
Protokół Nr II/2014 

z II sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 10 grudnia 2014 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   

 

Oraz sołtys wg. Listy obecności 

 

1. Otwarcie sesji 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady II sesji Rady Gminy 
Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność. Powitał 
radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości. 
 
Wójt Gminy Mariusz Śnieżek zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia 

prawa 

Przewodniczący odczytał pismo mieszkańców sołectwa Nowosiółki Dydyńskie 

wzywające Radę Gminy do usunięcia naruszenia prawa przy podejmowaniu 

uchwały z dnia 10.11.2014 w sprawie dzierżawy działki o pow. 1,4000 ha z działki nr 

126/1 pow. 4,4664 ha  

Rada przyjęła wniosek Wójta 15 głosami za. 
 
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie 

międzysesyjnym  
 
Uchwały z I sesji Rady Gminy zostały zrealizowane. 
 
4. I czytanie Projektu Budżetu Gminy Fredropol na 2015 rok 
 
Projekt Budżetu Gminy Fredropol na 2015 rok przedstawiła skarbnik Gminy 
Bogusława Borowska 
 



Wójt poinformował, że sołectwa Kalwaria Pacławska, Makowa, Gruszowa wpisały 
do funduszu sołeckiego środki na wykonanie dokumentacji kanalizacji w tych 
miejscowościach. Sołectwo Huwniki nie dokonało takiego zapisu mimo rozmowy i 
prośby Wójta. Dokumentacja ta będzie bardzo duża i kosztowna. W roku ubiegłym 
zostały ustalone z sołtysami pewne zasady jeśli chodzi o realizacje funduszu 
sołeckiego, sołectwo Huwniki złamało tą zasadę. Ustalono, że część środków z 
funduszu zostanie przeznaczone na zimowe odśnieżanie dróg i oświetlenie uliczne, a 
pozostałe środki na realizację zadań ustalonych przez sołectwo. W 2014 roku 
wszystkie sołectwa zrealizowały tą zasadę, na 2015 rok sołectwo Huwniki wyłamało 
się i wpisało tylko zadania ustalone przez zebranie wiejskie. W związku z tym Wójt 
zaproponuje sołtysom spotkanie w tej sprawie, żeby ustalić jak ma wyglądać 
realizacja funduszu sołeckiego w 2015 roku. Od 2015 r. można zmieniać zadania 
funduszu sołeckiego w trakcie roku. 
Radny J. Lichota stwierdził, że nie ma w ogóle w budżecie Nowych Sadów, a z tej 
miejscowości Wójt duże pieniądze pozyskał i przynajmniej 10% z tego powinno być 
na Nowe Sady przeznaczone.  
Wójt odpowiedział, że jest realizowane duże zadanie – kanalizacja, za które trzeba 
będzie w 2015 roku ok. 700 tyś. zapłacić. Wójt stwierdził, że sołectw na terenie 
Gminy jest 19 i każdy może powiedzieć, że jego miejscowości w Budżecie niema. 
Każdy radny może przedstawić zadanie do Budżetu, wskazać źródło finansowania i 
przegłosować. To jest Budżet, który przedstawia Wójt i Skarbnik. Jest to Budżet, w 
który jest wpisane wiele zadań, ale nie da się, żeby w ciągu roku we wszystkich 19 
sołectwach wszystko zrobić, szczególnie że są wpisane duże zadania takie jak: 
kanalizacja Sierakośce – Nowe Sady, budowa nowej oczyszczalni ścieków w 
Darowicach i likwidacja oczyszczalni w Kupiatyczach. Kolejne duże zadania to 
drogi: w Gruszowej, droga Huwniki – Kalwaria Pacławska, gdzie będzie to bardzo 
duże zadanie. Trwają już na ten temat rozmowy z Panią Wojewodą, żeby 
przynajmniej 1 mln. zł. na to zadanie pozyskać.  
Wójt stwierdził ponadto, że upłyną już miesiąc od wyborów i nikt z nowo 
wybranych radnych nie przyszedł porozmawiać, bo może uznali, że Wójt i Urząd są 
niepotrzebni. Jest uchwała z 12.11.2010 roku o trybie prac nad Budżetem i radni 
powinni się z ta uchwałą zapoznać, radni mogą sami ustalać Budżet, dzisiaj jest 
pierwsze czytanie projektu, do uchwalenia Budżetu jeszcze daleka droga.  
Radny J. Solski stwierdził, że Wójt też nie raczył zaprosić radnych, dzisiaj też zostały 
rozdane zaproszenia na spotkanie opłatkowe, a Wójt mógł osobiście je wręczyć  
Wójt zapytał radnego J. Solskiego z czyjej inicjatywy odbyło się dzisiaj spotkanie 
radnych przed sesją? Była to inicjatywa Wójta. Zaproszenia na spotkanie zostały 
przekazane przez pracowników w imieniu Wójta.  
 
