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ŚWILCZA

PROTOKÓŁ Nr 49/2017

XLIX sesji Rady Gminy Świlcza
z dnia 23 października 2017 r.

XLIX sesj ę otworzył i prowadził Przewodn iczący Rady Gminy Świlcza Pan Piotr Wanat, któ ry pow itał
wszystkich zebranych i zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w sesji uczestn iczyło 10 radnych
co stanowi quorum, przy kt órym Rada może obradować i podejmować uchwały. Nieobecni radni
przesłali na ręce Przewodniczącego usprawiedliwienia. Wszyscy radni ot rzymal i materiały i ustalony
po rząde k sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Świłcza Pan Piotr Wanat odczytał porządek obrad i poinformował, że do
tak ustalonego porząd ku obrad, Wójt zgłosił trzy dodatkowe punkty, a mianowicie:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza
2. Podjęc ie uchwały w sprawie udzielenia upowa żn ieni a do zatw ierdzenia diagno zy stanu potrzeb
niektórych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Świlcza .
3. Podjęcie uchwały w spraw ie udzielenia upoważnienia do zatw ierdzen ia diagnozy obej mującej
analizę danej placówki oświatowej z terenu Gminy Świlcza .
Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza - wyja śnił, że podejmowane są dwie uchwały w sprawie
udzielenia upoważnienia , z uwagi na to, i ż nie ma jasnej int erpret acji prawn ej odno śnie Gminnego
Projektu O światowego i pó żniej mógłby być problem z ważno ścią tej uchwały .
Pan Piotr Wanat- p rzedstawił swoją wątpl iwość czy w związku z tym że dotyczy to programu unijn ego
9.2, to upowa ż nienia do zat wierdzenie diagnozy i stanu potrzeb niektórych placówek oświatowych
prowadzo nych przez Gminę Świlcza nie powinno być dokonywane przez Cent rum Usług Wspól nych.
W związku z tym , że nie zgłoszono uwag i innych dodatkowych propozycj i
porządku obrad wraz ze zmianami.
Za pr zyjęc iem
Przeciw-O

porząd ku

obrad

przystąpiono

do

gło sowa n ia

głosowało-lO

Wstrzymało się

- O
Rada Gminy jednogłośnie

przyjęła porządek

obrad, który wraz z dodatkowym i punktami przedstawia

się następująco:

1. Przyj ęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy .
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały bud żetowej Gminy Świlcza na rok 2017 (dot.
proje ktu niskoemisyjnego).
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały bud żetowej na 2017 r. (dot . Opieki Społecznej) .
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 1/2016 - 1 Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza.
7. Podjęcie uchwały w spraw ie przystąp ienia do sporządzenia M iej scowego Planu
Zagospodarowan ia Przestrzennego Nr 1/2017 w miejscowości Świlcza.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zesp ołu Szkół w
Świlczy w ośmioletnią Szkołę Pod stawową im. św. Jana Kantego w Św i lczy
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w sprawie stw ierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zes połu Sz kół
w Rudnej Wielkiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stan isława Dąmbskiego w Rudnej
Wielkiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
w Bratkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr l im. Kardynała Stefana Wyszyńskie go
w Bratkowicach .
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształce nia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, wchod zącej w skła d Zespoł u Sz kół
w Dąb row ie, w ośm iolet n ią Szkołę Podstawową im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, wchod zącą
w skład Ze społu Szkół w Dąbrowie .
12. Podjęcie uchwały w sprawie p rzekształcenia dotychczasowej sześcioletni ej Szkoły
Podstawowej Nr 2 im . Jana Pawła II w Bratkowicach w ośm ioletn ią Szkołę Pod sta wową Nr 2
im . Jana Pawła II w Bratkowicach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej Nr l im . Marii Konopnickiej w Mrowli w ośm ioletnią Szkołę Podstawową Nr l im .
Ma rii Konopnickiej w M rowli.
14. Podjęcie uchwa ły w sprawie przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
w Trzcianie w o śm ioletn ią Sz kołę Podstawową w Trzcianie.
1S. Podjęcie uch wały w sprawie planu sieci, prowadzonych przez Gminę Świlcza , publicznych
przedszkoli i oddz iałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
16. Podjęcie uchwały zmien iającej u chwałę w sprawie statutu Gminnego O środ ka Pomocy
Społecznej w Świlczy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na
terenie Gminy Świlcza .
18. Podjęci e uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza
19. Podjęcie uchwa ły w sprawie udzielenia upoważnienia do zatwie rdzenia diagnozy stanu pot rzeb
niektó rych placówe k ośw iatowych prowadzonych przez Gm inę Świlcza.
20. Podję cie u c h wa ły w sprawie udzielenia upowa żnienia do zatwierdzenia diagno zy obej mują cej
ana l izę danej placówki oświatowej z terenu Gminy Świlcza
21. Sprawy ró żne i wolne wnios ki

9.

