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PROTOKÓŁ Nr 46/2017
XLVI sesji Rady Gminy Świlcza

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

XLVI sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat. Powitał wszystkich
zebranych i zaproszonych gości. Według listy obecności w sesji wzięło udział 9 radnych przy realizacji
pkt 1-4 i 10 radnych w pkt 5- 17 co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i
podejmować uchwały. Wszyscy radni otrzymali materiały i ustalony porządek sesji. Następnie
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad .

Radny Tomasz Biały zgłosił wnioski formalne: o zdjęcie z porządku obrad pkt 13 dotyczącego trybu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie wyłączenia części obszaru z sołectwa
Świlcza i włączenia tego obszaru do sołectwa Woliczka i o zdjęcie z porządku obrad pkt 16
dotyczącego wyboru WiceprzewodniczącegoRady Gminy.
Przewodniczący

Rady Gminy Piotr Wanat wniósł o zmianę w przedstawionym porządku obrad pkt.
11 i 12 i procedawanie ich jako pkt 3 i 4.
Przystąpiono

do głosowania nad wnioskami formalnymi .

Za zdjęciem z porządku obrad pkt 13 w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
w przedmiocie wyłączenia części obszaru z sołectwa Świlcza i włączenia tego obszaru do sołectwa
Woliczka - głosowało - 5 radnych, przeciw było - 2 radnych, wstrzymało się od głosu - 2 radnych.
Rada przegłosowała wniosek formalny.
Za

zdjęciem

głosowało

z porządku obrad pkt 16 dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
- 4 radnych, przeciw było 4 radnych, wstrzymał się od głosu - 1 radny. Wniosek

odrzucono.
Przewodniczący Rady

\.. '

Porządek

1.
2.

Gminy

przedstawił porządek

obrad wraz ze zmianami przedstawia się

Przyjęcie protokołów

obrad.
następująco:

z poprzednich sesji.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do Związku Gmin "Podkarpacka

Komunikacja Samochodowa" oraz przyjęcia jego Statutu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Świlcza w
Zgromadzeniu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa".
4. Informacja z realizacji

uchwał, działalności

Wójta i Urzędu Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Świlcza przedsięwzięcia pn. lokalny Ośrodek
Wiedzy
i Edukacji
w
Gminie
Świlcza
w
ramach
projektu
Nr WND-POWR.02.14.00-00-1020/16 pn. "lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz
aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych", wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 11- Efektywne polityki publiczne dla rynku
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pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

się

przez

całe życie,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017
(zmniejszen ie dochodów i wydatków budżetowych).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017
(zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza.
9.

Podjęcie

uchwały

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

10.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę

w sprawie
Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2016 -2025.

przystąpienia

do

sporządzenia

programu

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata
2015-2025.
12.

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków
komun ikacyjnych na terenie Gminy Świlcza.

13.

Podjęcie

uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na

działalność

Dyrektora Przedszkola

Publicznego w Świlczy.
14. Podjęcie uchwały w sp rawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świlcza
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru WiceprzewodniczącegoRady Gminy Świlcza.
16. Sprawy
17.

różne

Zakończenie

i wolne wnioski.

sesji .

Przewodniczący

\

Rady Gminy Pan Piotr Wanat naniesionymi zmianami.
Za przyjęciem tak ustalonego

poddał

porządku obrad głosowało -

pod

głosowanie porządek

9 radnych

Przeciw-O
Wstrzymałosię

-O

Rada Gminy jednogłośnie
Przystąpiono do

przyjęła porządek

obrad wraz ze zmianami

realizacj i porządku obrad.

Ad. 1). Protokoły z XLV sesji Rady Gminy przyjęto bez uwag.

Ad.2). Przewodniczący Rady

odczytał

projekt uchwały i otworzył dyskusje.

obrad wraz z
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Radny Jerzy Stokłosa - Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony
Środowiska i Spraw Regulaminowych poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały

Zastępca Wójta Sławomir Styka

-

przedstawił założenia

projektu

uchwały.

