RADA GMI N Y

l

ŚWIL C Z A
ROTOKÓL Nr 3812017
XXXVIll sesji Rady Gminy Świłcza
z dnia 6 marca 2017 r.

XXXVIII sesję otworzył i prowad ził Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat, Powitał wszystkich
zebranych i zaproszonych gości . Według listy obecnośc i w sesj i wzięło udział 11 radnych, co stanowi
quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Nieobecni radni dostarczyli
usprawiedliwienia na ręce Przewodn iczącego Rady. Wszyscy radni otrzymali materiały i ustalony
porządek sesji, który przedstawi a s ię następująco:
l. Przyj ęcie protokołów z poprzednich sesj i.
2. Informacja z realizacj i uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.

4.

Podj ęci e uchwały

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świlcza a także zakresu
kontroli prawidłowo ści ich pobrania i wykorzystywania.

Przewodniczący

Rady Gminy Pan P iotr Wanat - zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić
przed sprawami różnym i i wolnymi wnioskami dodatkowe punkty, a mianowicie:
5.
6.
7.
8.
9.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęc ia "Studium rozwoju transportu publicznego
Rzeszowskiego Obszaru Funkcj onalnego"
Podjęcie u uchwały zm ien iającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletn iej prognozy
finansowej Gminy Świlcza
Podj ęci e uchwały w sprawie nabycia nieruchomości j?;runtowej .
Podj ęcie uchwały w sprawie przystąp ien ia Gminy Swilcza do Zw iązku Gmin " Podkarpacka
Komunikacja Samochodowa"
Sprawy różne i wolne wnioski.

Przystąp ion o

do

Za przyj ęci em

głosowan ia

porządku

ustalonego po rządku obrad wraz z naniesionymi zmianami
obrad głosowało - I O

Przeciw - l
Wstrzymało s ię

- O

Rada Gminy wi ększością głosów przyjęła
Przystąpiono

porządek

obrad wraz z dodatkowymi punktami.

do realizacji porządku obrad.

Ad . 1).
P rotokoły

z XXXVII sesji Rady Gminy

Ad. 2)
Informacje z realizacji
Sławomi r Styka.

przyjęto

uchwał, działal ności

bez uwag.

Wój ta i Urzęd u Gminy -

przedstawił

Z-ca Wój ta Pa n

Ad. 3 ).
Podj ęci e u chwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017
Pa n Piotr Wa nat - odczytał projekt uchwały .
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Pan Marcin Żańczak Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony
Środowiska i Spraw Regulaminowych - przedstawil pozytywną opinię Komisji dla w/w projektu
uchwały po naniesieniu poprawki polegającej na tym, że w § 3 dodaje się pkt 2 o treści" zmniejsza się
wydatki budżetowe o kwotę 12476,24 zł, jest to zmniejszenie wydatków na wkład własny na
przedsięwzięciu pn. "podniesienie efektywności i dostępności e-usług" dodaje się w pkt 3 do treści
"szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 3 do
niniejszej uchwały" czyli pkt 2 zastępuje pkt 3 i w tabeli nr 3 do powyższej uchwały w dziale 750,
rozdziale 75095 dodaje się paragraf klasyfikacji budżetowej 6050 "wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych - podn iesienie efektywności i dostępności e-usług" poprzez zmniejszenie o kwotę
12476,24 zł w celu zapewnienia zgodności z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy
finansowej i sugestiami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
Pani Natalia Gawron Z-ca Skarbnika - wyjaśniła, że w związku z sugestiami Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie dokonano zmiany zmniejszenia kwoty 12476,24 zł na przedsięwzięciu
podniesieniu efektywności e-usług aby zachować zgodność z wykazem do wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Świlcza na rok 20 l 7.
Piotr Wanat - odczytał treść poprawki i poddał ja pod głosowanie
Za -II
Przeciw -O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszoną poprawkę
Przystąpiono do głosowania

projektu

uchwały

Za - II
Przeciw -O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę w proponowanym kształcie
Ad. 4).
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól, przedszkoli i
oddzialów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świlcza a także zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Piotr Wanat - przedstawił projekt uchwały i wyjaśnił, że była ona już procedowana na
XXXVI sesji Rady Gminy.
Pani Eliza Oleszak Dyrektor Centrum Uslug Wspólnych - wyjaśniła, że zmiana dotyczy § 3 pkt 8 ,
gdzie organ nadzorujący w tym wypadku Regionalna Izba Obrachunkowa zasugerowała, że nasza
uchwała jest zbyt precyzyjna w tym punkc ie i zwrot ,J est równy" zastąpiono "nie może być niższa" .
Przystąpiono do głosowania