Podjęcie u chwa ły

Przystąpiono

do realizacji

porządku

obrad

Ad.1). Protokół z XLVIII sesji Rady Gminy został przyjęty bez uwag.
Ad. 2). Informacje z realizacji
Dziedzic Wójt Gminy Świlcza.

uchwał, działalności

Wójta i

Urzędu

Gminy

przedstawiła

Pan Adam

Ad.3). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały w której zw iększa się dochody bud żetowe o kwotę
SO 400,74 zł, w tym : dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 5 " Inf rast rukt ura komu nikacyj na" na dofinansowanie
Projektu " Rozw ój gospodarki niskoem isyjnej oraz poprawa mobilności miesz kań ców poprzez
usprawnienie zrównowa żonego transportu publicznego na terenie ROF" . Zwiększa się wyd at ki
b ud że towe o kwotę 50400,74 zł z przeznaczeniem na: realizację projektu pn. "Rozwój gospodarki
niskoemisyjnej oraz poprawa m o bil ności m ieszka ńców poprzez uspraw nienie zrówn oważonego
t ransportu publicznego na terenie ROF" . Zwiększa s ię plan dotacji z bud żetu o kwotę 14736,90 zł.
Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.
Pan Piotr Wanat - otworzył dyskusję .
W związku z brakiem dyskusji przystąp iono do głosowan ia

3
Za podjęciem w/w uchwały głosowało -10
Przeciw-O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośn ie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały bud żetowej Gminy Świlcza na
rok 2017.

Ad.4).

Podjęcie uchwały

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały, w któ rej zgodnie z pismem Wyd ziału Polityki Społeczn ej
Podkarpackiego U rzęd u Wojewódzkiego w Rzeszowie dokonuje się przeniesienia planu dochodów
i wydat ków klasyfi kacji budżetowej w wyso kości 4 120,00 zł z przeznacze niem na rea l izację
jednorazowego świa d cze nia z tytułu urodzenia s ię żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ci ężk ie
i nieodwracalne upośledzen ie albo n ieuleczalną chorobę zagra żającą jego życiu, które powsta ły
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie
przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ci ąży i rod zin " Za życie m".
Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywna opinię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.
W zwią zku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowan ia
Za podjęciem w/w uchwały głosowało -10
Przeciw-O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogło śnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na
rok 2017.

Ad.S). Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały.
Pan Marcin Żańczak - przed stawił pozytywna opinię Komisj i Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych .
Pan Piotr Wanat - za uwa żył, że w tej uchwale jest odniesienie do długów Gminy Świlcza .
Pan wójt - wyja ś n ił, ze na sesji podsumowującej będzie podana pełna inform acja w tej sprawie.
Przystąpiono do głosowania
Za podjęciem w/ w uchwały glosowało -10
Przeciw-O
Wstrzym a ło się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w spraw ie zmiany uchwały bud żetowej Gminy Świlcza na
rok 2017.

Ad.6). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 1/2016
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza.

•

1

Studium

Uwarunkowań

Pan Piotr Wanat - przed odczytaniem projektu uchwały wyjaśnił, że na stąpila merytorycznoredakcyjna poprawka , a mianowicie, koni ecznym jest naniesienie korekty w § 1 ust. 2 pkt 1 gdzie
zab ra kło słowa " uwarunkow ania", następn ie odczytał projekt uchwały wraz z nan iesioną ko re ktą
i przedstawił załączn ik graficzny.
Pan Marcin Żańczak - odczytała pozytywną opin ię Komisji Finansów Publicznych, Gospodar ki, Ochrony
Ś ro d ow i s ka i Spraw Regulaminowych.
W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania .
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Za podjęciem w/w u c hwały głosowało - 10 radnych
Przeciw-O
Wstrzymało s ię - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła niniejszą uchwałę.
Ad.7). Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2017 w miejscowości Świlcza.