Pan Piotr Klimaczak- Wiceprezes ZG PKS - przedstawił koncepcje funkcjonowania Związku Gmin
"Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" . Poprosił o przyjęcie uchwały z uwagi na możliwo ść
wpływania Wójta Gminy Świlcza na funkcjonowanie komun ikacji na swoim terenie. Przedstawił
funkcjonowanie biletu zintegrowanego.
Radny Bąk Dominik - zapytał czy ZG PKS planuje przetarg na zakup nowego taboru, jakie będą to
autobusy, czy będą odblokowane kursy sobotn io-niedzieln e, czy będzie blokada na zatrzymywanie s i ę
na przystankach na terenie miasta .
Pan Piotr Klimaczak - poinformował, że przetarg planowany jest na wrzesień-pażdziern ik 2017 r. na
zakup 54 autobusów, kursy sobotnio-niedzielne zostaną odblokowane od 1 wrze śnia br. brak jest
podstaw do blokowania przystanków od strony ul. Warszawskiej,
(

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie: za przyjęc iem uchw ały gło sowało - 9 radnych ,
przeciw - O,

wstrzymało si ę

Rada Gminy

jednogłośnie przyjęła uchwałę .

Ad.3 ) .

Przewodniczący

od

głosu-O ,

Rady Gminy

odczytał projekt uchwały.

Zastępca Wójta Sławomir Styka- wyja śnił, że przedstawicielem w Zgromadzeniu Związku Gmin
.Podkarpacka Komunikacja samochodowa" jest Wójt, a Rada Gminy ma obowiązek wyznaczenia
dodatkowego przedstawic iela.

Pan Piotr Klimczak Radny Tomasz Biały:

przedstawił

zasady funkcjonowania Zgromadzenia ZW PKS.

zgłosił kandydaturę

Piotra Wanata.

Piotr Wanat - nie wyraził zgody na kandydowanie.
Radny Seweryn KornakRadny Domin ik
Przewodniczący

Bąk

zgłosił kandydaturę

- wyraził

Rady Gminy

zgodę

radnego Dominika

Bąka .

na kandydowanie.

przeprowadziłgłosowanie-

za wyznaczeniem dodatkowego przedstawiciela w Zgromadzeniu Związku - radnego Dominika
gło sowało - 9 radnych, przeciw - O, wstrzymało s ię od gło sownia-L
Rada Gminy podjęła uchwałę o wybraniu na przedstawici ela
Komunikacja Samochodowa" radnego Dominika Bąka .

Związku

Ad.4. Informacje z realizacji uchwal przedstawił Z-ca Wójta Sławomir Styka.

Bąka

Gmin " Podkarpacka
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Na sesje przybył radny Pan Damian Trala w
10 radnych.

związku

z tym od tego momentu obecnych na sesji jest

Ad.5). Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Świlcza przedsięwzięcia pn. Lokalny
Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gmin ie Świłcza w ramach projektu Nr WND-POWR.02.14.00-001020/16 pn. "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych",
wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś
priorytetowa 11- Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14
Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt

I

uchwały i otworzył dyskusję.

Pan Sławomir Styka Zastępca Wójta - zreferował treść uchwały i wyjaśn ił, że Gmina Świlcza w
kwietniu bieżącego roku złożyła wniosek aplikacyjny do naboru Grantobiorców w ramach proj ektu
" Lokalne Ośrod ki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych " . W ramach konkursu zostało
wybranych 15 organów z całej Polski prowadzących szkołę, z którymi zostanie podpisana umowa o
powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji m.in . Gmina
Świlcza, która będzie realizowała swój projekt w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej. Wysokość
przyznanego grantu na stworzenie i działalność LOWE wynosi maksymalnie 249 tys. zł.
Działaniami w ramach LOWE planuje się objąć osoby wskazane w założeniach konkursu, czyli rodziców
lub opiekunów dzieci realizujących obowiązek szkolny oraz osób dorosłych z n astępujących grup, z
uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych :
z utrudnionym dostępem do jak ichkolw iek form edukacji osób dorosłych ;
z niskim poziomem wyksztalcenia lub wyksztalceniem wymagającym aktua lizacj i (najwyż ej
zasadniczym zawodowym lub ś re dni m i policealnym zdobyty m w ze szłym w ieku);
związanych z rolnictwem;
nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych;
podlegających formom pomocy społe czn ej i wsparcia rodziny;
w wieku 45+.
Dzięk i działalności LOWE będą prowadzone między innymi następujące zaj ęcia dla dorosłych:
zajęcia z obsługi komputera;
zajęcia z obsługi Internetu;
zajęcia w zakresie aktywizacji zawodowej - poszukiwania zatrudnienia (w tym zajęcia
z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym);
zajęcia ABC przedsięb iorczośc i (w tym zajęcia z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym);
szkolenia językowe (w tym głównie język angielski);
szkolenia zawodowe w razie potrzeb (zdiagnozowane przez specjalistę) ;
warsztaty wzmacniające kluczow e kompetencje społeczne;
Zostanie zakupiony równ ież s p rzę t komput erowy (10 kom puterów wraz
z programo waniem) do ZS w Rudnej Wielkiej . Kon ie czność wyposażenia szkoły na potrzeby LOWEw e
właściwy sprzęt i oprogramowanie wynika z faktu , że obecne standardy nauczania wym agają
zapewnienia właściwych warunków nauczania.
Termin realizacji zadania to 30.06.201B roku jednak zgodnie z założen iem projektu oraz zgodnie
z wytycznymi konkursu trwałość projektu wynosi 2 lata.
Stworzenie LOWE w ramach realizacji projektu daje podstawę do wytworzenia warunków do
funkcjonowania instytucji, która odpowiedzialna będ zie za ofertę edukacyjną dedykowaną dla osób
dorosłych . Aby utrzymać efekty realizacji projektu zarówno Gmina, jak i sz koła będą podejmowa ć

