
Protokół Nr VI/2015 
z VI sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 25 lutego 2015 roku 
 

Ustawowy skład Rady 15 

Radni Obecni na sesji 15 

Radni nieobecni na sesji 0 
 
Osoby zaproszone na sesję: 

1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 

2 Leszek Urban Sekretarz Gminy 

3 Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 

4 Bożena Nuckowska Kierownik GOPS 

5 Anna Uchman Kierownik ZOSziP 

6 Teresa Szmuc Kierownik Biblioteki Gminnej 

7 Dominik Cebeńko Kierownik GZUW 

8 Ryszard Gołębiowski radny Rady Powiatu Przemyskiego – 
członek Zarządu Powiatu  

9 Krzysztof Kołodziejczyk radny Rady Powiatu Przemyskiego 

 
Oraz sołtys wg. Listy obecności 
 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady VI sesji Rady Gminy 
Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność. Powitał 
radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy S. Puchala zgłosił wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady 
Gminy Fredropol ds. ochrony przeciwpożarowej  
 
Rada wniosek przyjęła 15 głosami za 
 
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie 

międzysesyjnym.  
 
Uchwały z V sesji Rady Gminy Fredropol zostały zrealizowane. Uchwały o 
sprzedaży nieruchomości są w trakcie realizacji. 
Wydarzenia: 
28.01 – udział w Przeglądzie kolędniczym w Domu Pomocy Społecznej w 
Huwnikach 
31.01 – udział w spotkaniu opłatkowym w Starostwie Powiatowym w Przemyślu 



9.02 – udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie nowego okresu 
programowania PROW 
23.02 – odbiór Promesy w Urzędzie Wojewódzkim na drogi Huwniki – Kalwaria 
Pacławska, Aksmanice. Wysokość Promesy 1 200 tyś. zł. 
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmian w Budżecie Gminy Fredropol na 2015 rok. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
Rada uchwałę przyjęła: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  
 
Wójt poinformował, że ze względu na zaplanowane spotkanie z Ministrem Sportu w 
sprawie dokończenia budowy sali gimnastycznej w Huwnikach, nie będzie mógł 
uczestniczyć w całej sesji. 
 
Pan Wilk poprosił, żeby w związku z wyjazdem Wójta wcześniej poruszyć temat 
miejscowości Osiedle Młodowice. 
Wójt odpowiedział, że wszystkich informacji i odpowiedzi udzielą pracownicy 
Urzędu Gminy. 
 
 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Rada uchwałę przyjęła: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  
 
 uchwalenia Statutów sołectw Gminy Fredropol. 

 
Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący S. Puchala 
 
Przewodniczący J. Kożuch wyjaśnił, że odbyło się spotkanie z sołtysami w sprawie 
Statutów i zgłoszone poprawki zostały uwzględnione. 
 
 Uchwalenia nowego przebiegu dróg gminnych 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Ustala się nowy przebieg dróg gminnych: 

1. Drogi gminnej nr 116102R Fredropol do Leśniczówki w km 0+000 – 2+110  na 
dz nr 393 
 
2. Drogi gminnej nr 116133R Kalwaria –Huwniki w km 0+000 – 3+016  na dz nr 
41, 1117/3, 292/19, 313/26,313/38, 313/40, 313/43, 313/45, 313/49, 313/50, 
313/51, 313/54, 313/55, 313/58, 313/60, 313/64, 1105/1,1117/2, 1075/38, 
1075/36, 352/15, 352/14 i 1118/2 



 
Rada uchwałę przyjęła: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  
 
 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy 

 
Projekty uchwał przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 

1. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres do 3 lat na 
dzierżawę nieruchomości gminnej – części działki nr 215/5 o pow. 0,0050 ha z 
pow. 0,3600 położonej w obrębie Fredropol na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy – Pani Renaty Sosenko zam. Fredropol 36 z przeznaczeniem na 
cele rolne. 
Uchylić uchwałę Nr LIV/430/2014 Rady Gminy Fredropol z dnia 25 marca 
2014 r., dotyczącą zezwolenia Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na 
okres do 3 lat na dzierżawę nieruchomości gminnej – części działki nr 215/5 o 
pow. 0,0500 ha z pow. 0,3600 położonej w obrębie Fredropol na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy – Pani Renaty Sosenko zam. Fredropol 36 
z przeznaczeniem na cele rolne.  
 

Rada uchwałę przyjęła: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  
 

2. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie umowy na okres do 3 lat na dzierżawę 
nieruchomości gminnej – działki nr 139 o pow. 0,1500 ha z pow. 1,2900 ha 
położonej w obrębie Nowosiółki Dydyńskie na rzecz Pani Marii Fostacz 
zam. Nowosiółki Dydyńskie 40, z przeznaczeniem na cele rolne.  

