
Protokół Nr XXXVII/2017
z XXXVII sesji Rady Gminy Fredropol

z dnia 30 marca 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

6 Sebastian Kątek Kierownik Referatu Inwestycji

7 Piotr Fac Radca prawny

8 Ryszard Gołębiowski Radny Rady Powiatu Przemyskiego

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XXXVII sesji Rady Gminy
Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność.  

Przewodniczący złożył wyjaśnienie odnośnie nieobecności radnego S.Puchali.
Radny S.  Puchala  na  ostatniej  sesji  w dniu 1.03  również  był  nieobecny,  w dniu 14.03
wpłynęło pismo od radnego z prośbą o usprawiedliwienie tej nieobecności „ze względów
osobistych”. 28.03 wpłynęło pismo z informacją, że Pan S. Puchala przebywa w areszcie
od 23 lutego.

Wójt zgłosił wniosek  o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu do 
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fredropol

Wójt wyjaśnił, że dotychczas sprawami stypendiów socjalnych dla uczniów zajmował się 
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, który z dniem 1 stycznia 2017 roku został 
zlikwidowany. Część spraw związanych z oświata przejął Urząd Gminy, natomiast 
sprawy stypendiów przejmuje GOPS i zgodnie z ustawą musi to być poparte uchwałą 
Rady Gminy. 

Wniosek  został  przyjęty:  głosowanie:  14  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących.



3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym

16.02–  spotkanie  z  Komendantem  Wojewódzkim  Państwowej  Straży  Pożarnej  w
Rzeszowie
21.02 – spotkanie z Dowódcą 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie 
24.02 – seminarium na temat ekonomii społecznej organizowane wspólnie z Caritas –
Huwniki
8.03 – spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w
Rzeszowie 
20.03  –  udział  w  Konferencji  Podkarpackiego  Stowarzyszenia  Samorządu
Terytorialnego w Rzeszowie, spotkanie z Minister Edukacji Anną Zalewską dotyczące
reformy oświaty 

Uchwały z sesji  zwyczajnej  z 30.01.2017 i  sesji  nadzwyczajnej  z dnia 1.03.  2017 zostały
zrealizowane.

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

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski

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

 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fredropol

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski

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

 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

 przystąpienia do realizacji projektu „OMNIBUS- kompleksowy program rozwoju
szkoły” w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16, Oś Priorytetowa
IX. Jakość kształcenia ogólnego RPO WP na lata 2014 – 2020

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

Wójt wyjaśnił, że 30 maja 2016 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie diagnozy dla
szkół  w  Huwnikach  i  Fredropolu.  Diagnoza  ta  była  niezbędna  do  złożenia  wniosku
wspólnie  z  Wyższą  Szkołą  Informatyki  i  Zarządzania  w  Rzeszowie.  Realizacja  tego
wniosku da nam bardzo duże korzyści, otrzymamy bez finansowego wkładu własnego



bardzo duże pieniądze,  rzędu 350 tys.  zł.  Za te pieniądze w szkołach w Huwnikach i
Fredropolu zostaną wyposażone sale lekcyjne w najnowszy sprzęt komputerowy, będą
prowadzone  dodatkowe  zajęcia  dla  uczniów  nie  tylko  w  szkołach,  ale  również  w
kampusie naukowym w Kielnarowej. 
Ale kiedy te diagnozy były przyjmowane to był taki radny, który twierdził, że te diagnozy
są  nieprawdziwe,  a  nawet  fałszowane.  Efekt  przyjęcia  diagnozy  jest  taki,  że  dobrze
złożony  wniosek  skutkuje  dzisiejszą  uchwałą,  która  upoważni  Wójta  do  podpisania
Umowy z WSIZ i ponad 300 tys. zł. trafi do naszych szkół. 