5

d ziałan ia

w celu pozyskania odpo w iednich zasobów, tj . finansowych, osobowych, rzeczowych oraz
partnerstw w celu wykorzystania/utrzymania fun kcjonowania LOWE.
Pan Seweryn Kornak -w związ ku z tym , że jest to program pilotażowy to Gmina Świ lcza nie musi
osiągać minimalnych współczynn i ków "su kcesu" i nie trzeba będzie się rozl i czać z czegokolw iek.
n awiązan ia

Pan Sławomir Sytka - wyja śnił,
z obowiązującymi przepisami prawa,

że
gdyż

po stępowanie fin ansowe trzeba prowad zić zgodnie
sprawa podl ega kont roli przez Urząd Skarbowy. Liczy si ę

efekt końcowy, gdzie uczestnik ma uczestniczyć w szkoleniach oraz w dwóch dodatkowych szkoleniach
i wówczas ten projekt jest zrealizowany.
Pan Seweryn Kornak -

zapytał

o

liczbę

osób, który

muszą skorzystać

i

ukończyć

ten proce s, aby nie

zwraca ć p ienięd zy.

Pan Sławomir Styka - poinformowa ł,
być realizowane przez nauczycieli.
Pan Piotr Wanat -

za uwa żył, że

że

jest to minimalna liczba 100 uczestn ików, a zajęc ie pow inn y

z tego proje ktu

wyłączone są

osoby z

wykszta łcen iem wyższym

najwyżej średn ie

policealne. Jest to bariera i przeszkoda, gdyż j est w iele osób, któ re s korzystałyby
z kursów językowych, ale nie mogą .
G łosowanie :

Za podjęciem w/w uchwały głosowało -10
Przeciw-O
Wstrzyma ło się - O
Rada Gminy jednogło śn ie przyj ęła uchwałę .
Ad. 6). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały, w której zmnie jszenia się dochody b u dżeto we o
23.000,00 zł w dziale 852 rozdziale ,,85203 Ośrod ki wsparcia" ora z rozdziale ,,85228 U sługi
o pieku ńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"
w związku z weryfi kacją realności realizacji uzyskania dochodów. Zmniejsza się wy dat ki
w dziale 750 rozdziale ,,75023 Urzędy gmi n (miast i miast na prawach powiatu)" w zwią z k u z

kwotę

przewidywanymi oszczędnościami i brakiem ko n i e cz n ośc i dokonania wyd atku .
Następnie zwrócił się Wiceprzewodniczącego Kornlsji Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony

Środowiska i Spraw Regulaminowych o przedstawienie opinii Komisji.

Pan Jerzy Stokłosa - poinformował, że komisja zajmowała się opinio wani em projektów uchwał tj .
dw óch u chwa ł dotyczących zmiany uchwały bud żetowej Gminy Świl cza na ro k 2017 oraz Wielolet niej
Prognozy Finansowej Gminy Świlcza. Propozycje tych że proj ektów uchwały były analizowane i zostały
jedn om yśl n ie pozytywnie zaopi niowane.
Pan Piotr Wanat

otworzył dys kusję.

W

zwią z ku

Za

podjęciem uchwały głosowa ło

z brakiem dyskusji

przystąpiono

do

głosowania .

