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PROTOKÓŁ  Nr  VII/7/2015 
z  VII  sesji  Rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  8  maja  2015r. 
 

 
 VII  sesję Rady Gminy  rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady Gminy - 
Piotr Wanat. Powitał wszystkich zebranych oraz przedstawicieli Zespołu Szkół w 
Trzcianie. Według listy obecności w sesji uczestniczyło 12 radnych co stanowiło 
quorum, przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały. Wszyscy 
radni drogą mailową otrzymali zawiadomienie o sesji wraz z materiałami oraz 
ustalony porządek sesji. 
 
Adam Dziedzic – Wójt Gminy 
- proszę o zdjęcie z porządku obrad pkt.10 
- Kto jest za tym aby pkt.10 był wycofany z porządku dzisiejszej sesji? – 12- za  
- Kto jest przeciw?  -  0 
- Kto się wstrzymał?  -  0 
 
Punkt 10 został wycofany jednogłośnie 12 głosami za z obrad sesji, zatem  
porządek sesji przedstawia się następująco:  
 

 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 
rok 2015. 

 Podjęcie uchwały w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej w miejscowości 
Bzianka do kategorii dróg gminnych. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej w miejscowości 
Świlcza do kategorii dróg gminnych. 

 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego lokalizacji nowego 
przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej Nr 1335R relacji 
Będziemyśl-Klęczany-Bratkowice. 

 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 

 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej. 
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 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Założycielskie i 
Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. 

 Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej celem udzielenia przez 
Radę rekomendacji. 

 Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Po przedstawieniu porządku VII sesji przystąpiono do jego realizacji. 
 

Ad.1. 
 
Protokół  z VI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat oddał głos przedstawicielom Zespołu 
Szkół w Trzcianie 
 
Nauczyciele Zespołu Szkół w Trzcianie w imieniu Dyrekcji, Nauczycieli, uczniów i 
Wójta Gminy Świlcza zaprosili wszystkich radnych na uroczystość 140-lecia 
istnienia szkoły, która odbędzie się 22 maja 2015r. w Zespole Szkół w Trzcianie. 
 

Ad.2. 
 
Informacje z realizacji uchwał podjętych na VI sesji w dniu 30 marca br., 
działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 31 marca do 7 maja br. przedstawił 
Wójt Gminy -  Adam Dziedzic. Wszystkie informacje otrzymali radni drogą 
mailową. 
Piotr Wanat – Przewodniczący Rady  

- zostało wydane zarządzenie w sprawie przeglądu gwarancyjnego, należy 
objąć tym przeglądem również drogę 722 w Rudnej Wielkiej, w związku z 
tym należy  sporządzić do zarządzenia aneks 

Radny Sławomir Styka 
- zostało wydane zarządzenie w sprawie  wyznaczenia miejsc na 
umieszczanie plakatów wyborczych, czy są przewidziane jakieś sankcje za 
umieszczanie takich plakatów w miejscach niedozwolonych 
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Adam Dziedzic  -  Wójt Gminy 
- nie są przewidziane bo nie ma takiej potrzeby, są przepisy które dokładnie 
to określają, jeżeli się takie sytuacje pojawią to będziemy reagować    
- podejmiemy stosowną uchwałę, która będzie zakazywać prowadzenie 
kampanii wyborczej w obiektach użyteczności publicznej 
 

Ad.3. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015 i oddał głos P. Skarbnik. 
 
Aneta  Cwynar  - Skarbnik Gminy 
 Przedstawiła zmiany do uchwały budżetowej na rok 2015, które dotyczą: 

 Zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.968,00  zł.  – dotacja na 
„XIV Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pod hasłem – Tyle Zysku ,ile 
Odzysku” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie, 

 Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.968,00 zł. – wydatki na w/w 
konkurs ekologiczny. 

 Dokonuje się również przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, 
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 

Radny Sławomir Styka – Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarczego i 
Budżetu 

- projekt w/w uchwały był konsultowany na posiedzeniu Komisji  i zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2015 zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 

Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat przeprowadził głosowanie. W wyniku 
głosowania w/w uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. 
 

Ad.4. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
poboru niektórych podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso wraz z uzasadnieniem. W dwóch miejscowościach po 
wyborach sołtysów zmienili się sołtysi, dlatego musimy podjąć nową uchwałę o 
inkasentach. 
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Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego w/w uchwała została podjęta 
jednogłośnie 12 głosami za. 
 
