ROTOKÓL Nr 4112017
XLI sesji Rady Gm iny Świtcza
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
XLI sesję otworzył i prowadził Przewodni czący Rady Gminy Pan Piotr Wanat, Powitał wszystkich
zebranych i zaproszonych gości. Według listy obecności w sesji wzi ęło udział 9 radnych, co stanowi
quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Wszyscy radni otrzy mali materiały
i ustalony porządek sesj i. N astępnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porząd ek obrad i zgłosił
dodatkowy punkt a mianowicie: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sołecki ej Strategii Rozwoju
Wsi Błędowa Zgłobie ńska". Wraz z dodatkowym punktem porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa do .Podkarpacklcgo Programu
Odnowy Wsi na lata 20 17-2020" .
2. Podjęcie uchwały w spraw ie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych
z budżetu Gminy Świlcza na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód
i urządzeń wodnych na terenie Gminy Świlcza, trybu postępowania w sprawie ich
udzielania oraz sposobu rozliczania.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia nieruchomości komunalnej .
5. Podj ęcie uchwały w sprawie szczegółowyc h zasad udzielania i rozmiaru obn iżek
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach ośw iatowych prowad zonych
przez Gminę Świt cza.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Błędowa
Zgłobień ska".

7. Sprawy różne i wolne wnioski .
Przystąpiono do głosowania :
Za przyjęciem porządku obrad wraz z dodatkowym punktem głosowało - 9
Przeciw -O
Wstrzymało s ię - O
Porządek obrad wraz z dodatkowym punktem został przyjęty jednogłośnie.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad:

Ad.I), Podjęcie uchwały w sp rawie
Ws i na lata 2017-2020".

do ,,Podkarpackiego Programu Od nowy

projekt uchwały z której wynika, że Rada Gminy zgłasza sołectwo
do .Podkarpacklego Programu Odnowy Wsi na lata 20 17-2020" i zobowiązuje
się do partycypacji w kosztach realizacji tego programu .
W związku z brakiem, dyskusji przystąp iono do głosowania:
za podj ęciem w/w uchwały głosowało - 9
Przeciw -O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy j ed nogłośn i e podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sołectwa do .Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020".
Pan Piotr Wanat -

Błędowa Zgłobieńska

odczytał

przyjęcia sołectwa

Ad. 2). Podjęcie uchwały w s prawie za sad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych
z bud żetu Gminy Świłcza na działania zwi ązane z bieżącym utrzymaniem wód i urząd zeń
wodnych na terenie Gminy Świlcza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania oraz sposobu
rozliczania.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały.
P rzystąpiono do głosowan ia :
Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 9
Przeciw -O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy j ednogłośn ie podj ęła w/w uch wałę .
Ad.3). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej G m iny Świlcza na rok

