Świlcza 03.02.2019r.

Protokół

z zebrania wiejskiego sołectwa Świlcza odbytego w dniu 03.02.2019r.
Zebranie

zostało

rozpoczęto

Sołtys

otwarte przez

poprosił

Pan Szot oraz Pan

Sołtys zaproponował
Sołtys

względu

Adama Mazura o godz. 11.30, ze

na brak quorum zebranie

w 2 terminie o godzinie 11.45.

Adam Mazur

ndstępnie

Sołtysa

przedstawił

możliwość wglądu

Biały

Mateusza

protokołu

Pani Radna

Oczoś,

oraz Pan Radny Powiatowy Pachorek.

Zawiślaka

na protokolanta zebrania, nie
zaproponował

plan zebrania wiejskiego, oraz

do

się, głos zabrała

nowo wybranych Radnych o przedstawienie

było

innych propozycji.
protokół-każdy

nie odczytywanie

z wcześniejszego Zebrania, jest on wystawiony na stoliku obok list

ma

obecności.

Plan zebrania:
-podjęcie uchwały

w sprawie zmiany przeznaczenia

części środków

-podjęcie uchwały

w sprawie przeniesienia pomnika

Bł.

z Funduszu

Sołeckiego

na 2019

Ks. Balickiego

-Wystąpienie P Wójta - sprawozdanie ze zrealizowanych inwestycji w sołectwie Świlcza za 2018 i plany na rok

2(119
-wolne wnioski
poinformował

SGitys

że zostały

pieniądze

które

były

zarezerwowane na zakup dyktafonu,

pozostało

ok.

1299.02 zł które Rada Sołecka chciała by przekazać na doposażenie hali Sportowej w Świlczy - zakup krzesełek
skłaoanych.
5prawę

roddano

Sołtys

przedstawił

pIJinformował

głosowaniu: za

że

TAK byli wszyscy, nikt

się

nie

sprzeciwił

ani

wstrzymał

propozycje przeniesienia pomnik Bt. Ks. Balickiego.

Głos

zabrał

zbudowany w 2006r obelisk utrudnia funkcjonowanie parkingu k

notorycznie uszkadzany, przez

parkujące

auta dlatego

należałoby przenieść

Pan Artur Szary,

Urzędu

Gminy, jest

go, wskazana lokalizacja to skarpa

obok Szkoły w Świlczy.
Sołtys zwrócił się

Głos zabrał
zmieniał

Sołtys

Pan

clo zebranych czy

Stanisław

lech:

są jakieś

prosi o

pytania, propozycje.

szerszą dyskusję gdyż

nie

chciał

by aby pomnik w

przyszłości

znowu

lokalizacje

oprawa przeniesienia pomnika trwa już kilka lat, nie ma innej formy/sposobu podjęcia decyzji jak

głosowania

na Zebraniu

Sołeckim

Pan Wójt Adam Dziedzic: to kolejna dyskusja, UG nie zamierza

nadawać

i Gmina decyzje uczestników zebrania uszanuje, zebranie

sołeckie

podejmowania decyzji w sprawach

lokalizacji, jest to decyzja

mieszkańców

jest najszerszym zgromadzeniem do

Sołectwa

Sołtys przeprowadził głosowanie

Za

było

37 osób

Przeciw Oosób
Wstrzymała się

1 osoba
przedstawił

Pan Wójt Adam Dziedzic

w postaci prezentacji w Power Poincie inwestycje zrealizowane na terenie

Sołectwa Świlcza za rok Z018r.

Dyskusja
Pan Pachorek

przedstawił

inwestycje zrealizowane we

współpracy

z Powiatem Rzeszowskim, chodzi min o

chodnik Świlcza - Mrowia, Mrowia -Rudna, Bratkowice -Trzciana, chodnik na Chałupki na łączną kwotę 1
066000zf
Na rok 2019 przewidziane jest kilka inwestycji w tym w Zespole
w Zespole

Szkół

Specjalnych w Mrowli, prawdopodobnie

Szkół

będzie

Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie,

stworzone przedszkole i żłobek w starej szkole

w Mrowli.
Są prowadzone rozmowy w sprawie przekazania budynku byłego komisariatu w Świlczy na potrzeby Policji.
Opłaty

za wody i

przypadku

ścieki

działalności

na 2019r 40 gr i 70gr w przypadku

gospodarczej za

działalności

gospodarczej

wodę

na 22 i 60 gr w

ścieki.

