RADA GMINY
ŚWILCZA
R OTOKÓL Nr 4012017
XL sesj i Rady G mi ny Świlcza
z dnia 12 kwi etnia 2017 r.
XL sesję otworzył i prowadził Przewod niczący Rady Gmi ny Pan Piot r Wanal. Powitał wszystkich
zebranych i zaproszonych gości. Według listy obecności w sesji wzięło udział 13 radnyc h, co stanowi
quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Wszyscy radni otrzy mali
materiały i ustalony porządek sesji, który przedstawia się następuj ąco :
l . Przyj ęcie protokołu z poprzedniej sesj i.
2. Informacj a z realizacji uchwał, d ziałalności Wójta i Urzęd u Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców
Gminy Świlcza", realizowanego w ramach Regio nalnego Programu operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 .
5. Podj ęcie uchwały w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacj i ce lowyc h z budżetu Gminy
Świlcza na działania związane z b i eżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie
Gminy Świlcza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania oraz sposobu rozliczania.
6. Podj ę c ie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacj i projektu pt. "Wspólnie do sukcesu"
real izowanego w ramach Regionalnego Program u Ope racyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 .
7. Podję c ie uch wały w sprawie przyj ęcia do realizacj i projektu pl. " Razem do przyszłości"
realizowanego w ramach Regio nalnego Programu Ope racyj nego woje wództwa
Podkarpack iego na lata 20 14 -2020.
8. Przedstaw ienie oceny zaso bów pomocy społecznej w oparc iu o anal izę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej za 20 16 r. Oce na wraz z reko mendacjami jest podstawą do
planowania budżetu na rok następny.
9. Sprawy różne i wo lne wnioski .
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat - zgłosił do porząd ku obrad doda tkowy punkt, a
mianowicie :
Podjęcie uchwały w sprawie uchwal enia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezd omnośc i zwierząt na terenie Gminy Św ilcza na rok 20 17". Jed nocześnie wyjaśn ił,
że taka u chwała była już podej mowana, ale okazało się że uchwała ta musi być ogłoszona w
Dzienniku Urzędowym Województwa Podka rpackiego i brak ten należy uzupełn ić.
Pan Kazimi erz Ozimek Radca Prawny - zaproponował, aby w tyt ule tej uchwały skreś lić słowo
"uchwalenia"
Przewod n iczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z dodatkowym punktem w
brzmieniu:
Podjęcie uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świlcza na rok 2017".
Przystąpiono do głosowania porządku obrad;
Za -12
Przeciw -O
Wstrzymał się - l
Rada Gminy przyj ęła porząd ek obrad wraz z dodat kowym pun ktem przy 12 głosach za i l głosi e
wstrzymuj ącym się.
Przystąpiono

do rea lizacj i porządku obrad.

Ad. I), Protokół z XXXIX sesj i został przyjęty bez uwag.
Ad.2). Informacje z realizacji uchwal, działalności Wójta
Sławo m i r Sty ka Zastępca Wójta Gminy.

Pan Seweryn Kornak radny Rady Gm iny - poprosił o
odwołania konkursu na Dyrektorów Szkół i Przedszkoli .

