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

z dnia 30 listopada 2017 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. Jan Podbilski Skarbnik Gminy

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

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

3. Pierwsze czytanie Projektu Budżetu Gminy Fredropol na 2018 rok

Projekt Budżetu Gminy Fredropol na 2018 rok przedstawił Skarbnik Jan Podbilski

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

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  15  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących.

 wyboru  metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
pochodzącymi  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy
oraz ustalenia stawki tej opłaty

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Józef Kożuch

Radny S. Puchala poprosił o wyjaśnienie, skąd takie podwyżki
Wójt wyjaśnił, że przetarg na odbiór odpadów był ogłaszany trzykrotnie. Za pierwszym
razem stawki były 100% wyższe niż w 2017 roku. Przy drugim przetargu było to 80%
więcej. Przy trzecim przetargu stawka ta spadła do 50%. Do trzeciego przetargu stanęła
tylko jedna firma. Dotychczas 60% mieszkańców Gminy deklarowało opłatę za odpady
segregowane, a 40% za odpady mieszane. Zakładamy, że teraz ta proporcja się zmieni i
będzie 80% do 20%. Zmiana taka oraz wzrost  stawek o 50% powinno w minimalnym
stopniu  zabezpieczyć  wszystkie  opaty  jakie  ponosi  Gmina  w  związku  z  odbiorem
odpadów.  Podwyżka  cen  związana  jest  z  kilkoma  czynnikami  tj:  wzrost  opłaty  za
korzystanie ze środowiska jaką pobiera Urząd Marszałkowski od firm, opata ta wzrosła
500 razy, wzrost prawie dwukrotny ilości odpadów z terenu Gminy i w związku z tym
wyższa  opłata  za  składowanie  na  wysypisku,  wzrost  minimalnego  wynagrodzenia,



wzrost cen paliw. Organizowanie kolejnego przetargu mogłoby skończyć się tym, że nie
przystąpiłaby do niego żadna firma, albo znowu cena mogłaby być wyższa. 
Radny  J.  Soski  zaproponował,  żeby  informacje  o  przyczynach  podwyżki  przekazać
sołtysom, stwierdził, że należy dążyć do zwiększenia dysproporcji pomiędzy odpadami
segregowanymi i mieszanymi na korzyść odpadów segregowanych
Wójt odpowiedział, że będzie o tym informował mieszkańców podczas zaplanowanych
spotkań,  będą  ulotki  oraz  informacje  od  pracownika  przy  składaniu  deklaracji  przez
mieszkańców. 
W ciągu roku można będzie też zmienić stawki, bo jeśli okaże się, że zebrane środki nie
wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów to trzeba będzie te stawki podnieść, ponieważ
Gmina nie może dopłacać z innych środków do gospodarki odpadami. 
Przewodniczący przypomniał, że przez ostatnie dwa lata stawki opłat nie ulegały zmianie

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  15  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących.

 ustalenia  wzorów  deklaracji  na  podatek  rolny,  podatek  leśny,  podatek  od
nieruchomości  dla  jednostek  organizacyjnych  Krajowego  Ośrodka  Wspierania
Rolnictwa

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Józef Kożuch

Wójt  wyjaśnił,  że  zmieniła  się  nazwa  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  na  Krajowy
Ośrodek  Wsparcia  Rolnictwa,  dlatego  zmiana  deklaracji  podatkowych  dla  nowego
podmiotu

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  15  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących.

5. Zakończenie obrad sesji 

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