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

 ustalenia diet przysługujących radnym Rady Gminy Fredropol 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

Wiceprzewodniczący R. Kozak – złożył wniosek o wprowadzenie poprawki do uchwały
poprzez dodanie w § 3 pkt 1 słowa „zwyczajnej”
Po wprowadzeniu poprawki  § 3 pkt 1 uzyska brzmienie „W przypadku każdorazowej
nieobecności na zwyczajnej sesji Rady Gminy lub posiedzeniu Komisji Rady Gminy dieta
przysługująca radnemu zgodnie z § 1 ulega zmniejszeniu o 25%

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego R. Kozaka

Wniosek  został  przyjęty:  głosowanie:  14  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  1  głos
wstrzymujący.
Radny J. Solski zgłosił uwagi do projektu uchwały. Mimo że cel jest słuszny bo prowadzi
do  oszczędności  to  uchwała  jest  przygotowana nieprofesjonalnie.  Art.  37  b  ustawy  w
podstawie  prawnej  dotyczy  organów  wykonawczych,  organów  pomocniczych  czyli
sołtysów, a w uchwale nie ma mowy o sołtysach. Zapis „Uchwała wchodzi w życie z
dniem  podjęcia  z  mocą  obowiązującą  od  1  stycznia  2017  roku”  powoduje,  że  prawo
zadziała wstecz. Są to błędy formalne. 
Przewodniczący J. Kożuch wyjaśnił, że  termin obowiązywania wynika z Rozporządzenia
Rady Ministrów, które weszło w życie w styczniu tego roku, w związku z tym, że w
styczniu nie mieliśmy takiej  wiedzy uchwała została przygotowana teraz. Są określone
stawki  bazowe,  które  nie  mogą  przekraczać  określonej  kwoty,  w  gminach  do  15  tys.
mieszkańców, tak jak u nas kwota bazowa jest  obcinana o 50%,.  Dotychczas mieliśmy
zapis:  80% minimalnego wynagrodzenia  dla  Przewodniczącego Rady Gminy,  60% dla
Wiceprzewodniczącego i 40% dla pozostałych radnych, co roku kwoty te rewaloryzowane
były do góry, w tej chwili to jest regulacja w dół. 
P. Fac radca prawny wyjaśnił, że ta uchwała była wzorowana na innej gminie i być może
jest jakaś nieścisłość w podstawie prawnej, którą można wykluczyć. Jeśli chodzi o moc
obowiązującą  od  1  stycznia  to  jest  decyzja  radnych  czy  się  na  to  zgodzą  czy  nie.
Podyktowane  jest  to  Rozporządzeniem  do  którego  musimy  się  dostosować,  żeby  nie
zachodziła sytuacja naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 
Radny J. Gierczak wyjaśnił, że od 1 stycznia najniższe wynagrodzenie wynosi 2 tys. zł.
Wobec czego dieta Przewodniczącego 80% najniższego wynagrodzenia to 1 600 zł. Dla
Wiceprzewodniczącego  1  200  zł.,  dla  pozostałych  radnych  800  zł.  Są  to  stawki  zbyt



wygórowane i należy podjąć uchwałę i od 1 stycznia te diety obniżyć. 

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

Wójt zapytał Przewodniczącego kto z radnych się wstrzymał
Przewodniczący odpowiedział, że Przewodniczący Komisji Oświaty J. Solski
Wójt wyjaśnił, że siedząc nie widział, ale nie jest to tajemnicą, że radny nie zagłosował za
obniżeniem sobie diety

 dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  do  nowego  ustroju
szkolnego

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

M. Chomycz – Śmigielska – Z-ca Wójta wyjaśniła, że podjęta uchwała w sprawie projektu
dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  do  nowego  ustroju  szkolnego
została pozytywnie zaopiniowana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w związku z
czym dziś jest podejmowana właściwa uchwała. Z dniem 1.09 będziemy mieć ośmioletnie
szkoły  podstawowe prowadzone przez Gminę Fredropol oraz prowadzone przez inne
organy  wskazane  w  załącznikach  do  uchwały.  Nie  ma  już  gimnazjów,  są  klasy
dotychczasowych gimnazjów. Dzieci , które rozpoczęły naukę w gimnazjum dokończą ją
w klasach dotychczasowych gimnazjów. Do końca listopada 2017 na mocy ustawy Prawo
oświatowe  Rada  będzie  zobowiązana  do  podjęcia  uchwały  zatwierdzającej
przekształcenie  się  dotychczasowych  szkół  podstawowych  w  ośmioletnie  szkoły
podstawowe. Do końca czerwca organy prowadzące szkoły inne niż Gmina muszą złożyć
do Urzędu Gminy stosowne dokumenty.

