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PROTOKÓL Nr 44/2017
XLIV sesji Rady Gminy Świlcza
z dnia 26 czerwca 2017 r.

XLIV sesj ę otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat . Powitał wszystkich
zebranych i zaproszonych gości. Według listy obecn ości w sesj i wzi ęło udział 12 radnych , co stanowi
quorum, przy którym Rada m oże obradować i podejmować uchwały . Wszyscy radni otrzymali materiały
i ustalony po rządek sesji. Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad oraz zgłos ił
dodatkowe punkty a mianowicie:
Podj ęcie uchwały zm ien iającej uchwałę

w sprawie wyboru delegatów na Zebranie
Założyciel skie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 20 17.
3 . Podj ęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ś w i lcza .
I.

Porządek

(

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

obrad wraz ze zmianami przedstawia si ę następuj ąco:
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzęd u Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016
samorządowej instytucj i kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczn a w Św i lczy z
s iedzibą w Trzcianie".
Podj ęc ie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 20 16
samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminne Centrum Kultury , Sportu i Rekreacji w
Świlczy z sied zibą w Trzcianie".
Podj ęcie
uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świ lcza za rok 20 16.
Podj ęci e uchwały w sprawie udzielenia Wój towi Gminy absolutorium z tytulu wykonania
budżetu Gminy Swilcza za rok 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Świlcza środków
finansowych wynikaj ących z rozliczenia podat ku od towarów i usług związanego z zakładem
budżetowym

9.

10.
11.
12.
13.
ł4 .

Podj ęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminn ego O środka Pomocy Społecznej
w Św i lczy do prowadzenia postępowania w sprawach świ adcze ń pomocy materialnej
o charakterze socj alnym dla uczniów zam ieszkałych na tereni e Gminy Św i l cza.
Podj ęcie uchwały zm i e n iającej uchwalę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socja lnym dla uczniów zam ieszkałych na terenie Gminy Św i lcza .
Podjęcie uchwały zm ien i aj ącej uchwałę w sprawie statutu Gminn ego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świ l czy.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzeni a gminnej jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażen i a zgody na zam ianę ni eruchomości .
Podj ęc ie uchwały w spraw ie obc iążenia komunalnej nieruchomośc i gruntowej położonej w
m iej scowośc i Dąbrowa .

15.

Podjęcie uchwały

w sprawie

przystąp ieni a

do

sporządzen ia

Programu Rewitalizacji Gminy

Świl cza na lata 2016-2025 .
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego " Przebudowa drogi
gminnej nr 137406R w km 0+000 - km 0+796 w mi ej scowości Bratkowice" w ramach
dzi ałan i a "Wsparcie dla rozwoj u lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", podd ziałan ie 19.2
"Wsparcie na wdrażani e operacji w ramach strategii rozwoju lokalne go kierowanego przez
społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru delegatów na Zebranie
Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego.

16.
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18. Podj ę c i e u chwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świ lcza na rok 2017.
19. Podjęcie u chwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ś wilcza .
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru delegatów na Zebra nie
Założyc i e l skie i Zebranie Delegatów Stowarzys zenia Rzeszowskiego Obsza ru
Funkcjonalnego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa ły budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.
22. Podjęc ie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świ lcza.
23. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący

Rady Gminy Pan Piotr Wanat - poddal pod
naniesionymi zmianami.
Za przyj ęc iem tak ustalonego porządku obrad głosowało - 12
Przeciw - O

głosowanie porządek

obrad wraz z

Wstrzymało s ię -O
Rada Gminy jednogłośni e przyj ęła porządek obrad wraz ze zmianami
Przystąpi ono do realizacji porządku obrad.

Ad. I).

Protokoły

z XLll i XLlll sesji Rady Gminy

Ad.2). Informacje z realizacji uchwal,
Gminy Pan Adam Dziedzic.

Ad.3).

Podjęcie

przyjęto

działalności

bez uwag.

Wójta i

Urzędu

Gminy

przedstawił

Wójt

uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

samorządowej instytucji kułtury pod nazwą "Gminna Biblioteka Puhliczna w Świlczy z siedzibą
w Trzcianie".