-10

Przeciw-O
Wstrzymało się

- O

Rada Gminy j ednogłośnie przyjęła w/w uchwałę .
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Ad. 7). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały w której zwiększa się dochody budżetowe o kwotę
1196197,17 zł., zwiększa s ię wydatki budżetowe o kwotę 1196197,17 zł. oraz dokonuje się
przeniesienia planu wydatków pomiędzy dz iałami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
i otworzył dyskusję .
W związku z brakiem dyskusji
Za

przystąpiono

podjęciem uchwały głosowało

do głosowania .

- 10

Przeciw -O
Wstrzymało się

- O

Rada Gminy jednogło śnie

przyjęła

w/w

uchwałę.

Ad. 8). Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały i stwierdził, że Wieloletnia Prognoza Finansowa nie
zmienia żadnych wskaźników zadłuźenia ani nie powoduje źadnych zatorów w spłacie zobowiązań .
Pani Aneta ewynar - wyjaśniła , ż e nie zmieniają się wskaźniki ponieważ
stronie dochodów i wydatków co zostało zrównoważone w WPF. W
przystąpiono do głosowania.
Za

podjęciem uchwały głosowało

zostało

to wprowadzone po
związku z brakiem dyskusji

-10

Przeciw-O
Wstrzymało się

- O

Rada Gminy jednogłośnie

przyjęła

w/w

uchwałę.

Ad.9). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 r.
Pan Piotr Wanat Przystąpiono

Za

do

odczytał

głosowania

projekt

uchwały i otworzył dyskusję .

w którym

przyjęciem uchwały głosowało

wzięło udział

9 radnych.

- 9

Przeciw -O
Wstrzymało się

-O

Rada Gminy przyjęła uchwałę w spraw ie przyjęcia do realizacji Strategi i Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 r.
Ad. 10). Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2016-2025,

przystąpienia do sporządzenia

Pan Piotr Wanat - przedstawił Pan ią Agnie szkę Borcz reprezentującą F irmę FUTUR GRIN
INWENNOWATIONS, która sporządzała ekspertyzę Programu Rewitalizacji.
Pani Agnieszka Borcz- przedstawiła Gminny Program Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2015- 2025.
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Pan Piot r Wanat - zauważył, że w Programie jest wpisana liczba mieszkańców Bratkowic, która wynosi
4.697, i stwierdził, że pomimo to, że miejscowość jest duża, jednak nigdy nie os iągnęła takiej liczby
mieszkańców w związku z czym podany zapis jest błędny.
Pani Agnieszka Borcz Pan Piotr Wanat 1) tytuł

u chwały

zobowiąza ła się wyjaśnić

odczytał

ten zapis i jeżeli jest to

projekt w/w której w której wprowadza

błąd

to zostanie on zmieniony.

się następujące

zmiany :

otrzym uje brzmienie:

" w sprawie przystąp ienia do sporządzen ia Gminnego Programu Rewita lizacj i Gminy Świlcza na
lata 2015-2025" ;
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
" P rzyst ą p i ć do sporządzen ia Gminnego Programu Rewita lizacji Gminy Świlcza na lata 2015-

2025 dla obszaru rewitalizacj i wyznaczonego w drodze uchwały Nr XLl1/274/2017 Rady
Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. w spraw ie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza (Dz. Urz. Woj . Podkarpackiego z 2017 L ,
poz. 2150)." .
Pan Piotr Wanat
Za

p rzeprowa dził głosowa nie

pod j ęc ie m uc hwały głosowa ło

w którym

wzięło u dział

10 radnych

- 10

Przeciw-O
Wstrzymało się

- O

Rada Gminy jednogłośnie p rzyjęła uchwałę w sprawie
Rewitalizacji Gminy Świlcza na lat a 2016-2025.

przystąpienia

do

spo rząd ze n i a

programu

Ad. 11). Podj ęcie uc hwały w sprawie przyj ęcia Gminnego Programu Rewit ali zacji Gmin y Świ lcza na
rok 2015-2025.
Pan Piotr Wanat -

odczytał

Z uwagi na brak dyskusji
Za

projekt

uchwały

p rzystą p io no

do

i

otworzył dyskusję .

głosowan ia .

podjęc iem uchwały głosowało-lO

Przeciw -O
Wstrzymało s ię

- O

Rada Gminy J e d nogłoś n ie

podjęła

w/w

uchwałę.