Za-II
Przeciw -O
Wstrzymało się

- O

Rada Gminy jednogłośnie

przyjęła uchwałę

w proponowanym

kształcie

Ad. S).
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego"
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały.
Pan Marcin Żańczak - poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej
uchwały.
Przystąpiono

Za -lO
Przeciw -O

do

głosowania:
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Wstrzymało się - I
Rada Gmin y podjęła w/w uchwałę l O głosami za i jednym wstrzymuj ącym s i ę.

Ad. 6).
Podjęcie

u uchwaly zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Świlcza.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwaly i przedstawił zmiany jakie zostały zawarte.
Przystąp iono

do

głosowani a:

Za-lO
Przeciw -O
Wstrzy mało s ię

- I

Rada Gmi ny podj ęła w/w uchwałę 10 głosami za i jednym wstrzy m uj ącym się .
Ad.7).
Podjęcie

uchwaly w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Pan Piotr Wanat odczytał projekt uchwaly z którego wynika, że wyraża s ię zgodę na nabycie

ni eru ch omośc i gruntowej położonej w Świlczy i oznaczo nej w ewidencj i gruntów, j ako działka Nr

3499/2 o powi erzchni 0,0142 ha, dla której

Sąd

Rej on owy w Rzeszowi e prowadzi

Ksi ęgę Wieczystą

Nr

RZI Z/001 95378 /9. Zobowiązan ia finan sow e z tytułu nabycia nieruchomości , zostaną pokryte ze źródła
doch odów

własnych

Przystąpiono

Gmin y.

do głosowan ia:

Za- l O
Przeciw -O
Wstrzym ało się

Rada Gminy

- l

podj ęła

w/w

uchwałę

10 głosami za ijedn ym

wstrzym ującym się.

Ad. 8).
Podj ęcie uchwaly w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do Związku Gmin " P od ka r pa cka
Komunikacja Samochodowa" .
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały z którego wynika, że Rada Gminy opini uje pozytywnie
zamiar przystąpienia Gminy Świ ł cza do Związku Gmin .Podkarp acka Komu nikacj a Samochodowa"
Sewery n Kornak - najednym z zeb rań wiej skich zostal przed stawiony temat zjazdu z drogi powiat owej
w kierunku Kamyszyna na remont przebudowy ł ub budowę d rogi w kieru nku Oto ki wraz z budową
zatoki autobusowej na Oto ce w związku z tym zapytał czy to jest uj ęte w tym proj ekcie uchwały?
Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza - poi nformował, że wstępni e reali zacj a zada nia budowy lub
przebudowy tego odci nka była zakładana. Podczas koł ej nych rozmów trzeb a było wykazać
uzasadnienie dotyczące, orga nizacji komunikacj i miej skiej na tym terenie. Okazało się, że w miejsc ach
gdz ie funkcjo nuje komunikacj a publi czn a miejska, zadania tego typu nie mogą być kwalifi kowan e do
gospoda rki niskoemi syjnej . Ni e można reali zować zadań inwestycyj nych na łączn ikach po których
jeżdzi komunikacja miej ska. To jest nowość dotychczas niespotykana. Przez praw ie dw a lata te zadania
były procedowan e natomi ast na fin iszu pojawila się inform acj a, że tam gdzie na dzień dzisiej szy
wchodzi miej ska komunikacja nie ma możliwości realizacj i tych przed sięwzięć . Trzeba by wprowadzić
dodatkowego przewoźnika a ściągnąć komunikacj ę miejską . Wprowadzen ie takiej zmiany wywolałoby
duże niezadowolenie mieszkańców. Jest to interpr etacj a, która została przed stawi on a w Samorządzie
Województwa. W ostatn im momencie. Należało w i ęc tę syt uacje rozwiązać . Jest to pokłosi e w kwe stii
zw iązan ej z porozumieniem gminnym dlat ego, że w naszej ocenie nie powinn i śmy jako samorząd
rozwi ązywać w sposób nakazowo-rozd zielczy gdzie ta komunikacja będzie funkcj onować . Dobrym
przykładem są m iejscowośc i : Trzciana ma komunikacj ę mi ej ską, PKS i komun ikację prywatną. Dotyczy
to również m iej scowości Bratkowice, Rudn a Wielk a, Mrowia i Świlcza. T u gdzi e komun ikacja jest
dobr ze rozwi ązan ia to zostawiamy tam gdzie nie ma komunikacji miej skiej tam te e leme nty gospodarki
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niskoemisyjnej

będą funkcjonowały

tj : Bratkowice -

przysiółek Dąbry,

Dabrowa, Woliczka,

Błędowa

Zgłobieńska.

