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ŚWILCZA
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PROTOKÓŁ Nr 48/2017

XLVIII sesji Rady Gminy Świlcza
z dnia 25 września 2017 r.

XLVIII sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Świlcza Pan Piotr Wanat, który powitał
wszystkich zebranyc h i zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 12 radnych co
stanowi quorum, przy którym Rada m oże obra dować i pod ej mowa ć uchwały. Wszyscy radni otrzymali
materiały i

1.
2.
3.

4.
S.
6.
7.
8.

ustalony porządek sesji, który przedstawia s ię następująco :

Przyjęcie protokołu

z poprzedniej sesji.
Info rmacja z realizacji uchwał, dz iałalności Wójta i U rzędu Gminy.
Podjęcie uchwały w spraw ie odwołania przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Zd rowia
i Polityk i Społecznej .
Podjęcie uchwały w sprawie powołan ia przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia
i Polityki Społecz nej.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołan ia Komi sji Rewizyjnej
i kom isji stałych Rady Gminy Świlcza oraz ustalenia ich składów .
Podjęcie uchwały w spraw ie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 .
Podjęcie uchwały zmieniającej uc hwałę w sprawie zmian Wielo letniej Prognozy Finansowej
Gminy Świlcza .
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego O śro d ka Wi edzy i Edukacji w Gminie
Świlcza

9. Sprawy

różne

i wolne wnioski.

Przewodniczący

Rady Gminy Pan Piotr Wanat - poinformował, że do tak usta lonego
obrad , Wójt zgłosił trzy dodatkowe projekty uchwał, a mianowicie:

porządku

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwes tycyjnego pn .
" Funkcjonowanie Środowiskowej Św ietl icy Socjot erapeutycznej w Świlczy w ramach
Regionalnego Programu Operacyj nego Województwa Podkarpack iego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa VIII- Integracja społeczna, Działanie 8,4 - Poprawa dostępu do usług wsparcia
rodziny i pieczy zastępczej .
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uc hwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 .

1.

Podjęcie uchwały

Przystą piono

do głosowania porządku obra d w raz ze zmianami.
Za przyjęciem po rządku ob rad głosowało - 12
Przeciw- O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad, który wraz z dodatkowymi punktam i przedstawia
się następująco:

1. P rzyj ęci e protokołu z poprzedniej sesji.
2. Info rmacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy .
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Komisji Edukacji, Kult ury, Zdrowia
i Polityk i Społecznej .
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Podjęcie uchwały

4.

i Polity ki

Społeczn ej .

Podjęcie uchwały zmi e niającej uch wałę

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
i kom isji stałych Rady Gminy Świlcza oraz ustalenia ich składów .
Podjęcie uc h wały w spraw ie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na ro k 20 17.
Podjęcie uchwały zm ien iającej uchwałę w sprawie zmian W ieloletniej Progno zy Finansowej
Gminy Świl cza.
Po dję cie uc hwały w sprawie ut worzenia Lokalnego Ośrodka Wied zy i Edukacji w Gminie
Św ilcza
Podjęcie uchwały w sprawie p rzyjęcia do realizacji zadania inw estycyj nego pn .
" Funkcjonowanie Środow iskowej Świet licy Socjoterape utyc znej w Św i lczy w ramac h
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa VIII -Integracja społe cz n a, Dz iałan ie 8,4 - Poprawa dostęp u do usług wsparcia
rodziny i pieczy zastępczej .
Podjęcie u c hwały w sprawie zmiany uchwały bud żetowej Gminy Świl cza na ro k 20 17.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świl cza na ro k 2017.
Sprawy róż ne i w olne wnioski.

P rzystąp io no

Ad.l).

w sprawie powoła nia przewodniczącego Komi sji Edukacj i, Kult ury, Zdrow ia

do realizacji

po rządku

Protokół z XLVII sesji

obrad

Rady Gminy został przyjęty bez uwag.