Pani Agnieszka Borcz- podziękowała za podjęcie uchwały w sprawie przystąpi enia do Programu
rewitalizacji Gminy Świlcza na rok 2015-2025 i poinformowała , że Program ten zostanie przedstawiony
do oceny przez U rząd Marszałkowski, który wskaże lub nie wskaże ewentualne uwagi do dokum entu.
W momencie wprowadza nia ewen tualnych uwag, będ zie konieczne podej mowanie kolejnych uchwał
w sprawie aktualizacji tego dokumentu.
Ad.12). Podj ęcie uchwa ły w sprawie wsk azania
komun ikacyjnych na te renie Gminy Świlcza.
Pan Piotr Wanat -

odczytał

projekt w/w

uchwały.

wstępnych

miejsc lokalizacji now ych przyst anków

s
Pan

Sławomir

Styka -

wyjaśnił, że związku

z transportem publicznym organi zowanym dla dzieci

i młodzieży szkolnej realizowanym przez PKS podjęto d ział ania mające na celu doce lową lo ka lizację
przystanków autobusowych przy drodze gm innej nr lOS769R w km 0+040, strona prawa oraz na dz. nr
ew. 4029/4 w miejscowości Świlcza. Utworzenie nowych przystanków sprawi, że pojazdy komunikacji
publicznej będą mogły podjechać bezpośrednio pod placówki oświatowe, co w znacznym stopniu
poprawi bezpieczeństwo dla korzystających z komunikacji dzieci i młodz ież szkolnej oraz skróci czas
dojścia

do przystanku komunikacyjnego.

Pan Piotr Wanat - zapytał czyja to była inicjatywa, czy władz gminy czy lokalnej społeczności
Pan Sławomir Styka - wyjaśnił, że jest to dostosowanie potrzeb transportu publicznego do oczekiwań
m ieszkańców. Sprawę konsultowano z rodzicami dzieci przedszkolnych i szkolnych .
Pan Seweryn Kornak - zapytała o czas przyjazdu i odjazdu oraz ile tych kursów będzie?
Pan Sławomir Styka - wyjaśnił, że będą kursy poranne m iędzy 7.00-S.00 rano i po południu o godzinie
13.00 i 15.00 w soboty i niedziele ich nie będ zie . Inne kursy na te j tras ie będą się odbywać jak do tej
pory. Gmina Świlcza wszystkimi przystankami zarząd za i je organizuje, więc koszt urząd zenia tych
przystanków będzie le żał po stronie Gminy .
Głosowanie

Za

podjęciem uchwały glosowało-lO

Przeciw-O
Wstrzymało się

- O

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Na sesję

przybył

Pan wójt Adam Dziedzic, który został przywitany przez Przewodniczącego Rady

Gminy Pana Piotra Wanata.
Ad. 13). Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargo na działalność Dyrektora Przedszkola
Publicznego w Świlczy.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt

uchwały w

której uznaje się

skargę

za zasadną .

Pani Natalia Skuba - Więcław Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - poinformowała, że po wnikliwej
analizie i burzliwych naradach Komisja podjęła opinię, że skarga ta jest zasadna. Sprawa ta dotyczy nie
udostępnienia przez Dyrektora Przedszkola Publicznego w Świlczy informacjo publicznej, a dokładnie

nie udostępnienia imienia i nazwiska pracownika do spraw BHP. Komisja Rewizyjna uważa, że imię
i nazwisko pracownika Przedszkola Publicznego, n ieważne czy zatrudnionego na podstawie umowę
o pracę czy umowy cywilnej, jest to informacja publiczna a Dyrektor Przedszkola jest podm iotem
zobowiązanym

do udostępnian ia tak iej informacji w rozum ieniu ustawy o dostępie do informacji

publicznej .
Pan Piotr Wanat -

otworzył dyskusję.

W związku z nie podjęciem przez radnych dyskusji przystąpiono do głosowan ia
Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 9
Przeciw -O
Wstrzymało się

- 1

9

Rada Gminy

większością głosów podjęła uchwałę .