Pani Skarbnik przedstawiła Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Fredropol. 
 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 Zmian w Budżecie Gminy na 2014 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 



Rada uchwałę przyjęła 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących 

 
 Zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2014 
związanych z realizacją zadania inwestycyjnego 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 

Rada uchwalę przyjęła 15 głosami za. 

 
 Uchwalenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fredropol  

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 

Rada uchwalę przyjęła 15 głosami za. 

 
 Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz ustalenia stawek tej opłaty 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 

 

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:   

1) w wysokości 8,00 zł.  miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość 
Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zbierania ich w 

sposób selektywny: 

1)  w wysokości 6,00 zł.  miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość 

 

Wójt wyjaśnił, ze w dniu wczorajszym został rozstrzygnięty przetarg na odbiór 

śmieci. Na podstawie kwoty z oferty zostały zaproponowane stawki 8 zł i 6 zł.. W 

roku 2014 było to odpowiednio 7 zł. i 5 zł. Z przygotowanej symulacji wynika, że: 

2543 osoby zadeklarowały segregację odpadów co razy 6 zł. daje kwotę miesięcznie 

15 258 zł. razy 12 miesięcy daje kwotę 183 096 zł. Odpady mieszane zadeklarowało 

1706 osób razy 8 zł. daje 13 648 zł. miesięcznie, razy 12 miesięcy jest to kwota163776 

zł. za rok. Planowane wpływy od mieszkańców w ciągu roku to kwota 346872 zł. 

Dochód ten będzie trudny do osiągnięcia ponieważ wiele osób zmienia deklaracje i 

są też osoby, które nie płacą. Wskaźnik 80% planowanych dochodów będzie bardzo 

dobry. Kwota po przetargu to jest 330 415, 20 zł. Jak wynika z tej symulacji opłata od 

mieszkańców powinna wzrosnąć o 1 zł., żeby można było pokryć koszty wywozu 

odpadów. Została złożona jedna oferta przez PGK, przetarg nie jest rozstrzygnięty 

do czasu podjęcia uchwały. Przyjęta metoda liczenia stawki opłat zakłada wyliczanie 

stawki od mieszkańca, jeśli by była taka wola Rady można tą metodę zmienić i 

naliczać opłaty np. od gospodarstwa.  

Radny J. Lichota zapytał jakie są koszty wywozu odpadów  obecnie 

Wójt odpowiedział, że wzrost jest ok. 20 tyś. zł. 



Radny J. Lichota zapytał czy nie możemy zaproponować firmie takiej samej stawki 

Wójt odpowiedział, że to nie my tylko Firma ustala warunki, my możemy przetarg 

odwołać, tak jak zrobiliśmy w ubiegłym roku. W tej chwili nie mamy na to czasu 

ponieważ stawki muszą obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. Poza tym jest 

niebezpieczeństwo, czy inne firmy nie dadzą wyższej stawki w kolejnym przetargu. 

Z firmą, która wygrała przerw u nas nie było dotychczas żadnych problemów, ale w 

innych gminach, gdzie inne firmy wygrały przetargi różnie bywało.  

Sołtys S. Hawryś zapytał czy wszyscy podpisali umowy 

Wójt odpowiedział, że wszyscy złożyli deklarację, ok. 20% nie zapłaciło, zostały 

wysłane upomnienia i z tego jeszcze 10% zapłaci, pozostałym zostały wystawione 

tytuły wykonawcze do egzekucji.  