Seweryn Kornak - zapytał czy to stanowisko Samorządu Województwa ma odzwierciedlenie w jakimś
dokumencie? I czy to jest możliwość zaskarżenia do WSA
Sławomir Styka Zastępca Wójta - wpłynęło pismo i jedno ze zdań brzmi "wsparcia nie będzie mógł
otrzymać projekt który nie jest zgodny z kryterium dopuszczającym formalne położenie inwestycj i przez
który należy rozumieć, że inwestycja realizowana jest na obszarze Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego tj., na terenie miast i miejscowości Gminy ROF przez które przebiegają i będą
przebiegać w efekcie realizacji projektu regularne linie komunikacj i miejskiej". Ta sytuacja zmusza
do wycofania tej inwestycji realizowania jej tam gdzie przebiegąją linie ZG PKS-u, a podejmowana
uchwała jest uchwałą intencyjną i dalsze rozmowy spowodują czy do tego Związku Gmin przystąpimy
docelowo, czy wniesiemy tam dopłaty i czy dalej ten projekt będzie realizowany .
Seweryn Kornak - skomentował to w ten sposób, że jest to kuriozum, bo komunikacja publiczna nie
powinna być traktowana jako miejska czy podmiejska. Stanowisko Marszałka uderza w mieszkańców.
Wójt - wszystkie kwestie dotyczące transportu realizowanego w ramach zintegrowanej inwestycji
terytorialnej ROF były wcześniej konsultowane realizowane to było przez kilkanaście miesięcy .
Spotykamy się z wieloma informacjami, z którymi przychodzi się zderzyć. To co jesteśmy w stanie
zrobić na etapie samorządu gminnego to realizujemy, natomiast na resztę trzeba będzie jeszcze
poczekać.

Pan

Sławomir Styka

Przystąpiono

-

poinformował, że

taka

uchwałajest

podejmowana również w innych gminach.

do głosowania:

Za-lO
Przeciw -O
Wstrzymało się - I
Rada Gminy podjęła w/w

Sprawy

różne

uchwałę

10 głosami za i jednym

wstrzymującym się.

i wolne wnioski

Seweryn Kornak - zwrócił się z prośba od mieszkańców aby wywierać naciski na Policję, aby te
patrole prewencyjne częściej pojawiały się na terenie Świlczy.
Zaznaczył, że na zebrania wiejskie sołtys zaprasza Dzielnicowego, jednak nigdy nie skorzystał
z zaproszenia .
Wójt - zobowiązał się przekazać informację Komendantowi Policji. Jednocześnie przekazał informację
dot. dróg, otóż zmieniała się procedura wyłaniania oferentów, cena stanowi dzisiaj 60% oceny oferty i
to spowodowało zapisy które musi gwarantować wykonawca jeśli chodzi o zatrudnienie, spowodowały
bardzo duży wzrost cen jeżeli chodzi o wykonawców. Propozycje, które dzisiaj są złożone znacznie
odbiegają od tych wartości. Przygotowywane są również projekty wykonawcze niezbędne do realizacji
zadania dotyczących modernizacji energetycznych budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza.
W miejscowości Dąbrowa został rozpoczęty remont klatki schodowej przy współpracy z ZOZ Nr 2
gdzie Gmina ma wykonać zabezpieczenie przeciwwilgociowe, resztę ZOZ. Przed nami jest jeszcze
kwestia reformy oświatowej . Trzeba się będzie starać bezboleśnie to realizować natomiast trzeba mieść
świadomość że jest bardzo trudna sprawa i tym bardziej bardzo delikatna wymagająca nadzorowania i
spokoju. Z punktu widzenia komunikacji to musimy jeszcze poczekać aż będziemy ogłaszali kolejny
przetarg. Zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby kilka zadań w miejscach newralgicznych gdzie
rzeczyw iście takie naprawy są niezbędne i przekazywać informacje gdzie takie naprawy należałoby
podjąć.