Miejscowego

Planu

Pan Piotr Wanat- odczytał projekt uchwały, której zapis mówi, że przedm iotem Planu będzie usta lenie
przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenu w m i ejscowości Świlcza, obejmuj ącego ob szar ok.
15,0 ha, poło żony na połudn ie od drog i krajowej Nr 94, pom iędzy gran icą adm in ist ra cyjną z miastem
Rzeszów, a drogą e kspresową S-19.
Pan Marcin Żańczak - odczytała pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony
Środowiska i Spraw Regulaminowych.
Pan Piotr Wanat - zapytał, czy wskazany w tej uchwale tern przeznaczony je st na usługi nie uciążliwe ?
Pan Adam Dziedzic- wyjaśnił, że te reny przeznaczone są pod za b ud o wę n ieprod u kcyjn ą, m a gazynową
i usługową.
W zw ią zk u z brakiem dyskusji p rzystąp iono do głosowa n ia .
Za podjęcie m w/w uchwały głosowało -10 radnych
Przeciw-O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęla n in iejszą uchwalę .
Ad. 8). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
w Świlczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im . św. Jana Kantego w Świlczy .
Pan Piotr Wanat - od czyta ł projekt uchwały i poinfo rmowa ł,
siebie podobn e.
W zw ią z ku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowa nia .
Za podjęciem w/ w uchwały glosowało -10 radnych
Przeciw -Q
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogło śnie podjęła n iniejszą uchwałę.

że

kolejne

uchwały b ęd ą bl i źn iaczo

do

Ad.9). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
w Rudnej Wielkiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Dąmbskiegow Rudnej Wielkiej .
Głosowa n ie :

Za podję cie m w/w uchwały głosowało - 10 radnych
Przeciw-Q
Wstrzymało s ię - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła n in iejszą uchwałę.
Ad.l0). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
w Bratkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im . Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Bratkowicach.
Głosowan ie :

Za podjęciem w/w u c hwa ły głosowało -10 radnych
Przeciw -O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jed nogło śn ie podjęła nin iejszą uchwa łę .

s
Jeden z radnych opuścił salę

posiedzeń

i na tę

chwilę

quorum wynosi 9 radnych.

Ad. 11). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w
Dąbrowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, wchodzącą
w skład Zespołu Szkół w Dąbrowie.
Glosowanie:
Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 9 radnych
Przeciw-O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła niniejszą uchwałę .
Radny

powrócił

na salę obrad i quorum ponownie wynosi 10 radnych.

Ad. 12). Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana
Pawła II w Bratkowicach.
Głosowanie :

Za podjęciem w/w uchwały glosowało -10 radnych
Przeciw-O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła niniejszą uchwałę .
Ad.13). Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1
im. Marii Konopnickiej w Mrowli.
Głosowanie:

Za podjęciem w/w uchwały głosowało -10 radnych
Przeciw-O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła niniejszą uchwałę.
Ad. 14). Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia
w Trzcianie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Trzcianie.

dotychczasowego

Zespołu

Szkół

Głosowanie :

Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 10 radnych
Przeciw-O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła niniejszą uchwałę .
Ad. 15). Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci, prowadzonych przez Gminę Świlcza, publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Pan Piotr Wanat - zwrócił się do Przewodniczącej Edukacji, Kultury, Zdrowia i Polityki
z pytaniem o opiniowanie przedstawionych uchwał na w/w komisji.

Społecznej

Pani Wiesława Szczepanik Przewodnicząca Komisji Edukacji - Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej
- wyjaśniła, że zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę-
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Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późno zm.) z dniem 1 września 2017 r. każdy dotychczasowy
zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum staje się ośmioletnią
szkołą podstawową . Organ prowadzący musi w terminie do 30 listopada 2017 r. podjąć uchwały
deklaratoryjne w sprawie tego przekształcenia. Uchwała ta stanowi jednocześnie akt założycielski tych
szkół. W związku z tym Komisja nie opiniowała projektów uchwał.
W zw iązku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania
Za podjęciem w/w uchwały głosowało -10 radnych
Przeciw-O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła niniejszą uchwałę.
Ad. 16).

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę

w sprawie Statutu Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej w Świlczy.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały w której jest zapis, że zmiana dotyczy § 10 pkt 6 który
otrzymuje brzmienie :
,,6)
wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego, wspomagającego i urządzeń
pomocniczych." .
Pan Marcin Żanczak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych .
W

związku

z brakiem dyskusji

przystąpiono

do głosowania

Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 10 radnych
Przeciw-O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła niniejszą uchwałę.