Adam Dziedzic – Wójt Gminy 

- w dwóch miejscowościach będziemy musieli wykonać dodatkową pracę tj. 
w Błędowej Zgłobieńskiej i Świlczy, obsługa podatników będzie prowadzona 
przez pracowników Urzędu 

Pasterz Zbigniew – sołtys wsi Mrowla 
 - proponuję, żeby nowi sołtysi się przedstawili bo nie wszyscy ich znają 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 

- wrócimy do tego tematu w sprawach różnych, teraz przechodzimy do 
głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania w/w uchwała została 
podjęta jednogłośnie 12 głosami za.   

 

Ad.5. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
zaliczenia drogi położonej w miejscowości Bzianka do kategorii dróg gminnych. 
Jest to na wniosek mieszkańców, ma to poprawić komunikację. 
 
Radny Skwirut Kamil 

- jest to droga powiatowa w kierunku Racławówki.  W uchwale podjętej w 
roku 2012 została ona pominięta. 
 

Poddano uchwałę pod głosowanie w wyniku którego została podjęta  jednogłośnie 
12 głosami za. 
 

Ad.6. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
zaliczenia drogi położonej w miejscowości Świlcza do kategorii dróg gminnych 
wraz z uzasadnieniem.  
 
Jucha Jadwiga  - Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Planowania 
Przestrzennego 
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- istnieje konieczność drogi bo nie ma innej możliwości, działka nie ma 
uregulowanego stanu prawnego będą naruszone własności prywatne. Droga 
będzie stanowiła dojazd do stacji elektroenergetycznej 
 

Przeprowadzono głosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta 
12 głosami za. 
 

Ad.7. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego 
przy drodze powiatowej Nr 1335R relacji Będziemyśl-Klęczany-Bratkowice. 
 
Adam Dziedzic – Wójt Gminy 

- adresatem pisma była P. Wioletta Marek , ale pismo było również 
podpisane przez kilkunastu mieszkańców Bratkowic 

Franczyk Ryszard – sołtys wsi Bratkowic 
 - jest to bardzo zasadne, bo tam jest pętla autobusowa 
Wojton Tomasz – Radny Rady Powiatu 
 - obecny przystanek nie jest zlikwidowany 
 
Przeprowadzono głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. 
 

Ad.8. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
nabycia nieruchomości gruntowej wraz z uzasadnieniem. 
 
Radny Skwirut Kamil 

- Bzianka ma dwie drogi gminne , miedzy tymi drogami nie ma żadnego 
łącznika. Działkę tą / stare targowisko / nabywa się celem poprawy 
połączenia komunikacyjnego drogi powiatowej z drogą gminną. Zabiegali o 
to mieszkańcy sołectwa Bzianka. Swoje stanowisko w tej sprawie Rada 
Sołecka wyraziła na zebraniu wiejskim w dniu 30 marca 2014r. Dlatego 
proszę o podjęcie tejże uchwały. 

Radny Słowik Wojciech 
 - za jaką cenę 
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Radny Skwirut Kamil 
 - za ar ok. 4 tys. zł. jest to zatoczka autobusowa 
Radny Styka Sławomir 
 -  między tymi drogami jest działka, która stoi na przeszkodzie 
Jadwiga Jucha – Kierownik Referatu GMiPP 

- zatoczka nie ma uregulowanego stanu prawnego, nie ma tu ryzyka ,że się 
nie da tego zasiedzieć, jest uzasadnienie żeby to wykupić 

Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 
- mamy świadomość, że nabywamy drogę na własność z przeznaczeniem na 
urządzenie tej drogi, 
 

Poddano uchwałę pod głosowanie i w wyniku głosowania w/w uchwała została 
podjęta jednogłośnie 12 głosami za. 
 

Ad.9. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży nieruchomości komunalnej wraz z uzasadnieniem.  
 