Ad.14). Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świlcza.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały w której skargę na działalność Wójta Gminy Świlcza uznaje
za zasadną .

się

Pani Natalia Skuba - Więcław Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła oprruę Komisji
Rewizyjnej z której wynika, że skarżący wystąpił do Urzędu Gminy z wnioskiem o wydanie mu
zaświadczenia potwierdzen ia jego pracę w charakterze domownika w gospodarstwie rolnym rodziców .
Z Urzędu Gminy otrzymał odpowied ż iż Urząd Gminy nie dysponuje dokumentam i uzasadniającymi
wydanie tego zaświadczenia, które by potwierdzały jego pracę w w/w gospod arstwie rolnym,
a następnie poinformował wnoszącego skargę iż ani Wójt ani pracownicy Urzędu nie mogą odbiera ć
zeznania od świadków, którzy potwierdzili by jego pracę w gospodarstwie rolnym. Na podstawie
stosownych przepisów prawa w miejscowościach w których nie ma kancelarii notarialnych Wójt jest
upoważniony do podpisywania własnoręczności podpisów. W związku z tym Wójt potwierdza fakt
złożenia zeznań świadków .

Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlczy - wyja śnił, że według informacji jakim d ysponował na tamten
czas tak iego dokumentu nie mógł poświadczyć. W związku z tym, że obecnie jest jasna wykładn ia
prawna takie sprawy są realizowane na bieżąco .
Przystąpiono

Za

do

głosowania

w którym

podjęciem uchwały głosowało

wzięło udział

10 radnych .

- 8

Przeciw -O
Wstrzymało s ię

- 2

Rada Gminy podjęła w/w uchwałę większością głosów.
Ad.1S). Podjęcie

uchwały

Pan Piotr Wanat Przystąpiono do

w sprawie wyboru

odczytał

projekt w/w

WiceprzewodniczącegoRady Gminy.

uchwały.

wyboru Komisji Skrutacyjnej

Pani Natalia Skuba Więcław - zgłosiła
wyraził zgody.
Pani Natalia Skuba

Wiecław

kandydaturę

Pana Radnego Tomasza

zgłosiła Kandydaturę

-

Białego,

który nie

Pana Seweryna Kornaka, który

wyraził

zgodę,

Pan Damian Trala - zgłosił

kandydaturę

Pani Natalia Skuba Wiecław - zgłosiła
zgody.
Pan Piotr Wanat -zglosił

Pana Piotra Wanata, który wyraził zgodę.

kandydaturę

kandydaturę Pani

Pana Mariusza Wojtona, który nie wyraził

Natalii Skuby- Wiecław która

wyraziła zgodę.

Pan Piotr Wanat - wyjaśn ił, że w związku z tym , że komisja skrutacyjna musi się ukonstytuować,
z prośbą do Wiceprzewodniczącego Rady Pana Seweryna Kornaka o pełnienie funkcji
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej . Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur na
stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy .
zwrócił się

Pani Natalia
zgodę,

Skuba-Wiecław

-

zgłosiła

ka ndydaturę Pana Jerzego

Stokłosy,

który

wyraził

10

Pan Piotr Wanat - zgłosił kandydaturę Pani Barbary Buda i poinformował, ze odebrał od Pani
stosowne pisemne oświadczenie, na co pozwala Statut Gminy.
Pan Tomasz Biały - zwrócił uwagę, powołując się na zapis § 17 pkt 4 Statutu Gminy, z którego
wynika, że
Przewodniczący
Komisji nie
może
kandydować
na stanowisko
Wiceprzewodniczącego Rady. Następnie odczytał zapis w/w paragrafu" PrzewodniczącyRady
oraz jego zastępcy nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego komisji"
Pan Piotr Wanat - poinformował, że Pani Buda składając oświadczeni e św ia d o m a była, iż
na Wiceprzewodniczącego Rady będzie musiała złożyć przewodniczenie komisji oświaty .

kandydując

Pan Kazimierz Ozimek - stwierdził, że Pani Barbara Buda musi zrezygnować, następnie trzeba ją
wówczas będzie pełniła funkcję
odwołać
ze stanowiska
Przewodniczącej
Komisji
Wiceprzewodniczącego Rady.

(

Pan Piotr Wanat - przypomniał, że poddał pod głosowanie wn iosek formalny Pana Tomasz Białego
o zdjęcie z porządku obrad ten punkt i wówczas byłyby dojaśnienia . Pani Barbara Buda miała wcześniej
zaplanowany
wyjazd
zagraniczny.
Największe
sołectwo
Bratkowice
miało
swojego
Wiceprzewodniczącego Rady i tym motywowana jest kandydatura Pa ni Barbary Budy aby tę funkcję ,
nadal pełnił Radny, Radna z Bratkowic, obok Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, która też jest Radną
z Bratkowic.
Pan Jerzy Stokłosa Rady.