Ad.17). Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na
terenie Gminy Świlcza.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały.
Pan Marcin Żanczak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych jednak zauważył, że w uzasadnieniu podana została
błędna nazwa Gminy .
W

związku

z brakiem dyskusji

przystąpiono

do głosowania

Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 10 radnych
Przeciw-O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła niniejszą uchwałę.

Ad.18) . Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza
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Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały w którym wprowadza się nowe przedsięwzięcia
a mianowicie rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne,
przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP
nr 2 i ZS w Bratkowicach oraz ZS w Trzcianie, rozbudowa kompleksu sportowego przy SP w Mrowli
o boisko wielofunkcyjne i skocznię do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe.
Pan Piotr Wanat - zwrócił się z zapytaniem- czy podejmując teraz tą uchwałę, a wcześniejszej zostały
zmienione nazwy szkół, to czy nie powinno się stosować nowych nazw.
Pan Wójt - wyjaśnił, że dotyczy to programu dofinansowania budowy infrastruktury około szkolnej
i występują nazwy takie jakie występowały w projekcie, a ponieważ dokumentacja była przygotowana
dużo wcześniej, to i zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej muszą być teraz tak ie same.
Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.
Za podjęciem w/w uchwały głosowało -10 radnych
Przeciw-O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła niniejszą uchwałę.

Ad.19). Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do zatwierdzenia diagnozy stanu
potrzeb niektórych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Świlcza.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały i stwierdził, że ma pewne wątpliwości co do jej treści.
W związku z tym zaproponował, aby zaprosić pracownika merytorycznego. Przystąpiono więc do
procedowania punktu 21 Sprawy różne, a w momencie przybycia pracownika merytorycznego w celu
wyjaśnienia zapisów, elastycznie zostanie przywrócona kolejność procedowania porządku obrad.
Ad). 21 Sprawy różne
Pan Kazimierz lagowski sołtys sołectwa Trzciana - poruszył sprawę czasu świecenia oświetlenia
ulicznego w miejscowości Trzciana. Stwierdził że czas świecenia odstaje od potrzeb mieszkańców
i zadał pytanie czy we wszystkich miejscowościach czas świecenia jest jednakowy?
Na salę posiedzeń przybyła Pani Edyta Goclon pracownik merytoryczny i w tym momencie powrócono
do punktu Ad.19).
Pan Piotr Wanat - zgłosił swoją wątpliwość, czy Dyrektor Szkoły, który jest Przewodniczącym Rady
Pedagogicznej, a Szkoła przecież opracowuje diagnozę może być upoważniony do zatwierdzenia tej
diagnozy?, czy też należy cedować takie upoważnienie na Dyrektora Centrum Usług Wspólnych?
Pani Edyta Goclon - wyjaśniła, że organem prowadzącym jest Gmina, a kompetencją Rady Gminy jest
przyjmowanie diagnoz, jednak Rada może wskazać osobę, która taką diagnozę może przyjąć.
W projekcie uchwały wskazany jest Dyrektor w celu ułatwienia procedury, ale jest zapis, że może to
być również Dyrektor Centrum Usług Wspólnych .
Pan Piotr Wanat - stwierdził że lepiej by było aby był to podmiot, który na co dzień zarządza szkołami,
żeby Dyrektor Szkoły sam nie przyjmował swojej diagnozy, z uwagi na to , że Diagnoza może nie być
uznana za 100% obiektywną i rzetelną jeżeli ten sam podmiot, który ją opracowuję również ją
przyjmuje.
Edyta Goclon - wyjaśniła, że w tym przypadku szkoły same nie będą opracowywać diagnoz. Będzie
osoba, która te diagnozy przeprowadzi, natomiast szkoły będą pomagać i udzielać informacji.
Upoważnienia zostały przygotowane w celu ułatwienia przeprowadzenia procedury i uniknięcia
zwoływania nadzwyczajnej sesji, żeby zdążyć przed złożeniem wniosku. Jeżeli jednak jest taka uwaga
to można zmienić i upoważnić Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, wówczas będzie to po bezpiecznej
stronie i nikt nie zarzuci, że coś nie zostało niedopatrzone.
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Pan Piotr Wanat -

stwierdził, że taką poprawkę

wprowadzi.