Śmieci będą drogie gdyż upadła duża część firm komunalnych, stąd monopol i wysokie ceny śmieci.
przedstawił

Pan Wójt Adam Dziedzic

w postaci prezentacji w Power Poincie planowane inwestycje na terenie

Sołectwa Świlcza na rok 2019r.
Sołtys

Adam Mazur

Pan Szczypel
Prosił

przeszedł do

Wiesław,

dyskusji i wolnych wniosków

dlaczego zwolniono go z Grupy Interwencyjnej?

o regularne czyszczenie studzienek burzowych k Pana

Pan Wójt Adam Dziedzic:
inspekcji Pracy,

jeżeli były jakieś

jeżeli okaże że są

winni

Wcisło,

Mazura i w

stronę chałupek

uchybienia przy zawieraniu umów o

nieprawidłowości w

tej sytuacji to

poniosą

pracę

to

proszę

je

zgłosić

do

konsekwencje.

Natomiast jeżeli chodzi i studzienki burzowe to są odpowiednie służby w UG Świlcza i Powiecie Rzeszowskim
do oczyszczania ulic.
Pan Tadeusz Rzucidło na wniosek kolegi prosi o zamontowanie na mostku na małą stronę/duża stronę barier
ochronnych

gdyż

istnieje

niebezpieczeństwo poślizgu

i spadnięcia z mostka

Pan Wójt Adam Dziedzic - trzeba sprawdzić kto dysponuje tym mostkiem, w czyich kompetencjach jest ten
obiekt, prosi o pozostanie po Zebraniu celem omówienia sprawy

Pan

Sławomir

Styka - sprawa jest znana, trzeba

poszerzyć

mostek, jest to prawdopodobnie w gestii

Spółki

Wody Polskie
Pan Stachurski pyta o kontynuacje chodnika w kierunku
Pani Teresa Kaszuba - pyta kiedy
zgadzają

będzie

południowym

wykonany chodnik k Pani Burej, wszyscy okoliczni

mieszkańcy się

na jego wybudowanie

Pan Jacek Lis- jest tam projektowana przebudowa drogi k Pani Burej i Pana Pacyny, podniesienie mostka
umocnienie skarpy k pana Miazgi
Sołtys

gdyż może się

droga

obsunąć

prosi O wysłanie pracownika UG

Pan Wójt Adam Dziedzic wyślemy kolejny raz człowieka, bo sprawa już jest długo analizowana, potrzebna jest
zgoda wszystkich

mieszkańców

zgód wszystkich

właścicieli

których ta przebudowa dotyczy, Gmina nie zrobi inwestycji bez dokumentacji i

gruntów których ta inwestycja obejmuje. Pan Wójt

wyraża chęć

kolejnego

spotkania w tej sprawie.
Pan Gniewek Kazimierz - czy
Pan Wójt Adam Dziedzic

ruszyła

sprawa

wysłaliśmy

odnośnie

posterunku Policji?

pismo do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie o przekazaniu

CZęSCl

budynku w użyczenie, mamy deklaracje od Komendanta Policji w G/ogowie Młp o woli współpracy, czekamy na
decyzje Starosty. Wszystkie obietnice przedwyborcze
Sołtys zakończył

są

realizowane.

zebranie.
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Uchwała

nr 1/2019

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Świlcza
Z dn. 3.02.2019r.

w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie
sołeckiego

funduszu

Na podstawie art.S ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu
uchwala

środków

się

co

sołeckim

(Dz. U. z 2014 roku, poz. 301).

następuje:

§1
Uchwala

się

pozostałych

wniosek o
ze

zmianę środków

środków

funduszu

sołeckiego

z zakupu dyktafonu na zakup

krzesełek

w Świlczy na wyposażenie Sali gimnastycznej.

§2
Wykonanie

uchwały

powierza

się sołtysowi

§3
Uchwała wchodzi

w

życie

z dniem

podjęcia.

,"
~

na 2019 roku

.....

0.

-"

dla

Szkoły

Uchwała

nr 2/2019

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Świlcza
Z dn. 3.02.2019r.

Bł.

w sprawie przeniesienia pomnika

Ks. Jana Balickiego

§1
Uchwala

się

wniosek o przeniesienie

z terenu parkingu na

Bł.

drugą stronę

Ks. Jana Balickiego

drogi przy Szkole

§2
Wykonanie

uchwały

powierza

się Sołtysowi

§3
Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem

podjęcia

