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

z dnia 3 sierpnia 2016 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 Małgorzata Chomycz - 
Śmigielska 

Z-ca Wójta 

3 Bogusława Borowska Skarbnik 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XXVIII nadzwyczajnej 
sesji Rady Gminy Fredropol. Sesja zwołana na wniosek Wójta Gminy Fredropol. 
Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność.  
 

3. Otwarcie sesji 
4. Stwierdzenie prawomocności obrad 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fredropol 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
Wyjaśniła, że na ostatniej sesji była podjęta uchwała w sprawie wprowadzenia zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fredropol. Regionalna Izba 
Obrachunkowa badając uchwałę wskazała na konieczność wprowadzenia zmian. W 
latach 2017 – 2025 zostały zwiększone dochody o 3,5 mln. zł. z tytułu dotacji, 
jednocześnie zostały zwiększone rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek. Częściowo te spłaty zostały zabezpieczone z wydatków 
majątkowych, a częściowo z wydatków bieżących. Zmiana polega na tym ,że te 
spłaty zabezpieczone będą poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych. W nowej 
Prognozie zmniejsza się wydatki majątkowe, a zwiększa się wydatki bieżące o kwoty 
spłaty kredytów, które planowaliśmy do zaciągnięcia. Zostały zwiększone również 
wydatki w latach 2017 – 2025 na obsługę kredytów i pożyczek. Pozostałe kwoty 
pozostają bez zmian.  
 
Radny S. Puchala – jaka korzyść ma Gmina zaciągając kredyt do kredytu? Kredyty z 
2016 roku są przenoszone na kolejne lata, gdzie rata kredytu wzrasta z 333 tyś. do 1, 
3 mln. zł.  Jest to przeniesienie zobowiązań na lata kolejne nawet poza te lata kiedy 
będziecie rządzić. Każdy kredyt rozłożony w czasie powoduje kolejną cenę, Gmina 
nic na tym nie zyskuje, więc po co jest to robione? 



