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PROTOKÓŁ Nr 45/2017
XLV sesji Rady G miny Św ilcza
z dn ia 13 lipca 2017 r.

XLV sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gmin y Pan Piotr Wanat. Powitał
wszystkich zebranych i zaproszonych gości . Według listy obecnośc i na sesji było 12 radnych,
co stanowi quorum , przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Wszyscy radni
otrzymali materiały i ustalony porządek sesji. Następnie Przewodniczący Rady Gm iny odczytał
porządek obrad, który przedstawia się następuj ąco:
l . Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Świleza do realizacji Projektu pn.
"Budowa Podm iej skiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" w ramach " Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi sko 20 14- 2020, Oś priorytetowa 1Il Rozwój
infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej .
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świleza.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 20 17.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości .
Pa n Piotr Wanat P rzewodniczący R ad y Gminy - poddał pod głosowanie przedstawiony
porządek obrad
Za przyj ęc iem porządku obrad głosowało - II radnych
Przeciw -O
Wstrzymało się - I
Rada Gminy większością głosów przyj ęła porządek obrad i w zwi ązku z tym przystąpiono do
jego realizacji .
Ad.I) . Podj ę cie uchwały w sp rawie przystąpienia Gminy Św ilcza d o rea łiza cj i Pro j ektu
pn. " Budowa Podmiej skiej Kolei Agło meracyj nej - PKA" w r ama ch " Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środow isko 2014- 2020, Oś priorytetowa 111 Rozwój
infrast ruktury transportowej przyj azn ej dl a ś ro dowiska i w ażn ej w skali europejskiej.
Pan Piotr Wa nat

Przewod ni czący

Rady Gminy -

odczytał

projekt

uchwały

i otworzył

dyskusję .

Sty ka Zas tępca Wój ta - przypomniał historię projektu oraz odczytał pismo
Województwa Podkarpackiego i poinformował, że umowa partnerska obecnie jest
redagowana przez prawnika i w tej umowie jest zapis , że Gmina Świlcza nie ponosi
odpowiedzialno śc i za realizacje projektu jeżeli kolej nie przekaże Gminie
prawa do
dysponowania gruntami , na których mają być realizowane zadani e w w/w projekcie oraz
Gmina Świleza nie będzie ponosiła kosztów rekompensaty. Jeżeli Gmina Świleza miałaby
ponosić tyko koszty związane z zakresem rzeczowym w kwocie 192.731,73 zł zasadnym
byłoby przyjąć ten zakres rzeczowy z uwagi na to, że jest to partnerstwo wszystkich gmin.
Wyłamanie się którejkolwiek gminy z tego projektu w tym zakresie oznaczałoby ,że
Województwo Podkarpackie nie mogłoby złożyć wniosku o dofinansowanie z programu
operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020, a tym samym byłoby jednym z 16
województw, które nie złoży tego projektu. Z wyj aśnień Marszałka wynika, że realizacj a
projektu będzie w latach 2018-2021 po pozytywnym zweryfikowaniu wn iosku i umieszczeniu
na liście rankingowej , natomiast trwałość projektu jeżeli dojdzie do skutku będzie zapewnione
w 202 1-2025. W ramac h projektu pn. " Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA"
na terenie Gminy Świlcza będzie realizowana budowa parkingów wraz z towarzyszącą
infrastrukturą przy przystankach Trzciana, Świlcza oraz Rudna Wielka.
Pan
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S ławo mi r