złożył rezygnację

ze swojej kandydatury na stanowisko

Wiceprzewodniczącego

Pan Tomasz Wojton Radny Rady Powiatu - stwierdził, że Pani Barbara Buda jeszcze nie jest
Wiceprzewodniczącą Rady, kiedy zostanie wybrana dopiero musi złożyć rezygnację z pełnienia funkcji
przewodniczącej komisji. Jednocze śn ie zauważył, że z wyborem Wiceprzewodniczącego Rady można
poczekać na uzupełnienie Rady Gminy Świlcza .
Pan Seweryn Kornak - stwierdził, że przepis mówi wprost "Przewodniczący Komisji nie może pełn ić
funkcji Wiceprzewodniczącego Rady" więc aby ubiegać się o wybór na tę funkcję trzeba się zrzec,
a zrzeczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia Przewodniczącemu rezygnacji. Żeby rozwiązać ten
problem przychyla się do propozycji radnego Tomasza Wojtona żeby odłożyć to głosowanie w czasie
poczekać na pełną frekwencję i na wybory. Stwierdził, że zasadnym byłoby ponowne złożenie wniosku
o zdjęcie tego punktu z porządku obrad .

1._

Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat - złożył wniosek formalny o zdjęcie tego punktu
z porządku obrad i
W głosowaniu

wzięło udział

z

porządku

go pod głosowanie .
10 radnych

obrad punktu nr 15 tj . "Podjęcie
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świlcza" głosowało-7

Za

zdjęciem

poddał

uchwały

w spraw ie wyboru

Przeciw-O
Wstrzymało się

- 3

Radca Prawny Pan Kazimierz Ozimek - stwierdził, że zmiana porządku obrad wymaga bezwzględnej
większo ści głosów ustawowego składu Rady. Ustawowy skład rady wynosi 15, bezwzględna w iększość
ustawowego składu Rady wynosi 8, żeby dokonać zmiany porządku obrad za musi być 8 radnych.
Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza - zasugerował aby zrobić reasumpcję głosowania w tej
sprawie.

11

Pan Piotr Wanat - zarządził reasumpcję głosowania i poddał pod głosowanie wniosek: zdjęcie z
porządku obrad" Podjęcie uchwały w sprawie wyboru WiceprzewodniczącegoRady Gminy Świlcza"
Pan Dominik Bąk - stwierdził, że w statutucie nie ma reasumpcji
formalny o ponowne przeliczenie głosów.

głosowania ,

trzeba

Pan Tomasz Biały - złożył ponowny wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
Pan Piotr Wanat Za

zdjęciem

z

poddał

pod

porządku

głosowanie złożony

obrad punktu

złożyć

wniosek

dotyczącego podjęcia

wniosek.

dotyczącego

podjęcia

uchwały

w sprawie wyboru

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świlcza głosowało - 10

Przeciw - O
Wstrzymało się

- O

Rada Gminy jednogłośnie 10
Gminy Świlcza .
Ad. 16). Sprawy

różne

głosami

za zdjęła z

porządku

obrad wybór

WiceprzewodniczącegoRady

i wolne wnioski

Pan Seweryn Kornak - podziękował za wykonanie boiska sportowego na Kamyszynie, zakup bramek,
nawiezienie ziemi i zwrócił się z prośbą o zamontowanie piłko-chwytów na ogrodzenie przy kościele .
Pan Sławomir Styka że będzie

poinformował, że

w chwili obecnej nie jest to przewidziane , ale nie wykluczone,
konieczność ich zamontowania .

Pani Natalia Skuba-Wiecław - zwróciła się o poda nie informacji kto
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach?

będzie pełnił funkcję

Dyrektora

Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza - poinformował, że funkcję będzie pełniła Pani Agata Cach,
jest to nauczyciel tejże szkoły i funkcja ta będzie powierzona do końca bieżącego roku kalendarzowego.
W Szkole Podstawowej w Dąbrowie funkcja ta została powierzona Panu Krzysztofowi Potockiemu .

'-

Pan Jerzy Stokłosa -

poruszył sprawę

Pan Adam Dziedzic -

poinformował

konkursów na Dyrektorów.

o procedurach i przebiegu w/w konkursów.