 
 
Rada uchwałę przyjęła: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  
 

3. Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy na okres do 3 lat na 
dzierżawę nieruchomości gminnej – działki nr 311 o pow. 0,0600 ha z pow. 
13,7400 ha położonej w obrębie Kniażyce na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy – Pana Krzysztofa Rząsa zam. Kniażyce 1, z przeznaczeniem na 
cele rolne.  
 

 
Rada uchwałę przyjęła: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  
 
 powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Fredropol ds. ochrony 
przeciwpożarowej  

 
Powołuje się Komisję Rady Gminy ds. ochrony p. pożarowej w następującym 
składzie 
 

1. Solski Jerzy – Przewodniczący – głosowanie: 14 za, przeciw, 1 wstrzymujący 
2. Puchala Sebastian – członek – głosowanie: 14 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący 



3. Mirowski Łukasz – członek - głosowanie: 14 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący 
4. Turczyński Stanisław – członek - głosowanie: 14 za, 0 przeciw, 1 

wstrzymujący 
5. Moskowicz Bogusław – członek - głosowanie: 14 za, 0 przeciw, 1 

wstrzymujący 
 
 Przedmiotem działania Komisji będzie sposób funkcjonowania jednostek 
Ochotniczych straży Pożarnych z terenu Gminy Fredropol oraz zaproponowanie 
zmian i projektów uchwał 
 
Działalność Komisji ulega zakończeniu z chwilą uchwalenia zmian 
 
Rada uchwałę przyjęła: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  
 
5. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy oraz komisji stałych Rady Gminy na 2015 rok 
 
Plany pracy przedstawili Przewodniczący komisji: 
Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Budżetu i Finansów – R. Kozak 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – J. Gierczak 
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Samorządowych – J. Solski 
Komisja Rewizyjna – W. Plizga 
 
Plan Pracy Rady Gminy przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
6. Zapytania i interpelacje radnych. 
7. Dyskusja. 
 
Przewodniczący przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 
 
- Podkarpacka Izba Rolnicza w sprawie wyborów do PIR 
 - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w sprawie realizacji Projektu „Aktywne wsie 
podkarpackie – rozwój aktywności mieszkańców Powiatu Przemyskiego przez 
fundusze sołeckie” 
 
Sołtys J. Borowski – w sprawie miejscowości Młodowice Osiedle (nazwa 
miejscowości, wymiana dokumentów, zmiana numeracji, stan prawny miejscowości) 
Pracownik UG Ireneusz Solarczyk wyjaśnił stan prawny miejscowości Młodowice 
Osiedle (miejscowość Młodowice Osiedle nigdy nie została przez Radę Gminy 
utworzona, utworzone zostało jedynie sołectwo ), oraz przedstawił możliwe do 
przyjęcia rozwiązania (utworzenie ulicy, osiedla), sołectwo nie zostanie likwidowane  
Informacje na temat wymiany dowodów osobistych oraz innych dokumentów i 
spraw meldunkowych przedstawiła pani Kierownik USC Alina Gierczak 
 
 
Sołtysi oraz radni (A. Dzimira, J. Łuczak, R. Stasik, Z. Rząsa J. Lichota) zgłosili 
wnioski w sprawie żwirowania dróg polnych 



Radny J. Lichota – uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Nowych Sadach 
Sołtys R. Stasik – czy będzie budowana w tym roku oczyszczalnia w Darowicach, bo 
Wójt mówił, że nie ma wkładu własnego, a działka w Kupiatyczach była 
przegłosowana do sprzedaży i będzie sprzedawana 
Przewodniczący odpowiedział, że trzeba było zabezpieczyć całość inwestycji, a 
Gmina nie ma takich środków, będziemy składać kolejne wnioski 
S. Moskowicz (PIR) brak w Budżecie Gminy na 2015 rok środków na meliorację i 
żwirowanie dróg, jakie było wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2013 i 2014 roku 
na odśnieżanie dróg?. Jaka jest kwota w Budżecie na drogi polne i rowy? Zgłosił 
wniosek o zorganizowanie wspólnie z Wójtem i Izbą Rolniczą spotkania w sprawie 
sytuacji w rolnictwie i szkód łowieckich 
 
Skarbnik odpowiedziała, że na drogi polne w budżecie jest mała kwota ok. 10 tyś. zł. 
 
Radny J. Gierczak poinformował, że w marcu Komisja Rolnictwa będzie objeżdżać 
drogi gminne i polne 
 
8. Zakończenie obrad sesji. 
 

Przewodniczący podziękował zebranym za udział w sesji i zakończył jej obrady 