Marszałka
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Stacja Trzciana
- Budowa 2 parkingów na 20 i 10 miejsc postojowych ,
- 2 stojaki na rowery(na 10 rowerów każdy).
Przystanek Osobowy Świlcza
- budowa parkingu na 20 miej sc postojowych,
- 2 stojaki na rowery ( po 5 miejsc każdy),
- budowa chodnika wraz z zejściem z peronu.
Przystanek osobowy Rudna Wielka
- budowa parkingu na 13 miejsc postojowych,
- stojak na 10 rowerów.
Pan Seweryn Kornak Radny Rady Gminy - zapytał czy to oznacza, że Województwo
Podkarpackie bierze na siebie dopłatę do nierentowności , czy to się w przyszło ści nie zmieni?
Czy to jest zapewnienie, czy to jest w sferze późniejszych ewentualnych negocjacji i może się
coś ewentualnie zm i eni ć w umowie.
Pan Sławomir Styka - poinformował, że Marszałek Województwa Podkarpackiego
dekłarował, że Gmina Świlcza nie będzie ponosić dopłat do rentowności PKA, po czym został
poproszony o doprecyzowanie tego na piśmie i odpowiedź była podana w sposób ogólny, że ta
rentowność wcześniej czy później będzie. W chwili obecnej Marszałek wziął to zobowiązanie
na siebie. Warunek Gminy jest jednak niezmienn y, że jeżeli nie będzie wpisane w umowie
partnerskiej, że Gmina Świlcza nie ponosi dopłaty do rentowności i ten zapis nie zostanie
zaakceptowany, to Gmina nie przystąpi do projektu. Podejmowana obecnie uchwała ma
charakter intencyjny wyrażający chęć przystąpienia do projektu, aby umożliwić podpisanie
umowy partnerskiej o którą prosi Urząd Marszałkowski .
Pan Tadeusz Pachorek - miejscowo ść Świlcza przeszła remont wiaduktu kolejo wego i jest
taka droga pomiędzy przedłużeniem drogi Przyczni gdzie jest przejazd kolej owy pod torami
i wzdłuż torów w terenie kolejowym, która ze względów rozwojowych patrząc na tereny
mi ędzy Kamyszynem a Świ lczą byłaby bardzo celowa. Drogi te nie są dofinansowane.
W związku z tym czy byłoby mo żliwe w ramach realizacji tego projektu uzyskanie od kolei
zgody na lokowania czegokolwiek na tym terenie . Jest to jedyna okazja gdzie bezpłatnie można
by położyć kawałek asfaltu tj. około 250 m i s komunikowałoby to całą zachodni ą część oraz
pozwoliłoby ludziom korzystać z tego co tutaj si ę planuje.
Pan Sławomir Styka - wyjaśnił, że w ramach tego proj ektu obowiązek całej dokumentacj i
projektowej ciąży na gminach . Jednocześnie poinformował , że w miej scowości Trzciana
będzie wykonana mijanka na torach, gdzie będą jeździły co pół godziny szynobusy. Koszt
wykonania leży po stronie PKA SA .
Pan Jan Zajchowski sołtys wsi Rudna Wielka - odni ósł się do podanych informacji
z których wynika, że w Rudnej Wielkiej zejście z peronu ma być w kierunku południowym,
a tam są pola.
Pan Sławomir Styka - wyjaśnił, że taka propozycja wyszła od wykonawcy studium, aby
pracownicy, którzy będą pracować na strefie mieli doj ście na peron w kierunku Rzeszowa.
Pan Jan Zajchowski - zauważył, że to rozwi ązanie dotyczy dalekiej przyszłości , a obecnie
trzeba by to zrobić na stronę północną na parking lub ewentualnie wykorzystać teren od
zbiornika kolejowego w kierunku Rzeszowa. Najważniej sze byłoby uzyskać również efekt
estetyczny, bo teren jest zaniedbany.
Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza - w nawi ązaniu do podanych sugestii wyjaśni ł, że w
ramach projektu zwi ązanego z niską emi sj ą zostały poczynione starania, które zostały
przedstawione wcześniej . Starania w zakresie parkingów około kolejowych nie znal azły
uzasadnienia w programie i zo stały z tego programu zdjęte . Obecnie jest nowa formula Gmina
nie jest autorem tego projektu ale jednym z beneficjentów. W kwestii dopłat do rentowności
poinformował, że trzeba uwzględnić przede wszystkim strukturę gmin i położeni e
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poszczególnych sołectw. Trudno sobie wyobrazić aby duże miej scowości , którymi są np.
Bratkowice korzystały z kolei. W związku z tym Gmina proponowała rozwiązani a takie które
poprawią komunikacj ę, ale nie zostały one uwzględnione ..
Odnośnie poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego jak i pieszego poi nformował, że to co
jest możl i we do zrobienia w newralgicznych punktach, czyli wzdłuż dróg powiatowych tam
gdzie jest naj większy ruch to jest robione. Podkreślił, że zdaje sobie sprawę z dużych potrzeb
na przyszłość j eżel i chodzi o docelowe rozwiązanie . Jednak trzeba mieć na uwadze, że ta
budowa ścieżek rowerowyc h jest zaplanowana, a informacje zostały państwu przekazane jak
będzie realizowana. Jeżeli to się wpisze w kolejne bud żety jest to zasadne żeby połączyć siły
wspólnie z kolej ą i wspó lnie coś spróbować zrobić . Po informował , że zostało przekazane kilka
milionów złotych na inwes tycje około ko lejową około torową, są to drogi serwisowe które się
pojawiły w związku z przebudową kolei.
Pan Piotr Wanat - poruszył sprawę tzw. centrów przesiadkowych, czy projekt Marszałka
wpisuje się w strategię, którą opracował Rzeszów.
Pan Sławomir Styka - wyjaśnił, że ten projekt zakłada centra przesiadkowe, które pol egaj ą na
tym, że np. jedzie się z danej miej scowości na parking około kolejowy, następnie wsiada się
w kolej zintegrowaną i ostatecznie wysia da na puncie przes iadkowym Rzeszów. Taka jest
idea tego projektu.
Pan Ada m Dzied zic - poinformował, że wszystko zmierza do tego, aby idea wspólnego biletu
znalazła swoje zastosowanie w niedalekiej przyszłości .
Pan Piotr W anat - czy połączenie kolejowe do lotniska w jakiś sposó b dotyka tego projektu,
czy jest to zupełn ie oddzie lny projekt?
Pan Sławomir Styka - połączenie z lotniskiem będzie możł iwe, jednak trze ba dojechać do
Rzeszowa i z Rzeszowa pociągiem podmiejski m na lotnisko.
Przystąpiono do głosowania.
Za podjęc iem w/w uchwały głosowało - I I
przeciw- O
Wstrzymalo się - I
Rada Gminy większością głosów podj ęła uchwał ę w sprawie przy stąpi en i a Gmi ny Świ lcza do
realizacji Projektu pn. " Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" w ramach "
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20 14- 2020, Oś priorytetowa III Rozwój
infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej.
Ad.2).