Urzęd u

G m iny

wyjaśnien ie zarządzenia

przedstawił

Pan

nr 5 I w sprawie

Pan Sławom i r Sty ka - Z-ca Wójta - wyjaśnił, że ustawa o Oświacie daj e możl iwość odwołania
konkursu . Pon ieważ wystąpiły oko l iczności, daj ące podstawę do jego odwołan ia, taka de cyzj a została
podj ęta przez przewodniczącego Komi sji. Jednocześni e poinformował, że konkurs zostan ie ogłoszony
ponownie.
Ad.3). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały.
Pan Seweryn Kornak - zwróci się z prośba o omówienie § 2 dotyczącego zmniejszenia wydat ków
budżetowych, wydatków bieżących o kwotę 598 .738 ,00 zł. i podan e powo dów zmn iejszenia.
Pani Na talia Gawron Z-ca Ska r bnika Gminy- wyj aśn iła, że w związku z otrzy ma nym pismem od
Ministerstwa Rozwoju i Finansów trzeba było zmni ejszyć dochody z tytułu subwencji wyró wnawczej
oraz dochody z tytułu udziału we wpływach podatku doch odowego od osób fizyc znyc h. Zmniejszenie
dochodów związane było ze zmniejszeniem mieszkańców o m iej scowość Bzianka ponieważ z dniem l
stycznia 201 7 r. Bzianka przeszła do Rzeszowa w związku z tym mini ster zmniejszył dla Gm iny
Św i l cza dochody natom iast zwiększył dla miasta Rze szowa, Środk i te, dochody mus iały gdzi eś być
zaw ieszo ne, ulokowane po stronie wydatków i mu siały być po wydatkach bieżących żeby nie
zaburzyć wyniku finansowego. W związku z tym zostały one zawieszone na wydatkach i stąd tak ie
zmniejszenie. Jednocześn ie wyjaśni ła, że z dniem 3 1 marca 2017 r Zarządzen iem Wójta środki te w
wysokośc i 45 0.000,0 0 zł zostały przesun ięte na drogi gmin ne.
Piotr Wanat - zadał pytani e od nośnie, w § 3 pkt 4 dol. modernizacji przepompown i, gdzie te
przepompownie s ię znajdują?
Pan Tadeusz Pachorek Dyrektor ZWiK - wyjaśn ił, że obniżen ie dotacj i wynika z : obniżenia
wskaźnika z 4,5 na 2,5 wskaźnika amortyzacj i i w znacznej częśc i z oszczęd ności poczyni onych przez
zakład. W związku z powyższym Wójt uznal za zasa dne nie stosować dopłaty do
tary fy.
Odpowiadając na pytani e wyjaśn ił że dotyczy to przep omp owni , która przepom powuje ściek i z
Błędowej Zgłobień ski ej , Wol iczk i oraz dwie przepompownie w Bratkow icach i w Mrowli .
Przystąp iono do głosowan ia
Za podjęci em przedm iotowej uchwały głosowało - 12
przeciw - 1
Wstrzymało s ię - O
Rada Gminy podj ęła uchwałę w sprawie zmi any uchwały budżetowej Gminy Świ lcza na 20 17 r. przy
12 głosach i 1 przeciw.

l

Ad. 4). Podjęcie uchwały w sp rawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Aktywizacja
mieszkańców Gmin y Świlcza", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały.
Pan Marcin Żanczak Przewodniczący Komisji - przedstawil pozytywną op in ię Komi sji Finan sów
Publicznych, Gospodarki, Och ron y Ś rodowiska i Spraw Regulaminowych.
Pan Sławom i r Styka - wyjaśn ił, że w zw iązku ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Urzęd u
Pracy w Rzeszow ie o dofinan sowanie projektu pl. Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza,
złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/ 16 RPO WP na lata 20 14-2020
Działanie nr 8.1, który został poprawnie zweryfikowany, zgodnie z ustalen iami podjętymi w wy niku
negocj acji konieczne jest podj ęc ie uchwały Rady Gminy dotyczącej zabez pieczenia wkładu własnego
do realizacji projektu. Wartość projektu wynosi 6 19.750,00 PLN : w tym 588 .760,00 PLN kwota
dofin ansowan ia i 30.990 ,00 PLN wkład u własnego.
Projekt zakłada udział 20 uczestnik ów proj ektu ( w tym 16 kobiet i 4 mężczyzn). Celem głównym
projektu j est poprawa zdol ności do zatrudnienia 20 osó b, m ieszkańców gminy Świlcza, poprzez
podj ęc i e na ich rzecz działań aktywnej integracji, nabycie i podn iesien ie kwal ifikacj i zawodowych i
nabycie doświadcze n ia zawodowego podczas realizacji staży, które będą refundow ane ze środków
w ram ach projektu . Dla uczestników proj ektu przewidziano: poradnictwo zawodowe w zakresie
podniesienia komp etencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych, dorad ztwo
psych ologiczne, kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycj i i możliwości oraz 6