Skarbnik odpowiedziała, że kredyty w 2016 roku płacimy w wysokości 1 159 610 zł. 
Przychody planowane w tym roku w kwocie 709 tyś. zł. to jest pożyczka w 
WFOŚiGW, która jest planowana do zaciągnięcia na zadanie inwestycyjne – 
kanalizacja wsi Rybotycze. Ta pożyczka jest dla nas korzystna, ponieważ przy 
regularnej spłacie możemy ubiegać się o umorzenie 15% co daje kwotę ponad 100 
tyś. zł. , nie płacimy żadnej marży, odsetki wynoszą tylko 1,5%. Natomiast na 
pozostałą kwotę nie była podjęta uchwała o zaciągnięciu kredytu, to jest tylko 
wprowadzenie do Budżetu, natomiast jeśli Gmina zdecyduje się na zaciągnięcie 
kredytu to wtedy Rada będzie podejmować uchwałę.  
Wójt stwierdził, że nieprawdą jest że w 2016 roku nie płacimy żadnych kredytów, 
ponieważ samych kredytów spłacamy ponad 1 200 tyś. zł. plus odsetki to jest ponad 
1,5 mln. zł. Co kwartał płacimy ponad 330 tyś. zł. kredytów. Są to kredyty na II etap 
kanalizacji Sierakośce – Nowe Sady,  gdzie dostaliśmy dofinansowanie z PROW w 
wysokości 56% i wkładzie własnym 44%. Nie mieliśmy tych środków dlatego został 
zaciągnięty kredyt. Teraz jest kolejna inwestycja – kanalizacja w Rybotyczach przy 
dofinansowaniu z Agencji Nieruchomości Rolnych, ale potrzebujemy na wkład 
własny 709 tyś. zł. Lepiej wziąć tą dotację z WFOŚiGW przy oprocentowaniu 1,5% 
czyli ok. 10 tyś. zł., ale przy terminowych spłatach będzie 15% umorzenia czyli 
zapłacimy 609 tyś. zł. czyli o 100 tyś. mniej i spłacać będziemy dopiero od 2017 roku. 
Jest to korzystniejsze rozwiązanie niż wydawanie pieniędzy własnych nawet jeśli 
byśmy je mieli na koncie.  Za chwilę będzie nabór z PROW i chcemy złożyć wniosek 
na oczyszczalnię w Darowicach, już raz był ten wniosek złożony, na ten cel 
będziemy potrzebować ok 1,7 do 2 mln. zł. własnych środków  i nie mamy tych 
środków, tylko kredyt możemy wziąć, drugie tyle dostaniemy dofinansowania. 
Możemy nic nie robić tylko czekać aż skończą się dotacje unijne i wtedy może Gmina 
będzie miała swoje środki i będzie w 100% realizować zdania. Dzisiaj robimy 
inwestycje, z których żadna nie jest w 100% finansowana ze środków Gminy.  
Radny S. Puchala stwierdził, że nie ma nic do tej pożyczki z WFOŚiGW, ona jest 
bardzo korzystna i należy z niej skorzystać. Natomiast kredyt do kredytu jest czymś 
szkodliwym dla Gminy, Wójt mówi, że w tym roku kredyty są spłacane, czy Tabela 
jest błędna bo jest 0,00 przy spłacie kredytów.  
Skarbnik wyjaśniła, że radny patrzy w złą tabelę nadwyżki budżetowej, a powinien 
patrzeć w tabelę rozchody budżetu 
Wójt odpowiadając na zarzut, że bierze się kredyt do kredytu zapytał radnych w jaki 
sposób zapewnią finansowanie oświaty od września? Zmieniła się ustawa o systemie 
oświaty i dostaniemy mniejszą subwencję bo sześciolatki nie pójdą do 1 klasy. Na 
początku roku dostaliśmy subwencji ok. 4,5 mln. zł., żeby oświata funkcjonowała 
musieliśmy dodać ok. 1,5 – 2 mln. zł. Od września mniej dzieci pójdzie do 1 klasy 
około 20, subwencja na dziecko w szkole tj. 8 400 zł. na dziecko, które nie pójdzie do 
szkoły i zostanie w oddziale przedszkolnym dostaniemy 1 400 zł. Subwencja będzie 
mniejsza, w jaki sposób zabezpieczyć ta różnicę, tylko kredytem.  
Radny S. Puchala – jeżeli weźmiemy kredyt do kredytu to przesuwa się perspektywa 
spłaty i koszt kredytu wzrasta, więc jaki jest sens zaciągania kredytu do kredytu? 
Jeżeli jest taka potrzeba i nie ma z czego sfinansować to korzystniejsze jest 
zaciągnięcie odrębnego kredytu. „Ja wiem, że dla Pana korzystniejsze jest zaciąganie 
kredytu do kredytu z tego względu, że w tym roku może Pan zrobić inwestycję, a to 