 

Rada uchwalę przyjęła 15 głosami za. 

 
 Sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 

 
Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość 

położoną w obrębie Huwniki, działkę oznaczoną nr 155/51 o pow. 0,7243 ha, tereny 

rolne wskazane na potrzeby zabudowy zagrodowej. 

Wójt wyjaśnił, że dwie bądź trzy kadencje temu została ustalona taka zasada, że rada 
Gminy sprzedając mienie gminne musi pytać o zgodę zebrania wiejskiego danej 
miejscowości. Jest to zasada zła, ponieważ blokada sprzedaży nieruchomości może 
skutkować brakiem środków na inwestycje. Wójt i Rada Gminy są powołani do tego, 
żeby rządzić Gminą, spełniać wymogi i potrzeby mieszkańców, a ktoś inny ma 
decydować o sprzedaży. Dwa lata temu był przypadek, gdzie sprzedaż 
nieruchomości w Nowych Sadach została zaskarżona przez mieszkańców ponieważ 
opinia zebrania wiejskiego była negatywna. Sąd przyznał Radzie rację. W tej chwili 
niema już mienia wiejskiego, a za mienie gminne odpowiada Wójt i Rada. Dochody 
majątkowe każdej gminy pochodzą ze sprzedaży mienia gminnego, nie uzyskując 
tych dochodów, nie można będzie wykonać wiele założonych inwestycji, chyba, że z 
kredytów. Na kanalizację Sierakośce – Nowe Sady potrzeba ok. 700 tyś. wkładu 
własnego, na budowę oczyszczalni w Darowicach, gdzie niedługo będzie podpisana 
Umowa ok. 1,5 mln. Wójt oczekuje decyzji rady czy na te inwestycje będą brane 
kredyty, czy będzie sprzedaż nieruchomości, a jeśli tak potrzebna będzie 
wcześniejsza deklaracja rady przed podpisaniem umowy.  
Radny J. Lichota stwierdził, że to nie prawda, że wiś się nie zgadza na sprzedaż „bo 
nie”, zapytał Wójta ile hektarów zostało sprzedane w Nowych Sadach i za jakie 
pieniądze?, a wieś dlatego się sprzeciwia bo się tam nie inwestuje. 
Wójt odpowiedział, że radny jest radnym całej gminy, a Wójt Wójtem całej gminy, 
nie można robić inwestycji tylko tam gdzie się cos sprzedaje. Budżet jest wspólny dla 
całej gminy. W Nowych Sadach została wyremontowana świetlica, a Pan radny nie 



głosował za tym, żeby była ta świetlica remontowana. Odpowiedź dla radnego J. 
Lichoty zostanie przygotowana na następną sesję Rady Gminy.  
Sołtys Z. Feduniak stwierdził, że jego zdaniem powinno się pytać zebrania 
wiejskiego o zgodę na sprzedaż nieruchomości 
Radny J. Lichota stwierdził, że prawo opiniowania wynika ze Statutu i ustawy o 
samorządzie gminnym 
Radny J. Solski odczytał art.48 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym 
(gospodarowanie mieniem gminnym) 
Wójt odpowiedział, że jest mienie gminne pochodzenia wiejskiego i mienie gminne 
nabyte w inny sposób, np. kupno, darowizny, mienie skomunalizowane… 
Radny J. Gierczak wyjaśnił, że odnośnie tej działki były pewne niejasności, które 
zostały już z Wójtem wyjaśnione, i dlatego nie było zgody na sprzedaż 
Wójt stwierdził, że można cofnąć projekt do prac w komisjach, czekać tygodniami na 
opinię, ale jak zostanie uchwalony Budżet z tymi zadaniami, które są wpisane, to 
zanim Wójt podpisze jakakolwiek umowę będzie chciał mieć wkład własny, który 
jest przewidziany ze sprzedaży  zabezpieczony na koncie.  
Radny S. Turczyński – została 1 z 50 działek, która nie została sprzedana, a 
poprzednie zostały sprzedane bez jakiekolwiek opinii 
Wójt wyjaśnił, że podjęcie uchwały to jest dopiero początek długiej drogi do jej 
sprzedaży, jest wycena, sprawdzanie czy niema tam żadnych urządzeń 
komunalnych lub czy nie są planowane, itp.  
 

