
Protokół Nr III/2014 

z III sesji Rady Gminy Fredropol 

z dnia 30 grudnia 2014 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 Leszek Urban Sekretarz Gminy 

3 Bogusława Borowska Skarbnik Gminy 

4 Bożena Nuckowska Kierownik GOPS 

5 Anna Uchman Kierownik ZOSziP 

6 Teresa Szmuc Kierownik Biblioteki Gminnej 

7 Dominik Cebeńko Kierownik GZUW 

8 Ryszard Gołębiowski radny Rady Powiatu Przemyskiego – 

członek Zarządu Powiatu  

 

Oraz sołtys wg. Listy obecności 

 

1. Otwarcie sesji 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch otworzył obrady III sesji Rady Gminy 
Fredropol. Na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocność. Powitał 
radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości. 
 
Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 
sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2014. 
 
Rada wniosek przyjęła w głosowaniu 14 głosami za, 0 głosów przeciw, 1 głos 
wstrzymujący 
 
Skarbnik wyjaśniła, że jest to uchwała niezbędna do zawarcia umowy na wywóz 
śmieci, ponieważ Budżet będzie obowiązywał od 1.01.2015 r. , a umowa musi być 
podpisana w tym roku. 
 
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i działalności w okresie 

międzysesyjnym.  
 
Uchwały z II sesji Rady Gminy zostały wykonane. 
 
15.12 – podpisanie aneksów do umów w Agencji Nieruchomości Rolnych w 
Rzeszowie 



16.12 – Konferencja w sprawie obronności państwa w Starostwie Powiatowym w 
Przemyślu 
17,19,22.12 – udział w spotkaniach opłatkowych 
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmian w Budżecie Gminy Fredropol na 2014 rok. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
Rada uchwałę podjęła w głosowaniu 15 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
 Budżetu Gminy Fredropol na 2015 rok . 
- przedstawienie projektu Budżetu Gminy Fredropol na 2015 rok. 

Projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława 
Borowska 
 

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Opinię przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 

Radny J. Lichota zapytał czy w autopoprawce zostały przedstawione wszystkie 

zobowiązania za 2014 rok? 

Wójt odpowiedział, że są to zobowiązania majątkowe wynikające z podpisanych 

umów i zrealizowanych inwestycji za które gmina nie otrzymała jeszcze zwrotu 

środków. Inwestycje te zostały w 100% zapłacone, że środków własnych i teraz 

czekamy na zwrot dofinansowania, ma to nastąpić na początku 2015 roku. Np. 106 

tyś. zł. za place zabaw, świetlice w Kniażycach, Nowych Sadach, Darowicach, zwrot 

części funduszu sołeckiego, drogi… 

- przedstawienie opinii komisji stałych. 

Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Budżetu i Finansów – opinia 

pozytywna 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Samorządowych –  

Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna 

- dyskusja. 

- podjęcie uchwały.  



Rada uchwałę podjęła w głosowaniu 12 głosami za, 0 głosów przeciw, 3 głosy 
wstrzymujące 

 

Wójt podziękował radnym za przyjęcie Budżetu Gminy Fredropol na 2015 rok, 

oraz wszystkim, którzy pracowali nad jego opracowaniem.  

 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Fredropol. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Bogusława Borowska 
 
Rada uchwałę podjęła w głosowaniu 13 głosami za, 0 głosów przeciw, 2 głosy 
wstrzymujące 
 
 przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Fredropol na lata 2014 – 
2020. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Rada uchwałę podjęła w głosowaniu 15 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 
 zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2014 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch 
 
Rada uchwałę podjęła w głosowaniu 15 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących 
 

5. Zapytania i interpelacje radnych. 
6. Dyskusja. 
 
Radny J. Solski złożył trzy pisemne interpelacje 
- w sprawie lokalizacji i wybudowania wiaty przystankowej na skrzyżowaniu dróg 
powiatowych Kalwaria Pacławska – Nowosiółki Dydyńskie – Huwniki 
- w sprawie podjęcia starań o umieszczenie tablic informacyjnych o początku i końcu 
granic administracyjnych wsi Pacław 
- w sprawie zarządzenia nr 3/11 Wójta Gminy z dnia 31.01.2011 r. w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Fredropol 
 
Wójt odpowiedział na interpelacje:  
- radny J. Solski nie głosował za Budżetem na 2015 rok, w którym jest ujęta budowa 
wiaty przystankowej, a teraz składa interpelację w tej sprawie  
- Regulamin Organizacyjny zawiera pewne niedociągnięcia i błędy, ale nie myli się 
tylko ten, kto nic nie robi. Jeżeli radny uważa, że powinny być zmiany w tym 
Regulaminie to takie zmiany będą 



Radny J. Lichota zapytał Wójta o informację na temat sprzedaży nieruchomości w 
Nowych Sadach, która miała być przygotowana na dzisiejszą sesję 
Wójt odpowiedział, że ze względu na ograniczony czas na dzisiejszej sesji informacja 
taka będzie przekazana na kolejnej sesji 
Sołtys Z. Feduniak poprosił o zorganizowanie spotkania sołtysów w sprawie 
realizacji funduszu sołeckiego 
 
7. Zakończenie obrad sesji. 
 

Przewodniczący podziękował zebranym za udział w III sesji Rady Gminy Fredropol 

i zakończył jej obrady. 