miesięczne staże

zawodowym u pracodawców. Oso bo m uczestniczącym w stażu będą
przysługiwać miesięczne sty pend ia i zwrot kosztów dojazdu w przy padku stażu poza miej scem
zamieszkania. Głównymi rezu ltatami proj ektu jest postęp u uczestników projektu w procesie
aktywizacji społeczno - zatrudnieniowej i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia lub podjęcie dalszej
aktywizacj i - 56% oraz podj ęcie pracy w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym
osoby zakończyły udzi ał w proj ekcie - 22% .
Pan Seweryn Kornak - w związku z tym, że proj ekt zakłada ud ział 20 uczestników proj ektu w tym
16 kobi et i 4 mężczyzn zapytał, co s ię stanie w sytuacj i gdy nie zostaną osiągnięte minimalne,
zawężone wskaźn iki realizacj i proj ektu, czy wówc zas nastąpi zwrot dotacji ?
Pani Krystyna Łoboda pracownik G OP S - wyjaś n iła, że taka liczba osób została wyznaczona po
rozpoznaniu ryn ku popr zez pracown ików socjalnych i te osoby zostaną przez nich wyłonione .
Wcześn iej takie proj ekty były reali zowane. Są to osoby, które długotrwale korzystają ze świadczeń
Pomocy Społecznej . Pozyskuj ąc pracę już nie będą musi ały z tej pomocy korzystać.
Pan Sławomir Styka - uzupełn i aj ąc dodał, że jeżeli nie zrealizowało by się tego proj ektu, to
pieniądze trzeba będzie zwrócić.
w

środowisku

Przystąpiono do głosowania

Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 13
przeciw- O
Wstrzymało się

- O

Rada Gminy jednogłośn ie podj ęła •uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacj i projektu pn.
"Aktyw izacj a m i eszkańców G miny Swilcza", rea lizowanego w ram ach Regionalnego Programu
operacyj nego Województwa Pod karpackiego na lata 20 14 - 2020.
Ad .S). Podjęci e uchwały w sprawie udziełania spółkom wodnym dotacji cełowych z budżetu
Gm iny Świ lcza na działania związane z bieźącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na
terenie Gminy Świlcza, t rybu postępowania w s p r aw ie ich udzielania oraz s pos ob u rozliczania.
Pan Piotr W ana t - odczytal projekt u chwały i uzasadnien ie z którego wy ni ka, że wykonywanie,
utrzymywanie o raz eksploatacja urządzeń służących między inny mi do ochrony przed powodzią
melio racji wodnych i prowadzenia racj onalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, należą do
zadań spółek wodnych. Realizacja wyżej wymienionych zadań wymalla nakładów finansowych.
Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gmi ny Swi lcza, to urządzenia o
kilkudziesięcioletnim okresie eksploatacji, w zw iązku z czym rosną ich koszty utrzy mania, a
przychody spółek ze składek członkowskic h od ro lników są nie wystarczające na ich realizację .
Zgodnie z art . 164 ust. Sa ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 446 z
późn o zm.) spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu
teryto ria lnego na b ieżące utrzymani e wód i urządzeń wodnych oraz na finansowan ie i dofin ansowanie
inwestycj i. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. Sa polega na udzieleni u dotacj i celowej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetów
jednostek samorządu terytor ia lnego. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposó b jej
rozliczania okreś la organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Udz iele nie dotacj i
określonej w ust. 5b ustawy - Prawo wodne następuje na podstawie umowy zawartej przez jed nostkę
samorządu terytorialnego ze spółką wod ną. Podjęcie uchwały jest zasadne, ponieważ do finansowanie
przeprowadza nia systematycznych prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych nie
dopuści do nieodwracalnej dewastacji systemów melioracyjnych.
Przystąpiono do głosowania
Za podjęciem u chwały głosowało - 13
Przeci w-O
Wstrzymało się -O
Rada Gminy jed nogłośnie podj ęła w/w uchwałę .
Ad.6). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Wspólnie do sukces u"
realizowanego w ramach Re gionalnego Programu Operacyjnego W oj ewód ztwa Podkarpackiego
na lata 2014 - 2020.

Pan Piotr Wanat -odczytał projekt uchwały
Pan Sławomir Sty ka - wyjaśn ił, że taka uchwała była już podej mowana jednak zaistniała
kon ieczność zmodyfikowan ia wartości wkładu własnego w związku z zakończeni em procesu
negocjacj i oraz doprecyzowanie nazw partnerów realizujących projekt.
Przystąpiono do głosowania
Za podj ęciem uchwały głosowało - 13
Przeciw -O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy j ednogłośn i e podjęła n ini ej szą uchwałę.
Ad.7). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. " Razem do przyszłości"
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 -2020.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały.
W zw iązku z brakiem dyskusj i przystąpi ono do głosowania,
Za podjęciem uchwały głosowało - 13
przeciw - O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podj ęła n ini ej szą uchwałę .
Ad . 8). Podjęcie uchwały w sp rawie " P rogra m u opi eki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Świlcza na rok 2017".
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały.
W zwi ązku z brakiem dysku sji przystąpiono do

Za podj ęci em

uchwały głosowało

głosowania

- 13

Przeciw-O
Wstrzymało si ę

- O

Rada Gminy jednogłośnie

podj ęła nin iej szą uchwałę.