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt w/w uchwały
Pan Marcin Żanczak - po i nformowa ł. że Komisj a Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony
Ś rodow iska i Spraw Regulaminowych pozytywnie ją zaopiniowala.
Pani Natalia Skuba - Więclaw - poinformowała, że Komisja Rewizyjn a tym tema tem s ię nie
zaj mowała. Zaj mowała się wszystkimi sprawozdaniami , które zostały przekazane w ustawowym
terminie czyli sprawozdanie z wykonania bud żetu , sprawozdaniami finansowymi, które składały s ię z
bilansu z wykonania budżetu , bilansu jednostki budżetowej samorządowego zakład u budżetowego,
rachunku zysków i strat j ednostki, zestawie nia zmian w funduszu jednostki oraz uchwałam i RIO.
Natomiast to sprawozdanie zwierało s ię w całośc iowym bilansie.
Przystąp i ono do głosowan ia :
Za - 12
przeciw - O
Wstrzymało s ię - O
Rada Gminy jed nogłośn ie 12 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za rok 2 0 ł 6 samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w
Św ilczy z siedziba w Trzcianie".
Ad. 4). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016
instytucji kultury pod nazwą " Gm inne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w
Świłczy z siedzibą w Trzcianie".

sa m orzą d owej

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt w/w uchwały
Pan Marcin Żanczak - poinformował, że Komisja Finansów Publicznych, Gos podarki, Ochrony
Ś rodowiska i Spraw Regulaminowych pozytywni e j ą zaop iniowała.
Pan Piotr Wanat - zauważył, że Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Św i lczy z s iedzibą w
Trzcianie je st in stytucją, która wykonuj e szereg zada ń, d zi ała coraz lepiej, dynami czniej, całą gamę
zadań wykonuje, w zw iązku z tym zwrócił s i ę z zapytaniem do Pani Skarbnik czy był j aki ś progres
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jeżeli

chodzi o środ k i finansowe. Przypomniał, że na j ednej z sesj i była obietnica, że Rada pochyli się
nad zwiększeniem środków dla tej instytucji, która j est nie do przecenienia.
Pani Aneta Cwynar - po informowała, że w roku 20 16 instytucja dysponowała nieco większym i
środkam i na swoją działalność w roku 2016 było to 795.970,00 zł. w roku 2 0 ł 5 - 700.180 ,01 zł .
natomiast tak rozsądnie gospodarowała środkam i, które otrzymała, że koszty j ej działalności były ni ższe
niż w roku 20 15, dlatego zamknęło si ę to wynikiem dodatnim na poziomie 13.000,00 zł, gdzie w
perspektywie lat przeszłych były to wyniki mierne.
Z-ca Wójta - przypomniał, o podnoszeniu standardów Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Świlczy zJs w Trzcianie. Obecnie realizowany jest wniosek w ramach ROF na ponad 1000.000,00 zł.
Budynek jest dostosowywany do standardów obecnie panujących, czyli do osób niepelnosprawnych.
Za-12
przeciw - O
Wstrzymało s ię - O
Rada Gminy j ednogłośnie 12 głosami za podj ęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za rok 20 16 samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminne Centrum Kultu ry, Sportu
i Rekreacji w Świlczy z si edzi bą w Trzcianie.

Ad.5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świlcza za rok 2016.

finansowego

wraz

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt u chwały i otworzył dyskusję .
Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywną op inię Komisji Finansów Publicznych , Gospodarki,
Ochrony środow i ska i Spraw Regulaminowych.
Pani Natalia Skuba -Więcław Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - poinformowała, że obydwa
sprawozdania zarówno sprawozdanie finansowe jaki i sprawozdanie z wykonania budżetu były
przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej i zostały pozytywnie zaopiniowane zarówno przez Komi sj ę
Rewizyjną Rady Gminy Świlczajaki i przez Regi onalną ł zbę Obrachunkową w Rzeszowie .
Następni e przed stawiła pozytywną op i n ię Komisji Rewizyjn ej.
Pani Natalia Skuba Więcław - zauważyła, że w § I w/w uchwały jest rozpisane "zatwierdza s ię
sprawozdanie finansowe Gminy Świlcza za rok 20 16 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
zawierające" i zaproponowała kol ejn ość, "sprawozdanie finansowe Gminy Świ lcza zawiera te trzy
punkty, jak te dwa bilanse, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu j ednostki z uwagi
na to, że te bilanse, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu jednostki zawiera s ię
w dokumencie takim j ak sprawozdanie finansowe, a z tego tekstu wynika j akby te dokumenty zawierały
głównego budżetu".

