RADA GMINY
ŚWILCZA
PROTOKÓŁ 42/2021

XLII sesji Rady Gminy Świlcza
z dnia 29 listopada 2021 r.
Sesję Nr XLII otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Świlcza Pan Piotr Wanat,
który powitał wszystkich radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności w sesji
uczestniczyło 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.

Ad.1).

Porządek

obrad

Pan Piotr Wanat przedstawił porządek obrad, który wyglądał następująco:
1. Przedstawienie porządku obrad.

Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2021.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2021.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza
na lata 2021 - 2029.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
,,SAG i Szpital Kliniczny" w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka.
1O. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy
Świlcza na lata 2022 - 2030 oaz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii, w tym konsultacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowego przystanku
komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1388 R relacji Trzciana - Nosówka 2.
3.
4.
5.

Zwięczyca.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy
Świlcza.

15. Sprawy różne i wolne wnioski.
Do tak ustalonego porządku obrad Wójt zgłosił dwa dodatkowe punkty, a mianowicie:
1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ten projekt uchwały będzie procedowany w pkt 4.
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2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania radnym i sołtysom diet oraz zwrotu
kosztów podróży służbowej.
Ten projekt uchwały będzie procedowany w pkt 16.
Przystąpiono

do głosowania w sprawie przyjęcia zmian w porządku obrad.

Radni jednogłośnie 14 głosami „za" przyjęli zmieniony porządek obrad.
Protokół

z XLI sesji przyjęto bez uwag.

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

Ad.3). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok
2021 r.
Pan Piotr Wanat Przewodniczący Rady Gminy Świlcza odczytał projekt uchwały i otworzył
dyskusję.

Pan Mieczysław Leja przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.
W związku z tym, że nikt nie zgłosił się do dyskusji przystąpiono do głosowania.

Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami „za" podjęła Uchwałę Nr XLil/350/2021 Rady Gminy
Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok
2021 r. ( w załączeniu protokół głosowania)

Ad.4) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opiaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pan Piotr Wanat Przewodniczący Rady Gminy Świlcza odczytał projekt uchwały i otworzył
dyskusję.

Pan Mieczysław Leja przedstawił pozytywną opm1ę Komisji Finansów Publicznych,
Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.
W

związku

z tym,

że

nikt nie zgłosił się do dyskusji przystąpiono do

głosowania.

Rada Gminy jednogłośnie 14 glosami „za" podjęła Uchwalę Nr XLII/351/2021 Rady
Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących
z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ( w załączeniu protokół
głosowania).

Ad.5). ). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok
2021 r.
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Pan Piotr Wanat Przewodniczący Rady Gminy Świlcza odczytał projekt uchwały i otworzył
dyskusję.

Pan Mieczysław Leja przedstawił pozytywną op1mę Komisji Finansów Publicznych,
Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych, informując, że zmiana dotyczy
zadaszenia wiaty na targowisku w Bratkowicach.
W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do

głosowania.

Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami „za" podjęła Uchwalę Nr XLII/352/2021 Rady
Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Świlcza na rok 2021 r. ( w załączeniu protokół głosowania)
Ad. 6).

Podjęcie uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Świlcza na lata 2021 - 2029.

Pan Piotr Wanat Przewodniczący Rady Gminy Świlcza odczytał projekt uchwały i otworzył
dyskusję.

Pan Mieczysław Leja przedstawił pozytywną opm1ę Komisji Finansów Publicznych,
Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.
W związku z brakiem dyskusji

przystąpiono

do

głosowania.

Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami „za" podjęła Uchwałę Nr XLII/353/2021 Rady
Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Świlcza na lata 2021 -2029. (w załączeniu protokół głosowania)
Ad. 7). Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanei
jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza.
Pan Piotr Wanat Przewodniczący Rady Gminy Świlcza odczytał projekt uchwały i otworzył
dyskusję.

Pan Mieczysław Leja przedstawił pozytywną op1mę Komisji Finansów Publicznych,
Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.
W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do

głosowania

Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami „za" podjęła Uchwałę Nr XLII/354/2021 Rady
Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza.
( w załączeniu protokół głosowania)
Ad. 8). Podjęcie

uchwały

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pan Piotr Wanat Przewodniczący Rady Gminy Świlcza odczytał projekt uchwały i otworzył
dyskusję.