Ad. 9). Przedst awienie oceny zas obów pomocy społeczn ej w oparciu O analizę lokalnej sytuacji
społeczn ej i dem ograficznej za 2016 r. Ocena wraz z rekomendacjami j est podstawą do
planowania budżetu na rok następny.
Pan Piotr Wanat - Poinformował, że do Rady Gminy wpłynęło pismo z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świ lczy wraz z w/w oceną zasobów.
Pani Krystyna Loboda Księgowa GOPS - poinformowała, że d okonuj ąc analizy przedstawionych
zasobów pomocy społeczne~ w oparciu o lokalną sytuację społeczną i demograficzną założon o spadek
demograficz ny w Gminie Swilcza w zw iązku ze zm ianą granic adm inistracyj nych G miny. Srodki
własne i pozyskane z budżetu państwa w roku oceny zaspakajały należne wydatki w zakresie realizacji
zadań pomocy społecznej , zasiłków rodzinnych, św iadczeń wychowawczych, żłobków, dodatków
mieszkaniowych, stypendiów i innych na leżnych świadczeń na rzecz rodziny . Budżet GOPS w 2016
r. dodatkowo zwiększył się o kwotę 8.103.185,00 zł. na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)
Środki finansowane na ten cel zdecydowanie wpłynęły na poprawę syt uacji materialnej i finansowej
wielu rodzin, co przekłada się na spadek osób korzystaj ących z pomocy społecznej . Na terenie gminy
Świlcza nadal funkcjonuje tylko jeden ośrodek wspa rcia tj. dla osób z zaburzeniami psych icznymi,
Środowiskowy Dom samopomocy w Woliczce. W cel u zaspokojenia potrze b m ieszkańców gminy
konieczny j est rozwój instytucyj onalny zapewn iający całodobową specjalistyczną opiekę nad osoba mi
chorymi a także dzieć mi i seniorami. W/w zasoby pomocy społecznej obej m ują równ ież dzi ałalność
instytucj on alną pomocy i wsparcia, aktywność konkursowo-proj ektową, u sługową i świadczeniową w
zakresie zadań pomocy społecznej . Przedstawione dane potwi erdzają, że zabezpieczone były
ustawowe formy wsparcia społecznego.
Pan Piotr Wanat - zapytał czy z terenu Gminy Świ lcza docieraj ą j ak i eś n i epokojące sygnały
od nośn ie n iewłaściwi e wydatkowan ia środków z programu 500+ oraz czy są podejmowane kroki

dyscyplinujące

aby

środki były

wydatkowane na dzieci, a nie na

jakiś

inny cel np.

używki

dla

dorosłych.

Pani Krystyna Łoboda - potwierdziła, że takie sygnały docierają . Do takiej rodziny kierowany jest
pracownik socjalny w celu przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i jeżeli doniesienia
potwierdzają się wówczas stosuje się zamiennie pomoc rzeczową. Takie przypadki sąjedna nieliczne.
Pan Piotr Wanat - zwrócił się z zapytaniem ile środków wpływa na program 500+
Pani Krystyna Łoboda poinformowała, że miesięcznie jest wydatkowanych około 900.000,00 zł
czyli około 11 .000.000,00 zł. rocznie.
>

