
Protokół Nr XLVIII/2018
z XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fredropol

z dnia 15 stycznia 2018 roku

Ustawowy skład Rady 15
Radni Obecni na sesji 11
Radni nieobecni na sesji D. Czarnota, J. Gierczak,Ł. Mirowski, 

B. Moskowicz

Osoby zaproszone na sesję:
1. Mariusz Śnieżek Wójt Gminy
2. Jan Podbilski Skarbnik Gminy
3. Leszek Urban Sekretarz Gminy
4. Piotr Fac Radca prawny

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady XLVIII 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 2018 rok

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  11  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących.

 zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Jan Podbilski

„Wyraża  się  zgodę   na  zaciągnięcie  przez  Wójta  Gminy  Fredropol  w  2018  roku
zobowiązań wykraczających poz rok budżetowy 2018  w kwocie 1.000.000 zł  na realizację
projektu  „Rozbudowa  Urzędu  Gminy  o  budynek  o  funkcji  kulturalnej,  oświatowej,
biurowo - administracyjnej w Fredropolu wraz z zagospodarowaniem terenu – I etap”. „

Radny J. Solski – mamy ostatni rok przed wyborami, przez cztery lata nic w tym zakresie
nie  robiliśmy.  Czy  został  zrobiony  rachunek  ekonomiczny  utrzymania  tego  budynku,
pracowników w kontekście oddłużania Gminy? Czy właściwie wykorzystujemy budynki,
które mamy,może warto któryś z budynków przystosować do zadań Gminnego Ośrodka
Kultury. Czy siedziba GOK musi być w Fredropolu, kiedy większość imprez odbywa się
w Huwnikach.  Czy  ten  budynek jest  nam potrzebny kiedy mamy kłopoty  finansowe,
zwłaszcza gdy na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa przeznaczamy 185 tys. rocznie, z czego
175  tys.  na  Biblioteki  i  tylko  10  tys.  na  imprezy.  Powstanie  budynek,  trzeba  będzie
zatrudnić ludzi, będzie to generować koszty i trzeba będzie znacznie zwiększyć budżet na
tym zadaniu.



Radny  S.  Puchala  –  przypomniał,  że  na  temat  tej  inwestycji  rozmawiał  z  Wójtem  w
pierwszej rozmowie przed pierwszą sesją w tej kadencji, przez cztery lata temat został nie
tknięty,  teraz  Wójt  chce  to  zrobić  jako  kiełbasę  wyborczą  w  roku  wyborczym,  nie  z
pieniędzy tegorocznych tylko chce to zostawić na barkach kolejnego Wójta. Dobrze, że być
może ta inwestycja się zacznie, bo to był priorytet, bo obecna świetlica nie spełnia swoich
zadań. Dobrze, że to powstanie tylko dlaczego jako kiełbasa wyborcza, milion złotych jest
przerzucane  na  kolejny  rok  kiedy  Wójta  nie  będzie  i  ktoś  inny  będzie  musiał  te
zobowiązania spłacać. 
Wójt  –  przemilczę  czy  będę  czy  nie,  gdzie  będę,  ja  wiem  gdzie  Pan  był  przez  trzy
miesiące...
 Miejscowości Fredropol i Kormanice to jedno z największych sołectw w Gminie i nie ma
swojej  świetlicy,  jeszcze  w  ubiegłej  kadencji  podejmowane  były  próby  wybudowania
budynku, który byłby świetlicą, ale również Gminnym Ośrodkiem Kultury. Prowadzone
były rozmowy z GS o zamianę tego placu na który stoi szkielet  po byłym sklepie,  na
początku  tej  kadencji  na  dzień  czy  dwa  przez  podpisaniem  aktu  notarialnego  GS  się
wycofał. Inną propozycją było wybudowanie budynku obok szkoły, ale byłby problem z
organizowaniem  imprez  ze  sprzedażą  np.  piwa.  Powstał  pomysł  dobudowania  tego
budynku do budynku Urzędu Gminy, zostanie wyburzony również szkielet  po byłym
sklepie,  nowy  sklep  powstanie  niżej  i  będzie  również  teren  pod  organizację  imprez
plenerowych. Dlaczego we Fredropolu? Dlatego, że to budynek, który będzie nie tylko
GOKiem,  ale  również  świetlicą.  Będzie  również  spełniał  funkcję  administracyjno  –
biurową  i  oświatową,  zostaną  tu  przeniesione  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,
Gminny Zakład Usług Wodnych i Biblioteka Gminna, a w budynku gdzie mieszczą się
teraz te jednostki zostaną zrobione mieszkania socjalne bo wymaga tego od nas ustawa,
żeby takie mieszkania zabezpieczyć. Projekt tego budynku mieliśmy gotowy w połowie
ubiegłego roku, wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę, nabór wniosków w ramach RPO
miał  być  ogłoszony  pod  koniec  roku.  Ten  nabór  został  przesunięty  najwcześniej  na
czerwiec 2018 roku, możemy na ten nabór czekać, biorąc pod uwagę procedury oceny
wniosków najwcześniej  w  2019  roku  można  by  rozpocząć  budowę.  Pierwszy  etap  tej
budowy jest skosztorysowany na ok. 1 mln. zł. i potrwa ok 1,5 roku. Jeżeli by w czerwcu
został ogłoszony nabór wniosków to będziemy mogli taki wniosek złożyć ponieważ RPO
dopuszcza refundację  kosztów już poniesionych.  Ministerstwo Kultury uruchomiło też
środki  na  remonty,  rozbudowę,  dokończenie  budynków  kultury.  Jeżeli  rozpoczniemy
budowę i  uzyskamy środki z  RPO to  w przyszłym roku będziemy mogli  się  również
starać o środki z Ministerstwa Kultury 

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  11  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących.

 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie Gminy Fredropol

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch

Stawki opłat pozostają takie same jak w 2017 roku.
Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  11  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 przeszkoli
działających na terenie Gminy Fredropol,  prowadzonych przez podmioty inne niż
jednostka samorządu terytorialnego

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący J. Kożuch

Skarbnik  J.  Podbilski  wyjaśnił,  że  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  zakwestionowała
określenie  wysokość  dotacji  w  poprzedniej  uchwale,  dlatego  zmieniamy  uchwałę  z
15.12.2018 roku

Rada  uchwałę  przyjęła  w  głosowaniu:  11  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  0  głosów
wstrzymujących.

4. Zakończenie obrad sesji.

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