Pan Mieczysław Leja przedstawił pozytywną op1mę Komisji Finansów Publicznych,
Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.
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Ponadto w dyskusji głos zabrali: Pan Piotr Wanat i Pani Natalia Gawron - Skarbnik Gminy.
W związku z tym, że nikt nie zgłosił się do dyskusji przystąpiono do głosowania.

Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami „za" podjęła Uchwalę Nr XLII/355/2021 Rady
Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości. ( w załączeniu protokół głosowania)
Ad. 9). Podjęcie
transportowych.

uchwały

w sprawie

wysokości

stawek podatku od

środków

Pan Piotr Wanat Przewodniczący Rady Gminy Świlcza odczytał 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 Uchwalę Nr XLII/356/2021 Rady
Gminy Świlcza z dnia 25 października 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie
wysokości stawek podatku od środków transportowych. ( w załączeniu protokół
głosowania)

Ad. 10).
Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego ,.SAG i Szpital Kliniczny" w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka
Pan Piotr Wanat Przewodniczący Rady Gminy Świlcza odczytał projekt uchwały i otworzył
dyskusję.

W dyskusji głos zabrała Pani Anna Niemier Kierownik Referatu ROP.
Pan Mieczysław Leja przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych,
Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych, oraz Pan Adam Dziedzic Wójt
Gminy Świlcza.
Następnie przystąpiono do głosowania.

Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami „za" podjęła Uchwałę Nr XLII/357/2021 Rady
Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego „SAG i Szpital Kliniczny" w miejscowości Świlcza
i Rudna Wielka. ( w załączeniu protokół głosowania)
Ad. 11). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Pan Piotr Wanat Przewodniczący Rady Gminy Świlcza odczytał projekt uchwały i otworzył
dyskusję.

Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach.
Pan Piotr Wanat ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie
W dyskusji głos zabrał Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza.
Pan Mieczysław Leja przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych,
Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych ora Pan Tadeusz Pachorek Radny
Rady Powiatu Rzeszowskiego.
Przystąpiono do głosowania
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Rada Gminy jednogłośnie 14 glosami „za" podjęła Uchwalę Nr XLII/358/2021 Rady
Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości. ( w załączeniu protokół głosowania).
Ad. 12). Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju
Gminy Świlcza na Iata 2022 - 2030 oaz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii, w tym konsultacji.
Pan Piotr Wanat Przewodniczący Rady Gminy Świlcza odczytał 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 Uchwalę Nr XLII/359/2021 Rady
Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2022 - 2030 oraz określenia szczegółowego
trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym konsultacji. ( w załączeniu
protokół głosowania).

Ad. 13) Podjecie uchwały w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowego przystanku
komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1388 R relacji Trzciana - Nosówka Zwięczyca.

Pan Piotr Wanat Przewodniczący Rady Gminy Świlcza odczytał projekt uchwały i otworzył
dyskusję.

Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza zgłosił poprawkę redakcyjną do przedstawionego
projektu uchwały, a mianowicie w par. 1 zapis w nawiasie w zamian: ,,(nazwa przystanku
komunikacyjnego: Trzciana, Posterunek Policji)" zastąpić zapisem: ,,(nazwa przystanku
komunikacyjnego: Trzciana, GCKSiR, Posterunek Policji)"
Pan Mieczysław Leja przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych,
Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych,
Następnie przystąpiono

do

głosowania.

Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami „za" podjęła Uchwalę Nr XLil/360/2021 Rady
Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie w sprawie wskazania miejsca
lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1388 R
relacji Trzciana - Nosówka - Zwięczyca.. ( w załączeniu protokół głosowania).
Ad.14). Podjecie uchwały zmieniającej uchwale w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opiat, jak również trybu ich pobierania.
Pan Piotr Wanat Przewodniczący Rady Gminy Świlcza odczytał projekt uchwały i otworzył
dyskusję.
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Pan Mieczysław Leja przedstawił pozytywną op1mę Komisji Finansów Publicznych,
Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.
W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do

głosowania.

Rada Gminy jednogłośnie 14 glosami „za" podjęła Uchwalę Nr XLII/361/2021 Rady
Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania. ( w załączeniu protokół głosowania)
Ad. 15). Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy
Świlcza.

