
Protokół Nr XVII/2015 
z XVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 8 grudnia 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 Piotr Fac Radca prawny 

 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XVII sesji Rady Gminy 
Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność. Poinformował że 
sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy. 

 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 zmiany Uchwały Nr XVI/132/2015 Rady Gminy Fredropol z dnia 
27.11.2015 dotyczącej ustalenia wysokość stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących w 2016 roku na terenie Gminy Fredropol 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 

 
W § 1ust.1 pkt c Uchwały Nr XVI/132/2015 Rady Gminy Fredropol z dnia 27 listopada 2015 

dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2016 roku na 

terenie Gminy Fredropol kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. d o następującej treści : 

,,d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z dnia 9 

października 2015r o rewitalizacji (Dz U poz1777) i położonych na terenach dla których miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 

usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, 

jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym 

czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -3 zł od 1 m
2
 powierzchni.” 

Wójt wyjaśnił, że na terenie Gminy nie ma obszarów rewitalizacji, Gmina nie ma 
również miejscowego planu zagospodarowania, jednak zgodnie ze zmiana ustawy 
taki punkt musi być wprowadzony do uchwały o stawkach podatku od 
nieruchomości. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 

 
 



 opłaty targowej na 2016 rok 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 

 
Na terenie gminy Fredropol wprowadza się opłatę targową  w okresie od dnia  

12.08.2016 r. do dnia 14.08.2016 r.  

 

Radny J. Solski stwierdził, że należy wydłużyć okres pobierania opłaty do 15.08.2016 

 

Wójt wyjaśnił, że w uchwale uwzględniono okres w jakim była pobierana opłata w 

poprzednich latach. 15.08 to jest święto dlatego trzeba będzie pracownikowi pobierającemu 

opłaty dać dzień wolny i zapłacić za ta pracę  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego J. Solskiego. 

 Rada wniosek przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 

 
Rada uchwalę wraz z wprowadzona poprawką przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 
głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Na terenie gminy Fredropol wprowadza się opłatę targową  w okresie od dnia  

12.08.2016 r. do dnia 15.08.2016 r.  

 
 zawarcia kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony 

do 3 lat na wynajem, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Zezwolić Wójtowi Gminy na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą 

Kazimierzem Gierczakiem zam. w Huwnikach 152 – lokalu o pow. 50 m² w świetlicy 

wiejskiej w Huwnikach na okres 3 lat. 

 
Wójt wyjaśnił, że będzie to już kolejna umowa, pismo wpłynęło 3 grudnia, a umowa 
kończy się 4 stycznia, więc zostało mało czasu, bo musi być na wykazie 21 dni. 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, o głosów 
wstrzymujących 

 
4. Zakończenie obrad sesji. 

 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XVII sesji 
Rady Gminy. 

 

 


