
PROTOKÓŁ Nr XI/ll/2015

Z XI Sesji Rady Gminy Świlcza

Z dnia 17 sierpnia 2015 r

XI sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat. Powitał wszystkich

zebranych i zaproszonych gości. Według listy obecności w sesji brało udział 11 radnych, co stanowi

quorum, przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały. Radni którzy byli nieobecni na

sesji przesłali wyjaśnienia dot. ich nieobecności na ręce Pana Przewodniczącego. Drogą mailową

wszyscy radni otrzymali materiały i ustalony porządek sesji który przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacje z realizacji uchwał i działalności Wójta i Urzędu Gminy.

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Trzebownisko w przedmiocie

powierzenia jej realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób

z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza w miejscowości Rudna

Wielka, przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zaczerniu.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świlczy.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.

7. Wolne Wnioski i sprawy różne.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad:

Za przyjęciem porządku obrad głosowało -11 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie .

AD. l).

PrzewodniczącyRady Gminy zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu z poprzedniej sesji Rady

Gminy?

W związku z tym, że nikt nie miał uwag przystąpiono do punktu drugiego.

Ad. 2).

Informację z realizacji uchwał podjętych na X sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2015r.

działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 30 czerwca do 16 sierpnia 2015r przedstawił

Pan Wójt Adam Dziedzic.

Ad.3).

Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały

budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015.

Następnie Pan Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik Gminyodojaśnienia,

Pani skarbnik wyjaśniła zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015 które przedstawiają się

następująco:



Na zwiększenia dochodów budżetowycho kwotę 659.014,59 zł składają się:

1) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako
refundacja wydatków z lat ubiegłych w kwocie 295 810,16 zł z tytułu realizacji następujących
projektów:

~ Budowa szlaku pieszo - rowerowego w Bratkowicach

~ Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza

~ Budowa targowiska w Bratkowicach
~ Punkt widokowy w Trzcianie wraz z wyposażeniem
~ Urządzenie placu zabaw Świlcza-Kamyszyn

~ Urządzenie placu zabaw w Woliczce

~ Z gliny lepione - warsztaty o zanikającym zawodzie dla
dzieci i młodzieży z Gminy Świlcza

~ Remont Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej

25000,00

81617,75

81359,00
10830,41
25000,00

38145,00

11 000,00

22858,00

2) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w kwocie 197 953,08 zł:

~ Budowa szlaku pieszo - rowerowego w Bratkowicach

~ Utwardzenie dwóch zjazdów z drogi gminnej na dz. 799

~ Wykonanie nawierzchni stadionu sportowego ZS Dąbrowa

~ Budowa sieci wodociągowej w Bziankce i Świlczy oraz sieci
wodociągowej

~ Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem ZS Świlcza

~ Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie

11544,90

11582,85

64164,67

53212,26

17558,20

39890,20

45940,00

6088,50
21502,85

budowa i modernizacja dróg

35000,00

21000,00

35720,00

3) Dotacja celowa otrzymana z Województwa Podkarpackiego na

dojazdowych do gruntów rolnych

4) Subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa na doposażenie stołówek

5) Wpływy ze sprzedaży drewna
6) Odszkodowania za zajęcie nieruchomości gminnych pod

inwestycje drogowe

7) Wpłaty na plany zagospodarowania przestrzennego
8) Wpłaty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 174 437,26 zł z tytułu przyznania w niższej wysokości

dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Rozbudowa

oczyszczalni ścieków Świlcza - Kamyszyn" .

Na zwiększenia wydatków budżetowycho kwotę 484 577,33 zł składają się:

1. Wydatki na zadania inwestycyjne kontynuowane z lat ubiegłych:

~ Utwardzenie dwóch zjazdów z drogi gminnej na dz. 799

~ Budowa sieci wodociągowej w Bziankce i Świlczy oraz sieci wodociągowej

~ Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem ZS Świlcza

122243,51

11582,85

53212,26

17558,20



>- Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie

2. Wydatki na nowe zadania inwestycyjne:
>- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych z dotacji

przyznanej z Województwa Podkarpackiego

>- Wykup działki położonej w miejscowości Bzianka pod budowę drog i
>- Opracowanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej

oraz gminnych budynków mieszkalnych w związku z planowaną realizacją

projektów poprawy efektywnościenergetycznej budynków oraz
wykonaniem instalacji fotowoltaicznej

>- Modernizacja i dostosowanie budynku urzędu dla potrzeb mieszkańców 
przeniesienie kasy urzędu na parter budynku oraz pokoju obsługującego

podatki lokalne
>- Zakup systemu nagłaśniająco-nagrywający dla sali posiedzeń oraz

klimatyzatorów dla sali posiedzeń i serwerowni

>- Budowa oświetlenia dróg gminnych

>- Budowa stadionu w Rudnej Wielkiej

3. Wyposażenie stołówek szkolnych ze środków pochodzących z otrzymanej
subwencji ogólnej z budżetu państwa

4. Dotacje celowe - "Opracowanie dokumentów strategicznych dla
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013

5. Składki członkowskie z tytułu przynależności do Rzeszowskiego Obszaru
funkcjonalnego

6. Bieżące wydatki na energię i zakup usług związane z gospodarką mieniem i
nieruchomościami, drogami gminnymi, obiektami sportowymi, domami
ludowymi i strażą pożarną