Rada uchwalę przyjęła 11 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących 

 
 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Fredropol 

 
- zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy; 

 

Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zgłoszono kandydaturę radnego 

Sebastiana Puchali 

 

- powołanie Komisji Skrutacyjnej; 

Powołano komisje skrutacyjną w składzie: Ryszard Kozak – Przewodniczący komisji, 

Artur Bańczak – członek komisji, Łukasz Mirowski – członek komisji 

- przeprowadzenie głosowania (tajnego); 

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego radny Sebastian Puchala został wybrany 

Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Fredropol uzyskując 13 głosów za przy jednym 

głosie przeciwnym. Kandydat nie brał udziału w głosowaniu 

 

- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 

 



Rada uchwałę przyjęła 14 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

 Powołanie składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy 
- Komisji Rewizyjnej 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 

 

 Głosów za Głosów przeciw Gosów 
wstrzymujących 

Plizga Wiesław - Przewodniczący 12 0 3 

Lekowska Renata- Z-ca 13 0 2 

Bańczak Artur - członek 14 0 1 

 

Rada uchwalę przyjęła 14 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym 

 

- Komisji Rozwoju Społeczno Gospodarczego, Budżetu i Finansów 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 

 

 Głosów za Głosów przeciw Gosów 
wstrzymujących 

Kozak Ryszard - Przewodniczący 14 0 1 

Moskowicz Bogusław 14 0 1 

Turczyński Stanisław 14 0 1 

Latocha Andrzej 14  1 

 

Rada uchwalę przyjęła 15 głosami za. 

 

- Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Samorządowych 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 

 

 Głosów za Głosów przeciw Gosów 
wstrzymujących 

Solski Jerzy - Przewodniczący 14 0 1 

Czarnota Daniel 14 0 1 

Turczyńska Ewa 14 0 1 

 

Rada uchwalę przyjęła 15 głosami za. 

 

- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 



 

 Głosów za Głosów przeciw Gosów 
wstrzymujących 

Gierczak Józef - Przewodniczący 14 0 1 

Lichota Jerzy 14 0 1 

Mirowski Łukasz 14 0 1 

 

Rada uchwalę przyjęła 15 głosami za. 

 

 w sprawie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady J. Kożuch 

 

Postanawia nie stwierdzić naruszenia prawa przy podejmowaniu przez Radę Gminy 

Uchwały Nr LXV/498/2014 z dnia 10.11.2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 

stanowiącej własność gminy Fredropol oraz uchylenia uchwały Nr XXIV/217/2005 

Rady Gminy Fredropol z dnia 16.09.2005 r. 

 

Przewodniczący J. Kożuch wyjaśnił, że po konsultacji z radcą prawnym, stwierdzono 

iż nie ma podstaw do uchylenia uchwały  Nr LXV/498/2014 z dnia 10.11.2014 r. w 

sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Fredropol, ponieważ 

działka dzierżawiona przez Pana S. Nuckowskiego nie stanowi mienie pochodzenia 

wiejskiego. Były to grunty Skarbu Państwa w zarządzie ZBL-u. Zostały przekazane 

Gminie 31.01.1995 r. Na tej podstawie został przygotowany projekt uchwały.  

Radny J. Solski stwierdził, że uchwała ta była podjęta na ostatniej sesji poprzedniej 

kadencji, teraz jest nowa Rada. Chodzi o to, że mieszkańcy zostali pominięci w 

procedurze podejmowania uchwały. W okresie przedwyborczym nie udało się 

zorganizować zebrania. Przegłosowanie teraz uchwały przez nową radę byłoby 

arogancją. Należy zrobić zebranie wiejskie i zapytać mieszkańców o zgodę.  