Ad. 10 Sprawy różne
do Rady Gminy wpłynęła skarga na Dyrektora Przedszkola w
Świlczy dotycząca odmowy dostępu do informacji publicznej bądź też udzielenia nierzetelnej
informacji wynikającej z ustawy o dostępie do informacji publicznej . Skarga została przekazana do
zbadania przez Komisję Rewizyjną. Jednocześnie odczytał życzenia świąteczne, które wpłynęły do
Rady Gminy.
Pan Marcin Żańczak - poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisja Finansów Publicznych,
Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych w dniu 10 kwietnia br. zajmowała się
między innymi zaopiniowaniem propozycji, która wpłynęła w dniu 30.03.2017 od Marszałka
Województwa Podkarpackiego dot. przystąpienia Gminy do projektu, pn. "Budowa Podmiejskiej
Kolei Aglomeracyjnej - PKA.
Po zapoznaniu się z treścią pisma oraz projektem porozumienia, z którego wynika, że wymaga się od
Partnerów zaangażowanych w projekt, podjęcia następujących działań :
Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację wskazanych inwestycji uzgodnionych przez Gminę z
Wykonawcą studium wykonalności tj.
• koszl całkowity netto dla Gminy Świlcza to kwota 581.317,65 zł,
- wkład własny to 15% netto czyli kwota 87.197,65 zł.,
Zakres planowanej inwestycj i:
• przy stacji w Trzcianie budowa mijanki - ale to zakres prac należy do PKP PLK S.A., projektowane
parkingi na 20 miejsc i na 10 miejsc,
Projektowane dwa stojaki dla rowerów pod zadaszeniem (dla 10 rowerów każdy),
- przy przystanku osobowym w Świlczy
budowa nowego parkingu - 20 miejsc postojowych,
projektowany stojak dla 10 rowerów pod zadaszeniem ,
chodnik do drogi gminnej nr 2 I75
- przy przystanku osobowym w Rudnej Wielkiej,
projektowany parking 13 miejsc postojowych,
stojak dla 10 rowerów pod zadaszeniem
-projektowane zejście z peronu.
Zabezpieczenie w okresie trwałości projektu ti. na lata 2021 - 2025 środków finansowych na
świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich.
- udział w rekompensacie wg liczby mieszkańców procentowo 3,03%, a kwotowo 3 I3.335,68 zł.
Po przeanalizowaniu zestawienia kosztów inwestycji oraz koszt ów rekompensaty na realizowane
przewozy PKA, komisja jednogłośnie negatywnie zaopiniował w/w propozycję z uwagi na zbyt duże
koszty, którymi Gmina byłaby obciążona.
Pan Sławomir Styka - przedstawił propozycję jaka została przedstawiona przez Urząd
Marszałkowski. Przypomniał, że rok temu razem z Urzędem Marszałkowskim Gmina Świlcza oraz
inne Gminy, sąsiadujące z powiatem Rzeszowskim podpisały list intencyjny, wiążący do dnia 3
kwietnia 2017 r. W tym dniu wpłynęło pismo celem podpisania porozumienia, zabezpieczenia wkładu
środków i odesłania stosownych dokumentów do dnia 20 kwietnia 20 I7 r. W ramach tej inwestycji
uwzględniona jest rozbudowa linii kolejowej gdzie będzie uruchamiana podmiejska kolej
aglomeracyjna i zakłada się zwiększenie w ciągu doby liczby pociągów jeżdżących z Rzeszowa do
Kolbuszowej, Strzyżowa, Dębicy i Przeworska. Pociągi mają jeździć według zasady w godzinach
szczytu co 30 minut. Poza godzinami szczytu co l godzinę natomiast w weekendy co 2 godziny.
Przyczyni się to z pewnością do zwiększenia zainteresowania transportem kolejowym. Podobnie jest
Pan Piotr Wanat -

poinformował, że

na linii relacji Rzeszów-Przeworsk - Rzeszów, Rzeszów-Strzyżów-Rzeszów, do portu lotniczego
,,Jasionka". Inwestycja ta wydawałaby s ię niedroga bo wkład finan sowy to około 80.000,00 zł
natomiast cała inwestycja to jest 500.000,00 zł, w tym obowiązek przygotowania dokumentacji
projektowej, wykupu gruntów od kolei oraz udziału tych dzi ałek w trwałości gdyż związane jest to z
podatkiem. Wspomniane inwestycje obejmują przystanki : Trzcina, Św ilcza i Rudna Wielka.
Natomia st samo utworzenie PKA związane jest z trwałością projektu i w tym okresie wymag ane są
środki na jej utrzymanie (dopłata do rentowności). W tym przypadku jest to ponad 300.000,00 zł.
Komisja Finansów Publicznych negatywnie zaopini owała złożoną propozycję. Jednocześnie
poinformował, że w ramach rekompensaty Gmina Św ilcza dopłaca do rentowności autobusów MPK
aby mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstw z linii autobusowej komunikacji publicznej .
Przystępując do Związku Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i realizacji projektu Transport
Niskoemi syjny zobow i ązali śmy się do Związku Gmin PKS celem zapewn ienia tej komunikacji na
terenie Gminy Świlcza, co zwi ązane j est również z dopłatą do j ej rentowności.
Pan Piotr Wanat - zauważył, że patrząc na sieć kol ei ag lomeracyj nej to w Gminie Świlcza jest tylko
trzy przystank i w Rudnej Wielkiej , Świlczy i Trzcianie, Niektó re gminy tych przystanków maja trochę
więcej te sieci są dłuższe i rodzi się pytan ie o jakie wskaźn iki zostały opracowane propon owane
kwoty partycypacj i poszczególnych gm in.
Pan Sławomir Styka - wyjaśn iJ, że kryterium zostało dodane do rekompensaty jest to ilość
mieszkańców.

