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Protokół Nr XXXVIII/2013 

z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 14 lutego 2013 roku 

 

 

 

Stan Rady Gminy  1

5 

15 

Obecni na sesji  1

5 

11 

Nieobecni: W. Radnik – Fasowska, W. Haliszczak, A. Gulik, W. Plizga 

 

 4 

Osoby zaproszone obecne na sesji 

1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 

2 Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 

3 Anna Uchman ZOSziP w Fredropolu 

4 Piotra Pragłowski Dyrektor Zespołu Szkół w Huwnikach 

5 Józef Kaiser  Sołtys sołectwa Nowe Sady 

 

Oraz mieszkańcy wsi Nowe Sady 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Sesje otworzył Przewodniczący Rady Gminy Fredropol. Na podstawie listy obecności 

stwierdził prawomocność obrad sesji. 

 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie Budżetu Gminy na 2013 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
Brak głosów w dyskusji 
 
Rada Gminy uchwałę przyjęła: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
 zmian w Budżecie Gminy na 2013 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
Brak głosów w dyskusji 
 
Rada Gminy uchwałę przyjęła: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
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 udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Przemyślu 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbielski 
 
Przewodniczący wyjaśnił, że w uchwale z ostatniej sesji w tej samej sprawie był zapis 
o pomocy finansowej dla „Starostwa Powiatowego w Przemyślu”, a powinno być dla 
„Powiatu Przemyskiego”, stąd konieczność zmiany uchwały.  
 
Brak głosów w dyskusji 
 
Rada Gminy uchwałę przyjęła: 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
 
 zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Nowych Sadach 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Jan Podbielski 
Przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego w 
sprawie projektu uchwały. 
 
Z dniem 31 sierpnia 2013 roku zamierza się  zlikwidować  Szkołę Filialną w Nowych Sadach 

o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym , podporządkowaną 

organizacyjnie Szkole Podstawowej w Huwnikach. 

 

Uczniom uczęszczającym do klas I-III objętej zamiarem likwidacji szkoły zapewnia się dowóz 

i możliwość kontynuacji nauki w Szkole Podstawowej w Huwnikach natomiast uczniom 

oddziału przedszkolnego zapewnia się dowóz i możliwość kontynuowania wychowania 

przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Huwnikach.  

 

 Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Fredropol do dokonania czynności niezbędnych 

do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji 

szkoły, rodziców uczniów Szkoły Filialnej w Nowych Sadach, Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty oraz do wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o  wydanie  opinii 

dotyczącej likwidacji szkoły. 