Pan Piotr Wanat odczytał projekt uchwały i otworzył dyskusję.
Pan Mieczysław Leja przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych,
Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.
Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza, podziękował za propozycję wynagrodzenia zawartą
w projekcie uchwały oraz za ocenę jego pracy. Następnie przytoczył sytuacje z jakimi
samorządy muszą się borykać i jakie napotykają utrudnienia, problemy. Podziękował
pracownikom samorządowym oraz Radzie Gminy za ciężką pracę na rzecz lokalnej
społeczności .

Przystąpiono

do

głosowania

Rada Gminy 13 głosami „za" i 1 głosem wstrzymującym się podjęła Uchwałę Nr
XLII/362/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. ustalenia wynagrodzenia
miesięcznego Wójta Gminy Świlcza. ( w załączeniu protokół głosowania).
Następnie głos zabrał Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza, który jeszcze raz podziękował

jego pracy jednak wynagrodzenia w takiej wysokości odmówił
przypominając, że w swoim wcześniejszym wystąpieniu prosił o ustalenie jego wynagrodzenia
na najniższym poziomie na które pozwala ustawa i zasugerował ponowne głosowanie w tej
sprawie.
za

pozytywną ocenę

Przewodniczący Rady Gminy Świlcza Pan Piotr Wanat zarządził 4 minutową przerwę
w obradach.

Po przerwie.
Pan Piotr Wanat wznowił obrady i wniósł o reasumpcję głosowania, i zaproponował aby treść
głosowania brzmiała „o uchylenie podjętej uchwały".
Pani Karolina Jasińska Radca Prawny wyjaśniła znaczenie reasumpcji
kiedy może nastąpić uchylenie podjętej uchwały.

głosowania

i wyjaśniła,

Pan Tomasz Biały zgłosił wniosek formalny o uchylenie podjętej uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Świlcza.
Przystąpiono

do

głosowania
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Rada Gminy 13 głosami „za" i 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę Nr
XLll/363/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. uchylającą uchwałę
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Świlcza. ( w załączeniu
protokół głosowania).

Przewodniczący Rady Gminy Świlcza ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.
Pan Piotr Wanat wznowił obrady sesji i przystąpiono do procedowania punktu 16.
Ad. 16). w sprawie zasad przyznawania radnym i

sołtysom

diet oraz zwrotu kosztów

podróży służbowej.

Pan Piotr Wanat odczytał projekt uchwały i wyjaśnił sposób naliczania diet dla radnych, który
jest zawarty w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy. Następnie otworzył dyskusję.
Pan Tomasz Biały wyjaśnił konieczność zmniejszenia procentowego wynagrodzenia diet dla
radnych Rady Gminy z uwagi na to, że w przeciwnym razie diety te byłyby dużo wyższe niż
dotychczas, a projekt tej uchwały porządkuje powstałą sytuację.
Przystąpiono

do

głosowania

Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami „za" podjęła Uchwalę Nr XLII/363/2021 Rady
Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. o uchylającą uchwałę w sprawie zasad
przyznawania radnym i sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
(w załączeniu protokół głosowania) .

Ad. 17) Sprawy różne i wolne wnioski.
W sprawach różnych

głos

zabrali:

Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza poinformował, że Gmina otrzymała z MENiN
dofinansowanie na zakup pomocy naukowych dla szkół w wysokości 100% wnioskowanej
kwoty tj. 437.600 zł z programu Laboratoria Przyszłości a także poinformował o otrzymaniu
nagrody EuroSymbol. Dodatkowo wójt złożył życzenia imieninowe radnemu Andrzejowi.
Pan Piotr Wanat przypomniał o terminie sesji budżetowej oraz Pan Damian Trala zabrał głos
w sprawie ustalenia terminu sesji Młodzieżowej Rady Gminy.
Pan Mieczysław Leja w sprawie symulacji odpadów na 2022 r.
Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza przedstawił wysokości faktur za odpady komunalne,
problem ściągalności zadłużenia, niedoszacowanie ilości odpadów za mijający rok oraz
sytuację wzrostu cen energii, problem finansowania małych szkół, oraz sytuację w jakiej
znalazły się samorządy w związku z „Polskim Ładem".
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Pan Piotr Wanat zamknął obrady
XLII sesji Rady Gminy, które trwały od. godz. 16:00 do 18:07.
Protokołowała: Bożena Pięta
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