RADA GMINY
ŚWILCZA

PROTOKÓŁ 31/2020

XXXI sesji Rady Gminy Świlcza
z dnia 7 grudnia 2020 r.
Sesję Nr XXXI otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Świlcza Pan Piotr Wanat,

wszystkich radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności w sesji
ucze stniczyło 14 radnych, co stanowi kworum przy którym Rada może obradować
i podejmować uchwały. Porządek obrad wraz z materiałami radni otrzymali w terminie
ustawowym pocztą e-mail.
który

powitał

Pan Piotr Wanat przedstawił porządek obrad i poinformował,
punkty, które będą procedowane przed sprawami różnymi.
Porządek

że

Wójt

obrad wraz z dodatkowymi punktami przedstawia się

zgłosił

trzy dodatkowe

następująco:

l. Przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja z realizacji uchwał, d ziałalności Wójta i Urzędu Gminy.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na
Terenie Gminy Świlcza.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Pojęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Mrowli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Woliczka.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. l).

Przystąpiono

do

głosowania

w sprawie zmiany

Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami "za"
(w załączeniu protokół głosowania)

Protokół

XXX sesji Rady Gminy

został przyjęty

porządku

dokonała

obrad.

zmiany

porządku

obrad,

bez uwag.

Ad 2). Informacje z realizacji uchwał działalności Wójta i Urzędu Gminy Świlcza radni
otrzymali pocztą elektroniczną.

Ad. 3). Podjęcie uchwały
Terenie Gminy Świlcza.
Pan Piotr Wanat

zmieniającej

Przewodniczący

Regulamin Utrzymania

Rady Gminy

przed stawił

Czystości

projekt

i

Porządku

uchwały

i

na

otworzył

dyskusję·
Pan Mieczysław

Leja przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych,
Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.
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Pan Piotr Wanat

poinformował, że Państwowy

przesłał pisemną, pozytywną opinię
Przystąpiono do głosowania:
Rada Gminy jednogłośnie 14

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
do przedstawionego projektu uchwały

głosami

"za"

podjęła przedstawioną uchwałę.

(w za!.

protokół głosowania)

Ad.4). Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pan Piotr Wanat przedstawił projekt uchwały i otworzył dyskusję .
Pan Mieczysław Leja przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych,
Gospodarki , Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.
W dyskusji głos zabrał: pan Kazimierz łagowski sołtys sołectwa Trzciana, Pan Adam dziedzic,
Wójt Gminy Świlcza, Pani Karolina Jasińska Radca Prawny, Pan Piotr Wanat.
Przystąpiono do głosowania :
Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami "za" podjęła przedstawioną uchwałę. (w zał.
protokół głosowania)

Ad.S). Pojęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

opłaty

za gospodarowanie

Pan Piotr Wanat przedstawił projekt uchwały i zaproponował, aby w § I ust. 2 "ustala się
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 33 zł za osobę
miesięcznie" wpisać - .... 32 zł za osobę miesięcznie. Natomiast w § I ust. 3 "Ustala się
stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
w wysokości 99 zł za osobę miesięcznie" wpisać - ... 96 zł. za osobę miesięcznie.
Pan Mieczysław Leja poinfonnował, że Komisja Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony
Środowiska i Spraw regulaminowych pozytywnie zaopiniował projekt uchwały, natomiast
przedstawioną propozycję zmian stawki jako Przewodniczący tej Komisji w pełni popiera.
W dyskusji głos zabrali: Pan Piotr Wanat, Pan Ryszard Franczyk sołtys sołectwa Bratkowice.
Przystąpiono

do głosowania;
Rada Gminy 13 głosami "za" i l głosie
uchwałę. (w zał. protokół głosowania)

"wstrzymującym się" podjęła przedstawioną

Ad.6). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy ŚwiIcza na rok
2020.
Pan Piotr Wanat przedstawił projekt uchwały i otworzył dyskusję.
Pan Mieczysław Leja przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych,
Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych
W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami "za" podjęła przedstawioną uchwałę. (w zał. protokół
głosowania)

Ad.7). Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Mrowli.
Pan Piotr Wanat przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i otworzył dyskusję.
W dyskusji udział wzięli: Pan Piotr Wanat oraz Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza.
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W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami "za" podjęła przedstawioną

uchwałę.

(w za!.

protokół głosowania)

Ad.8).

Podjęcie uchwały

położonej

w sprawie
w miejscowości Woliczka.

obciążenia

komunalnej

Pan Piotr Wanat przedstawił projekt uchwały i otworzył

nieruchomości

gruntowej

dyskusję.

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami "za" podjęła przedstawioną

uchwałę.

(w

zał.

protokół głosowania)

Ad.9). Sprawy

różne

i wolne wnioski.

W sprawach różnych głos zabrali:
w sprawie oświetlenia ulicznego: Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza oraz radny Pan
Piotr Wanat.
W

związku

z wyczerpaniem

porządku

obrad

Przewodniczący

Rady Gminy Pan Piotr Wanat

zamknął obrady XXXI sesji Rady Gminy Świ1cz, które trwały od godz. 16.15 do 16.42.

Protokołowała: Bożena Pięta

/
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