Ad. 2). Informacje z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy przedstawiła Pan Sławomir
Styka Zastępca Wójta Gminy Świlcza.
Ad. 3). Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia
i Polityki Społecznej.
Pan Piotr Wanat -odczytał projekt
si ę ra d ną Barbarę Budę

uchwały,

która mówi, że w zwi ąz k u ze zło żon ą re zyg na cją, odwołuje

ze st anowi ska Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kult ury, Zdro w ia i Polity ki

Spo łecznej .
Przystąpiono

do glosowania

W głosowaniu wzięło u d ział -12 radnych
Za podjęciem u c h wa ły głosowało - 12
Przeciw -O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jed nogło śn ie 12 głosami za podjęła w/ w uchwałę
Ad. 4). Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącegoKomisji Edukacji, Kultury, Zdrowia
i Polityki Społecznej.
Pan PiotrWanat-odczytał projekt uchwały i zwrócił się z prośbą do radnych o zgłaszan ie kandydató w.
Pani Barbara Buda - zgłosiła ka ndydaturę Pani W iesławy Szczepanik, która wy raz iła zgodę .
W zwi ąz ku z brakiem innych zgłoszeń przystąpiono do głosowan ia .
Za wyborem Pani W ie sławy Szczepanik na stanowisko Przewod niczącej Komi sji Edukacji, Kultury,
Zdrow ia i Polityki Społecznej głosowało - 11 radnych
Przeciw -O
Wstrzymało s ię - 1
Rada Gminy wię kszością głosów wybrała Panią Wiesławę Szczepanik na P rzewod n ic zącą w/w kom isji.
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Przewodniczący

w sprawie

Rady Gminy Pan Piotr Wanat - poddał pod głosowani e projekt uchwały
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej .

powołan ia przewodn iczącego

Za podjęciem
Przeciw-O

uchwały głosowało

-12 radnych

Wstrzymało się

- O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Pani Wiesława Szczepanik - podz iękowała za zaufanie i wybór na stanowisko Przewodniczą cej komisji
oraz zobowiązała się do dobrej i rzetelnej pracy w w/w komisj i.
Ad. 5). Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i komisji
stałych Rady Gminy Świlcza oraz ustalenia ich składów.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały w której wprowadza się następujące zmiany : wykreśla się
ze składu Komisj i Rewizyjnej radnego Kamila Skwiruta ora z wykreśla się ze składu Komisj i Finansów
Publicznych, Gospodarki, Ochron y Środowiska i Spraw Regulaminowych radnych Kamila Skwiruta
i Wojciecha Słowi ka oraz uzupełn ia się jej skład o radnego Bogdana Wójcika. Następnie wyra ził swoj ą
wąt p l iwość natury prawnej i zw róci się z zapytaniem do Radcy Praw nego, czy Rada Gminy nie powinna
najpierw dokonać wyboru Pana Bogdana Wójci ka do Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Ś ro d owi ska i Spraw Regulaminowych, a następnie podjąć uchwałę .
Radca Prawny Pan Kazimierz Ozimek uchwały będzie

wyjaśn ił, że

proje kt

uchwały

jest

prawidłowy,

a

podję cie

tej

równoznaczne z powołaniem Pana Wójcika do tej komi sji.

Pan Piotr Wanat - przypomniał, że Pan Kamil Skwiru i Wojcie ch Słowi k nie są ju ż radnym i Rady Gminy
Świlcza, a Pan Bogdan Wójci k został wybrany na radnego Rady Gminy Świlcza w wyborach
uzu pełn iaj ą cych i na ostatniej sesji wyra ził chęć pracowania w w/w komisji.
Pan Bogdan Wójcik - potwierdz ił chęć pracy w Komisj i Finansów Public znych, Gospodarki, Ochrony
Ś rodowiska i Spraw Regulam inowych.
Pan Piotr Wanat poddał pod głosowa n ie projekt uchwały
Za podjęciem uchwały głosowało - 12
Przeciw -O
wstrzymało s ię - O
Rada Gminy jed nogło śnie podjęła uchwałę zmieniającą u chwałę w sprawie
ReWizyjnej i komisji stałych Rady Gminy Świlcza oraz ustalenia ich składów.

powołania

Komisj i

Ad.5). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały w której zw ię ksza się plan dotacji z bud żetu o kwotę
212.238,74 zł
Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywna o p i n ię Komisji Finan sów Publi cznych, Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych .
W związ ku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowan ia .
Za podję ciem
Przeciw -O

