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

z dnia 11 stycznia 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 Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 

3 Piotr Fac Radca prawny 

 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XIX 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: 
 

 zmian w Budżecie Gminy na 2016 rok 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
 
Radny J. Lichota zapytał jakie drogi będą robione 
 
Wójt wyjaśnił, że sesja dotyczy złożenia wniosku na halę sportową w Huwnikach 
oraz wyposażenia dwóch pracowni matematyczno – przyrodniczych w szkołach 
podstawowych w Huwnikach i Fredropolu. Ten wniosek to jest jedyna szansa na 
dokończenie tej sali. 10 tyś. zł kosztuje studium wykonalności do tego wniosku. 40 
tyś. zł. zostało zapisanych na drogi ponieważ został też uruchomiony nabór do 
28.01.2016. Do każdego wniosku potrzeba bardzo dużo dokumentów. Dzisiaj nie 
wiemy jakie to będą drogi, bo są określone kryteria, które nie wszystkie drogi 
spełniają. Muszą to być drogi które łączą się z drogami o wyższej kategorii. Takie 
drogi to np. Huwniki – Nowosiółki, droga w Darowicach, droga Kupiatycze – 
Młodowice Osiedle.  
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
 
 



 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fredropol 
 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
 
Rada uchwalę przyjęła w głosowaniu: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

 zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok 
budżetowy 2016 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Bogusława Borowska 
 
Radny D. Czarnota zapytał czy za 2 mln. zł. jesteśmy w stanie tą halę zrobić do 
końca. 
Wójt odpowiedział, że w Projekcie oprócz sali i gimnazjum były jeszcze boiska, które 
zostały jednak wykreślone jako koszt niekwalifikowany. Została hala, łącznik i 
wyposażenie dwóch pracowni matematyczno – biologicznych w Huwnikach i 
Fredropolu w sprzęt ITC. Wpisanie tych pracowni daje nam dodatkowe 10 pkt. przy 
ocenie wniosku. 1 800 mln to jest wartość kosztorysowa, jaka będzie po przetargu 
trudno dzisiaj ocenić. Maksymalne dofinansowanie może wynieść 1 mln. zł., 
będziemy się jeszcze starać o dofinansowanie od Marszałka Województwa i Ministra 
Sportu co zmniejszyłoby wkład własny.   
 
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 XIX sesji Rady 
Gminy. 

 

 


