
PROTOKÓŁ Nr XllO/2015
z X Sesji Rady Gminy Świlcza

z dnia 29 czerwca 2015r.

X sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat.
Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości. Według listy obecności

w sesji brało udział 14 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada mogła

obradować i podejmować uchwały. Drogą mailową wszyscy radni otrzymali
ustalony porządek sesji, Wójt zgłosił do porządku trzy dodatkowe punkty,. . .
a rruanowicie:
l. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na
2015 r. w pierwszej kolejności.

2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Świlcza na stałe obwody
głosowania,ustalenia numerów i granic tych obwodów oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych.

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołaniazespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników do Sądu Okręgowego oraz Sądu Rejonowego w Rzeszowie na
kadencję lat 2015-2018.
Porządek został przyjęty 13 glosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się

Przewodniczący Rady Piotr Wanat -Poddał pod głosowanieporządek sesji wraz
z dodatkowymi punktami, który został przyjęty jednogłośnie 14 głosami za
i przedstawia się następująco:.

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza

na2015r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku
na terenie Gminy Świlcza.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

6. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej

przez właścicieli nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Świlcza na stałe obwody
głosowania, ustalenia numerów i granic tych obwodów oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego oraz Sądu Rejonowego
w Rzeszowie na kadencję lat 2015-2018.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.



Ad. l.
PrzewodniczącyRady zapytał czy są uwagi do protokołu z IX sesji Rady Gminy .
Nikt nie zgłosił uwag, protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie

bez uwag.
Ad.2.
Informacje z realizacji uchwał podjętych na IX sesji w dniu 21 czerwca 2015r. ,
działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 22 czerwca 28 czerwca 2015 r.
przedstawił Wójt Gminy Adam Dziedzic.
Ad.3.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
Wójt Gminy Adam dziedzic - uzasadnił proponowane zmiany budżetu które
wynikają z rozliczenia oświetlenia ulicznego z tradycyjnego na ledowe,
z potrzeby pozyskania środków dla OSP w Mrowli, zakupu usług remontowych
dróg gminnych, rozbiórki budynku w Dąbrowie, wydatkami inwestycyjnymi
związanych z utworzeniem Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie.
Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego przyjęto uchwałę jednogłośnie

14 głosami za.
AdA.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza.

Kierownik Referatu RGM Urzędu Gminy Pani Jadwiga Jucha przedstawiła

uzasadnienie do uchwały informując m.in. że 3.09.2015 roku mija okres realizacji
dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych, nowe regulacje będą

obowiązywać od 01.01.2016 roku. W tym okresie należy przeprowadzić

postępowanie przetargowe na wybór firmy odbierającej odpady. Stwierdziła, że

ryzykowne byłoby obniżenie stawki opłatyjuż teraz, możliwe będzie rozważenie

stawek w połowie przyszłego roku po przeprowadzonej analizie kosztów gdyż

mogłoby zabraknąć nam pieniędzy , ulgi będą rozpatrywane indywidualnie,
można je zastosowaćwobec 88 osób.
Przewodniczący Komisji Sławomir Styka - poinformował, że Komisja
Planowania Gospodarczego i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt
przedmiotowej uchwały
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie, za przyjęciem głosowało 14
radnych, uchwałę przyjętojednogłośnie.

Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Wanat odczytał projekt uchwały

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

Pani Jadwiga Jucha Kierownik Referatu poinformowała , że jest taka sama jak
w poprzedniej regulacji.
Pan Sławomir Styka Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania w/w
uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za.



Ad. 6. Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Wanat odczytał projekt uchwały

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Pani Jadwiga Jucha kierownik Referatu poinformowała,

że wprowadzono drobne korekty w obecnej uchwale żeby nie było wątpliwości

co do pojemników wzorując się na rozwiązaniach innych gmin.
Wobec braku uwag i dyskusji PrzewodniczącyRady przeprowadziłgłosowanie.

Uchwała został podjętajednogłośnie 14 głosami za.
Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Wanat odczytałprojekt uchwały w sprawie
wzoru

Ad. 7. Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Wanat odczytał projekt uchwały

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

nieruchomościopłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pani Jadwiga Jucha kierownik Referatu poinformowała, że przedstawionym
projekcie uchwały w zasadzie nie wprowadzono zmian w porównaniu do
dotychczasowych uregulowań.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w wyniku którego uchwała

została podjętajednogłośnie 14 głosami za.

Ad.S.
Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie
podziału Gminy Świlczana stałe obwody głosowania,ustalenia numerów i granic
tych obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i poinformował,

że na poprzedniej sesji przy podjęciuuchwałyo powyższej treści wkradł się błąd

i dzisiejszą uchwałą ten błąd naprawiamy. Następnie przeprowadziłgłosowanie,

uchwaław/w zostałapodjętajednogłośnie 14 głosami za.

Ad.9.
Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Wanat poinformował, że w związku

z zaplanowanymi wyborami ławników do Sądu Okręgowego oraz Sądu

Rejonowego Rada Gminy opiniuje kandydatów na ławników stąd zachodzi
konieczność powołania Zespółu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów.
Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poinformował, że wybory
zostaną przeprowadzone w trybie jawnym i poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Radny Kornak Seweryn zgłosił kandydaturę Dominika Bąka, oraz kandydaturę

Jerzego Stokłosę, radny Damian Trala zgłosił kandydaturę Tomasza Białego,

wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady przeprowadził glosowanie oddzielnie na każdego

kandydata. Wszyscy kandydaci zostali wybrani jednogłośnie uzyskując po 14
głosów za. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
uchwaływ sprawie powołaniazespołu w następującym składzie 1. Bąk Dominik.
2. Biały Tomasz. 3. Stokłosa Jerzy. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14
głosami za.



Ad.lO.
Ostatni punkt to sprawy różne i wolne wnioski.
Pani Maria Jarosz inspektor w Urzędzie Gminy przedstawiła informację

z zakresu oświaty w związku z zakończeniem roku szkolnego , podaj ąc m.in.
wyniki egzaminów w klasach gimnazjalnych i szkołach podstawowych,
zatwierdzonych arkuszy organizacji szkół i przedszkoli, zasady funkcjonowania
świetlic w przyszłym roku szkolnym, dowóz dzieci na basen, pomocy materialnej
dla uczniów, organizację wypoczynku młodzieży na wakacjach w formie
półkolonii i związanych z tym dofinansowaniami.
Radny Seweryn Kornak -zapytał o sposobie załatwienia pisma rodziców dzieci
ze Świlczy w sprawie utworzenia dodatkowej klasy.
Radny Dominik Bąk- zaprosił wszystkich na obchody 71 rocznicy akcji "Burza
" w Bratkowicach na dzień 26.07.2015. na godz.14.45 pod pomnik i na bieg
"bratkowicka dycha".
Wójt Gminy Świlcza ustosunkował się do zapytań i zaproszeń, pokreślił że

wkrótce przystąpi się do opracowania budżetu Gminy na 2016 rok. Przy
opracowaniu budżetu należy wziąć pod uwagę przedstawiony na poprzedniej
sesji i ogłoszony na stronie internetowej Urzędu bilans otwarcia. Stwierdził, że

w obecnej sytuacji finansowej nie stać nas na indywidualne pomysły które nie
będą miały społecznego poparcia i nie można ich zrealizować

Przewodniczący Rady - Piotr Wanat po zapytaniu czy są jeszcze inne sprawy
i zapytania dokonał zamknięcia obrad X sesji rady Gminy Świlcza, która trwała

od godz.l4.00 do 16.35.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował: Józef Wilga