sobie przesunąć w czasie, to tylko o to chodzi, to nie jest interes Gminy tylko interes 
Pana” 
Wójt poprosił o wskazanie podjętej w tym roku uchwały gdzie w treści jest kredyt na 
kredyt. W marcu i czerwcu zostało zapłacone po 340 tyś. zł. ze środków własnych 
kosztem niezapłaconych rachunków, diet został zapłacony kredyt. Kredyty, które 
spłacamy to są kredyty majątkowe, a nie kredyt na kredyt. Ani Wójt, ani nikt z 
pracowników nie przygotowywał projektu uchwały żeby był kredyt na kredyt 
M. Chomycz – Śmigielska – Panie radny Puchala na każdej sesji Pan kontestuje i 
krytykuje więc proszę, żeby Pan przedstawił swoją propozycję bo kontestować i 
krytykować jest najłatwiej, proszę nam pokazać rozwiązanie. Jeżeli Pan ma jakiś 
fantastyczny pomysł na to żeby z ograniczonych wpływów do Budżetu Gminy 
Fredropol nagle zrobiły się obfite wpływy to proszę powiedzieć  
Radny S. Puchala – branie kredytu do kredytu jest najdroższą z możliwych sytuacji, 
wzięcie kredytu odrębnego jest korzystniejsze 
M. Chomycz – Śmigielska – proszę podać propozycję 
Radny S. Puchala –kredyt do kredytu powoduje tylko tyle, że obsługa jego jest 
droższa, płacimy wyższe odsetki i odsuwany go w czasie. Z ustawy wynika, ze w 
danej perspektywie finansowej on nie jest płacony, czyli zaczynamy go płacić od 
przyszłego roku i obsługa jego jest droższa. Jeśli weźmiemy odrębny kredyt jeżeli są 
takie potrzeby to ten kredyt będzie tańszy. To jest moja propozycja 
Skarbnik wyjaśniła, że każdy kredyt jest odrębnym kredytem i nic się w czasie nie 
odwleka, one są płacone wszystkie na bieżąco i nawet tzw. kredyt na spłatę kredytu 
to też jest odrębny kredyt i on też nie jest droższy, to jest nieporozumienie  
Wójt stwierdził, że każdą uchwalę taką jak dzisiejsza bada Regionalna Izba 
Obrachunkowa jako organ nadzoru i gdyby coś było nie tak to od razu byłoby 
zauważone 
Wiceprzewodniczący R. Kozak – stwierdził, że z wypowiedzi pani Skarbnik wynika, 
że nie jest to kredyt do kredytu, złożył propozycję, żeby przejść do głosowania 
projektu uchwały 
Radny J. Solski – jeżeli są wątpliwości to trzeba je wyjaśniać, a że kredytów jest dużo 
to może się to tak rozmydlać  
Wójt stwierdził, że na każdej sesji wszystko jest tłumaczone jak w szkole. W 
ubiegłym roku została zrobiona droga do Kalwarii Pacławskiej na którą mieszkańcy 
czekali 35 lat, 200 tyś. zł. wkładu własnego zapłaciliśmy bez kredytu, droga we 
Fredropolu, pod koniec roku trzeba było zapłacić 800 tyś.zł. dostaliśmy, 200 tyś. 
trzeba było dołożyć swoich, droga Kłokowice – Młodowice dostaliśmy 
dofinansowanie, ale trzeba 250 tyś. zł. swoich, na oczyszczalnię w Darowicach 
potrzeba 2 mln. wkładu własnego, dokumentacja na przejazd przez Wiar do 
Kalwarii trzeba 50 tyś. zł. Starostwu zgodnie z umową do chodnika w Huwnikach 
150 tyś. zł.  
Radny J. Gierczak – kredyty były brane na inwestycje, nie na bieżące wydatki, 
wszystkie inwestycje były głosowane 15 do 0 bo każdy chce żeby inwestycje były 
robione, nie da rady bez kredytów i ważne jest to że jeszcze możemy brać kredyty bo 
inne gminy już nie mogą,  
Wójt stwierdził, że dzisiaj Gmina jest mniej zadłużona niż na początku kadencji 



Radny S. Puchala Wójt mówi, że nigdy takiej uchwały nie przygotowywał, 
przytoczył uchwałę z poprzedniej sesji §3 pkt.  3 „zwiększa się limit zobowiązań z 
tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów w kwocie 831 540 na 
finansowanie  spłat zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i 
pożyczek. „ Radny stwierdził, że nie jest przeciwny jakiejkolwiek inwestycji, zawsze 
je popierał i będzie popierał tylko chodzi o kwestie finansowania, co jest tańsze, 
gdzie zaoszczędzimy na kolejną inwestycję, jeżeli spłacimy kredyt droższy wcześniej 
to mamy mniej pieniędzy na kolejne inwestycje 
Skarbnik wyjaśniła, że zapis w ostatniej uchwale jest taki, ze zwiększa się limit 
zobowiązań ale to jeszcze nie jest uchwała o zaciągnięciu kredytu, to jest zapis, że w 
Budżecie otwiera się taka furtka, która umożliwi nam wzięcie kredytu, ale do tego 
potrzebna jest odrębna uchwała, też zapis nie upoważnia do zaciągnięcia kredytu, do 
tego musi być odrębna uchwała podjęta przez Radę Gminy  
Wójt zapytał czy radny Puchala celowo to robi, żeby koleżanki i kolegów 
wprowadzać w błąd czy ze swojej niewiedzy?. To jest tylko w Budżecie i Wieloletniej 
Prognozie zapis, do każdego kredytu potrzebna jest oddzielna uchwała, a takiej 
uchwały nie ma, być może we wrześniu będzie potrzebny taki kredyt żeby zapłacić 
bieżące rachunki, chodnik w Huwnikach 150 tyś. droga 250 tyś. i wiele innych 
inwestycji, ale najgorsze jest to że radny celowo manipuluje informacjami  
Radny S. Puchala – „po co jest ten zapis” 
Wójt odpowiedział, że po to żeby się zabezpieczyć, że jeżeli nie będzie sprzedaży, a 
sprzedaży nie ma od maja, żeby przygotować uchwałę  i móc zapłacić we wrześniu i 
grudniu kredyt 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos  
wstrzymujący 
 
6. Zakończenie obrad sesji 

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


