RApA GMINY
SWILCZA

PROTOKÓŁNr 65/2018

LXV sesji Rady Gminy Świlcza
z dnia 16

października

2018 r.

Sesję Nr LXV otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Świlcza Pan Piotr Wanat, który
powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczyło II
radnych co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Wszyscy radni
otrzymali w ustawowym terminie materiały i ustalony porządek obrad, który przedstawia się
następująco:

I.

Podjęcie uchwały

w sprawie zabezpieczenia wekslem in blanco należytego wykonania przez
umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: "Budowa
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami małej architektury przy stawach
w Trzcianie"

Gminę

2.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 r.

Do tak ustalonego

porządku

obrad Wójt Gminy

zgłosił dodatkowe

l.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w

2.

Podjęcie

uchwały zmieniającej

uchwałę

sprawie zaciągnięcia pożyczki

Przystąpiono

do realizacji

głosami

porządku

"za"

długoterminowej.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Pan Piotr Wanat Przewodniczący Rady Gminy
z naniesionymi dodatkowymi punktami.
Rada Gminy jednogłośnie II

punkty, a mianowicie:

poddał

pod

głosowanie

przyjęła porządek obrad

długoterminowej.

porządek

obrad wraz

wraz z dodatkowymi punktami.

obrad:

Ad.l). Podjęcie uchwaly w sprawie zabezpieczenia wekslem in blanco należytego wykonania przez
Gminę umowy O przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: "Budowa
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami malej architektury przy stawach
w Trzcianie".
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały w którym wyraża się zgodę na zabezpieczenie - w formie
weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową - należytego wykonania przez Gminę Świlcza umowy z
Województwem Podkarpackim O przyznanie pomocy finansowej w wysokości 32304,00 zł na
realizację zadania
pn.: "Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami malej
architektury przy stawach w Trzcianie", realizowanego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 i otworzył dyskusję.
Pani Natalia Gawron Skarbnik Gminy - wyjaśniła, że w dniu 7 marca br. Gmina Świlcza złożyła
wniosek na operację pn.: "Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami małej
architektury przy stawach w Trzcianie". Projekt zakłada budowę elementów małej architektury, tj.:
budowę wiaty, ławostołów, grilla terenowego (w tym trójnóg oraz ruszt), ławki łukowe, tablice
informacyjne 2 szl. oraz utwardzenie placu. Urządzenia zostaną zlokalizowane w centralnej części
kompleksu stawów przy istniejącym placu postojowym. W wyniku realizacji operacji zostanie
stworzone bezpieczne oraz dostosowane do oczekiwaJ\ i potrzeb mieszkallców w różnym wieku,
miejsce rekreacyjne w Trzcianie. Celem projektu jest stworzenie bazy rekreacyjnej umożliwiającej
organizację spotkaJ\ z możliwością grillowania. Wiata usytuowana przy stawach w Trzcianie będzie
wykorzystywana do różnego typu przedsięwzięć, będzie z pewnością cieszyć się niemałym
zainteresowaniem. Spotkania mieszkaJ\ców sprzyjać będą zwiększeniu aktywności społecznej,
efektywnemu spędzaniu czasu, wzrostowi udziału osób starszych w życiu społecznym, zmianie sposobu
spędzania wolnego czasu (aktywne wykorzystanie czasu wolnego). W Trzcianie nie ma obiektu o
podobnym charakterze więc w pełni uzasadniona jest potrzeba lokalnej społeczności na wybudowanie
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przystosowanego i bezpiecznego zadaszenia. Zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym koszty
50769,05 zł, w tym: pomoc finansowa w wysokości 32304,00 zł (co stanowi
63,63%), wkład własny 18465,05 zł. W dniu 9 października br. Gmina Świlcza otrzymała zaproszenie
do podpisania umowy na dofinansowanie powyższej operacji. Podczas zawierania umowy zostanie
podpisana Deklaracja do weksla niezupełnego (in blanco) oraz Weksel niezupełny
(in blanco), któlY stanowił będzie prawne zabezpieczenie wykonania zapisów umowy.
całkowite wynoszą
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głosami

"za"

podjęła uchwałę.

Ad. 2). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czenvca 2016 r.
Pan Piotr Wanat -

przedstawił

projekt

uchwały i otworzył dyskusję

Pani Natalia Gawron- Gmina Świlcza jest członkiem Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego i w ramach działań stowarzyszenia Gmina Świlcza, w charakterze partnera przystępuje
do realizacji projektów, które będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w formule
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach trybu pozakonkursowego w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jako Liderem Projektu. Zasadniczym celem
aktualizacji jest sporządzenie zaktualizowanych kart przedsięwzięć / projektów zintegrowanych, na
które Gmina Świlcza wraz z pozostałymi członkami ROF może starać się o dofinansowanie.
Przystąpiono do głosowania

Za

podjęciem uchwały głosowało -

10

przeciw- O
Wstrzymało się

Rada Gminy

- I

większością głosów podjęła uchwałę.

Ad. 3). Podjęcie

uchwały zmieniającej uchwałę

w sprawie zaciągnięciapożyczki długoterminowej.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały w którym w § l uchwały Nr LXIV/502/2018 Rady
Gminy Świlcza z dnia I października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej kwotę
,,357884,13 zł" zastępuje się kwotą ,,290 962,71 zł".
Pani Natalia Gawron - wyjaśnila, że w dniu I października 2018 r. została podjęta uchwała Nr
LXIV/502/20 18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na kwotę 357.884,13 zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z realizacji zadania pn.
"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18", kwota ta dotyczyła kwoty
brutto realizacji zadania. Po złożeniu odpowiednich dokumentów do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie okazało się, iż Gminie przysługuje prawo do
odliczenia podatku Vat i w związku z tym należy dokonać zmiany wysokości pożyczki na kwotę netto
tj. 290.962,71 zł. Spłata pożyczki nastąpi w okresie od IV kwartału 2019 r. do IV kwartału 2021 r.
Zródłem pokrycia spłaty rat będą dochody własne Gminy tj. podatek od nieruchomości.
Głosowanie
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Za

podjęciem uchwały głosowało

- II

przeciw- O
Wstrzymało się

- O

Rada Gminy jednogłośnie 11

AdA).

głosami

"za" podjęła" uchwałę.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w

sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały w której w § I uchwały Nr LXIV150112018 Rady
Gminy Świlcza z dnia l października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej kwotę
,,92 687,49 zł" zastępuje się kwotą ,,75 355,68 zł".
Przystąpiono do głosowania

Za

podjęciem uchwały głosowało -

11

Przeciw-O
Wstrzymało się

- O

Rada Gminy jednogłośnie 11

Pan Piotr Wanat -

głosami

poinformował O

"za"

podjęła

otwarciu

przedstawiona

siłowni

uchwalę.

w Rudnej Wielkiej.

Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza - poinformował, że w stosunku do Gminy pojawiły się
informacje o złym wykorzystywaniu funduszy na dzieci niepełnosprawne. W związku z tym, że są to
informacje nieprawdziwe została O tym powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Pan Piotr Wanat
Rady Gminy Świlcza, które trwały od godz. l6.-do 16.15.

zamknął

obrady 65 sesji

Protokołowała; Bożena Pięta
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