Łagowski Kazimierz  - sołtys wsi Trzciana 

- jest to nieruchomość na której zlokalizowany jest sklep i prowadzona jest 
działalność gospodarcza przez P.Piątka i  przez tą działkę został wydzielony 
przejazd dla P.Kozubal 

Pachorek Tadeusz – Dyrektor ZWiK 
- ustanowić służebność przejazdu do zbiornika wody pitnej znajdującego się 
po południowej stronie budynku 

Radny Stokłosa Jerzy 
 - czy nie przewiduje się prawa pierwokupu 
Adam Dziedzic – Wójt Gminy 

- nie przewiduje się prawa pierwokupu, stan techniczny tego obiektu jest 
fatalny, dewastowany przez lata, trzeba się zastanowić czy na dzień 
dzisiejszy  mamy jakiś pomysł żeby nam służył dalej. Obecnie najlepszym 
rozwiązaniem jest sprzedaż tego obiektu, tam się nic nie dzieje, jest sklep i 
magazyn z foliami  

Radny Stokłosa Jerzy 
 - jest tylko kwestia rozliczenia tego z wydzierżawiającymi ten budynek 
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Łagowski Kazimierz – sołtys wsi Trzciana 
- 40 tys. zł. z budżetu gminy zostało wydane na osuszenie fundamentów, 
wydzierżawiający wydał na własne ryzyko 60 tys. zł. nie ma wątpliwości że 
musi brać udział w przetargu 

Ozimek Kazimierz  -  radca prawny 
- prawo pierwokupu wynika z umowy albo z ustawy, w tej sytuacji nie ma 
prawa pierwokupu  

Radny Styka Sławomir 
 - skoro finansował, to dlaczego standard się nie podniósł 
Pachorek Tadeusz – Dyrektor ZWiK 
 - uzbrojono go w kanalizację i wymieniono zasilanie wody 
Łagowski Kazimierz – sołtys wsi Trzciana 
 - zostały wykonane łazienki i Wc, ale było to nie wystarczające 
 
Uchwała została poddana pod głosowanie, w wyniku którego została podjęta 
jednogłośnie  12 głosami za. 
 

Ad.10. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego wraz z uzasadnieniem. Pomysł ROF narodził się z inicjatywy Gmin i 
ma na celu pozyskiwanie środków pomocowych skierowanych na rozwój obszarów 
członków Stowarzyszenia. Organami tego Stowarzyszenia będzie; 

 Zebranie Delegatów, 

 Zarząd Stowarzyszenia,  

 Komisja Rewizyjna 
Członkowie organów  Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia. 
Jest to uchwała intencyjna, Rzeszów chce być w tym Stowarzyszeniu Gminą 
dominującą, Prezydent ma być przewodniczącym  Zarządu. 
Radny Skwirut Kamil 

- działalność tego Stowarzyszenia będzie się sprowadzać do tego, że 
maksymalnie będzie 4 spotkania 

Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat  
-  pracował będzie Zarząd, Gminy delegują tylko swoich dwóch 
przedstawicieli 
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Radny Stokłosa Jerzy 
- miasto zablokowało pewne sprawy, uważam, że każda Gmina powinna 
mieć swojego przedstawiciela w Zarządzie 

Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 
- każda gmina, która będzie realizowała projekt będzie wnosiła środki  
proporcjonalnie do mieszkańców 
- statut Stowarzyszenia zostanie przesłany radnym drogą mailową 
 

Przystąpiono do głosowania i w wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta 
jednogłośnie 12 głosami za. 
 

Ad.11. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 
delegatów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z uzasadnieniem. 
  
Ozimek Kazimierz – radca prawy 
 - ja jeszcze nawiązuję do tej uchwały o sprzedaży nieruchomości 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 
 - zakończymy ten punkt i wrócimy do tej uchwały   

-  wybieramy dwie osoby, które będą pracowały  bez żadnego 
wynagrodzenia, żeby miały tego świadomość 

Radna Szczepanik Wiesława 
 - zgłosiła P.Wójta i radnego Wanata Piotra 
Radny Kornak Seweryn 

- zgłosił radnego Bąka Dominika, oraz zadał pytanie skoro P.Wójt 
obligatoryjnie jest delegatem to dlaczego głosujemy, szkoda ,że przy 
projekcie uchwały nie było statutu 

Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 
- Rada nie zatwierdza statutu, statut otrzymała Gmina, czy są inne 
kandydatury?   