Następnie

Pan Wójt powrócił do spraw różnych chcąc odpowiedzieć sołtysowi Panu Kazimierzowi
na zadane wcześn iej pytanie odnośnie świecenia .
Pan Wójt · wyjaśnił, że każda miejscowość w ramach przyznanego limitu czasu zgłaszała godziny
świecenia i według takiego schematu obsługiwane są miejscowości. Informacje dla mieszkańców są
dostępne na stronie Gminy Świlcza w zakładce Harmonogram oświetlenia ulicznego Gminy Świlcza.
Pan Kazimierz Łagowski - zapytał, czy jest możliwość wydłużenia czasu świecenia oświetlenia
ulicznego i zmiany godzin świecenia .
Pan Wójt - przypomniał, że wszystkie wnioski dotyczące godzin świecenia, które wpływały do Urzędu
Gminy od poszczególnych sołectw były brane pod uwagę i tak obsługiwane są miejscowości. Natomiast
wszystko można zmienić, tylko opiera się to o budżet. Przypomniał również, że dokonuje s ię wymianę
lamp na bardziej oszczędne typu LED, oraz buduje się dodatkowe oświetlenia, a czas świecenia został
wydłużony w każdej miejscowości o pół godziny. Stwierdził również, że najpierw trzeba zako ńczyć
proces inwestycyjny w tym kierunku, przeliczyć obciążenia i wówczas podejmować decyzje.

Łagowskiemu

Pan Piotr Wanat powrócił do przerwanego porządku obrad tj. do pkt. 19 w sprawie udzielenia
upoważnienia do zatwierdzenia diagnozy stanu i potrzeb niektórych placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Świlcza i odczytał projekt uchwały, który po konsultacji i naniesieniu
poprawki w § 1 brzmi :
Upoważnia się Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy ŚWilcza, do zatwierdzenia dokumentów
o nazwie:
1) "Diagnoza stanu i potrzeb w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej
Wielkiej",
2) " Diagnoza stanu i potrzeb w Szkole Podstawowej w Trzcianie" ,
3) " Diagnoza stanu i potrzeb w Szkole Podstawowej im . Św. Jana Kantego w Świlczy",
4) " Diagnoza stanu i potrzeb w Szkole Podstawowej Nr 2 im . Jana Pawła 11 w Bratkowicach",
5) " Diagnoza stanu i potrzeb w Zespole Szkół w Dąbrowie".

Pan Piotr Wanat • otworzył dyskusję.
Pan Wójt - poinformował, że nadzór nad prowadzeniem diagnozy będzie m iała osoba, która nie jest
pracownikiem szkoły, a wykonuje zlecenie Gminy Świlcza . Żeby nie zwoływać dodatkowej sesji zostało
przedstawione takie rozwiązanie i ono jest prostsze. Jeżeli Dyrektor nie zadba o to żeby odpowiednio
była umotywowana diagnoza to odbije się to rykoszetem w jego placówkę oświatową. Nie ma lepszej
możliwości niż samoocena i to jest rozwiązanie najlepsze. Gdy Rada będzie przyjmować diagnozę , a
wniosek nie przejdzie to pojawią się pretensje . Wcześniej były brane pod uwagę placówki, które
posiadały słabe wyniki w nauce o tyle teraz można to wzmocnić i dotyczy to klasopracowni i pracowni
językowych.

w związ ku z wyczerpaniem dyskusji przystąpiono do głosowania :
Za podjęciem w/w uchwały głosowało -10 radnych
Przeciw-O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośn ie podjęła niniejszą uchwałę .

Ad. 20). Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upowazmenia do zatwierdzenia diagnozy
obejmującej analizę danej placówki oświatowej z terenu Gminy Świlcza.
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Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały, w którym również została naniesiona poprawka w § 1
i brzmi:
,,§ 1.
Upoważnia się Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza, do zatwierdzenia dokumentu
o nazwie: " Diagnoza stanu i potrzeb w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyń skiego
w Bratkowicach ."
Pan Wójt - wyjaśnił, że odrębny projekt uchwały pody ktowa ny jest tym, że placówka ta ko rzystała
z dofinansowania na doposa żen ia klaso - pracowni komputerowej dla gimnazjum. Z uwagi na to ze
obecnie jest to szkoła podstawowa a nie ma wykładni od instytucji, która te ś rod ki będzie rozdz ie la ć
stąd to upoważnienie podejmowane jest w odrębnej uchwale.
W związ ku z wyczerpaniem dyskusji przystąp iono do
Za podjęciem w/w uchwały głosowało -10 radnych
Przeciw-O
W strzym ało się - O
Rada Gminy jed nogłoś nie podjęła ni niej szą uchwałę .
Ad. 21). Sprawy

różne

głosowan ia:

i wolne wnioski

Pan Wójt - w imieniu samorządu zaprosił na obchody Dnia Niepodległości. które odbęd ą się 11
listopada w Bratkowicah.
Pan Piotr Wanat - po ruszył sprawę fo tovolta iki. Trzykrotnie termin był wydłu ża ny. Delegaci ROF do ś ć
ostro wystąpili na ostatnim zebraniu . ż e przyjęto my lne za łoże n i a odnośnie mocy. Chcąc obsłu żyć tak
du żą ilość beneficjentów nie mo żna da ć więcej mocy niż 3KW, a to jest zbyt mało jak na gospodarstwo
domowe, aby za s po koić potrzeby należałoby zwiększyć limit na 4-5 KW , artykułowali swe wątpliwości
delegaci.