Przewodniczący J. Kożuch  wyjaśnił, że mieszkańcy podpisani pod pismem wzywają 

radę do usunięcia naruszenia prawa, a żadnego naruszenia prawa nie było 

Wójt  wyjaśnił, że została podjęta uchwał na ostatniej sesji, temat ten przewijał się 

przez kilka sesji, były spotkania Pana Nuckowskiego z radnymi. Okres jest długi 

ponieważ Pan Nuckowski chce tam wybudować dom, a potem przepisać go na 

Gminę. Podjęcie uchwały zostało poprzedzone spotkaniami komisji i opinią radcy 

prawnego. Były w Nowosiółkach Dyd. dwa terminy zebrania wiejskiego w tej 

sprawie, ale nie udało się wypracować opinii, ani pozytywnej, ani negatywnej. 

Działka ta nie jest mieniem wiejskim, więc takiej opinii nie musi być. Uchwała jest 

podjęta zgodnie z prawem, kuriozum byłoby uchylenie tej uchwały z powodu jej 

niezgodności z prawem, skoro jest podjęta zgodnie z prawem. 

Radny J. Solski – lepiej odłożyć sprawę o miesiąc i dać szanse mieszkańcom na 

wypowiedzenie, niż narażą się na zaskarżenie uchwały do Sądu 



Wójt wyjaśnił, że każda uchwała może zostać zaskarżona, ale to nie jest powód, że 

mamy nie wykonywać uchwał i czekać czy będzie zaskarżona czy nie. Każda uchwał 

jest przesyłana do organów nadzoru takich jak RIO, Wojewoda i jest badana jej 

zgodność z prawem. 

Radny S. Turczyński stwierdził, że Pan Nuckowski dzierżawi tą działkę już od 15 lat, 

odkrzaczył ją, doprowadził prąd, wykopał studnię. Reszta działki, czyli ok. 3 ha jest 

w ogóle niezagospodarowana. 

Radny J. Gierczak stwierdził, że jeżeli uchwał jest podjęta zgodnie z prawem i taka 

jest opinia radcy prawnego, to Rada nie powinna się tym zajmować, wystarczyła 

informacja na komisjach 

Wójt odpowiedział, że zawsze trzyma się zasady, żeby wszystkie ważne sprawy 

konsultować z Radą, poza tym to pismo jest adresowane do Rady Gminy.  

Działka ta nigdy nie była mieniem wiejskim, jest przekazana gminie z zasobów 

Skarbu Państwa, najprawdopodobniej mieszkańcy skarżąc uchwałę nie mieli tej 

wiedzy 

Radny D. Czarnota zapytał czy nie można tej uchwały wycofać do prac komisji, albo 

w ogóle jej nie podejmować 

Wójt wyjaśnił, że mieszkańcy wystąpili do Rady z pismem o usunięcie naruszenia 

prawa i jedyna formą odpowiedzi ze strony Rady jest uchwała  

Radny J. Solski zapytał dlaczego nie ma dwóch projektów uchwał 

Wójt odpowiedział, że nie podjecie uchwały o odmowie naruszenia prawa jest 

jednoznaczne z przyznaniem racji mieszkańcom 

Radny D. Czarnota zapytał jaki Rada ma czas na podjęcie tej uchwały 

Wójt odpowiedział, że każda uchwała po przesłaniu do organów nadzoru, w tym 

przypadku Wojewody do 30 dniach uprawomocnia się, i wtedy można ją zaskarżyć 

tylko do Sądu. Wójt wyjaśnił, że dotychczas nie podpisał umowy z Panem 

Nuckowskim, czekając na stanowisko Rady w tej sprawie  

Radny D. Czarnota przypomniał, że była kiedyś taka sytuacja, że grupa ludzi została 

wyproszona  z sesji, ponieważ uznano, że nie są stroną w sprawie, może warto 

byłoby się teraz z ludźmi spotkać przed podjęciem uchwały 

Wójt odpowiedział, że nie da się tak działać, żeby zawsze wszystkich wysłuchiwać 

nawet jak nie są stroną w sprawie. W Nowosiółkach Dyd. były dwa terminy zebrań i 

mieszkańcy nie zajęli stanowiska w sprawie, nie można czekać w nieskończoność 

Radny J. Lichota zaproponował żeby uchwały nie podejmować i odpisać 

mieszkańcom na podstawie opinii radcy prawnego 

 

Rada uchwalę przyjęła 11 głosami za przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach 

wstrzymujących. 