Pan Kazimierz Ozimek Radca Prawny - stwierdził, że zapis w projekcie uchwały jest
W związku z tym, Pani Natalia Skuba - Więcław - nie zgłosiła wniosku formalnego.
Przystąpiono

Za podj ęciem
Przeciw - O

do

głosowania treści uchwały

uchwały głosowało-

Wstrzymało się

prawidłowy.

w przedstawionym kształcie .

12

- O

Rada Gminy jednogłośnie 12 głosam i za podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Ś wilcza za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania b ud żetu .
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Ad.6) Podj ęcie uchwały w sp rawie udzielen ia Wójtowi Gm iny absolutorium z
budżetu Gminy Świlcza za rok 2016.

tyt uł u

wykonania

Pa n Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały
Pa n Marcin Żańcza k - poi nformował, że Komisja Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony
Środowi ska i Spraw Regu laminowych, na podstawie opinii wydanej przez Komi sj ę Rewizyjną nie
wniosła uwag i pozytywnie ją zaop i n iowała.
Pa ni Natalia Sk uba -Wi ę claw - wystąpiła w imieniu Komisji Rewizyjn ej Rady Gminy Św i lcza z
wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy Świlcza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Świ lcza za rok 2016. Dodała, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Św i lcza przeanalizowała dokumenty
i na ich podstawie występuje z w/w wnioskiem. Analizowane dokumen ty to: sprawozdania z wykonania
budżetu za 2016 r., informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. , uchwałę Nr
V/33/2017 z dnia 11 maja 201 7 Składu Orzekaj ącego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świlcza sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy za rok 2016 r., sprawozdanie finansowe za 2016 r. które obejmowało bilans z
wykonania budżetu za 2016 r. bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu bud żetowego za
2016 r. rachun ek zysku i strat jednostki oraz zesta wienie zmian w funduszu jednostki. Wymienione
dokumenty zostały przed stawione Radzie Gminy Św ilcza w terminie wynikaj ącym z ustawy o finansach
publicznych. Dodała iż dochody Gminy Św i lcza zostały wykonane w kwocie 58.851.730,75 zł co
stanowi 100,8ł % zakładanego planu. Wszystkie wydatki z bud żetu Gm iny to kwota 57.455.592,96 zł
co stanowi 88,34% przyjętego planu . Przychody i rozchody zostały wykonane zgodnie z założen i am i
przyjętymi na początku poprzedniego roku kalendarzowego czyli z uchwałą budżetową rady Gminy
Świlcza. Podkreśliła, że I stycznia 2016 r. zobowiązania budżetu Gminy Świlcza wynosiły
20.440.212,14 zł , natomiast 31 grudnia 2016 r. kwota ta wynosiła 19.890,633,25 zł. Rok 2016 został
zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 8.097.980,94 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa w
Rzeszowie Uchwałą Nr V/46/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. pozytywnie zaop i n iowała wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Ś wi lcza o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Świlcza z tytułu
wykonania budżetu za 20 16 r. cyt. "W związku z tym występ uję o udzielen ie Wójtowi Gminy
Świlcza absoluto ri um z ty t u ł u wykona nia bud żetu za 2016 r."
Pa n Ada m Dziedzic Wój t G miny Świlcza - podkreśl ił, że rok był trudny, ale dyscyplin a finansowa,
która była założona przyniosła efekty.
Pan Seweryn Korna k - pod sum owuj ąc pogratulował wykonan ia budżetu i zauważył, że nie schodzi
s i ę z pewnego poziomu więc z perspektywy Świlczy to oddani e do użytku hali sportowej,
zalegalizowanie budynku sportowca, rozpoczęcie tam inwestycji i zabezpieczenie środ ków w ubiegłym
roku na ten cel, sprawy związane z drogownictwem. Wyraził swoje zadowolenie i jeszcze raz
podziękował i pogratu lował.
J ednocześn i e zauważył, że jest niewykonanie bud żet u po stronie
wydatków majątkowych w wysokośc i około 50%, i domyślić s ię możn a że j est to wynik dodatkowych
środ ków finansowych, które wpłyn ęły w roku budżetowym do kasy z tytuł u różnych rozli czeń .
Nawiązuj ąc do procedu ry absolutoryjnej od nośn ie informacji o stanie mienia, zauważył, że majątek jest
szacowany na 33.000.000,00 zł, stwi erdził j ednak, że jest to informacja niepełna bo ona się odnosi tylko
do gruntów, a wiadomo, że maj ątek to nie tyko grunt. Zwrócił si ę z prośbą o wykonanie tej informacji
w kolejnych latach również w oparciu o ewidencj ę środków trwałych .
Pa n Ada m Dziedzic - wyjaśnił że ewidencja środków trwałych zaw iera s ię w pozycji aktywa trwałe
Bilansu jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego ..
Przystąpiono do głosowan ia :
Za udzieleniem Wójtowi Gm iny absolutorium z tytułu wykonania bud żetu Gminy za rok 2016
Głosowało - 12 radnych
przeciw - O
Wstrzym ało s ię - O
Pa n Piotr Wanat Przewod n iczący Rad y Gminy -stwie rdził , że Rada Gminy jednogłośnie 12 głosami
za podjęla uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Św ilcza absoluto rium z tytułu wykonania
budżetu Gminy za 2016 rok.
Pan Ada m Dziedzic Wójt Gminy Świlcza - podziękował za udziel one abso lutorium, zaufanie i
prom ocję .
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Pan Tadeusz Pachorek Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - również podziękował za
miniony rok budżetowy.
Pan Piotr Wanat -Przewodniczący Rady Gminy- wyrazi ł swoje zadowolenie i ż cała Rada
jednogłośnie doceniła wysiłek wkładany w zarządzanie gminą.
Ad.7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.
Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały.
Pan Marcin Żańczak - przed stawił pozytywn ą opi nię Komisji Finansów Publicznych , Gospodarki,
Ochrony Ś rodowiska i Spraw Regulaminowych.
Przystąpiono do głosowan ia:
Za podj ęciem uchwały głosowało- 12
przeciw - O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podj ęła uch wałę w spraw ie zmiany uchwały bud żetowej Gminy Świ lcza na
rok 20 17.