2017.
Pan Piotr W anat - odczytał projekt uchwały w której zmniejsza się doc hody budżetowe, dochody
bieżące o kwotę 320 .553,00 zł w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego - subwencji ogó lnej z budżetu państwa . Zwiększa się doch ody budżetowe o kwotę
1.040.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Miasto Rzeszów w fo rmie dotacj i
celowej, z tego na: budowę i mod ern i zacj ę dróg gminnyc h - w kwocie 700.000,00 zł oraz na budowę
oświetlenia drogi położonej w m iejscowości Św i lcza przy granicy z Rzeszowem w kwocie 40.000,00 zł
i na budowę i moderni zację obiektów sportowych w kwocie 300.000,00 zł. Dokonuje się przeniesienia
planu dochodów w kwocie 21.500,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe , wydatki bi eżące o kwotę
320 .553,00 zł. obej mującą wynagro dzenia i pochodne od wynagrodzeń w gimnazjach.
Pan Piotr Wanat - zauważył, że Rada G miny przyjęła w budżec i e do wykonan ia około 30 dróg
gminnyc h w zwi ązku z tym zadał pytan ie czy spis dróg który znajduje się w uzasadn ieniu do uchwały
to są drogi pond te zap lanowane i z czego wynika tak znaczne zwiększenie kwoty na drog i gminne.
Pan Ad am Dziedzic Wó jt Gminy Świlcza - wyjaśnił, że przedstawione drogi były przewidziane do
realizacji. Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę dot. pomocy finansowej dla Gm iny Świ lcza w
związku z tym kwota 1000.000,00 zł została rozdzielona na dwie pozycje tj . kwota 700.000, 00 zł na
drog i i 300.000,00 zł na obiekty sportowe, a kwota 40.000,00 zł jest to inwestycja wspóln a realizowana
przy drod ze granicznej pom i ęd zy Gminami na terenie m iej scowości Świ lczy i Osiedle Przybyszówka
dot. oświetlenia. J ednocześn ie poinformował, że zmiany wprowadzon e przez u stawodawcę w zakresie
zamówień publicznych spowodowały bardzo duży wzrost cen usług j eśli chodzi o wyko nanie dróg.
Ceny wzrosły o około 20%- 30% ze względ u na zmienione zapisy dot. wymagań zatrudnienia
pracowników przy wykonywani u takich prac.
Pan Piotr Wanat - zapytał, czy od otrzymanej pomocy finansowa od Gminy Miasta Rzeszów
odprowadzono podatek VAT ?
Pan Ad am Dziedzic - wyj aśnił że kwota pomocy nie zaw iera podatku Vat.
Pan Piotr Wanat - czy G mina Rzeszów, która udziela pomocy miałaj aki eś życzenia co do kierunkowego
j ej wydatkowania tych środków na terenie Gminy Świlcza .
Pan Ad am Dziedzic - wyjaśnił, że chodziło o wskazani e inwestycji , du żych zad ań, a w i ęc naj prościej
w ocenie samorządu gminnego było dokonanie tych obciążeń po stronie bud owy i moderni zacji dróg
gminnych i ob iekty sportowe.
Przystąp iono do głosowania:
Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 9
Przeciw - O
Wstrzy malo się - O
Rada Gminy jednogłośn ie podj ęła w/w uchwałę.

Ad.4).

4.Podjęcie uchwały w

s pr aw ie wynajęcia

nieruchomości

komunalnej

Pan Pi otr Wa nat -odczytał projekt uchwały z której wynika, że wyraża s ię zgodę na wynajęcie na
okres l mi esi ąca , części o pow, 30m2 nieruchomości gruntowej położon ej w Bratkowicach .
Pan Tomasz Sałach - zauważył, że podobna uchwała była j uż podejm owana i dotyczyła tej samej
nieruchomości . w związku z tym poprosił o wyjaśn ienie .
Pani Bożena Pięta - wyjaśn i/a, że przeds iębiorca, który wynaj mował w/w nieruchomość od l roku i 4
m i esięcy ponownie zwrócił się z prośbą O wynajęc ie tej ni eruchomości jeszcze na okres I mi esiąca.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy o samorządzie gminnym zawarcie przez stro ny kolejnej
umowy, której przedmiotem jest ta sama n ieruchomość wymaga zgody Rady.
Przystąp iono

do głosowania :
Za podj ęc iem w/w uchwały głosowało - 9
Przeciw - O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy j ednogłośnie podj ęła w/w uchwałę.
Ad. 5). Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzieł ania i ro zmiaru obniżek
tygod niowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
sta nowisko kierownicze w przedszkolach, szko łach i plac ówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Świ/cza.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały
Przystąpi ono

do głosowania:
Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 9
Przeciw - O
Wstrzymało s ię - O
Rada Gminy j ednogłośn ie podjęła w/w uchwałę .
Ad.6).

Podj ęcie uchwały

w sp rawie

p rzyj ęcia "So łeckiej

Strategii Ro zwoju Wsi

Błędowa

Zgłobieńska".

Pan Piotr Wanat -

odczytał

B łędowa Zgłobie ńska"

-

projekt uchwały w której zatwie rdza się "S ołec ką Strategię Rozwoju Wsi
w drodze uchwały Zebrania M ieszkańców sołectwa Błędowa

przyj ętą

Zgłobi eńska.