 

6. Zapytania i interpelacje radnych 
7. Dyskusja 



Sołtys Z. Feduniak zapytał jakie są szanse na pieniądze na drogę Huwniki – Kalwaria 
Pacławska 
Wójt odpowiedział, że co roku jest podział środków Wojewody na drogi 
popowodziowe, w roku 2014 dostaliśmy środki na drogi w Aksmanicach i 
Darowicach, z rezerwy dostaliśmy jeszcze środki na dwie drogi w Fredropolu. W tej 
chwili trwają rozmowy z Wojewodą, żeby uzyskać środki na drogę do Kalwarii, 
chodzi o środki powyżej 1 mnl. zł.  Trudno w tej chwili podać datę, kiedy to będzie, 
zależy to od wielu czynników 
Sołtys Z. Feduniak stwierdził, że każde sołectwo powinno przeznaczyć środki na 
odśnieżanie i oświetlenie uliczne,  podobnie sołectwa gdzie ma być robiona 
dokumentacja na kanalizację powinny przeznaczać na ten cel fundusz sołecki. Sołtys 
uważa, że zebranie wiejskie powinno opiniować sprzedaż nieruchomości w danej 
miejscowości. Stwierdził, że nie wyraża zgody, żeby rada sprzedawała lub 
dzierżawiła działki z terenu Kalwarii Pacławskiej bez zgody zebrania wiejskiego, a 
jednocześnie obiecuje, że decyzje podjęte przez mieszkańców będą rozsądne. 
Rola sołtysów zostaje marginalizowana. 
Wójt odpowiedział, że zadania i prawa sołtysów określa Statut sołectwa 
S. Moskowicz – kiedy komisja rolnictwa będzie robić przegląd dróg polnych, rowów 
itp. Część funduszy w Budżecie należałoby przeznaczyć na drogi do pól. Wniosek do 
Komisji oświaty o włączenie się Gminy Fredropol do akcji WOŚP. Utwardzenie 
placu przed szkołą w Darowicach 
Radny J. Gierczak – wczesną wiosną Komisja Rolnictwa będzie robić objazd dróg 
polnych 
 
Przewodniczący poinformował, że będzie pełnił dyżur w Biurze Rady Gminy we 
wtorki w godz. 10.00 – 11.00. Sesje Rady Gminy będą zwoływane w miarę 
możliwości w ostatnia środę miesiąca, ze względu na zapewnienie obecności na 
sesjach radcy prawnego, sesje nadzwyczajne będą zwoływane w miarę potrzeb  
 
Wójt zaprosił wszystkich obecnych na spotkanie opłatkowe na dzień 19.12.2014 o 
godz. 11.00 
 
Przewodniczący przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 
majątkowych 
 
Radny J. Gierczak zaproponował wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych w 
sprawie projektu Budżetu na 2015 rok 
 
Przewodniczący wyjaśnił, że jeżeli w ciągu tygodnia uda się wypracować wspólne 
stanowisko to sesja budżetowa mogłaby się odbyć 30.12.2014 r.  
 
Sołtys T. Jabłecki – w sprawie odśnieżania, powiat posypywał drogi, a gmina nie. 
Posypany był tylko chodnik pod gminą. 
 



Wójt odpowiedział, że drogi nie były posypywane, bo warunki nie były na tyle 
trudne, trzeba było tylko dostosować się do tych warunków. Chodnik pod gmina był 
posypany sola przez pracownika 
Sołtys Z. Rząsa – doprowadzenie prądu do grzybka, droga w Koniuszkach 
Wójt odpowiedział, że jest podpisana umowa na wykonanie tego przyłącza, droga 
będzie zrobiona 
 
 
8. Zakończenie obrad sesji 
 

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

jej obrady. 


