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

z dnia 17 lutego 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 Piotr Fac Radca prawny 
 
oraz mieszkańcy miejscowości Kupiatycze 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XXI nadzwyczajnej sesji 
Rady Gminy Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność. 
Sesja zwołana na wniosek Wójta Gminy Fredropol. 
 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Darowicach 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
 
Radny j. Solski – gmina nasza jest biedna, szukamy wszędzie oszczędności, ale błędem 
jest oszczędzać na dzieciach. Prognozy mówią, że z roku na rok dzieci jest więcej. Nie 
wiemy jakie plany ma obecny rząd, zmienia się Kurator Oświaty. Program 500+ 
spowoduje, że dzieci będzie więcej. Zlikwidować szkoły jest łatwo, ale ich odtworzenie 
będzie praktycznie niemożliwe. Nikt nie wyjaśnił co się stanie z budynkami. Dzieci z 
Kupiatycz pójdą do szkół do gminy Hermanowice. Zlikwidowano już szkoły w Kalwarii 
Pacławskiej, Makowej, Nowych Sadach.  
Radny A. Latocha stwierdził, że w przedstawionych tabelkach są dane demograficzne  z 
Urzędu Stanu Cywilnego,  ale nikt nie bierze pod uwagę spraw osiedleńczych na terenie 
Gminy.  
Radny j. Gierczak – to jest trudna decyzja, ale utrzymanie szkoły w Darowicach gdzie 
jest dwóch uczniów, w kolejnym roku dwóch uczniów, a w 2019 czterech uczniów nie 
ma sensu. Dzieci urodzone w tym roku pójdą do szkoły dopiero za 5-6 lat. Budynek 
można wykorzystać np. na rozszerzenie już prowadzanej działalności co będzie służyć 
mieszkańcom całej Gminy. 

 
Wynik głosowania: 6 głosów za, 7 głosów przeciw, 2 głosy  wstrzymujące 

Uchwała nie została podjęta. 



 zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kupiatyczach 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 
 
Radny Ł. Mirowski odczytał Apel mieszańców wsi Kupiatycze do Wójta oraz Rady 
Gminy.  
Zaapelował do Rady o powstrzymanie się od tej decyzji, jak nie będzie dzieci to 
będziemy się zastanawiać. Szkoły musimy utrzymać bo miejscowości bez szkoły 
umierają. Nie ma życia społeczeństwa, nie ma życia kulturowego, dzieci są 
zaniedbywane.  
Radny J. Gierczak zaapelował, że jeżeli mieszkańcy nie chcą likwidacji szkoły w 
Kupiatyczach to niech przeniosą dzieci z Hermanowic do Fredropola.  
Radny Ł. Mirowski stwierdził, że poziom nauczania niektórych nauczycieli w szkole w 
Fredropolu jest zły. Dzieci z innych miejscowości też uciekają do innych Gimnazjów. 
Jeżeli nie zrobimy nic, żeby poziom nauczania we Fredropolu się zwiększył to tak będzie 
to działało.  
Radny J. Gierczak stwierdził, ze radni nie mają wpływu na poziom nauczyciela, ale 
rodzice mają i powinni zgłaszać problem do dyrektora, do Wójta.  

 
Wynik głosowania: 5 głosów za, 7 głosów przeciw, 3 głosy  wstrzymujące 

Uchwała nie została podjęta. 

 
 zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Rybotyczach 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch. 

 
Wynik głosowania: 6 głosów za, 8 głosów przeciw, 1 głos  wstrzymujący 

Uchwała nie została podjęta. 

 
 zmian w Budżecie Gminy na 2016 rok 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 

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

 
 

 zmiany Uchwały Nr XVIII/154/2015 z dnia 30.12.2015 r. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 

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

 
 

 zmian w Budżecie Gminy na 2016 rok 



 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 

 
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 XXI 
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 
 


