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

z dnia 15 grudnia 2017 roku

Ustawowy skład Rady 15
Radni Obecni na sesji 13
Radni nieobecni na sesji J. Solski, S. Puchala

Osoby zaproszone na sesję:
1. Mariusz Śnieżek Wójt Gminy
2. Jan Podbilski Skarbnik Gminy

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XLVI nadzwyczajnej  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

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  13  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących.

 określenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli
prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół i niepublicznych przedszkoli
działających na terenie Gminy Fredropol,  prowadzonych przez podmioty inne niż
jednostka samorządu terytorialnego

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Józef Kożuch

Skarbnik J.  Podbislki wyjaśnił,  że zmiana uchwały podyktowana jest  zmianą ustawy o
finansowaniu zadań która obowiązuje od 1.01.2018 r. Zmiana dotyczy udzielania dotacji
dla  szkół  podstawowych.  Dotychczas  udzielano  dotacji  na  podstawie  planowanych
wydatków na szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę, teraz niepubliczne szkoły
podstawowe będą otrzymywać dotacje z budżetu gminy w wysokości ustalonej wcześniej
w subwencji oświatowej.   

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  13  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących. Będzie to taka część jaką otrzymujemy na jednego ucznia powiększona o
wskaźnik, który będzie wyliczany na podstawie odpowiedniego wzoru. Jeżeli chodzi o
przedszkola  i  oddziały  przedszkolne  nic  się  nie  zmienia.  Uchwała  ta  jako  akt  prawa
miejscowego  podlega  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  i  będzie  obowiązywać  od
1.01.2018 r.

Przewodniczący  poinformował,  że  radni  otrzymali  materiały  na  sesję  budżetową  na



29.12.2017 r. W materiałach nie ma projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy,
projekt ten zostanie dosłany radnym w terminie 7 dni przed sesją. 
Skarbnik poinformował,że będą również zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

4. Zakończenie obrad sesji 

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