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

 włączenia do Zespołu Szkół w Huwnikach  Samorządowego Przedszkola 
w Huwnikach

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

 niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w
Budżecie Gminy Fredropol na 2018 rok

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

Radny J. Solski zaapelował o przemyślenie projektu uchwały dlatego, że obywatele gminy
stracą instrument, który pozwoliłby im na wykonanie najprostszych prac na terenie
szczególnie  małych  miejscowości,  gdzie  trzeba  wykonać  jakiś  mostek,  przepust.  Przy
okazji inwestycji drogowych w Kalwarii był pomysł wykonania chodnika przy Kościele,
delegacja była u Starosty i Starosta odpowiedział, że jest fundusz sołecki. Instrument ten



został jednak odebrany. Fundusz sołecki powinien być w przyszłorocznym Budżecie.
Radny  S.  Turczyński  zapytał  skąd wziąć  300  tys.  zł.  Mostki  i  przepusty  Gmina  i  tak
wykonuje, nigdzie w Powiecie nie ma funduszu sołeckiego.
Przewodniczący wyjaśnił, że środków z funduszu sołeckiego nie można przeznaczać na
wkład własny do innych wniosków.
Wójt wyjaśnił, że na początku obowiązywania ustawy o funduszu sołeckim możliwe było
wykorzystywanie  go  jako  wkładu  własnego  do  dużych  projektów  i  takich  projektów
wykonaliśmy  bardzo  dużo  na  terenie  Gminy.  Obecnie  po  zmianie  ustawy  jest  to
niemożliwe,  nie  można  również  funduszu  wykorzystywać  do  realizacji  zadań
wykonywanych wspólnie z Powiatem czy Województwem.
Radny J. Gierczak – dobrze by było gdyby każda wieś miała swoją pulę pieniędzy na małe
zadania, nie chodzi o to że radni nie chcą funduszu sołeckiego, ale nie jesteśmy w stanie
takich pieniędzy zapisać w Budżecie, od kilku lat ciągle obniżamy podatki, do oświaty
dopłacamy  4  400  tys.  zł.  Obniżamy  tym samym dochody  bieżące  do  Budżetu  to  nie
możemy zwiększać wydatków. Zwracając się do radnego J. Solskiego przypomniał, że jak
była działka do sprzedaży na Pacławiu to chciał dać upust, bonifikatę, dać za darmo i nie
dbał o dochody. 

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  12  głosów  za,  2  głosy  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących.

 przyjęcia  do  realizacji  przez  Gminę  Fredropol  zadania  powierzonego  przez
Starostwo Powiatowe w Przemyślu

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

 współpracy pomiędzy Gminą Fredropol a Gminą Rudki (Ukraina)

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

Wójt wyjaśnił, że Gmina Fredropol ma już podpisane umowy z partnerami na Ukrainie,
Słowacji, Węgrzech, Czechach co pozwala nam na wspólną realizację działań w ramach
Programu Polska – Ukraina – Białoruś, Funduszu Wyszehradzkiego. Nie są to partnerzy
przypadkowi, w  Gminie Sokolniki zamieszkuje wielu byłych mieszkańców Kormanic i
Fredropola, w kościele w Rudkach są prochy rodziny Fredrów. Wójt wyraził nadzieję, że
współpraca ta w przyszłości zaowocuje wspólną realizacją różnych projektów.

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

 ustanowienia pomnika przyrody

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef
Kożuch



Ustanawia się pomnikami przyrody następujące drzewa:
1. Grupa dwóch drzew gatunku lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) współrzędne geograficzne: N
49o 39’ 17.2” E 022 o39’0.07” pn. ,,Eleonora’’ o obwodzie 310 cm i 317 cm, rosnąca na działce ewid.
nr 273 w miejscowości Rybotycze Gm. Fredropol – własność Gminy Fredropol.
2. Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) współrzędne geograficzne: N 49o 39’ 25.6” 
E 022 o38’36.2”  pn. ,,Pavlo’’ o obwodzie 315 cm, rosnący na działce ewid. nr 101/3 w miejscowości
Rybotycze Gm. Fredropol – własność Gminy Fredropol. 
W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w §1 zakazuje się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby w zasięgu rzutu pionowego korony drzewa,
3)  dokonywania zmian stosunków wodnych,  jeżeli  zmiany te  nie  służą ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
4) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,

5) umieszczenia tablic reklamowych.

Szczegółowym  celem  ochrony  jest  zachowanie  wymienionych  w  §1  drzew  ze  względów
przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych.

