pismo od mieszkańców w tej sprawie to na pewno zostanie ona ponownie 
rozpatrzona. Wielokrotnie Wójt proponował cykliczne np. raz na miesiąc spotkania z 
sołtysami, ale zostało to bez odzewu  
Przewodniczący poprosił, żeby każdy radny wyraził swoje stanowisko w sprawie 
sprzedaży działek 
 
 



 

BAŃCZAK Artur – jest za sprzedażą, ale kiedyś jak będą inwestycje w 
Makowej to żeby inne miejscowości tez to wsparły sprzedażą 

CZARNOTA Daniel - jest za sprzedażą, ale jak są w miejscowościach jakieś 
działki „strategiczne”, to żeby rada szanował decyzję sołtysa czy radnego w 
tej sprawie  
GIERCZAK Józef - jest za sprzedażą, bardzo dobrze, że odbywa się taka sesja i 
taka dyskusja, bo ona daje pozytywne efekty i wiedzę na temat działania 
Wójta i Rady. Trzeba pozbyć się tych działek, które i tak zarastają, a te 
wartościowsze na razie zostawić. Trzeba sprzedawać i inwestować 
KOZAK Ryszard - nieobecny 

KOŻUCH Józef - jest za sprzedażą 
LATOCHA Andrzej - jest za sprzedażą, trzeba lepiej informować 
społeczeństwo i bardziej zaangażować sołtysów 
LEKOWASKA Renata - jest za sprzedażą, trzeba sprzedawać i inwestować, 
żeby wykorzystać te cztery lata i pieniądze jakie można pozyskać. Należy się 
tylko wstrzymać z działkami w centrum wsi, tak jak działka przy szkole w 
Fredropolu 

LICHOTA Jerzy - jest za sprzedażą, ale bez wchodzenia w konflikty z 
mieszkańcami  

MIROWSKI Łukasz - jest za sprzedażą, ale trzeba sprzedawać z głową, żeby 
jeszcze naszym dzieciom coś zostało 

MOSKOWICZ Bogusław – jest za sprzedażą 

PLIZGA Wiesław – jest za sprzedażą 
PUCHALA Sebastian - jest za sprzedażą, są to ostatnie cztery lata programów 
unijnych i jeżeli możemy pozyskiwać 80% z Unii na inwestycje to należy to 
robić bo taka szans się już nie powtórzy. Trzeba też zgodnie ze strategia 
Rozwoju wyznaczyć właściwy kierunek rozwoju Gminy 

SOLSKI Jerzy - jest za sprzedażą, ale trzeba poprawić politykę informacyjną, 
nie można działać wbrew mieszkańcom 

TURCZYŃSKA Ewa - jest za sprzedażą, tylko, żeby wioska o tych rzeczach 
wiedziała  

TURCZYŃSKI Stanisław – jest za sprzedażą 
 
Wójt odpowiedział radnemu Czarnocie, że zawsze była taka praktyka, że na sesji 
radny i sołtys z danej miejscowości są pytani o opinię w sprawie sprzedaży działki w 
ich miejscowości, w razie wątpliwości uchwała jest wycofywana do komisji 
Wójt odpowiedział radnemu Lichocie, że w prawdzie w ostatnim roku sprzedano w 
Nowych Sadach na 1 200 tyś. zł., ale te pieniądze tam wracają, został 
wyremontowana świetlica za 150 tyś. zł, kanalizacja 200 tyś. zł., a w latach 
poprzednich były inwestycje w Nowych Sadach, a sprzedawało się w innych 



