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

z dnia 19 października 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 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XXXI nadzwyczajnej 
sesji Rady Gminy Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej 
prawomocność.  Sesja zwołana na wniosek Wójta Gminy Fredropol. 
 

Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016 

 

Wójt wyjaśnił że jest podpisana umowa z Panem K. Macem na wykonanie 
dokumentacji technicznej na wykonie remontu - przebudowy brodu na rzece Wiar w 
Huwnikach. Umowa przewiduje nie tylko opracowanie koncepcji przejazdu przez 
rzekę Wiar na drodze Huwniki – Kalwaria Pacławska, ale również uzyskanie 
wszelkich zgód łącznie z pozwoleniem na budowę. Umowa jest zawarta do końca 
października br. Koncepcja tego przejazdu została przygotowana zgodnie z 
oczekiwaniami, ale Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest przeciwna tej 
koncepcji i nie wyraża zgody na wykonanie tego przejazdu jako suchego brodu.  
W związku z powyższym Pan Mac nie wykona umowy w przewidzianym terminie 
czyli do końca bm. , dlatego zaproponował wydłużenie Aneksem terminu tej umowy 
do 6 miesięcy od dnia uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej. Ponieważ 
Aneks wydłuża okres realizacji umowy poza rok budżetowy 2016, aby móc podpisać 
taki Aneks Wójt musi mieć uchwałę Rady Gminy, zobowiązanie wynikające z 
umowy również nie będzie realizowane w tym roku tylko przechodzi na rok 
następny.   
Radny J. Solski poprosił o przedstawienie koncepcji tego przejazdu 
Wójt wyjaśnił, że ma to być suchy bród wykonany z prefabrykatów zalanych 
betonem na wysokości ok. 1 metra nad lustrem wody. W przypadku podniesienia 
poziomu wody może ona swobodnie przepływać wierzchem. Jest to rozwiązanie 
kilkakrotnie tańsze niż wykonanie mostu. RDOŚ zażądała przedstawienia Raportu 
oddziaływania na środowisko, wykonanie takiego Raportu to koszt ok. 20 – 30 tyś. 
zł. Są prowadzone rozmowy z RDOŚ w sprawie odstąpienia od tego Raportu. Gdyby 



była zgoda RDOŚ to do końca roku byłaby dokumentacja i w przyszłym roku można 
by pozyskiwać środki i rozpoczynać budowę tego przejazdu.  
 

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

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmian w budżecie gminy na 2016 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
 
Radny S. Puchala – zapytał w sprawie decyzji Wojewody Podkarpackiego odnośnie 
drogi w Kormanicach oraz zmniejszenia środków na cmentarze i  obiekty sportowe, 
patrząc tylko na te miejsca we Fredropolu jest bardzo wiele do zrobienia. Cmentarz 
jest to pole, nie ma ogrodzenia, kaplicy, ścieżek.  
Wójt wyjaśnił odnośnie decyzji Wojewody na kwotę 63 797 zł. Zawsze jak 
otrzymujemy Promesę od Wojewody to wprowadzamy ją do Budżetu plus 20% 
środków własnych i jest to 100% inwestycji. Po przetargu ta kwota zmienia się w tym 
przypadku o kwotę 63 797 zł., jako kwota nie wykorzystana jest ona ściągana z 
Budżetu. 32 tyś. zł zabezpieczamy w Budżecie na pobyt dzieci z terenu gminy w 
przedszkolach poza gminą Fredropol, w listopadzie będziemy potrzebować ok. 200 
tyś. zł. na funkcjonowanie szkół na terenie Gminy, we wrześniu ubyło nam w 
szkołach 38 dzieci w porównaniu z rokiem ubiegłym, koszty się zwiększają. 
Ściągamy pieniądze z cmentarzy i 9 tyś. z obiektów sportowych gdzie mieliśmy 
zabezpieczone środki na cały rok na animatora na boisku ORLIK, otrzymaliśmy 
część środków na ten cel z Ministerstwa Sportu, oszczędzamy w ten sposób 9 tyś. zł. 
i przenosimy to na zabezpieczenie pobytu dzieci w przedszkolach.  
 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 1 głos przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 

 zawarcia w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na okres 2 lat 
po umowie zawartej na czas oznaczony 10 lat na wynajem, którego 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch 
 
Wpłynęły dwa podania: dotychczasowego najemcy pani L. Czyżyk i Pani E. Dolik. 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała pozytywnie 
podanie Pani L. Czyzyk 
 
Rada uchwałę 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 



 
Rada uchwałę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  
wstrzymujących 
 
Przewodniczący Rady J. Kożuch przedstawił pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Przemyślu w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w oświadczeniach 
majątkowych radnych za 2015 rok. Przewodniczący wyznaczył termin do dnia 
31.10.2016 na złożenie przez radnych wyjaśnień.  
 
4. Zakończenie obrad sesji 

 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział i zakończył obrady XXXI 
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol 

 

 