Przewodniczący J. Kozuch wyjaśnił, że pismo w tej sprawie od Parków Krajobrazowych
wpłynęło w październiku ubiegłego roku. Zajmowała się tą sprawą Komisja Rolnictwa i
wydała opinię negatywną.  Wystąpiliśmy również o opinię do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opinia ta jest pozytywna.

Radny  J.  Gierczak  (Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa)–  wyjaśnił,  że  lipa  rośnie  na
cmentarzu w Rybotyczach, jest ona rozpołowiona, związana drutem, zagraża nie tylko
pomnikom ale również kaplicy cmentarnej,  dąb znajduje się w środku wsi i w przypadku
powalenia  przez  wichurę  zagraża  pobliskim  budynkom.  Radny  stwierdził,  że  nie
powinniśmy  ustanawiać  tych  pomników  przyrody  ze  względu  na  bezpieczeństwo
mieszkańców. 

Wiceprzewodniczący  R.  Kozak  stwierdził,  że  jako  mieszkaniec  Rybotycz  dobrze  zna
sytuację , po ustanowieniu pomników przyrody nie będzie możliwości nawet przycięcia
tych drzew, a zagrażają one bezpieczeństwu.

Przewodniczący  przypomniał,  że  podczas  spotkania  z  Wójtem  mieszkańcy  Rybotycz
również  zwracali  uwagę  na  niebezpieczeństwo  związane  z  tymi  drzewami  i  prosili  o
podjęcie ze strony Gminy jakichś działań. 

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

 zniesienia ochrony prawnej pomnika przyrody

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

Znosi  się  status pomnika  przyrody lipa  drobnolistna  (Tilia  cordata)  o obw.  320  cm
rosnąca na działce ewidencyjnej nr 196/2 w miejscowości Kłokowice stanowiącej własność
Gminy Fredropol ustanowiony w Rozporządzeniu nr 35 Wojewody Przemyskiego z dnia
29 grudnia 1995r. (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr1, poz. 1 z 1996 roku)



Sołtys  H.  Wojciechowski  stwierdził,  że  lipa  ta  zagraża  pobliskiemu  placowi  zabaw  i
korzystającym z niego dzieciom, oraz osobom i pojazdom korzystających z drogi, wyraził
poparcie dla usunięcia drzewa

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

 przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fredropol” w 2017 roku

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

 sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy

1. w  sprawie  zawarcia  w  trybie  bezprzetargowym  kolejnej  umowy  dzierżawy  po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na dzierżawę, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość stanowiąca własność gminy

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch
Zezwolić  Wójtowi  Gminy na zawarcie  w trybie  bezprzetargowym kolejnej  umowy na
okres  3 lat  na  dzierżawę  nieruchomości  gminnej  –  działki  nr  266  o  pow.  0,2900  ha,
położonej  w Darowicach,  zgodnie  z załącznikiem  graficznym  stanowiącym  integralną
część  uchwały,  na rzecz  dotychczasowego  dzierżawcy  –  Pana  Adriana  Tomaka
zam. Darowice 40, z przeznaczeniem na cele rolne

Radny J. Gierczak (Przewodniczący Komisji Rolnictwa)– wyjaśnił, że działka ta nie może
być wykazana przez Gminę do dopłat bezpośrednich, jest bez dojazdu, ma niekorzystne
usytuowanie, dlatego powinna zostać wydzierżawiona

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

2. w  sprawie  zawarcia  kolejnej  umowy  dzierżawy  po  umowie  zawartej  na  czas
oznaczony do 3 lat na dzierżawę, której  przedmiotem jest ta sama nieruchomość
stanowiąca własność gminy

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

Zezwolić  Wójtowi  Gminy na zawarcie  kolejnej  umowy na okres  1  roku na dzierżawę
nieruchomości  gminnych –  część  działki  nr  612/2 o pow.  1,9900 ha z  pow.  2,9200 ha
i działka  nr 446/5  o  pow.  2,0100  ha,  położone  w  obrębie  Nowe  Sady,  na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy – Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego „CYPRINUS”
z siedzibą w Przemyślu, z przeznaczeniem na łowisko wędkarskie. 

