
Protokół Nr XXXVIII/2017
z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Ustawowy skład Rady 15
Radni Obecni na sesji 14
Radni nieobecni na sesji S. Puchala

Osoby zaproszone na sesję:
1. Mariusz Śnieżek Wójt Gminy

2. Małgorzata Chomycz - 
Śmigielska

Z-ca Wójta

3. Leszek Urban Sekretarz Gminy

4. Jan Podbilski Skarbnik Gminy

5. Bożena Nuckowska Kierownik GOPS

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XXXVIII sesji Rady Gminy
Fredropol.  Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność. Sesja zwołana na
wniosek Wójta Gminy Mariusza Śnieżka.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 zmian w Budżecie Gminy na 2017 rok

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski

Skarbnik  wyjaśnił,  że  w  związku  z  otrzymana  dotacją  na  odziały  przedszkolne  i
przedszkola uwalniamy środki własne i przerzucamy je do gimnazjum w Fredropolu i
Huwnikach.

Wójt zwrócił uwagę, że już na tej sesji kolejne 100 tys. zł. idzie na utrzymanie szkół. Środki
które mamy w Budżecie na ten rok na pewno nie zaspokoi potrzeb w oświacie. Zwalniając
nasze środki bo dostaliśmy już dotację musimy w pierwszej kolejności zaspokoić szkoły i
na pewno będziemy potrzebować jeszcze dużych środków, żeby oświatę na ten rok w
planie zamknąć. 

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  14  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących.

 przyjęcia sołectwa Huwniki do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata
2017 – 2020”



Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch

Radny J. Solski – dlaczego ten dokument jest na sesji nadzwyczajnej, dlaczego Strategia
dotyczy  Huwnik,a  nie  innej  miejscowości  z  terenu  Gminy?  Czy  to  jest  dokument
końcowy,  czy  roboczy?  Dlaczego  w  grupie  odnowy  nie  ma  ekspertów,  nauczycieli?
Niektóre  tabele  są  puste,  nie  ma  o  śladach  historycznych,  o  ważnych  postaciach,  o
legendach.
Wójt  wyjaśnił,  że pięć lat temu ruszył  Podkarpacki  Program Odnowy Wsi i  wtedy do
niego  przystąpiliśmy.  Program  dotyczy  danego  sołectwa,ale  jak  wszystkie  programy
realizuje  Gmina,  Wójt,  który ponosi  pełna odpowiedzialność  jako kierownik jednostki.
Została,  przyjęta  zasada,  że  będziemy  zgłaszać  sołectwa  cyklicznie  od  największego.
Pierwsze było sołectwo Fredropol – Komarnice. W 2015 roku dotacja przepadła poprzez
działania jednej osoby i  wtedy radny Solski nie zauważył,  że są błędy tej  osoby. Wójt
stwierdził, że w jego ocenie te działania były przez radnego z którym Pan radny Solski był
blisko  związany  chociażby  przez  Ochotniczą  Straż  Pożarną.  I  jakoś  wtedy  radny  nie
zauważył i nie wytykał błędów, że Gmina straciła dofinansowanie jako jedyna. Skończył
się okres pięcioletni Fredropola i  wchodzi następne w kolejności sołectwo, dopiero we
wtorek było szkolenie w Rzeszowie na którym byli pracownicy i wiemy co należy robić
ponieważ zmieniły się pewne kryteria udziału w Programie. Uchwała musi być podjęta do
końca miesiąca dlatego sesja nadzwyczajna. Jeżeli radni nie chcą podjąć tej  uchwały to
mogą ją  odrzucić.  Wójt  stwierdził,  że  wypowiedzi  radnego Solskiego  sprowadzają  się
tylko do czczenia historii na terenie Gminy, a nigdy nie było żadnej propozycji odnośnie
inwestycji  czy  propozycji  jako  Przewodniczącego  Komisji  Oświaty,  w  problemie
największym jaki  ma Gmina czyli  oświaty.  To jest  wstyd,  że  Przewodniczący  Komisji
Oświatowej  przez  trzy  lata  kadencji  nie  zaproponował  nic  wiedząc,  że  największym
problemem Gminy Fredropol jest oświata, tylko tańce, hulanki i swawola. 
Radny S. Turczyński stwierdził, że radny Solski przez trzy lata kadencji ciągle jest przeciw
wszystkiemu co się robi.
Radny J. Gierczak – stwierdził, że w Kalwarii też została zrobiona świetlica, w Huwnikach
świetlica zarabia na siebie bo jest bar, sklep. Przez Huwniki biegnie szlak papieski, chodzą
pielgrzymi, koło świetlicy nie ma nawet ławki. Grupa odnowy to jest tylko pięć osób i to
ma być grupa, która musi pracować, a nie być tylko na papierze. Z tego programu nie
można  zrobić  dróg,  chodników,  przystanków,  oświetlenia,  to  jest  program  przede
wszystkim na kulturę i sport i to nie są jakieś duże pieniądze
Radny  J.  Lichota  stwierdził,  że  radny  Solski  nie  zanegował  niczego  tylko  zapytał  i
wystarczyło odpowiedzieć, a tu jakaś nagonka jest

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  13  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  1  głos
wstrzymujący.

 przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Huwniki

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  13  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  1  głos
wstrzymujący.



 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Fredropol

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  14  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących.

4. Zakończenie obrad sesji 

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