 
Wójt przypomniał, że temat ten był poruszany na sesji i na komisjach w styczniu. Stan 
techniczny budynku wymaga kapitalnego remontu ponieważ nie nadaje się on do 
prowadzenia zajęć dla dzieci. Remont nie sprowadza się do pomalowania ścian i 
pomalowania podłogi, ale należy wybudować szambo, zmienić dach, wybudować 
mury. Druga sprawa to wysokie koszty utrzymania tej szkoły, za 2012 rok subwencja 
otrzymana na tę szkołę wyniosła 45 184 zł, Gmina dołożyła swoich środków 189,567 
zł, czyli 76% kosztów pokryła Gmina ze środków własnych. Zgodnie z opinią 
Sanepidu i Inspektora budowlanego stan budynku zagraża zdrowiu i życiu dzieci.  
Radny J. Lichta stwierdził, że się z tymi kosztami nie zgadza, bo jeżeli tam jest trzech 
nauczycieli to skąd takie koszty 
A.Uchman – kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Fredropolu, wyjaśniła, 
że miesięczny koszt wynagrodzenia dwóch nauczycieli wynosi ok. 10 tyś. zł. Do tego 
obsługa, trzynasta i czternasta pensja, pochodne (ZUS, ZFŚS),  
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Wójt wyjaśnił, że 230 tyś. zł. kosztów utrzymania szkoły to są pensje nauczycieli plus 
pochodne, trzynasta i czternasta pensja, pochodne (ZUS, ZFŚS), z tych pieniędzy 
praktycznie nic nie poszło na utrzymanie szkoły czy remont. Nauczyciele są chronieni 
Kartą Nauczyciela i Gmina musi wypłacać wynagrodzenia zgodnie z Kartą, podwyżki 
itp. Wystarczy wziąć listę płac, zsumować i wyjdzie nam kwota. Jeden z nauczycieli 
jest nauczycielem dyplomowanym, drugi mianowanych, czyli są to najwyższe stopnie 
i dlatego też maja wysokie pobory 
Radny J. Lichota stwierdził, że w następnych latach będzie więcej dzieci w tej szkole, 
ok. 20 więc szkoła mogłaby się utrzymać 
Piotr Pragłowski – dyrektor Zespołu Szkół w Huwnikach  wyjaśnił, że w tej prognozie 
demograficznej są też dzieci objęte nauczaniem „0”, na które nie ma subwencji. Można 
by zrobić termomodernizacje tej szkoły tańszym kosztem, a nie od razu likwidować  
Wójt przypomniał, że jak była przeprowadzana reforma szkolnictwa w Gminie 2 lata 
temu, to nie było W ogóle tematu likwidacji szkoły w Nowych Sadach, ale już wtedy 
były zalecenia Sanepidu i dłużej ich wykonania nie możemy przesuwać. Jedynym 
wyjściem teraz jest budowa szkoły od podstaw, bo ten budynek się nie nadaj, a są to 
ogromne koszty Może za trzy czy cztery lata przybędzie cieci, ale problem jest taki, że 
nie mamy budynku  
Piotr Pragłowski wyjaśnił, że zalecenia Sanepidu na dzisiaj to jest: szpachlowanie i 
malowanie ścian, wymiana podłóg, wymiana stolarki okiennej, wymiana oświetlenia, 
doprowadzenie ciepłej wody, osuszenie budynku, (cegła murszeje), w piwnicach jest 
wilgoć, wszystko się sypie, cieknie dach . Jeżeli chodzi o kadrę to jest to nauczyciel j. 
angielskiego na 4 godziny, ksiądz tez ma niewiele godzin, jedna nauczycielka, która 
ma już uprawnienia do wcześniejszej emerytury, jeden nauczyciel, który będzie mógł 
przejść do szkoły w Rybotyczach, gdzie będzie od nowego roku szkolnego więcej klas.  
Radna J. Słowik zaproponowała, żeby zamiast likwidować szkołę, zawiesić jej 
działalność na okres dwóch lat bo jest też taka możliwość 
Radny J. Lichota stwierdził, że są fundusze na termomodernizację i można je 
wykorzystać  
Wójt wyjaśnił, że ten budynek się nie nadaje do termomodernizacji, nie można nawet 
książki obiektu założyć  
Sołtys J. Kaiser stwierdził, że jeszcze nie jest tak źle, nie takie budynki się remontuje  
Sołtys stwierdził, że jak Wójt startował w wyborach na Wójta to obiecał, że dopóki 
będzie Wójtem w Nowych Sadach szkoła nie będzie zlikwidowana, że do tego będzie 
dążył. 
Piotr Pragłowski wyjaśnił, że żeby zrobić jakikolwiek remont trzeba przeprowadzić 
dokładną inwentaryzacje budynku  
Sołtys J. Kaiser stwierdził, że Wójt Żak zaczął tam inwentaryzacje tylko należałoby ją 
skończyć, a przez dwa lata nic się tam nie robiło, ogrodzenie jest zniszczone już 15 lat 
i nikt się tym nie przejmuje 
Piotr Pragłowski wyjaśnił, że jak przyjmował szkołę to nie było książeczki, ani umowy 
na wywóz ścieków, tam w ogóle nie ma szamba 
J. Lichota stwierdził, że problemem tego budynku i tak zostaniemy, chyba, że zostanie 
na zniszczenie  
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Rada Gminy uchwałę przyjęła: 9 głosów za, 1 głosów przeciw, 1 głosów 
wstrzymujących 
 
4. Zapytania i interpelacje radnych 
5. Dyskusja 
 
Brak głosów w dyskusji 
 
6. Zakończenie obrad sesji 
 

Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XXXVIII sesji Rady 

Gminy Fredropol 