uchwały głosowało

wstrzymało się

0- 12

- O

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Ad. 7). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza.
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Pan Piotr Wanat - przedstawił proj ekt uchwały i poinformo wa ł, że do projektu tej uchwa ły zosta ły
naniesione poprawki przez Pan ią Skarbnik. Poprawiony projekt uchwały radni otrzymal i przed sesję .
Następn ie zw rócił si ę do Pani Skarbnik o wyja śn ie n ie i sprecyzowanie naniesionych poprawek.
Pani Aneta Cwynar Skarbnik Gminy - wyjaśniła, że poprawki d otyczą zmian w wyk azie przedsięwzięć
czyli w pkt 3 dodano ppkt 3 dotyczą cy zw ię kszen ia nakład ów finansowy ch na p rzed sięwz ięc ie
m ajątkowe o nazwie "U tworzenie Centrum Promocj i Dziedzictwa Kulturow ego w Gminnym Cent rum
Kultu ry Sportu i Rekreacji w Świ lczy z s iedzibą w Trzcianie. Łączn e nakłady fi nansowe wy noszą
1.670.170,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku to kwota 642.370,00 zł a w roku 2018 - 1000.430,00 zł .
Limit zo bowią zań wynosi 1.642.800,00 zł. Zmiany te były spowodowane ko niecz nością dostosowania
urealnienia kosztów przedsi ęwzięcia po n iewa ż ma być ogłoszo ny przeta rg. Zo stał zrobiony koszt orys
i te koszty są większe od wejścia 7000,00 zł z koszt orysu niż zakła d ano wcześniej . W związku z tym żeby
ko ntyn u ować prace i ogłosić przetarg koniecznej est zwi ększ en i e limitu .
W zwią z ku z brakiem dyskusji p rzystąp iono do gło sowa nia .
Za podjęciem uchwały głosowało 0- 12
Przeciw-O
wst rzymało się - O
Rada Gminy jed n ogłośnie podjęła w/w uchwałę .
Ad. 8).

Podjęcie uchwały

w sprawie utworzenia Lokalnego

Ośrodka

Wiedzy i Edukacji w Gminie

Świlcza.

Pan Piotr Wanat -

odczytał

projekt

u chwały.

Pan Marcin Żańczak - poi nfo rmowa ł, że Komisja Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony
Ś ro d owiska i Spraw Regulaminowy ch pozytywnie zao pin iowała projekt w/ w uc hwały.
Pan Sławomir Styka Zastępca Wójta - wyjaś nił, że projekt jest w całości fi nansowany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej . Wkładu własnego nie ma, natomiast rozliczanie będ zi e z efektów
przeszkolenia m ie sz kańców w oparciu o wykorzystanie potencjału szkoły. Natomiast do spraw
finansowania są inne instyt ucje kontrolne tj. Urząd Skarbowy czy RIO które będ zi e weryfikowało
wydat kowanie tych środków.
Przystąp io no

Za podję ciem
Przeciw-O

do głosowan ia
uchwały gloso wało

0- 12

wstrzymało się -

O
Rada Gminy j e dnogłośnie

podjęła

w/w

uchwałę .

Ad.9)
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn.
"Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8,4 - Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej .
Pan Piotr Wanat -

od czyta ł

proj ekt

u chwały.

Pan Marcin Żańczak - poinfo rm ował, że Komisja Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony
Środ owiska i Spraw Regulaminowych pozytywnie za o pin iowała projekt uc hwały.
Pan Sławomir Styka Zastępca Wójta - wyja śn ił, że Projekt pn. " Funkcj onowanie Środo wis kowej
Świetli cy Socjoterapeutycznej w Świl czy" stanowi uz u peł n i n ie do obecnie realizowan ego projektu pn.:
" Utworzenie Środowis kowej Świetl icy Socjoterapeutycznej w Świlczy" w ramach kt órego budynek

s
pawilonu sportowego w Świlczy jest przebudowywany na Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną
oraz zostanie zakupione wyposażenie niezbędne do wsparcia rodziny . Projekt ten realizowany jest w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr VI "Spójność Przestrzenna
i Społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020. Przewiduje się, że wnioskowanie, nadzór i realizacja projektu pn. "Funkcjonowanie
Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej

w

Świlczy"

zostanie

przekazana

jednostce

organizacyjnej Gminy Świlcza tj . Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świlczy.
Pan Piotr Wanat - zapytał, czy w ramach projektu generują się jakieś etaty?
Pan Sławomir Styka - etaty

będą

finansowane z tego projekt, na chwilę

obecną

nie ma wiedzy o

ilości

etatów. Będzie to pierwsza taka świetlica na terenie Gminy.
W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania .
la podjęciem uchwały głosowało 0- 12
Przeciw-O
wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Ad. 10). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały.
Pan Marcin Żańczak - poinformował, że Komisja Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony
Środowiska i Spraw Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
Pan Piotr Wanat - zadał pytanie Pani Skarbnik dotyczące zapisu w uzasadnieniu, że zwiększa się
wydatk i majątkowe na kontynuację inwestycji pn. Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie . Środki zostają
przesunięte ze środków przeznaczonych na obsługę długu publicznego, czy to należy rozumieć, że są
to środki z oszczędności z tego tytułu .
Pani Skarbnik -

potwierdziła

i

wyraziła nadzieję, że

do

końca

roku stopy procentowe nie

wzrosną

gwałtownie.

