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Rudna Wielka 29. września 2019 r.
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Rudnej Wielkiej
z zebrania m ieszkańc
w przedmiocie podziału fundusz sołeckiego na rok 2020 r.
z dnia 29. wrzeŚni 2019 roku

Godz. 14 00 - rozpoczęcie zebrania przez sołtysa Rudnej Wielkiej Tomasza Salacha. Ze
względu na brak quorum potrzebnego do podjęcia uchwały , zebranie zostało zamknięte
i ogłoszony został termin powtórnego rozpoczęcia zebrania o godz. 14 1S
Godz. 14 15 - drugie rozpoczęcie zebrania. Prowadzący Tomasz Salach powitał zebranych i zaproszonych gości : Mirosława Miłka - radnego powiatu rzeszowskiego, Adama
Dziedzica - wójta gm. Świlcza, Piotra Wanata - przewodniczącego Rady Gminy Świl
cza i dzielnicowego Posterunku Policji w Głogowie Młp . aspiranta Ryszarda Selwę .
Po tym prowadzący przedstawił następujący porządek niniejszego zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Powitanie zaproszonych gości
3. Powołanie protokolanta zebrania
4. Wystąpienie Wójta Gminy Świlcza
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
6. Zgłaszanie propozycji przeznaczenia funduszu sołeckiego
7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia środków funduszu
sołeckiego na rok 2020
8. Sprawy różne i wolne wnioski
9. Zakończenie zebrania
Został

W

on jednogłośnie

przyjęty

przez obecnych.

następnej kolejności powołany został

protokolant zebrania -

Bogusław

Orchowski.

Następnie zabrał głos Wójt Gminy ŚWilcza , pan Adam Dziedzic. Przedstawił przebieg

aktualnie prowadzonych inwestycji i przedsięwzięć w szczególności na terenie sołectwa
Rudna Wielka jak np. kontynuacja budowy stadionu sportowego w naszej miejscowości ,
założenia projektu usuwania azbestu z terenu wsi , modernizacja oświetlenia na terenie
wsi i gminy oraz zaprosił mieszkańców do wzięcia udziału w szkoleniach informatycznych organizowanych przez UG Świlcza w ramach projektu grantowego pn. "Rozwijamy
kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza" . Poinformował również zebranych o aktualnych
zasadach wywozu odpadów, także wielkogabarytowych oraz odpłatnościach za wywóz
śmieci.

W następnej kolejności wybrana
nad uchwałą o rozdysponowaniu
wski i Tomasz Salach .
Następnie sołtys

została
środków

Komisja Skrutacyjna nadzorująca głosowanie
z fundusz sołeckiego w składzie: Jan Zajcho-

Tomasz Salach poinformował zebranych o projekcie rozdysponowania
funduszu sołeckiego na rok 2020 w wysokości 40.876,30 złotych. Przedstawiał się on
następująco:

1. Doposażenie siłowni zewnętrznej w ławki, alejki, stół do gry
- 15 000 złotych
2. Zakup materiałów do przeprowadzenia remontu strażnicy OSP
(wyciąg spalin, oświetlenie)
- 3 000 złotych
3. Zakup wyposażenia dla strażnicy OSP (szafki ubraniowe bojowe,
4 szafki na 3 osoby)
- 6 000 złotych
4. Zakup dodatkowego wyposażenia dla wozu bojowego lekkiego OSP
- 3 000 złotych
( gaśnica, pachołki, tIumice, węże)
5. Zakup wyposażenia dla placu zabaw w Szkole Podstawowej (ławki) - 5 000 złotych
6. Dofinansowanie wydawnictwa "Rudnian"
- 2 000 złotych
7. Zagospodarowanie terenu wokół budynku klubowego i parkingu
przy stadionie sportowym
- 6876,30 złotych
Razem

- 40.876,30

złotych

Po tym zabrała głos pani Olga Rusin-Przywara i zawnioskowała o zwiększenie funduszu na rzecz wydawnictwa "Rudnian" o 1 tysiąc złotych. Zabierający po niej głos pan
Piotr Wanat przedstawił szczegółowo zasadność przeznaczenia proponowanej kwoty
na remont i rozbudowę siłowni w Rudnej Wielkiej. Zaproponował też , by fundusze na
redagowanie i wydanie kwartalnika "Rudnian" pozyskiwać zamieszczając w nim reklamy
sponsorów oraz z funduszu gminnego.
Z kolei zabierający po nim głos pan Wojciech Węgrzynowicz zaapelował o zwiększenie
dofinansowania dla Stowarzyszenia dla Rudnej Wielkiej i wydawnictwa "Rudnian".
Po tym dokonano korekty projektu , dofinansowując Stowarzyszenie i wydawnictwo "Rudnian" na łączną kwotę 3 000 złotych.
Sołtys

cje

Tomasz Salach przedstawił uaktualniony
jak następuje :

podział

kwot na poszczególne inwesty-

sołeckie

1. Doposażenie siłowni zewnętrznej w ławki, alejki, stół do gry
- 14 400 złotych
2. Zakup materiałów do przeprowadzenia remontu strażnicy OSP
- 3 000 złotych
(wyciąg spalin, oświetlenie)
3. Zakup wyposażenia dla strażnicy OSP (szafki ubraniowe bojowe,
4 szafki na 3 osoby)
- 6 000 złotych
4. Zakup dodatkowego wyposażenia dla wozu bojowego lekkiego OSP
( gaśnica , pachołki, tIumice, węże)
- 3 000 złotych
5. Zakup wyposażenia dla placu zabaw w Szkole Podstawowej (ławki) - 5 000 złotych
6. Dofinansowanie wydawn ictwa "Rudnian"
- 3 000 złotych
7. Zagospodarowanie terenu wokół budynku klubowego i parkingu
- 6476,30 złotych
przy stadionie sportowym
Razem