Pan Jacek Lis Kierownik Referatu Rozwoju Inwestycji - wyjaśnił, że coroczne koszty utrzymania
linii, które trzeba będzie płacić do końca trwałości projektu nie są kosztami właściwymi z uwagi na to,
że z dostępnych danych PKP PLK wynika, iż na czas kiedy linia magistralna E-30 zostanie w całości
oddana do użytku , sam koszt dostępu do linii wzrośn ie o około 127 % . Podana kwota 313.000,00 zł
na pewno nie jest kwotą prawdziwą a koszty inwestycj i dla beneficjentów na pewno nie będą kwotą
podaną w wysokośc i 580.000,00 zł. tylko dużo wyższą, dlatego, że nikt nie przewidział iż w miejscu
gdzie mają być budowane parkingi Gmina Świlcza nie ma swoich działek. Nie wzięto więc pod uwagę
kosztów zakupu dzi ałek, podziału, wydzielenia i kwestii czy te działki będzie można nabyć, ponieważ
nie mamy wiedzy o przebiegu linii światłowodowych czy linii do sterowania ruchem kolejowym .
Przyjęte założenia kursowania pociągów na linii 9 1 są nierealne z uwagi na to, że również inni
przewoźnicy będą chcieli real izować swoje przewo zy w godzinach szczytu. Jeżeli przewo zy będą
realizowane w godzinach pozaszczytowych, to wpływy z biletów będą m ałe i kolej będzie cały czas
deficytowa.
Pan Sławomir Styka - zauważył, że linia ta była wybudowana i zapomni ano o różnych inwestycjach
między innymi o bocznicy, która jest w strefie Dworzysko, bocznicy, która jest na Jasionce, a także o
budowie mijanek. W G minie Świl cza taka mijanka planowana jest w miej scowości Trzciana.
Jan Zajchowski sołtys Rudna Wielka - zauważył, że nawet przy dużym natężeniu ruchu
aglomeracyjnego linia nr 30 jest obciążona w mniej niż 30%. Przepustowość linii jest bardzo duża i
nie ma potrzeby budowania w Trzcianie mijanki. Ta mijanka miałaby jakiś sens gdyby była
zaplanowana w Rudnej Wielkiej z takim pomysłem, aby strefa Dworzysko mogła z tego skorzystać.
Natomiast doposażenie przystanków jest zasadne .
Pan Sławomir MiJek Radny Rady Powiatu- podkreślił, że jest bardzo miało pasażerów
korzystaj ących z linii kolejowych. Na takie inwestycje PKP m oże wykorzystać pieniądze z funduszów
unijnych, natomiast podpisywanie takiego porozumienia jest niekorzystne dla Gminy.
Pan Seweryn Kornak - zauważył, że ideą tego projektu jest zwi ększenie udzi ału społeczeństwa w
korzystaniu z transportu zbiorowego. Wątpl iwość budzi fakt czy budowa zadaszone go miej sca stojaka
na rowery 10 szt. czy 13 miej sc park ingowych spowoduje zwiększenie frekwencji. Kusząca
propozycja jest tylko i wyłączn ie w zakres ie budowy infrastruktury towarzyszącej, czyli parkingów,
zadaszonych stojaków na rowery, ale tak ie inwestycje może lepiej zrob ić we własnym zakresie
zamiast wchodzić w ten projekt i ponosić koszty 1.500.000,00 zł ciągu 5 lat w okresie trwałości
projektu i dodatkowe 100.000,00 zł. na infrastrukturę. Przedstawiona propozycja wydaj e si ę mało
atrakcyj na dla Gminy.
Jerzy Stok/osa - podkreślił, że temat był analizowany na posiedzeniu komisji i jest nierealne, aby
założenia odnośnie przejazdów pociągu co pół godziny . Trzeba by wybudować nowy tor i wahadło,