miejscowościach. Są robione inwestycje w miejscowościach, w których nawet nie 
mamy działek do sprzedaży, ale trzeba pamiętać, że Budżet całej Gminy jest 
wspólny, a radni są radnymi całej Gminy, w poprzedniej kadencji w każdej 
miejscowości zostało coś zrobione  
Wójt wyjaśnił radnej Lekowskiej, że jest duża działka pomiędzy piekarnią a szkołą. 
Została podjęta decyzja o sprzedaży części tej działki dwa lata temu, zostawiamy tą 
część obok szkoły gdzie są fundamenty. Zostały wydzielone dwie działki, łącznie 
0,60 ha i jest projekt uchwały o sprzedaży tych działek bo są one bezużyteczne. 
Radny D. Czarnota poprosił, żeby dane o sprzedażach i inwestycjach w poprzednich 
latach, które Wójt wcześniej przedstawił zostały udostępnione radnym 
Wójt odpowiedział, że taka informacja będzie przygotowana 
Wójt stwierdził, że przed tą Radą będzie jeszcze wiele istotnych problemów do 
rozwiązania, szkoły pochłaniają 1 800 tyś., trzeba będzie też coś sprzedać na pokrycie 
tych wydatków, Straże Pożarne.  
W poniedziałek zostanie wypowiedziana umowa z Państwową Strażą Pożarną w 
sprawie uczestnictwa jednostki OSP z Fredropola w Krajowym Systemie Ratowniczo 
Gaśniczym ponieważ jednostka ta nie spełnia wymogów. Trzeba się zastanowić nad 
wszystkimi OSP, ponieważ pochłania to duże środki, a niektóre jednostki przez 10 
lat nie wyjeżdżały na akcje.  
Radny J. Solski zwrócił uwagę, że żeby dyskutować na ten temat to trzeba znać 
ustawę o krajowym systemie ratownictwa, o ochronie przeciwpożarowej bo jest 
tosprawa dyskusyjna. Jedna sesja Rady Gminy powinna być poświęcona temu 
tematowi 
Wójt przedstawił umowę dnia 11.03.2002 r. zawartą pomiędzy Państwową Strażą 
Pożarną w Przemyślu, Zarządem Gminy Fredropol i Jednostką OSP we Fredropolu.  
Umowa ta nakłada na strony pewne prawa, ale tez obowiązki, na dzień dzisiejszy 
OSP Fredropol nie spełnia tych obowiązków, braki kadrowe, brak szkoleń, i w 
związku z tym nie może dalej funkcjonować w KSRG.   
Radny J. Solski zapytał czy te braki wynikają ze złej woli jednostki czy z braku 
pieniędzy? 
Wójt wyjaśnił, że jeszcze cztery lata temu na utrzymanie OSP szło z Budżetu Gminy 
200 tyś. zł. Opłacano miedzy innymi kosztowne badania dla strażaków, którzy nie 
mieli szkoleń. Teraz zasada jest taka, że najpierw szkolenie, a potem pieniądze na 
badania. Płacimy kierowcom za etaty, za ubezpieczenie i przeglądy samochodów, 
które przez 10 lat nie wyjeżdżają, bo nie ma komu.  
Radny J. Solski stwierdził, że likwidacja to nie jest prosta sprawa 
Wójt wyjaśnił, że nie mówimy o likwidacji, ale jest mnóstwo sygnałów że jednostka 
ta nie funkcjonuje tak jak powinna, w listopadzie była kontrola tej jednostki przez 
PSP, jest Protokół. Wynika z niego, że zadania nałożone na jednostkę nie są 
realizowane, jednostka nie spełnia wymogów nałożonych w Umowie. Jeśli te 
wymogi zostaną spełnione jednostka wróci do KSGR, w tej chwili misi zostać 
zawieszona 
Radny S. Puchala stwierdził, ż trzeba się ze strażakami spotkać i wyjaśnić pewne 
sprawy, bo likwidacja jest prosta, ale odbudowa bardzo trudna 
Wójt wyjaśnił, że nie chce likwidować jednostek, ale pewien poziom musi być 
zachowany, niech będą trzy jednostki dobrze wyposażone, przeszkolone, a pozostałe 



mogą działać dalej jako stowarzyszenia, bo nie da się wyposażyć dobrze dwóch czy 
trzech jednostek jeśli nie ograniczymy kosztów działalności pozostałych  
Radny D. Czarnota stwierdził, że zdarza się tak jak np. w Sylwestra, że jest kilka 
pożarów i PSP nie może zabezpieczyć wszystkich i wtedy pozostaje tylko miejscowe 
OSP 
Radny J. Solski wyjaśnił, że w takich przypadkach PSP dysponuje do pożaru 
jednostki OSP, które są w KSRG, jeśli takiej jednostki nie będzie, to nie będzie kogo 
zadysponować, dyscypliny na pewno trzeba wymagać, ale na takiej rozległej gminie 
jak nasza musi być jedna jednostka w KSRG 
Radna R. Lekowska stwierdziła, że powinny zostać dwie jednostki, że trzeba się 
spotkać ze strażakami i wyjaśnić wszystkie wątpliwości  
Wójt wyjaśnił, że ze względu na usytuowanie Gminy musimy mieć przynajmniej 
dwie jednostki dobrze wyposażone, zdolne w każdej chwili podjąć akcję i taki będzie 
cel na tą kadencję, żeby przynajmniej dwie jednostki były w KSRG, a pozostałe 
jednostki mogą działać, ale podział środków na poszczególne jednostki musi być 
zróżnicowany 
Radny D. Czarnota stwierdził, że trzeba się ze strażakami spotkać bo jest wiele 
plotek, nieporozumień 
 
Przewodniczący poinformował o planowanym terminie najbliższej sesji Rady Gminy 
na dzień 26.01.2015 roku 
 
Wójt poinformował, że będą przygotowane na tą sesję projekty uchwał w sprawie 
sprzedaż nieruchomości 
Radny J. Lichota stwierdził, że trzeba na tej sesji przegłosować te projekty, które mają 
pozytywne opinie, a o pozostałych dalej rozmawiać z mieszkańcami  
Wójt odpowiedział, że w takim razie nie podpisze żadnej umowy bo pozytywnych 
opinii jest 10 czy 15%, teraz po dwóch godzinach dyskusji wracamy do punktu 
wyjścia 
 
 
4. Zakończenie obrad sesji. 
 

Przewodniczący podziękował zebranym za udział w II sesji Rady Gminy i zakończył 

jej obrady. 

 