Podjęcie uchwały

w sprawie zmian

Wiełoletniej

Progno zy Finans owej Gminy

Świlcza.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały i wyjaśni ł, że jest ona pokłosi em uchwały
wcześniej szej , a podejmowana jest w celu wprowadzenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej
nowego przedsięwzięcia majątkowego o nazwie "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
- PKA" . termin realizacji tego projektu przypada na lata 2018 -2020 , gdzie łączne nakłady
finansowe wynoszą 192.731, 73 zł .
W związku z brakiem dyskusji przystąp iono do głosowania.
Za podj ęciem w/w uchwały głosował - 12 radnych
przec iw - O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Świlcza.
Ad.3). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały bud żetowej Gminy Świlcza na rok 2017.
Pan Piotr Wanat - odczytal projekt w/w u chwały z której wynika, że w związku z podpisaniem umowy
Nr RG.1.71 52.1 7.5.201 7 z dnia 07 lipca 2017 r. z Wojew ództwem Podkarpackim o przyznaniu dotacji
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w wysokości 43 000,00 zł wprowadza się zmiany pol egaj ące na tym, że zwiększa się dochody i wydatki
Gminy Świlcza o kwotę 43 000,00 zł oraz dokonuj e się zwiększenia środków o kwotę 77 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizacj ę zada nia pn.: budowa i modernizacja dróg dojazd owych do grun tów
rolnych w obręb ie : Dąbrowa, dz. o nr ew. 1168.Zwilik sza s ię równ ież do chody i wydatki klasyfikacj i
budżetowej na podstawi e podp isanej umowy z WFOS iGW na dofinansowanie zadan ia pn.: "Usuwanie
wyrobów zawierającyc h azbest z terenu Gminy Świ lcza w roku 20 17" o kwotę 29 360,02 zł. Dokonuj e
s ię także zwiększe n ia dochodów budżetowych o kwotę 2289 13,13 złjako wpłatę środków finansowych,
czyl i tzw. wydatków, które nie wygasły z u pływem roku b udżetowego 2016 i przeznacza się te środki
na: b i eżące utrzymanie dróg - kwota 5442,75 zł, budowę i modernizację dróg gminnych - kwota
25 684,60 zł, bieżące wydatki na zak up usług - kwota I 960,00 zł, wydatki na budowę sieci
kana lizacyj nych i wodociągowych na uzb rojenie działek gminnych - kwota 148075,78 zł, wydatk i
związane z wykonaniem oświetlenia placów i dróg - kwota I 850,00 zł, wydatki na opracowanie
dokumentacji techn iczno - prawnej związanej z reali zacj ą zada nia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa
i rozbudowa z m ożliwości ą nad budowy częśc i parterowej zabytkowego budyn ku byłego spichlerza
umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w Trzc ianie" - 45 900 ,00 zł. W związku
z planowa nym remont em dwóch sa l i korytarza na piętrze budynku przedszkola w Świlczy zw iększa się
plan wydatków na ten remont o kwotę 30000,00 zł polegający m. in. na roze bra niu staryc h
i ulożeniu nowych posadzek z wykładzi ny PCV .
Następnie otworzył dyskusj ę.

W

związku

Za

podj ęc iem

z brakiem dys kusji
w/w

p rzystąpiono

uchwały głosowal -

do

głosowania.

12 radnych

Przeciw - O
Wstrzymało się

- O

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały b udżetowej Gmi ny Świlcza na
rok 20 17.