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania.
la podjęciem uchwały głosowało 0- 12
Przeciw-O
wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Ad.U). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały
Pan Marcin Żańczak- poinformował, że Komisja nie zajmowała się tym projektem uchwały.
Pan Piotr Wanat - zauważył, że należałoby się zastanowić nad wydłużeniem świecenia lamp ulicznych
i poinformował, że często mieszkańcy zwracają uwagę, iż lampy świecą zbyt krótko .
Pan Sławomir Styka -

poinformował, że docierają

od mieszkańców takie informacje do urzędu . Jednak
koszty z tym związane . Na przyszły rok zaplanowanych jest bardzo dużo
inwestycji i to nie tylko gminne, ale również w ramach ROF-u czyli transport niskoemisyjny, OlE, SAGBI
Kult ura to jest prawie 13.000 .000,00 zł. Te pieniądze po rozliczeniu wrócą, niemniej jednak najp ierw
trzeba je wydatkować. Wydłużenie czasu oświetlenia jest jak najbardziej wskazane tylko, że są to
dodatkowe koszty. Należy również zauważyć, że oświetlenia przybywa . Nowo projektowane słupy
oświetleniowe to są nowe , dodatkowe lampy.
należy przekalkulować
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W związku z wyczerpaniem dyskusji przystąpiono do głosowania .
Za podjęciem uchwały głosowało 0- 12
Przeciw -O
wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Ad. 12). Sprawy różne i wolne wnioski
Pan Sławomir Styka Zastępca Wójta -

poinformował, że został wydłużony

termin

składania wniosków

na odnawialne źródła energii i projekt parasolowy do 20 października 2017 r. Następnie zaprosił
wszystkich na otwarcie w dniu 30 września 2017 r o godz. 14.00 Lasku w Mrowli i zapowiedział, że
będzie

tam wiele atrakcji.

Pan Piotr Wanat- poinformował,że jednym z warunków umożliwiającymskorzystanie z odnawialnych
źródeł energii jest zameldowanie w Gminie Świlcza. Zwrócił się więc do radnych i sołtysów

o poinformowanie mieszkańców, którzy wybudowali nowe domy, a nie zameldowali się jeszcze, źe
mogą skorzystać z takiej możliwości pod warunkiem zameldowania się na terenie gminy.
Pan Zbigniew Pasterz

Sołtys

wsi Mrowia -

zaproponował

aby

tę informację przekazać

do

ogłoszenia

w każdej parafii, gdyż tą drogą dotrze ona najprędzej
Pan Sławomir Styka - poinformował, że taka informacja zostanie przekazana w ten sposób już
w najbliższą niedzielę.
Pan Kazimierz Łagowski sołtys wsi Trzciana - przedstawił sytuację drogi od krzyża w kierunku na
Woliczkę, która jest zbudowana ze środków na drogi rolnicze i obecnie jest wytyczona . Zauważył, że
wytyczony pas jest węższy od tego zajeżdżonego jednak należałoby tę drogę udrożnić, wyciąć krzaki
,które tam rosną i przenie ść znak informacyjny z drzewa na słup .
Pan Sławomir Styka - poinformował, że przekaże sprawę do drogowców.

l

Pan Tomasz Biały- zaprosił wszystkich na pierwszy bieg ulicami Świłczy, który jest zorganizowany przez
Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie oraz organizacje społeczne ze
Świlczy oraz radnych z sołectwa Świlcza . Nad biegiem patronat objął Wójt Gminy Świlcza .
Poinformował, że bieg posiada różne kategorie wiekowe i w związku z tym mogą wziąć w nim udział
wszyscy począwszy od dzieci po osoby starsze. Bieg odbędzie się w niedzielę 1 października zapisy od
10.30 do 11.30. Jednocześnie poinformował, że będzie zapewniona opieka medyczna .
Przewodniczący

Rady Gminy Pan Piotr Wanat - poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie chwilą
ciszy 78 Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący RadyGminy
Świlcza, która trwała od godz. 16.00 do 17.00.

zamknął

48

sesję

RadyGminy

Protokołowała: Bożena Pięta

mgr Piotr HiUlat

