
Protokół Nr LVII/2014 
z LVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol 

w dniu 1 czerwca 2014 roku 
 

 
 

Stan Rady Gminy 1
5 
15 

Obecni na sesji 1
5 
11 

Nieobecni W. Haliszczak, J. Lichota, K. Krzyżanowski,  
A. Gulik 

4 

 
Osoby zaproszone obecne na sesji 

1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 
2 Leszek Urban Sekretarz Gminy  
3 Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 
 

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. Sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek Wójta Gminy 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 Zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2014 

związanych z realizacją zadania inwestycyjnego 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Fredropol w 2014 roku 
zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2014 w łącznej 
kwocie 1 667 651 PLN na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Sierakośce Etap II, Nowe Sady i Sólca” 
Zobowiązanie określone w § 1 zostanie ujęte w budżecie gminy na 2015 rok i 
pokryte: 
- w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych tj. kwota 950 031 PLN ze środków z 
dofinansowania PROW, a w kwocie pozostałej 717 620 PLN ze środków własnych tj. 
dochody ze sprzedaży majątku, opłaty lokalne, subwencje 
 
Skarbnik wyjaśniła, że jest to uchwał, która pozwoli Wójtowi podpisać umowę na 
zadanie określone w uchwale. Zadanie to będzie realizowane w latach 2014 – 2015. 
Część zadania, która będzie realizowana w 2014 roku jest ujęta w budżecie, część 
realizowana w 2015 r. będzie finansowana w 2015 r., ale Wójt żeby móc podpisać 
umowę na przełomie dwóch lat musi mieć pozwolenie Rady Gminy. Zadanie jest już 
po przetargu i w uchwale są wpisane kwoty takie jakie rzeczywiście będą koszty. 
Zadanie jest wpisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fredropol. 



Wójt wyjaśnił, że w budżecie na 2014 roku zapisana była kwota na to zadanie w 
wysokości 6 309 067,28 PLN była to wartość kosztorysowa, po przetargu kwota ta 
spadła do 1 667 651 PLN łącznie z nadzorem. Na przetarg zostało złożonych 7 ofert. 
W Nowych sadach kanalizacja będzie obejmować część wsi przed mostem, natomiast 
w Sólcy będzie tylko doprowadzona kanalizacja, natomiast sama wieś nie będzie na 
razie podłączona. 
Wójt poformował, że Urząd marszałkowski ogłosił nabór na budowę  kanalizacji i 
najprawdopodobniej będzie złożony wniosek na budowę oczyszczalni dla 
Kupiatycz, Darowic, Kniażyc i Koniuszek. Wartość kosztorysowa zadania to 
2 500 000 PLN.  
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 11 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 
głosów przeciw 
 

4. Zapytania i interpelacje radnych 
5. Dyskusja 
6. Zakończenie obrad sesji 

 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady LVII sesji 
Rady Gminy 