Pan Zbigniew Nowak - odniósł się do punktu 13, który został zdjęty z porządku obrad, a mianowicie
do Podjęcia uchwały w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie
wyłączenia części obszaru z sołectwa Świlcza i włączenia tego obszaru do sołectwa Woliczka,
informując, że mieszkańcy wsi Woliczka czują się odrzuceni. Mieszkańcy ci są związani z Woliczką
poprzez uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.
Pan Piotr Wanat - zapytał o procentową
obszaru Świlczy do sołectwa Woliczka.
Pan Zbigniew Nowak -

podpisało

ilość mieszkańców,

90% mieszkańców, którzy

która

chcą

tego

podpisała petycję

o

włączenie

przyłączenia .

Pan Tomasz Biały - zdjęcie z porządku obrad twego punku wynikało z sugestii, że ta sprawa powinna
być przedyskutowana na zebraniach wiejskich Świlczy i Woliczki. Jednocześnie uzasadnione by było
zaproszenie przedstawicieli mieszkańców którzy chcą się przyłączyć do Woliczki na posiedzenie Komisji
Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.

12
Pan Seweryn Kornak - zwrócił uwagę, że we wniosku mieszkańców Świlczy nie ma słowa o zmianie
granic. Ta sugestia pojawia się tylko w uzasadnieniu do uchwały.
Pan Zbigniew Nowak - poinformował, że mieszkańcom nie zależy na zmianie granic i poszerzeniu
Woliczki, ale o przynależność do społeczeństwa w którym biorą udział.
Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza - wyjaśnił, że nie jest intencją osiągnieciem stanu w którym
każde sołectwo będzie miało przedstawiciela w Radzie Gminy. Jeżeli takie rozwiązanie występuje
z inicjatywy mieszkańców, a nie samorządu to mo żna domniemać, że mieszkańcy mają świadomość
jakie z tym wiążą się kwestie. Są to ludzie którzy mają pełne prawo wyborcze . Jeżeli pojawia się wniosek
osób zainteresowanych , to należy rozpatrywać to względem tych osób.
Seweryn Kornak - zgodził się z wypowiedzią Wójta i
i porozmawiać na ten temat, a później decydować .

stwierdził, że

tym bardziej warto

się spotkać

Pan Piotr Wanat - wyja śnil, źe jest jedyn a okazja aby Woliczka miała reprezentanta w Radzie Gminy,
a mieszkańcy Świlczy, którzy mieszkają bliźej Woliczki i są całym rejestrem spraw związani z tą
miejscowo ścią bardziej ciążą w stronę Woliczki. Jest to swego rodzaju zabieg techniczny, który pomoże
temu sołectwu upodmiotowić s ię i zdobyć radnego, który będzie ich reprezentowa ł.
Pan Adam Mazur sołtys wsi Świlcza - zauważył, źe nie mona dopuszczać do takiej sytuacji, że zmienia
granice administracyjne pod wybory. Takiego problemu nie było, kiedy Błędowa Zgłobieńska nie
miała swojego radnego.

się

Pan Piotr Wanat - p rzypomniał, że w roku 2018 będą wybory samorządowe, odeszło jedno sołectwo i
w związku z tym jest szansa na to aby sołectwo, które nie miało radnego, po tych wyborach go uzyskało .
Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza - poinformował, że temat jest podejmowany od kilku lat
i wychodzi przed wyborami, bo sołectwo chciałoby mieć swojego przedstawiciela . To nie prawda, że
jest to próba dopasowania do przyszłej kampanii wyborczej, to jest kwestia realizowania potrzeb
mieszkańców. Żadna miejscowość nie traci ani jednego mandatu. Trzeba o studzić emocje, jeszcze raz
przedyskutować .

Pani Wiesława Szczepanik - stwierdziła , że pamięta ten czas, kiedy Błędowa Zgłobieńska nie miała
w Radzie Gminy swojego przedstawiciela i twierdzi, że każda miejscowość powinna mieć swojego
radnego, który będzie tę miejscowość reprezentował, i dbał o jej interesy.
Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza - odniósł się do czasów kiedy Błędowa Zgłobieńska nie miała
swojego radnego i kiedy w 2015 roku w miejscowości, która była w sąsiedztwie Rzeszowa oddawana
była kanalizacja. W XXI wieku . i to jest obraz tego przedsięwzięcia, kiedy nie ma się swojego
przedstawiciela. Ponownie zaapelował o ostudzenie emocji i przedyskutować sprawę na spokoj nie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad
XLVI sesję rady Gminy Świlcza.

Protokołowała : Bożena Pięta

Przewodniczący

Rady Piotr Wanat o godz. 16.25 zamknął