Pan Zbigniew Pasterz - zwrócił uwagę na drogi na które z prywatnych posesji przez ogrodzenia
wystają gałęzie drzew i poinformował, ze interweniował u właścic ieli ale bez skutku. Kolejna sprawa
dot. lampy przy drodze gminnej na Lipie, która jest cała zarośnięta drzewami i co za tym idzie zasłania
światło.

Wójt urosną

stwierdził, że mieszkańcy, muszą być świadomi, że kiedy robą nasadzenia to z małych drzewek
wielkie drzewa i wtedy staje się to problemem bo właściciel drzewa stwierdza że nie ma środków
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żeby poprzyc inać .

Drzewa trzeba formować od początku dbając aby na drogę j ego gałęzie nie
wystawały .. Obcinając gałęzie za mieszkańców realizuj emy wtedy obowiązek właścicie l i posesji z
pieniędzy pub licznych . Tworzenie tego typu precedensu spowo duje, że nasadzen ia będą prywatne, a
utrzyma nie dróg i przyci nanie drzew za pieniądze publiczne czego Gminie nie wo lno robić, bo
obowiązek ten spoczywa na właściciel u drzewa i nieruchomośc i przylegających do pasa drogowego.
J an Zaj ch owski - zasugerował, że na aleji lipowej w Rudnej Wielkiej od drogi 1333 do parku są drzewa
w złym stanie. Jedno z tych drzew spadło przy ostatnich zawiejach. Drzewa są zabytkami przyrody
jednak zagrażają bezpieczeństwu dla samochodów tam przejeżdżających i przechodniów. Następnie
zwrócił s i ę z prośba o zdjęcie siatek przeciwśniegowych, gdyż rolnicy zaczynają wyjeżdżać w pola .
Wój t - poinformował, że siatki są już śc iągane, Odnośnie drzew wyjaśnił, że w roku ubiegłym drzewa
podlegały korekcie . Może ją wykonywać firma, któ ra ma stosowne uprawnienia dlatego, że obszar jest
pod opieką konserwatora zabytków wi ęc samodzielnie nie można tego zrobić. Ta korekta została
zreal izowana . Jest ktoś, kto ma do tego uprawnienia i tak to jest realizowane. Z drugiej strony może się
zdarzyć , że rzeczywiście stanie się nieszczęście drzewo się wywróc ić i coś uszkodzi. Natomiast
informacje zostały przedstawione osobie z uprawnieniami i tak też ona ocenia zarów no stan zdrowotny
drzew jak i możliwości wyko nania korekty w zadrzewieniu. Następnie zwrócił się do Sekretarza Gminy
o rozeznanie temat u w zakre sie dokonan ia kolej nej korekty w tej materii.
Pan Ryszard F ra nczy k - przypo mniał, o tym, że przy wykonywaniu główna magistrala
świ atłowodowa w Bratkowicach finny wyko nawcze wybudowały studzienki zbiorcze na rowach
przydrożnych . Teraz ziemia obrywa się przy tych studzienkach. Niektóre studzienki są odkryte. Zwróc ił
się z prośbą aby tę fi nnę wezwać do poprawy . Następna sprawa to rozwa lające się sta re domy i stodoły
co jest nieestetycz ne. Czy j est możliwość zmob i lizować właścicieli tych obiektów do uporządkowania
terenów.
Wójt - Od nośn ie studn i nal eży zgłosić się do drogowców, wskazać l okalizacj ę i stosowne pismo w tej
sprawie trafi do firmy. Odnośnie wa lących się budynk ów to jest to prawo własności, ale jeżeli coś będzie
można w tej sprawie zrobić to takie próby zostaną podjęte .
Sewe ryn Kornak - odn iósł się do podej mowanej na poprzedniej sesj i uchwały w sprawie Taryfy za
doprowadzenie wody i od prowadzeniu ścieków. Stwierdził, że w budżecie zostały zabezpieczone środki
na dopłatę do taryfy i zapytał dlaczego nie zostały one przedłożone do proj ektu uchwały na dopłatę.
T ad eusz Pachorek - wyjaśn ił, że w taryfie nie ma dopłaty i nie została ona na ten rok przewi dzia na.
Podwyżka wyniosła 0,27 zł a zatem połowę tej kwoty która wcześn iej wynikała z rozliczenia