Ad. 8). Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z bud żetu Gminy Świ l cza
środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i u sług związanego z
zakładem budżetowym

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt u chwały w której określa się zasady ustalania i przekazywania
z budżetu gminy Świlcza środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów
i usług związanego z zakładem bud żetowym w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały .
Pan Marcin Żańczak - przed stawił pozytywn ą opi nię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Ś rodowi ska i Spraw Regulaminowych.
Przystąpion o

Za podjęciem

do głosowania:
uc hwały głosowało-

12

przeciw - O
Wstrzymało s ię - O
Rada Gminy jednogłośn ie 12 głosami za

podjęła

w/w

uchwałę .

Ad.9). Podj ęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świlczy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materiałnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zam ieszkałych na terenie Gminy Świlcza.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały
Pan Marcin Żańczak - przed stawił pozytywną op i nię Komisji Finansów Pu bł icznych, Gospoda rki,
Ochrony Ś rodowiska i Spraw Regulaminowych.
Przystąpiono do głosowan ia :
Za podj ęciem uchwały głosowało- 12
Przeciw-O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jed nogłośnie 12 głosami za podj ęła w/w uchwałę.
Ad.lO). Podjęcie uchwały zmieniaj ącej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na tereni e Gminy Świlcza .
Pan Marcin Żańczak - przed stawił pozytywną opin ię Komisj i Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środow iska i Spraw Regulamin owych.
Przystąpiono do głosowan i a :
Za podj ęciem uchwały głosowało- 12
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przeciw - O
Wstrzymało się

- O

Rada Gminy jed nogłośn ie

ł 2 głosam i

za podj ęła w/w uchwalę .