Pan Adam Dziedzic - po informował, że uzyskane środ ki
miej scowości a przede wszystkim na integracj ę mieszkańców.

pozwol ą

na wzrost

atrakcyjnośc i

tej

Przystąp iono do głosowania:
Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 9
Przeciw - O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośn ie podjęła w/w uchwałę

Ad. 7). Sprawy różne i wolne wnio ski.
Pani Sta n isława Szm igieł sołtys wsi Błędowa Zglobieńska - podziękowała w imieniu całego sołectwa
za wytypowanie Błędowej Zgłob i eńskiej na lata 20 17 -2020 do proj ektu odnowy wsi.
Pan Zbigniew Pa sterz sołtys wsi MrowIa - zgłosił zniszczenie wjazdu na prywatną posesję z drogi
powiatowej.
Pan Adam Dziedzic - po informował, że problem należy zgłos ić do Zarządu Dróg Powiatowych
Pan Piotr Wanat - odczytał pismo radnego Pana Wojciecha Słowika w którym radny oświadcza, że
zrzeka s ię mandatu Radnego Gminy Świ lcza wybranego w okręgu wyborczym Nr 12 z listy nr 24 Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Gminy w wyborach samorządowych przeprowad zonych w
dniu 16 listopada 20 14 r. Decyzja ta podyktowana jest przyczynami osobistymi. Następstwem złożeni a
tego oświadczen i a przez radnego jest wystąpienie do Komisarza Wyborczego celem wygaszenia
mandatu.

Pan Adam dziedzic - przekazał informacje dla mieszkańców Dąbrowy. Mieszkańcy zwracają się z
zapytaniem dotyczącym likwidacj i kursów przez firmę która obsługiwała przewozy pasażersk ie na
trasie Rzeszów - Bzianka - Bystrzycę, Rzeszów - Racławówka - Bystrzycę i Rzeszów - Olchowa Sędziszów Małopolski . W związku z tym zostało skierowane pismo do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego z pytaniem o przyczynę likwidacji w/w kursów przez firmę, która
zgodnie z i nformacją podana do publicznej wiadomości, że od l maj a 20 17 r. firma likwiduje wszystkie
w/w kursy.
Pan Tomasz B iały - poprosił o podanie infonnacj i kiedy będą prowadzone prace remontowe dróg.
Pan Adam Dziedzic - poinformował, że l etap to jest okres wakacyjny i zakończenie tych prac. Jednak
uzależn i one jest to od warunkówatmosferycznych ..
Ka zim ierz Lągowski sołtys wsi Trzciana - zwróc ił s ię z prośbą aby na następną sesję Rady Gminy
podać informację na j akim eta pie jest sprawa dotyczycąca drogi, której właścicie lem j est Gmina, a
sprawa jest sporna z mieszkańcem Trzciany.
Pan Adam Dzied zic - poinformował, że sprawa trwa j uż około 30 lat dlatego że Gmina w odpowiednim
momencie nie dokończyła procedury. Wina jest po stronie urzędu jednak, nie wydarzyła się w tej
kadencji. Sprawa została odświeżona, była wizja w terenie. Po j ednej stronie drogi gra nica jest ustalona
po drugiej stronie osoba nie zgadza się z przebiegiem granic . Zastępczo sprawę prowadzi Urząd Miasta
i Gminy w Sędziszowie Małopolskim. Na chwilę obecną strona nie wyraziła chęci ugody na miejscu
ani nie zaproponowała żadnych innych rozwiązań . Jeżeli do następnej sesji będzie wiadomo coś więcej
to informacj e będą przekazane, jeże li nie to do tematu trzeba będzie wrócić na kolejnej sesji.
Pan Ryszard Franczyk sołtys wsi Bratkowice - odniósł się do zrzeczenia się mandatu przez radnego
i zapytał o wybory uzu pełn iaj ące.
Pan Piotr Wanat - wyjaśnił, że j eżeli w wybory dotyczą okręgów jednomandatowych wówczas muszą
odbyć s ię wybory uzu pełn i aj ące chyba, że do końca kadencj i j est okres 6-m ies ięcy.
Pan Adam Dziedzic - poi nformował, że w tej sprawie Komisarz Wyborczy przedstawi kalendarz
wyborczy .
Pan Zbigniew Nowa k sołtys wsi Woliczka - zgłosił problem budynku w sta nie rozpadającym
Działka jest własnością Gminy.
Pan Adam Dziedzic - wyjaśnił że takie informacje można uzys kać w urzędzie w godzinach pracy.
Pan Piotr Wanat - Zam knął XL sesję Rady Gmi ny, która trwała od godz. 16.00 do 16.5 1

się .