Ozimek Kazimierz – radca prawny 
- Statut jest w stanie tworzenia i nie wiadomo czy będzie i jaki będzie, dzisiaj 
jest kwestia wyboru delegatów, wiadomo, że Wójt reprezentuje Gminę z 
mocy ustawy, sądzę że wskazanie Wójta niczemu nie przeczy 
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Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 
 - jest to głosowanie jawne ,mamy dwóch kandydatów: 

 Bąk Dominik 

 Wanat Piotr, zamykam listę i przechodzimy do głosowania; 
- Kto jest za tym aby delegatem z Rady Gminy został wybrany radny Bąk 
Dominik – 4 głosy za 
- Kto jest za tym aby delegatem z Rady Gminy został wybrany radny Wanat 
Piotr – 6 głosów 
- Kto jest przeciw?  -  0 
- Kto się wstrzymał?  -  1 
Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu 
- Kto   jest za tym aby delegatem z ramienia Gminy Świlcza został wybrany 
Adam Dziedzic – Wójt Gminy? – 12 głosów za 
 
Stwierdzam ,że delegatami na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów 
Stowarzyszenia zostali wybrani jednogłośnie 12 głosami Dziedzic Adam – Wójt 
Gminy i Wanat Piotr – Przewodniczący Rady Gminy 6 głosami za przy 1 głosie 
wstrzymującym się. 
 
 Z sali padł wniosek formalny aby ogłosić 15 minutową przerwę, wniosek został 
przyjęty jednogłośnie 12 głosami za i Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 
minutową przerwę w obradach sesji. 
 

Po przerwie 
 
 

Ad.12. 
 
W tym punkcie przedstawiono ocenę zasobów pomocy społecznej celem 
udzielenia przez Radę rekomendacji. 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 

- pozwolę sobie jeszcze wrócić do uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości w Trzcianie bo były pewne niejasności 

Dziedzic Adam – Wójt Gminy 
- działka, która idzie do sprzedaży to jest jedna z części działek i nie bardzo 
rozumiem to obciążenie służebnością, to są dwie odrębne działki 
 



10 

 

Ozimek Kazimierz – radca prawny 
- działka jest odrębną nieruchomością, jeżeli chcemy ustanowić służebność 
to proponuję dla czystości sprawy, aby uchylić uchwałę o sprzedaży, 
najpierw ustanowić służebność a następnie podjąć uchwałę o sprzedaży 

Łagowski Kazimierz – sołtys wsi Trzciana 
- z chwilą ustanowienia służebności, kupujący nabywa nieruchomość wraz z 
tą służebnością 

Ozimek Kazimierz – radca prawny 
- Pani twierdzi, że uchwała może funkcjonować od dzisiaj, a następnie 
obciążyć służebnością 

Jadwiga Jucha – Kierownik Referatu GMiPP 
- wydaliśmy decyzję, ustanowiliśmy dojazd i to będzie zawarte w treści 
przetargu 

Ozimek Kazimierz – radca prawny 
 - jeżeli tak to w porządku 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 
 - czyli mamy jasność co do podjętej uchwały 
 - wracamy więc do pkt.12 
Piątek Benedykta – Dyrektor GOPS w Świlczy 

- przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2014.  Zgodnie z 
art.16a ustawy o pomocy społecznej jednostka zobowiązana jest 
przedstawić do dnia 30 kwietnia danego roku ocenę zasobów pomocy 
społecznej za dany rok, czyli za rok 2014 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej w danym roku. Ocena zawiera: 

 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej, 

 Dane o korzystających z pomocy społecznej, 

 Inne rodzaje pomocy społecznej, 

 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia, 

 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, 

 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach 
polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, 

 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy 
społecznej, 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi- zadania zlecone w obszarze 
pomocy i wsparcia, 

 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej, 
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Dokonując analizy przedstawionych zasobów pomocy społecznej należy stwierdzić 
,że w Gminie Świlcza zauważalny jest nieznaczny wzrost demograficzny. 
Otrzymane środki finansowe z budżetu państwa i gminy umożliwiły realizację 
poszczególnych zadań z pomocy społecznej, zasiłków rodzinnych i dodatków do 
nich, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, stypendiów 
socjalnych, dodatków mieszkaniowych. Oceniając zasoby instytucjonalne należy 
stwierdzić, że na terenie gminy Świlcza funkcjonuje tylko Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Woliczce.  Zasadnym byłoby utworzenie na terenie Gminy 
dziennego domu pomocy lub klubu z uwagi na starzejące się społeczeństwo. Brak 
jest instytucji całodobowej zapewniającej opiekę osób chorych. 
 