Z-ca Wójta Pan Sławomir Styka - Instytucja zarządzająca przyjęła taki e zasady, do kt óryc h trzeba się
dostosowa ć.

Te zasady nie są

mo żliwe

do zmiany.

Pan Wójt - stwie rd ził, że założenie to nie jest do końca przemyślan e naw et z tak iego powodu , że jest
to instalacj a jednofazowa. Dziś takich rozwiązań się nie stosuje . Zastosowanie falownika
jednofazowego musi spowodować obciążenie ponadnormatywne jednej z faz. Będzi e to wymagało
jakby dodatkowych nakładów.
Pan Tadeusz Pachorek - Zwrócił się z prośbą o zwery fiko wanie informacji o zast osow aniu do instalacj i
i stosowania paneli fotowoltaicznej o grubości 1mm. W przypadku tych cienki paneli trwałość ich jest
niska i osiąga 4-5 lat . Informacja jest potrzebna aby przed rozstrzygni ęciem pr zet argów na du że
instalacje, które są planowane na oczyszczalnie ścieków i stacje nie zdarzyło się aby po okr esie 6 lat
t rzeba było remontować .
Pan Sławomir Styka - zdeklarował, że zweryfikuje uzyskaną informację i za zn a czył, że producent daje
gwarancję

na 10 lat, a te panele wytrzymują i 25 lat.

Pan Piotr Wanat -

przeka zał i nfo rm a cj ę, że m i eszka ńcy

decyzję że decyd uję się

Mrowli

za rzu caj ą, że

Rada Gminy

podj ęła ta ką

na fotowoltai kę , a nie chce dopłaca ć do kot/ó w węglowych . Z proj ektu
wymiany pieców korzyst a 7 gmin, natomiast Gmina Świlcza jest Gmina zbyt czystą .
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nie ma możliwości wsparcia z jakiegokolwiek projektu na
wymianę kotłów węglowych z uwagi na to że Gmina Świlcza jest Gmina czystą, ekolog iczną i wskaź niki
emisyjności nie wskazują ż e są zanieczyszczenia.
Pan

Sławomir

Styka -

Pan Zbigniew Pasterz -

potw ierdził, że

zwrócił się

z zapytaniem ile trzeba

będzie wyłożyć

z

własnej

kieszeni na

fotowó lta t kę .

Pan Sławomir Styka - wyja śnił, że 15 % na budynek mieszkalny
5000,00 zł .Iecz kwoty zweryfi kuj e przetarg.

wynosi ć będz ie około

4000,00

Pan Piotr Wanat - poruszył sprawę czystości na chodn ikach przy drogach pow iatowych i
powinien o nie dba ć szczególnie w te renie nie za mie szkały m .

zapytał,

zł

-

kto

Wójt - Gmina Św ilcza jest gminą wiejska i tu ka żdy dba o swoje obejście. Dobrym przykładem są
Bratkowice tam m iesz ka ńcy po prostu dbają o czysto ść chod ników . J eże li m iesz ka ńcy w n iosk ują
o chodnik to dobrze by było aby zaczęli tez o nie dbać. Jeżeli są to tere ny, gdzie trudno je st ustalić kto
ma utrzymywać porząde k to Gmina stara się sprząta ć.
Pan Ryszard Franczyk - odn iósł się do kwestii utrzymania czystości i stwierdził, źe chodni ki to je st
wspólne dobro i jeże li każdy mie szkaniec przed swoja posesją wyczyści to już połowa sukcesu.
Podobnie jest z zimowym od śnieża n iem . W Bratkowicach tak wła śn ie jest.
Pan Piotr Wanat - W związku z wyczerpaniem
trwała od godz. 16.00 do godz. 17.48

P rotokołowa ła : Bożena Pięta

po rząd ku

obrad

za m k nął

XLIX sesje Rady Gminy, która
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