Ad.lI). Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminuego
Spolecznej w Świlczy.

Ośrodka

Pomocy

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały
Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.
Przystąpiono do głosowania:
Za podj ęc iem u ch wały głosowało- 12
Przeciw - O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy j edn ogłośnie 12 głosami za podj ęła w/w uchwalę .
Ad.12).

Podjęcie

uchwały

zmi eniającej

uchwalę

w sprawie utw orzenia gminnej jednostki

budżetowej - Ce ntr um Usł u g Wsp ólnych Gminy Ś wll cza,

Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywną opi n ię Komisji Finansów Publicznyc h, Gospodarki,
Ochrony Środow iska i Spraw Regulaminowyc h.
Przystąp iono do głosowan ia:
Za podj ęc i em uchwały głosowało- 12
Przeciw - O
W strzymało się - O
Rada Gminy jed nogłośn ie 12 głosami za podj ęła w/w uchwałę .
Ad.13). Podjęci e

uchwały

w sprawie wyrażenia zgod y na

zam i a n ę nieruchomości.

Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowyc h.
Przystąpiono do głosowan ia:
Za podj ęciem uch wały głosowało- 12
Przeciw - O
W strzymało s ię - O
Rada Gminy jed nogłośn ie 12 głosam i za podjęla w/w uchwalę.

Ad.14). Podjęcie uchwały w sp rawie
w mi ej scowości Dąbrowa.

obciążenia

komunalnej

nieruchomości

gruntowej

położonej

Pan Marcin Żańczak - przed stawił pozytywną opin ię Komisji Finansów Publicznych, Gospoda rki,
Ochrony Ś rodowiska i Spraw Regulaminowych.
Przystąpiono do głosowan ia:
Za podj ęci em uchwały głosowalo- 12
Przeciw -O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie 12 glosami za podjęła w/w uchwalę.
A d. l S). Podjęcie uchwały w sprawie p rzystąpienia do s p o rzą dze n ia P rogramu Rewitalizacji
Gminy Świ lcza na lata 2016-2025.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały.
Przystąpi ono do głosowan ia. Rada Gminy j ed n ogło śnie 12 głosam i za podj ęła w/w uchwałę.
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Ad.16). Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego
"Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 - km 0+796 w miejscowości Bratkowice"
w ramach działania " Wspa rcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER",
poddziałanie 19.2 " Wspa r cie na wdrażanie operacji w ramach stra tegii rozwoju lokalnego
kierowanego przez s poleczność" objętego Programem Rozw oju Obszarów Wi ejskich na lata 2014
-2020
Pan Piotr Wanat - odczytał proj ekt uchwały.
Pan Adam Dziedzic - wyj aśnił, że jest to droga łącząca drogę gm i nną z drogą pow i atową jest to rodzaj
obwodnicy, łącznika komunikacyjn ego dla m i ej scowośc i Bratkowice przy terenach atrakcyjnie
położonych pod względem inwestycyjnym z perspektywą możliwości rozwoju. Po i n formował równ i eż,
że droga ta została wybrana z pośród trzech proponowanych, ze względ u na loka l i zacj ę, długość
i wkomponowani e się w elementy d otyczące możliwego wsparcia finansowego i możliwość
realizowania tego programu ze środ ków Lokalnej Gru py Działan ia.
Przystąp iono

Ad. 17).

do

głosowania.

Rada Gminy j ednogłośni e 12 głosami za podj ęła w/w

uchwałę.

Podjęcie uchwały zm ien iaj ącej uchwałę

w sprawie wyboru delegatów na Zebranie
Założycielskiei Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Pan Piotr Wanat - odczytał proj ekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Gminy jed nogłośnie 12 głosami za

podjęła

w/w

uchwałę .

Ad.18). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.
Pan Piotr Wanat - odczytał proj ekt uchwały .
Przystąpion o do głosowania. Rada Gminy jed nogłośn ie 12 głosami za

podjęła

w/w

uchwałę.

