
Protokół Nr XXIII/2016 
z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 20 kwietnia 2016 roku 
 

Ustawowy skład Rady 15 

Radni Obecni na sesji 15 

Radni nieobecni na sesji  
 
Osoby zaproszone na sesję: 

1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 

2 Małgorzata Chomycz - 
Śmigielska 

Z-ca Wójta 

3 Bogusława Borowska Skarbnik 

4 Leszek Urban Sekretarz  
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XXIII nadzwyczajnej 
sesji Rady Gminy Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej 
prawomocność. Sesja zwołana na wniosek Wójta Gminy Fredropol. 
 
Radny J. Solski poinformował, że nie otrzymał materiałów na sesję 
Ireneusz Solarczyk – pracownik Biura Rady Gminy poinformował, że materiały 
zostały wysłane pocztą w poniedziałek do wszystkich radnych. Jak się okazało po 
wyjaśnieniach z pracownikami placówki pocztowej we Fredropolu listonosz dociera 
z pocztą do Kalwarii Pacławskiej co drugi dzień i stąd opóźnienie w dostarczeniu 
materiałów.  
 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmian w Budżecie Gminy na 2016 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
 
Radny S. Puchala poprosił o wyjaśnienie zwiększenia wydatków w dziale 700 Rozdz. 
70005 „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 
Fredropol” 
Wójt wyjaśnił, że został złożony wniosek na takie zadanie, obejmuje on modernizacje 
budynku szkoły w Rybotyczach i świetlicy wiejskiej na Osiedlu Młodowice. Planowane 
do wniosku budynki świetlic w Huwnikach i Młodowicach nie spełniają kryteriów 
naboru. Został wykonany audyt energetyczny tych budynków, którego koszt wyniósł 
10 000 zł. wraz ze Studium. Pozostałe 10 000 to koszt odkupu drogi w Kniażycach, 
zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą  

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



 zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 

 
Wójt wyjaśnił, że dotyczy to zadania „Modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej na terenie gminy Fredropol” 

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

 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 

 
Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość 
położoną w obrębie Kalwaria Pacławska, działkę oznaczoną nr 6 o pow. 0,1700 ha, 
tereny rolno – leśne 
 
Wójt wyjaśnił, że wpłynęło pismo z prośbą o sprzedaż tej działki, jest pozytywna 
opinia rady sołeckiej  

 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
4. Zakończenie obrad sesji 
 

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

 