amortyzacj i i według założeń do taryfy .
Sewe ry n Kornak - przypomniał, że na posiedzeniu Komisj i Fina nsów Publicznych ... Pani Skarbnik
zreferowała projekt budżetu i wskazała, że będzie dopłata do taryfy. Później na pytanie
przewodn i czącego komisji budżetowej potwierdziła to i w uzasadnieniu do budżetujest wskazana kwota
około 238.500,00 zł i jest to op isane jako kwota do taryfy czy ewentualnie to skalkulowanie tej taryfy,
która jest podjęta czy to się zawiera ta dopłata w tej kalkulacji czy to ma być osobno uchwała podjęta ,
bo w tym momencie patrząc na opis uchwały budżetowej wydaje się, że j ednak ma być podjęta uchwała
co do dopłaty w tej materii.
Wójt- wyjaśnił, że nastąpiły zmiany w kwestii dotyczącej warunków i wysokości amortyzacji., dlatego,
że sprawa była procedowana dość długo, kwota ogó lna 1200.000 została pomniejszona do kwoty
609.000,00 zł. Umowa zawarta w poprzedniej kadencji określała wzrost taryfy i włączenie do taryfy
stawki amortyzacji, która doce lowo w 5 roku wynosiła 1.200.000 zł. Zostało włożone dużo pracy nad
tym żeby mieszkańcy nie byli obciążeni horrendalnymi podwyżkam i z tytułu opłaty za ścieki i to się
udalo się to prze procedować . Dokładne informacje zostaną przekazane na następnej sesj i, zaznaczył
jednak, że te opłaty nie będą tak uciążliwe dla m i eszkań ców.
Tadeusz Pachorek - w uzu pełn ieni u dodał, że kwota amortyzacji zm n iejszyła się do tej wielkości, a
automatycznie stawka spadła pon i żej 5,00 zł, a m iała być w wysokości 6,30 zł. W obecn ym roku, w
budżecie na pewno są środki na dopłatę, dlatego, że Taryfa wchodzi z dn iem l kwiet nia 20 17 r., a zatem
pierwsze trzy m ies iące tego roku doplata j eszcze funkcjon uje.
Pan Sewe ryn Kornak - podzi ękował za przekazane informacj e.
Wójt - po i nformował, że po otrzy mani u m ateri ałów na sesję w okresie siedmiu dni możn a wszys tkie
informacje uzyskać i rozwiać wątp liwości . Na następną sesję Wójt zobowiązał się przygotować
szczegółowe inform acj e w tej sprawie.
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Piotr Wanat - poinformował, że na każdą sesj ę Rady Gminy jest wysyłane zaproszenie do Komendanta
Posterunku Policji w Glogowie M ałopolskim Pana Janusza Pustelaka i niej ednokrotnie na sesjach
bywał. Z uwagi na to, że zaczyna się okres wiosenny ludzie zaczną wychodzić na ulicę chodniki, będzie
więcej problemów zwrócił się z prośbą o przygotowanie nurtujących spraw i na następna sesję oprócz
zaproszenia Przewodniczący zobowi ązał s ię zaprosić Pana Komendanta telefonic znie .
Wójt - Złożył podziękowania za udzi ał w konsultacjach za bardzo ciężką pracę. Patrząc z perspektywy
spotkań samorządowych , przez 10 lat nie spotkał si ę z taką frekwencją ij eżeli pojawiały się dyskusje to
były one rzeczowe. Podziękował wszystkim radnym , sołtysom i za pośrednictwem internetu wszystkim
organizacją społecznym, organizacjom, które działają na terenie Gminy. Poinformował również, że
wynik konsultacji świadczy jednoznacznie że na dzień dzisiejszy mieszkańcy nie widzą możliwości
poszerzenia Rzeszowa o Gminę Świlcza. Podkreślił że wyniki będą ogłaszane na następnej sesj i, będzie
również procedowana uchwała w tej sprawie.
Piotr Wanat - Złożył życzen i a dla wszystkich pań z okazj i Dzień Kobiet.
Przewodni czący Rady Gminy Piotr Wanat zamknął obrady XXXVIII sesji rady Gminy które trwały od
godz. 16.00 do 17.10.
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