ale to są bardzo duże koszty. Gdyby chodziło o samą infrastrukturę to projekt byłby na tak, ale obawę
budzi rentowność bo to jest nie do udźwign i ęci a .
Pan Sławom i r Sty ka- przypomniał, że w ramach projektu Transport Niskoemisyj ny była
dopuszczona od wielu lat możl iwość budowy infrastruktury około kolejowej czyli parkingi dla
samochodów osobowyc h, dla rowerów w m i ej scowośc i Rudna wielka, Świ lcza i Trzciana i to są te
projekty które zostały zaproponowane w tym rozwiązani u . Są j uż gotowe dokumentacje, jednak nie
mamy prawa własności do gruntów będących własnością kolei i takiego prawa mieć nie będziemy .
Natomiast Urząd Marszałkowski jako instytucja zarządzająca stwierdził, że w ramach inwestycj i
zintegrowanych w ramach transportu niskoemisyjnego w ramach tych parkingów powinna
komunikować komunikacja miejska czyli transport publiczny. Takiego transportu publicznego w tych
miejscach nie ma i niestety my nie możemy w ramach tego transportu niskoemisyjnego realizować
tych inwestycji. Było takie rozwiązanie aby puścić te autobusy szufladkowo na te parkingi ale byłoby
to niepoważne z naszej strony. Ta inwestycja została wykreślona jak i inwestycja budowy drogi
Świlcza-Otoka gdzie m iała być komunikacja publiczna jako autobusy MPK gdzie instytucja
zarządzająca równ ież wykreś l iła że nie są to inwestycje zintegrowane. Natomiast w tym projekcie
zakłada się, że podmiejska kolej aglomeracyj na są to inwestycje zintegrowane gdzie będzie jeden
wspólny bilet zintegrowany na wszystkie komunikacje. Trzeba się jednak liczyć z dopłatą do MPK, do
MKS-u i jeżel i ten projekt wejdzie to na razie j est uchwała intencyjna gdzie będą opiniowane warunki
wynegocjowane.
Pan Piotr Wanat - zapytał czy znane są stanowiska innych gminy w tym temacie.
Pan Sławom ir Sty ka - poinformował, że na spotkaniach które są to Gminy akceptują, ale w
kuluarach negują, Trudno jest przewidzieć jakie będą decyzj e.
Pan Sławom i r M iłek - odniósł się do n ieporozu m ień w zakresie rozkładu jazdy.
Pan Sewery n Kor na k - odniósł się do wypowiedzi Pana Z-cy Wójta i zapytał, czy j eże l i Gmina
Świ lcza weszłaby w projekt to byłby do nabycia jeden bilet aglomeracyjny czy to oznacza że w
ramach tego transportu zintegrowanego ten bilet obejmowałby bilet na PKP MPK i PKS?
Pan Sławo m ir Styka - poinformował, ze takie są szczytne założenia, ale na razie ich nie widać .
Pan Sewery n Korn ak - stwi erd ził, że skoro ten projekt dotyczący m iędzy innymi budowy drogi
Świlcza- Otoka wraz z przebudową nie wpisuje się w to bo kursuje MPK to można tylko pogratulować
logiki U rzędowi Marszałkowskiemu.
Pa n Zbigniew Nowa k sołtys wsi Woliczkazgłosił awarię jednej lampy oświetleniowej w
Woliczce, która nie św iec i od pół roku. Jednocześn i e poi n form ował, że firma JOMAKO bardzo ociąga
się z wykonaniem poprawek.
Pan Sławom i r Syka - poin formował, że w tej materii zostaną podj ęte stosow ne działania i
wyciągnięte konsekwe ncje.
Następnie Pan Tadeusz Pachorek i Pan Piotr Wanat złożyli życzenia Świąteczne ..
Pan Piotr Wanat - Zamknął XL sesj ę Rady Gminy, która trwała od godz. 16.15 do 17.45

