Z działalności Rady Gminy Frysztak
W dniu 23 stycznia 2015 r. odbyła się sesja Rady Gminy Frysztak poświęcona działalności
klubów sportowych działających na terenie gminy oraz uchwaleniu budżetu gminy na 2015 r.
Na początku radni oraz zaproszenie goście zapoznali się z informacjami przedstawionymi przez
prezesów trzech klubów sportowych działających na terenie gminy, a mianowicie Pana Mateusza Dykę –
prezesa zarządu GMKS „Strzelec” Frysztak, Pana Tomasza Leśniaka – prezesa zarządu KS „Orzeł” Lubla
oraz Pana Artura Winiarskiego – prezesa zarządu MKS „Skarbek” Gogołów.
Następnie rada rozpoczęła procedowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2015 r. Radni
wysłuchali informacji skarbnika gminy o projekcie budżetu wraz z autopoprawkami wójta, zapoznali się
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o tym projekcie oraz zgłosili i przyjęli szereg
zmian i przesunięć. Między innymi radni podjęli decyzję o obniżce środków przewidzianych na
wynagrodzenia najlepiej zarabiających pracowników budżetu gminy . Dotyczy to większości dyrektorów
jednostek gminnych ,których wynagrodzenie przekracza ponad 50 000.00 zł rocznie. Dokonano także
obniżenia kosztów funkcjonowania jednostek gminnych w wysokości 1% ich zaplanowanego budżetu na
rok 2015 . Kroki te są konsekwencją wcześniej już podejmowanych działań zmierzających do znalezienia
oszczędności budżetowych . Oszczędności te pozwoliły na znalezienie środków niezbędnych do realizacji
inwestycji długo oczekiwanych przez mieszkańców gminy oraz podjęcia kroków zmierzających do
przygotowania inwestycji w taki sposób aby można było podjąć starania o ośrodki z nowej perspektywy
unijnej. W związku z tym Rada Gminy przyjęła do realizacji następujące zadania:
- Dokończenie modernizacji części hotelowej GOSiR we Frysztaku -100 000.00 zł
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Frysztak – 80 000.00 zł
- Modernizacja toalet w szkole podstawowej w Cieszynie -20 000.00 zł
- Przygotowanie projektu chodników w Cieszynie i we Frysztaku na ulicy Rzeszowskiej –
40 000.00 zł
- Przygotowanie projektu modernizacji centrum Frysztaka – 40 000.00 zł
- Przygotowanie projektu oświetlenia w Lubli – 20 000.00 zł
- Pozostała część oszczędności czyli kwota około 70 000 .00 zł zostanie przekazana do
budżetów poszczególnych Rad Sołeckich, ale tylko tych nie będących beneficjentami
wyżej wymienionych zadań.
Chcielibyśmy nadmienić, że żadna z wyżej wymienionych inwestycji nie była uwzględniona we
wcześniej przedstawionym projekcie budżetu gminy . Zadania te mogą zostać zrealizowane , tylko dzięki
poczynionym oszczędnościom.
Ostatecznie rada przyjęła budżet którego pełna wersja dostępna jest pod adresem internetowym
www.bip.frysztak.pl w zakładce uchwały.
Na koniec przyjęta została wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak na lata 2015 – 2028.
Jest to dokument prognostyczny dotyczący prognozy realizacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów budżetu oraz kwoty długu na lata 2015 – 2028.
Kolejna sesja Rady Gminy Frysztak, na którą serdecznie zapraszamy, planowana jest na koniec
lutego bieżącego roku. Szczegółowe informacje dotyczące sesji Rady Gminy Frysztak uzyskać można
w Urzędzie Gminy Frysztak w p. 29, pod adresem internetowym www.frysztak.pl, oraz na tablicy
ogłoszeń przed urzędem gminy.
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