Radny Styka Sławomir 

- nie są ujęte w sprawozdaniu świetlice szkolne?, jeżeli ktoś korzysta z opieki 
społecznej to powinien świadczyć jakąś pracę 

Piątek Benedykta – dyrektor GOPS 
 - świetlice szkolne działają w obrębie oświaty , a nie pomocy społecznej  

- nie można stosować takiej zasady, że „dostanie pan czy pani pomoc pod 
warunkiem, że……”, taka sytuacja nie może mieć miejsca 

Radny Bąk Dominik 
- może częściej kontrolować celowość przyznawanych środków z opieki 
społecznej 

Piątek Benedykta – Dyrektor GOPS 
 - kontrolujemy te sprawy na bieżąco 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 

- ocena domograficzna Gminy wypada pozytywnie, przyrost naturalny 
dodatni, Dyrektor zwróciła uwagę, że brakuje nam wielu instytucji. Mamy 
obiekty, które są niewykorzystane, musimy się zastanowić czy 
przyszłościowo nie przeznaczyć ich na tego typu działalność. Zastanowić się 
także należy nad mieszkaniami socjalnymi, które powinniśmy mieć w 
rezerwie 

Radny Styka Sławomir 
- jest budynek po szkole specjalnej w Mrowli ,coś by można było z tym 
zrobić 
 

Pachorek Tadeusz – radny Rady Powiatu 
- budynek ten wyróżnia się negatywnie na tle miejscowości Mrowla, ale 
inwestycje nie pozwalają skierować tam większych środków. Można by 
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przeanalizować, które puste budynki można przeznaczyć np. na ZOL czy inną 
podobną instytucję 

Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 
- czy ktoś chce zabrać jeszcze głos w tej sprawie, jeżeli nie to kto jest za 
udzieleniem rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 
2014? – 12 za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. 
 

Rada Gminy udzieliła jednogłośnie / 12 głosami za /  rekomendacji dla oceny 
zasobów pomocy społecznej za rok 2014. 
 

Ad.13.  
   
Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Dziedzic Adam – Wójt Gminy 

- mamy za sobą wybory sołtysów, chciałem podziękować tym sołtysom , 
którzy zakończyli swoją działalność, a tym którzy są nieobecni na dzisiejszej 
sesji  podziękowania zostaną im przesłane 
- przedstawił kilka spraw gospodarczych i inwestycyjnych gminy 

Przewodniczący Rady Gminy 
 - proszę aby nowo wybrani sołtysi przedstawili się 

- gdyby były wolne środki to należałoby  pomyśleć o zakupie  rzutnika  który 
usprawniłby prezentację wielu materiałów na sesji 

Dziedzic Adam – Wójt Gminy 
- myślimy o dużym ekranie telewizyjnym, żeby usprawnić obsługę sesji i 
komisji, stanowiska , które są związane z obsługą mieszkańców sprowadzimy 
na parter  

 Radny Skwirut Kamil 
- 29 kwietnia br. Komisja Mandatowo-Regulaminowa miała swoje 
posiedzenie, na którym analizowany był projekt nowego Statutu Gminy. 
Wszyscy radni w styczniu otrzymali projekt Statutu i mieli możliwość 
wypowiedzieć się i zgłosić swoje uwagi. Z przykrością stwierdzam, że tylko 
radny Żańczak zgłosił swoje uwagi.  Na posiedzeniu analizowano 
poszczególne działy statutu i naniesiono poprawki. Jeszcze raz wszyscy radni 
otrzymają ten statut. 
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Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 
- w jakim horyzoncie czasowym można tą procedurę zakończyć i kiedy  
mógłby wejść w życie. Ja po raz pierwszy spotkałem takie rozwiązanie jeżeli 
chodzi o dietę. Ustawodawca jednoznacznie ustanowił, że dieta jest to 
ekwiwalent za część utraconego wynagrodzenia, telefony,  i dojazdy 

Ozimek Kazimierz – radca prawny 
 - możemy to zrobić do 31 grudnia br. możliwości rozwiązań jest wiele 
Dziedzic Adam – Wójt Gminy 

- to jest po kontroli RIO, wydaje mi się ,że mamy to zrobić profesjonalnie, to 
proponuję aby te komisje nowe zaczęły swoją działalność jeszcze przed 
ustaleniem nowego budżetu. W nowy rok budżetowy wejdziemy z nowymi 
komisjami, myślę, że jest to rozsądne 

Radny Bąk Dominik 
- mam petycję Bratkowic dot. remontu drogi gminnej, następnie wręczył ją 
Wójtowi 

Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 
- RIO zausterkowało, że brak jest udokumentowania nieobecności radnych 
na sesjach 

Pachorek Tadeusz – Dyrektor ZWiK 
- 100 tys. zł. przyznano na remont drogi do oczyszczalni, zrobiono 400m, 
pozostało 300m do remontu. Proponuję przyjęcie do realizacji chociaż część 
tej drogi. Jest to też droga do PSZOK-u. 