Radny J. Lichota stwierdził, że jeżeli nie ma innych chętnych do należy wydzierżawić



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

• upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Fredropolu
do  prowadzenia  postępowania  w  sprawach  świadczeń  pomocy  materialnej  o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fredropol

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch

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

5. Zapytania i interpelacje radnych
6. Dyskusja

Pismo Państwa Ogonowskich z Nowych Sadów w sprawie uznania odprowadzalnika od
młyna w Nowych Sadach za zabytek i wpisanie go do rejestru zabytków. Sprawa została
przekazana do Komisji Rolnictwa
Pismo Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej  w Przemyślu w sprawie obniżenia
ceny wody dla II grupy taryfowej. 

Przewodniczący wyjaśnił, że koszt wytworzenia, przetworzenia i uzdatnienia 1m3 wody
kosztuje Gminę 15,34 zł., a odbiorcy płacą 11,52 zł. Czyli Gmina i tak do wody dokłada.

Sołtys  Z.  Feduniak  stwierdził,  że  argumentem  na  wszystkie  kłopoty  finansowe  jest
uchwała o szkołach, poprosił Wójta o wyjaśnienie jak doszło do tego, że jest druga z kolei
porażka w tym temacie, kto i jakie działania podjął żeby do tego doszło, czy prawdą jest,
że niektórzy z radnych, którzy popierali tą uchwałę , którzy byli za likwidacją, przyjęli te
argumenty  później  podjęli  działania  w drugą  stronę  i  przyczynili  się  do  tego,  że  nie
zostało to dokonane.

Wójt wyjaśnił, że temat oświaty był już wiele razy przedmiotem dyskusji. Po wyborach w
listopadzie 2014 roku kiedy została wybrana nowa Rada i Wójt od pierwszych sesji Wójt
zwracał uwagę, że oświata jest jedną z największych bolączek naszej Gminy, że każdego
roku zwiększają się nasze wydatki Subwencja to jest maksymalnie 50%, drugie 50% to są
nasze  wydatki.  Podatek  rolny  w  wysokości  1,  8  mln.  zaspokaja  tylko  połowę  tych
wydatków.  Początkowo  nie  było  ze  strony  Wójta  żadnych  propozycji  zmian  tylko
rozmowy,  żeby  podjąć  jakąś  decyzję,  tak  żeby  środki  z  Budżetu  Gminy  wydatkować
dobrze. W roku 2016 zostały przygotowane projekty uchwał w sprawie likwidacji szkół
filialnych w Darowicach,  Kupiatyczach i  Rybotyczach.  Przed sesją  i  głosowaniem tych
uchwał  odbyło  się  spotkanie  wszystkich  radnych  i  Dyrektorów  szkół  z  Huwnik  i
Fredropola.  Po tym spotkaniu odbyła się sesja w sali  budynku gdzie mieści  się GOPS
ponieważ sala narad była zajęta przez kontrolę RIO.
Na  tej  sesji  było  oskarżanie  Wójta  o  celowe zwołanie  sesji  w  tym miejscu  i  głosy  za
ratowaniem szkoły.  Szkoły  zostały,  ale  trzeba  mieć  świadomość,  że  to  cała  Gmina się