Ad .4). Podjęcie

u chwały

w s pra wie wyra żenia zgody na

za m ianę nieru chomości.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt w/w uchwały oraz zgłos i ł poprawkę zw iązaną z pomyłką p i sarską,
w § 1 w wierszu p iątym projekt u uchwały wpisa no "działka nr 727/2 o powierzchni 0,08 00 ha" , a
powinno być 727/20 powierzch ni 0,0 118 ha" . Z treści uchwały wynika, że Rada Gminy wyraża zgodę
na zamianę n ieru chomości stanowiącej własność Gmi ny Świlcza, położonej w Błędowej Zgłobieńskiej
i oznaczonej w ewidencji grun tów, jako działka N r 736/2 o powierzchni 0,0073 ha, dla której Sąd
Rej onowy w Rzeszowie prowadzi Księgę wieczystą Nr RZ 1Z/00032403/4, na nieruchomość położoną
w B/ędowej Zgłobieńskiej i oznaczoną w ewidencji gruntów , jako działka N r 727/2 O powierzchni
0,0 118 ha, dla której Sąd Rej onowy w Rzeszowie prowadzi Księgę wieczystą Nr RZI Z/00032675/1.
Pan Adam Dziedzic - wyjaśnił, że porządkowany j est maj ątek gminy, ko lejny plac, który kiedyś został
zorgan izowany, fizycznie wyd zielony, ogrodzony aczkolwiek to ogro dzenie nie przeb i egało po granicy
działk i. Za porozumien iem stro n zarów no Gminy jak i właścicie la tej ni eruchomośc i wykonano
ogro dzenie, które ukształtowało te d zi ałki i spowodowało że ten plac przeznaczony pod plac zabaw stał
s ię prostokątem . Obecnie trzeba uregu l ować stan prawny i tych dzi ałek zamienić ..
Przystąpiono

Za

podj ęciem

do glosowania
w/w

uchwały głosował

Przeciw -O
Wstrzymało się -

O

- 12 radnyc h
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Rada Gminy j ednogłośn ie podj ęła
Pan Piotr Wanat

uchwałę

poinform ował, że

w sprawie wy rażenia zgody na zamianę

nieru chom ości ..

try b nadzwyczajny sesji nie przewiduje spraw

różnyc h

ewentualnie ja kieś drobne komunikaty.
Pan S ławomir Sty ka - zaprosił do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym
realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świ lcza na lata 2016 - 2025 . Będzie to
ostatnie spotkanie przed uchwaleniem tego Gminnego Programu Rewitalizacji . Spotkanie
odbędzie się 17 lipca o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy. Odnośnie fotowoltaiki to program
wsparcia w tym zakresie został już zaakceptowany i opublikowany na stronie Urzędu Gminy
Świlczy oraz na profilu społecznościowym Gminy Świlcza. Spotkania na których które będą
przekazywało informacje dla mieszkańców o zasadach jak pozyskać prąd dla swojego domu
odbędzie si ę w Świ lczy w Domu Strażaka 4 sierpnia 20 17 r o godz. 16.00, w Rudnej Wielkiej
w Zespole Szkół 18 sierpnia 2017 r, o godz. 16.00. W Trzcianie w GCKSiR 26 sierpnia 2017
r. o godz. 10.00. W Bratkowicach w Zespole Szkół 28 sierpnia 2017 r.
Pan Ada m Dziedzic - poinformował, że w dniu wczorajszym przetransportowano
i dostarczono do ZWiK w Świ lczy sprzęt tj. ci ągnik, pług, piaskarkę i profesjonalną kosiarkę
umożliwiaj ącą koszenie rowów i poboczy i tak sukcesywnie będzi emy przystępować do
koszenia na drogach gminnych. W Błędowej Zgłobieńskiej , Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli,
w lipcu, natomiast w sierpniu w Rudnej Wielkiej, Świlcza, Trzciana i Woliczka. Sprzęt ten
został zakupiony za kwotę 425.000,00 zł .
Pan Ryszard Franczyk sołtys wsi Bratkowice - podziękował za zakup tego sprzętu, który
pozwoli pod nieść estetykę wsi. Zapytał o możl iwośc i kosiarki czy ma ona możli wości
wykaszania całego rowu.
Pan Tadeusz Pachorek - pracownicy dopiero odbyli szkolenie w przedmiocie obsługi tej
kosiarki. Kosiarka ma wysięgnik 5,30 m, szerokość koszenia jest 1.20 m ta kosiarka posiada
możl iwość koszenia pionowego i nad sobą.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat - zamknął obrady XLV sesji Rady Gminy
Świlcza, które trwały od godz. 16.00 do 17.50
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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Protokołował : Bożena Pięta
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