Radny Stokłosa Jerzy 
- czy droga Trzciana-Bratkowice jest skończona, bo część podjazdów jest 
tylko wyasfaltowana 

Pachorek Tadeusz – Radny Rady Powiatu 
- budowa w/w została zakończona, pozostałe wjazdy na drogę będą 
wykonane przy budowie chodnika 

Potyrała Jakub – referent ds. dróg 
 - przedstawił propozycje dróg gminnych do remontu w roku 2015 
Franczyk Ryszard – sołtys wsi Bratkowice 

- mamy drogi serwisowe, które wprawdzie są GDDKiA i mają służyć lokalnej 
społeczności, ale przejeżdża przez nie dużo samochodów o ciężkim tonażu, 
coś trzeba z tym  zrobić 

Radny Bąk Dominik 
- zgodnie z porozumieniem ze Strażą Gminną wystosujemy pismo z prośbą  
o kontrolę wykorzystania tych dróg pod względem przejazdu tonażu 
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Dziedzic Adam – Wójt 
 - korespondencja już poszła do odpowiednich instytucji 
Radny Bąk Dominik 
 - tzn. oznakowania drogi 
Dziedzic Adam – Wójt Gminy 

- chodzi o plan ruchu dróg, a my takiego planu nie mamy, jeżeli go będziemy 
mieć wtedy możemy wprowadzać oznakowania 

Radny Skwirut Kamil 
- mam prośbę do radnych, jeżeli będą uwagi do statutu to proszę je zgłaszać 
do mnie drogą mailową 

Radna Buda Barbara 
 - wróćmy do tych nieobecności 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 
 - wracamy do tego problemu 
Radny Skwirut Kamil 

- podzielił się swoimi spostrzeżeniami z wyjazdu do Szwajcarii, który był 
organizowany przez SST „Aglomerację Rzeszowską” w dniach 13 do 17 
kwietnia br. Wyjazd miał  na celu nawiązanie współpracy partnerskiej 
pomiędzy SST „Aglomeracja Rzeszowska” , a Instytutem Turystyki w Sierre w 
Szwajcarii.  

Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 
- w  uchwale Nr III/14/2016 są określone diety dla radnych i sołtysów i 
zasady potrącania za nieobecność radnego w sesji i posiedzeniach komisji 
- usprawiedliwienie radnego za nieobecność w sesji powinno nastąpić 
najpóźniej w dniu zakończenia sesji  

Dziedzic Adam – Wójt Gminy 
- proponuję usprawiedliwienie nieobecności przez radnego nie później 
jednak jak na jeden dzień przed wypłatą diety 

Radna Buda Barbara 
 - choroba to wiadomo, a z przyczyn zawodowych 
Radny Stokłosa Jerzy 
 - usprawiedliwienie dać na piśmie w ciągu 7 dni 
Ozimek Kazimierz – radca prawny 

- usprawiedliwienie z przyczyn zawodowych to nie jest żadne 
usprawiedliwienie, bo są przepisy, które mówią, że radny na czas trwania 
posiedzenia powinien uzyskać zwolnienie z pracy 
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Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 
- sesje będą zawsze w poniedziałki o godz. 1400, dzisiejsza sesja jest 
wyjątkowo o godz. 800 z uwagi na konieczność podjęcia dwóch uchwał dot. 
ROF-u. 
- Kończąc  proponuję uczcić minutą ciszy poległych w II wojnie światowej z 
okazji Dnia Zwycięstwa tj. 8 maja. 
 
- stwierdzam ,że porządek sesji został wyczerpany, zatem zamykam obrady 
VII sesji rady Gminy , które trwały od godz. 800 do godz. 1240.  
 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokół  sporządziła: 
 
       Halina  Batóg 
 