dokłada do tych szkół, na następnej sesji zostanie przedstawione dokładne wyliczenie jak
to wygląda. Uchwały intencyjne zostały odrzucone. Wójt przedstawiając Budżet na 2017
rok na sesji czy na spotkaniach z radnymi zwracał uwagę, że wydatki na oświatę znowu
się zwiększają. Z 16 -17 mln. zł. Budżetu Gminy na wydatki bieżące, połowa czyli 8 mln.
zł. to wydatki na oświatę.  Połowa z tych zł. 8 mln. czyli 4 mln. to środki Gminy czyli
wszystkich mieszkańców. Prezentując Budżet Wójt ostrzegał, że jeżeli nie zostaną podjęte
pewne  kroki  to  w  2017  roku  te  środki  będą  się  jeszcze  zwiększać,  bo  Budżet  był
przygotowywany do 15.11.2016 roku, a wtedy nie było jeszcze uchwalonej i podpisanej
ustawy  o  systemie  oświaty  wprowadzającej  reformę.  Grupa  radnych  przygotowała
projekty uchwał o likwidacji tych trzech szkół. Na sesji 30.01 br. odbyło się głosowanie
tych uchwał, za likwidacją szkoły w Darowicach było 10 radnych, w Kupiatyczach – 9
radnych, w Rybotyczach 10 radnych. Podjęcie uchwały intencyjnej to jest otwarcie drogi
do  podjęcia  rozmów  z  mieszkańcami  na  temat  właściwej  uchwały.  Podjęte  uchwały
zostały wysłane do Kuratorium, ZNP, do rodziców i wtedy zaczęły się „pielgrzymki” w
obronie szkół, pisma które szkalują Gminę a podpisują je nauczyciele, ludzie którzy w tej
Gminie pracują i biorą pieniądze. Kurator po tym wszystkim negatywnie zaopiniował te
uchwały i szkoły nadal będą funkcjonować. Ale musimy liczyć się z tym, że wydatki na
oświatę  będą  jeszcze  większe  niż  te  o  których  była  mowa w  ubiegłym roku,  zostało
podpisane Rozporządzenie, które mówi, że nie można tak jak dotychczas łączyć godzin
lekcyjnych. Zgodnie z tym Rozporządzeniem będziemy musieli w tych trzech szkołach
zwiększyć prawie trzy etaty. 
Według wstępnego arkusza organizacyjnego trzeba zwiększyć w Rybotyczach 14 godzin,
w Darowicach 17 godzin i w Kupiatyczach 14-15 godzin, przy pensum 18 godzin to jest
trzy etaty i na te etaty trzeba będzie znaleźć pieniądze w Budżecie Gminy. Te trzy etaty
zwiększą  koszty  utrzymania  dziecka,  a  te  koszty  służą  wyliczeniu  dotacji  dla
Stowarzyszeń, która automatycznie będzie wyższa, więc będzie to pewnie sześć etatów.
Zmniejszy się również ilość klas,  dotychczas było 6 klas szkoły podstawowej i 3 klasy
gimnazjum,  razem 9  klas,  nauczyciele  zatrudnieni  w Zespołach  szkół  mieli  rozłożone
godziny na te 9 klas, teraz jedna klasa odpadnie i zostanie 8 klas szkoły podstawowej.
Zmniejszy się subwencja bo będzie mniej dzieci, koszty pozostaną takie same lub większe
i trzeba będzie to pokryć z własnych środków. Weszło również w życie Rozporządzenie o
podwyżkach dla nauczycieli od stycznia tego roku, więc trzeba będzie to wyrównać. 
Wójt przypomniał, że deklarował, że jeżeli będzie podjęta uchwała intencyjna to z radnym
i  sołtysem  z  danej  miejscowości  przyjedzie  i  będzie  rozmawiał  z  mieszkańcami.
Odpowiedzialnie  i  przyzwoicie  zachowali  się  w tej  sytuacji  sołtys  i  radny z  Darowic,
którzy sami przeprowadzili  konsultacje z mieszkańcami i  wnioski  przekazali  Wójtowi.
Nie było szansy spotkać się z mieszkańcami pozostałych miejscowości bo zostały wysłane
pisma,  powiadomione  Kuratorium.  Na  następnej  sesji  Wójt  przedstawi  szczegółowe
wyliczenia  jakie  będą  koszty  dalszego  utrzymania  oświaty.  Cały  czas  inwestujemy  w
szkoły które prowadzi Gmina, ale też w te które prowadzą Stowarzyszenia, zmieniły się
nie tylko budynki szkół ale też wyposażenie w pomoce naukowe, powstały place zabaw,
ogrodzenia,  powstały  hale  sportowe,  parking,  Orlik  we  Fredropolu,  czy  wchodzący
właśnie  Program  OMNIBUS,  gdzie  będzie  nowy  sprzęt  i  nauka  nowych  technik
informatycznych. W Huwnikach powstaje nowa hala,  ale również nowe sale lekcyjne i
nowe pracownie w Huwnikach i Fredropolu. Baza oświatowa w naszej Gminie jest jedną z
najlepszych, a może najlepszą w powiecie.
Sołtys  Z.  Feduniak  zapytał  czy  według  nowej  uchwały  o  dietach  radni  będą  mieć
potrącenia za nieobecność usprawiedliwioną



Przewodniczący  odpowiedział,  że  usprawiedliwieniem jest  dokument  urzędowy,  czyli
zwolnienie lekarskie, wezwanie do Sądu tak jak jest zapisane w ustawie 

7. Zakończenie obrad sesji 

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