- 40.876,30

złotych

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą o przyjęcie rozdysponowanego
funduszu sołeckiego na 2020 rok. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na ogólnie zebranych 53 osoby (według listy imiennej), wynik głosowania był następujący:

za przyjęciem uchwały
przeciwko przyjęciu uchwały
wstrzymało się od głosowania

- 52 osoby
- 1 osoba
- O osób

Po głosowaniu kolejnym punktem przyjętego porządku zebrania były wolne wnioski i
uwagi mieszkańców Rudnej Wielkiej .
Jako pierwszy zabrał głos pan Zdzisław Sagan, zgłaszając problem uciążliwego hałasu ,

powodowanego przez motocyklistów, szalejących po zmroku na drogach technicznych
przy trasie S-19. Odpowiadający mu aspirant Ryszard Selwa poradził, by w podobnych
powtarzających się przypadkach złożyć oficjalne zawiadomienie na telefon alarmowy
Policji 997.
Następnie zabrał głos

pan Tadeusz Kloc, w sprawie utwardzenia drogi biegnącej od budynku stacji kolejowej w kierunku zachodnim . Pan Wójt wyjaśnił, że ewentualne podjęcie inwestycji w tym miejscu będzie możliwe po uregulowaniu prawa własności tego
szlaku i wydaniu decyzji komunalizacji terenu.
Kolejny wnioskodawca , pan Jacek Szydełko zaproponował wprowadzenie odbioru
przez ekipę wywożącą śmieci z terenu wsi odbioru odpadów zielonych np. korzenie
drzew itp. Wójt pan Adam Dziedzic stwierdził, że w obecnej chwili nie jest to możliwe.
Następnie pan Jan Zajchowski zaproponował zagospodarowanie tłucznia z ziemią,
znajdującego się niedaleko cmentarza parafialnego. Otrzymał informację od sołtysa , że
to przedsięwzięcie może być zrealizowane nawet w terminie do 1 listopada br.
Z kolei zabrał głos pan Piotr Wanat. Przedstawił plany najbliższych zamierzeń inwestycyjnych na terenie naszego sołectwa , jak planowaną budowę oświetlenia szosy w kierunku cmentarza, utwardzenia parkingu obok Domu Sióstr Zakonnych czy ewentualnej
dalszej budowy chodnika obok drogi w kierunku Rudnej Małej . Ustosunkował się do
uwag mieszkańców w kwestii korekty rozkładów jazdy autobusów nr 8, 20 i 220. Przedstawił też problem niewłaściwego rozmieszczenia banerów wyborczych , zasłaniających
niejednokrotnie wyjazdy z dróg podporządkowanych oraz nagminny proces niszczenia
wiat przystankowych .
Wójt pan Adam Dziedzic zaproponował głosowanie nad sprawą priorytetu inwestycji:
czy lepiej według mieszkańców finansować inwestycje w centrum miejscowości czy na
jej obrzeżach. Zebrani zdecydowanie opowiedzieli się za pierwszą propozycją. Poinformował też o projekcie przywrócenia posterunku Policji w Świlczy oraz związanych z tym
kosztach .
Pan

Zdzisław

mując

Sagan zapytał o tok proceduralny uruchomienia tego posterunku , otrzystosowne wyjaśnienie od dzielnicowego aspiranta Ryszarda Selwy.

Zabierająca następnie głos, pani Halina Pokrywa zapytała o sprawę hałasu emitowanego przez pobliską strzelnicę . Wójt Adam Dziedzic w odpowiedzi poinformował, że w tej
sprawie prowadzone wcześniej badania i ich wyniki zostały zakwestionowane ale są
nadal prowadzone przez kompetentne instytucje aż do wyjaśnienia i wyeliminowania
tych uciążliwości.

Po tym prowadzący sołtys Tomasz Salach zamknął zebranie,
wszystkim uczestnikom i zaproszonym gościom .
Na tym

dziękując

za

udział

w nim

protokół zakończono .

Dnia 29 września 2019 roku, godz. 161 0.
Protokolant:

Bogusław

Orchowski
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Gmina Świlcza

Sołectwa

Zebrania Wiejskiego
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z dnia .. Jf.Pr .~. (r

.................. ..

w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie

środków

funduszu

sołeckiego

Na podstawie art. 5 usl. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
roku, poz. 301 ze zm .), uchwala

się

co

sołeckim

(Dz. U. z 2014

następuje:

§I

Uchwala

Się

wniosek o przeznaczenie

stanowiący załącznik

ś rodków

funduszu

sołeckiego

na '<'OtO
-.1........ rok

uchwały.

do niniejszej

§2

Wykonanie

uchwały

powierza

się

zgodnie z

kompetencją

sohysowi .

§3

Uchwał a

wchodzi w

życie

z dniem

podjęcia.

SOLECl . Rudna Wielka

S

Gmina Świlc