Ad.19). Podjęcie uchwały w spr awie zmia n Wieloletniej Progno zy Fina nsowej Gminy Świlcza.
Pan Piotr Wanat - odczytal projekt w/w uchwały w której wprowadza się nowe przedsięwzięcie
majątkowe o nazwie " Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach ROF
poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych i stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej
ROF" oraz nowe przedsięwzi ęcie o nazwie" Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF" a także
"Podniesienie efektywności i dostępności e-u sług w zakresie zarządzania oświ atą w Gminie
Świł cza .
Piotr Wanat - zwróci ł się z prośbą O podanie dokład niej szyc h informacji odn ośn ie program u
"Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF" , któ rego celem jest dostawa, mo ntaż uruchomienie
i konfiguracja instalacji fotow oltaicznej z uwagi na duże zaintereso wanie m i eszkańców.
Pan Slawomir Styka Z-ca Wójta - wyjaśn ił zap isy zawarte w uchwale i poin formował, że jest
przewidziany projekt paraso lowy, który umożliwi a zamontowanie paneli fotowoltaicznych o średniej
mocy 3 KW o pow ierzchnia około 17 m2 , jest to optymalna wielkość dla przec iętnego gospodarstwa
rolnego. Obec nie została podpisana umowa z wykonawcą, który będzie prowadził szkolenia dla
m ieszkańców. Nie został jeszcze zatw ierdzony regulamin naboru wniosków dla mieszkańców na temat
informacji , zasad i terminów. Będą one dostępne po zebraniu zarząd u ROF i podaniu do publicznej
wiadom ości że taki regulamin został zatwierdzony. Jest to kwota 2.800.000,00 zł dofin ansowanie będzi e
wynos iło 85%, bez Vat.
Natalia Skuba-Więclaw - czy j est wiadomo na temat finansowania tych 15% czy to mieszkańcy
z własnych środków będą fin an sować? czy będzi e to można pokryć kredyte m ?
Pan Sławomir Styka Zastępca Wójta - wyjaśni ł, że na to pytanie będzie można odpowi edzi eć po
zatwierdzeniu i ogłoszeniu regulaminu.
W wyniku głosowan ia Rada Gminy j ednogło śni e 12 głosam i za

podj ęła

w/w

uchwałę .
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Ad.20).Sprawy różne i wolne wnioski.
Pan Adam Dziedzic - poinformował o finalizowaniu zakupu ciągnika do koszenia rowów.
Zaprosił do zapoznania się mieszkańców za pośrednictwem radnych i sołtysów z wypoczynkiem letnim
dzieci i młodzieży, który jest realizowany we wszystkich miejscowościach. Poinfonnował, że będzie
uruchomiony zalew w Bratkowicach, będzie tam profesjonalna obsługa ratownicza w każdym
weekendzie. Do modernizacji obiektów oświatowych trzeba dołożyć około 540.000,00 zł.
Poinfonnował również, że wpłynęło pismo od Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie
propozycji realizacji zadania pod nazwą "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA" tyczy to
trzech miejscowości, Trzciany Świlczy i Rudnej Wielkiej . Następnie przekazał informację , że zbliża się
termin drugiego przetargu z zakresu dróg.
Pan Piotr Wanat - przekazał informację od Dyżurnego Dzielnicowego w sprawie realizowanej Mapy
Zagrożeń z prośba o ewentualne informacje, sygnały.
Pan Adam Dziedzic- poinformował , że na wniosek mieszkańców w dwóch miejscowościach została
przygotowana kompletna instalacja monitoringu tj. przejście podziemne w Świlczy i w Trzcianie oraz
w Gminnym Centrum Sportu w Trzcianie.
Pan Seweryn Kornak - przekazał wniosek mieszkańców tej części Kamyszyna, która wybudowała
domy pomiędzy Świlczą, a Kamyszynem o rozważenie możliwość zlokalizowania i budowy przystanku
autobusowego.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat - zamknął obrady XLIV sesji Rady Gminy , która trwała
od godz. 16.05 do 17.35
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