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Zebranie zostalo otwarte przez Sołtysa Pana Adama Mazura o godz. I 1.30.
Na podstawie li sty obecności w/w stw ierd z ił brak qllorum . Wobec po wyższego
Pan Adam Mazur wyznaczył drugi termin otwarcia zebrania na godz. I 1.45.

Na okoliczność przeprowadzonego zebrania została sporządzona li sta obecności osób
uc ze stnicząc yc h. Wedłu g li sty w zebraniu uc zestnic zy ło 40 osób.
Na protokolanta ze brania prowad zący
a kceptacj ę uczestni ków zebrania.

za pro pon ował

Pana Teo fila

Kawę .

który

uzys kał

Na wstępie Sołtys powita! zebranych mieszkariców oraz Zastępcę Wójta Gminy Świlcza
Sławomira Stykę. radn ego powiatowego Tadeusza PachOl'ka , radnych Gminy Świlcza
Tomasza Biał ego, Sławomira Szota, E l żb i e tę Ocżoś, Kierownika Referatu Jacka Li sa.
I.
Sołtys przed stawił porządek

zebrania

I.Otwarcie zebrania
2.lnformacja Wójta o reali zacji inwestycji Sołectwie Świlcza
3.Podjęcie uchwał y w sprawi e zmiany przeznaczenia środk ów z Fundusz Sołeckiego z 2019,
4.Podjęcie uch wały podziału fundu szu sołeckiego na 2020 rok - kwota 40876 ,3 0zl.
S.Sprawy r óZne i wnioski.

w

Przebieg zebrania
II.
Zastępca

Wójta przed s tawił
zebrani a .tj. 03.02.2019.

rea li zacj ę

zadali inwe stycyjnych za okres od poprzedni ego

- zaznac zy ł że

na Wszystkie inwestycje wy konane w poprzedniej kadencji i obecnie nie
uruchomiony kredyt a zad łu że nie z 23 mln. zł zmni ejszy ło s i ę do 15mln.zl.

został

11I.
Sołtys poddał gło so waniu

na

piłk oc hwy ty

przenies ienie ś rodków z Fundusz Soleckiego, zamiana zadaszenia
- kwota 1OOOOzl. U chwała została jednogłośnie przegło sowa na.

IV
1. OSP - zakup pralki
2000zł
2. Dopo sażeni e Pawilonu Sportowego
8000 zł
-zak up wózka do malowania linii
3 000zł
-zakup i montaż klimatyzatora na pawilonie '
5000z ł
3. Doposaże nie Przedszkola
I 5824zł
-ogrodzeni e urząd ze li do ćwiczeń na placu zabaw
4.Zakup urząd ze ń do ćwic zeń na placu zabaw
dla doroslych -Kamyszy n
1 5052 . 30z ł
Uc h wała j ed no g lo ś ni e zos tała przeg ło s owana.

....... ..

v.
Sprawy

ró żne

- dyskusja.

Pan Pacho rek
- zakupiony zostal ciągnik z plugiem do odśnieżania chodników za kwotę 70tys.zł.
- zakupiona koparko-spycharka JCB za kwotę 400tys.zł,
- zakup baterii fotowoltaicznych- zmniejszył zużycie energii elektrycznej na obiektach
Zakładu , aktualne koszty za energię to l mln-rocznie,
- jeszcze rok wszystkie śc ieki będ ziemy przerabiać na oczyszczalni - Kamyszyn,
w 2021 r. 70% śc ieków będ z ie odprowadzana do miasta Rzeszów,
- zlą jako ść wody w sieci proszę zg las zać do Zak ladu Kanalizacji ,
- chodnik w stron ę Chalupek będzie kontynuowany razein z U rzędem Gminy.
Pan Wójt

Sławomir

Styka
Biały złożył

- radny Pan Tomasz
niebezpiecznych.

interpelacje o wykonanie 2

przejść

dla pieszych

w miejscach

- uzyskanie zgody wy maga aby chodnik był po 2 stronach drogi,
- nie można naprawiać nawierzchni dróg je że li nie jest s ię wlaścicielem, obecnie w
jest 35spraw dotyczącyc h dróg sołectwa -.Swilcza.
Sołtys

-

sądzie

Adam Mazur

zamontować ła w kę

przy podziemnym przejściu - sugestia
na górze - przy sk lepie.

koło

Bankomatu.

zamontować tablic ę ogłoszeń

Pan Mateusz

Zaw iślak

.

- droga utwardzona kamieniem w kierunku Woliczki po burzy
Pan Zbign iew

została

zni szczona,·

Łącała

- gdzie s ię pod ziała kratka ście kowa w drodze która
·brakjej powoduje podtapianie mojej posesji.

była

asfaltowana

koło Stanisława

Trali,

Pan Kazimierz Gniewek
- czy są inforIllacj e odnośnie posterunku Policji.
Pan Wójt

Sławomir

Styka

- było zgłos ze ni e o uszkodzeniu drogi , będ zie wysłany pracownik w celu oględzin,
- informacj e o ni e prawidłowośc iach przy wykonywaniu robót najlepiej zgłaszać w trakcie
trwania.
- dokumentacj a projektowa na budowę budynku .Policji w·Trzcianie zg ło szona. wymagana
jest zgoda Ministerstwa

Pani

Elżb i eta Błażejc zy k

-pod ziękowała za wspó łpracę i wykonanie drogi'i pl ac u zabaw na Kamyszyni e.
-zasyg nalizowała potrzebę

poszerze nia s krzyżowa nia i drogi w st ronę oczyszczalni
i zapytala czy kursy MPK - wszystkie, możn a przed iu żyć na Kamyszy n.

Pan Wójt

Sławom ir

Styka

- przebudowa skrzyżowania jest uwzg l ęd niona przy budowie drogi na Otokę,
wni osek o dofinasowanie budowy drogi l ączącej Kamyszyn z drogą na Mrowie
jest z lo żony.
- rząd wspiera tran sport PKS , ni e wsp iera MPK.
Pan Krzysztof Styka
- czy wymiana lamp sodowych na ledowe jest p rzewidziana na Kamyszy nie.
Pan Lukasz Ciuba
-jest mi ej sce na poszerżenie drogi w stronę oczyszcza lni
-przewód sądowy trwa - działka 37 13
Pan Wójt Slawomir Styka
-lampy są przewidziane do wymiany,
-wn iosek zł ożyć przez radnego do Urzędu Gminy do rozpatrzenia i

uj ęcia

w

bud żecie ..

Pan Adam Styka
-droga nie skom unali zowana jest

drogą gromadzką.

stud zienki zapadnięte-utward zi ć

drogę .

Pan Wój1 Slawomir Styka
-studzienki

zostaną przeglądnięte ,

Pan Wojciech

kruszywo

uzupełnione .

Jarzą b

-.droga-ścieżka została

za niedbana. kilka wywrotek ziemi

pozwoliło

by ją

przywrócić

użytkowan i a.

Pan Wójt

Sławomir

-droga zostanie

Styka

prze g lądni ęta

przez pracownika . .

Pani Teresa Kaszuba
-oznakować drogę

Pan Wójt

Zjazd -Wjazd,

Sławoillir

często

Styka

-wn iosek za interesowanych do so ltysa.

kierowcy z tego powodu

mają

problemy.

do

Zebranie

Na tym

zakończo no

o 13: 1O

protokół zak ończono

i podpi sano.

Sporządził

Teofil Kawa

Zatwierdzil
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