39890,20

228400,00

35000,00

40000,00

75000,00

20000,00

14000,00

28400,00

16000,00

21000,00

10888,17

9375,00

92670,65

Przewodniczący Rad Gminy - Piotr Wanat poprosił Przewodniczącego Komisji Planowania

Gospodarczego i Budżetu Pana Sławomira Stykę o przekazania stanowiska Komisji budżetowej

w zakresie projektu uchwały.

PrzewodniczącyKomisji Planowania Gospodarczego i Budżetu - Pan Sławomir Styka poinformował, że

na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 17 sierpnia br. komisja jednogłośnie przyjęła projekt zmiany

uchwały budżetowej na rok 2015.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Pan Wojciech Słowik zadał pytanie, czym zostało spowodowane

zmniejszenie środków w ramach dotacji celowej w kwocie 174.437, 26 zł?

Wójt - Adam Dziedzic wyjaśnił, że spowodowały to niedopatrzenia poprzedniej kadencji

i jest to kara jaką Gmina otrzymała w wysokości ok 25% dofinansowania do przedsięwzięcia

inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza-Kamyszyn", a wynika z braku realizacj i

zapisów umowy. Pan Wójt poinformował również, że sprawa ta jest obecnie analizowana,

a szczegółowe informacje przygotuje na najbl iższą sesję RadyGminy.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie. , za przyjęciem głosowało 11 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie .

Ad. 4).

Przewodniczący RadyGminy - Piotr Wanat odczytałprojekt uchwaływ sprawie zawarcia porozumienia

z Gminą Trzebownisko w przedmiocie powierzenia jej realizacji zadania publicznego polegającego na



świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza w

miejscowości Rudna Wielka, przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zaczerniu

i wyjaśnił ,że mieszkanka Rudnej Wielkiej młoda dziewczyna złożyła wniosek w którym wyraża chęć

korzystania z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zaczerniu z uwagi na to,

że w tym właśnie ośrodku jest więcej osób młodych z którymi jest emocjonalnie związana. W związku

z powyższym zawarcie tego porozumienia umożliwi tej Pani jak i innym osobom z zaburzeniami

psychicznymi z terenu Rudnej Wielkiej korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy

w Zaczerniu.

Przewodniczący Rad Gminy przeprowadził głosowanie, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad. 5).

Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Wanat odczytał projekt uchwały Rady Gminy Świlcza zmieniającą

uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, uzasadniając, że

Zarządzeniem Nr 102.2015 Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie upoważnienia

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy do załatwiania spraw

i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy otrzymał do realizacji i załatwiania sprawy w zakresie prawa do

ubezpieczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych. Wobec powyższego koniecznym jest zmiana Statutu

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w tym zakresie.

Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Wanat przeprowadził głosowanie , za przyjęciem uchwały

głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.G).

Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Wanat odczytał projekt uchwały zmieniającą uchwałę

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok

2015.Zmiana dotyczy obniżenia wynagrodzenia pracownikowi za prowadzenie w/w komisji

z 350,00 zł brutto na 150,00 zł. brutto.

Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Wanat przeprowadził głosowanie, za przyjęciem uchwały

głosowało 11 radnych. Uchwała została pojęta jednogłośnie.

Ad.7). Sprawy Różne

Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Wanat poinformował wszystkich, że został zebrany komplet

dokumentów wraz ze stosownymi opiniami m.in . Komendanta Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie .

Zespół powołany do zaopiniowania tych kandydatów może się zebrać, a wrześniowej sesji RadyGminy

można będzie dokonać wyboru ławników na następna kadencję.

Radny - Marcin Żańczak wystąpił z zapytaniem o postęp prac przy hali sportowej w Świlczy?

Wójt - Adam Dziedzic, poinformował, że niestety prace nie przebiegają w tempie satysfakcjonującym,

istnieje bowiem ryzyko, że wykonawca może nie dotrzymać terminów. Do realizacji zadania pozostało

43% - 44% na okres czterech miesięcy i wydaje się rzeczą niemożliwą do wykonania tego zadania w

terminie.



Sołtys sołectwa Trzciana - Kazimierz tagowski zasygnalizował problem dotyczący bezpieczeństwa na

drodze dojazdowej na Dyndy, gdzie stoją dwie topole z których zwisają długie gałęzie stwarzając

zagrożenie dla uczestników w/w drogi. Pantagowski sugeruje, aby obciąć zwisające gałęzie lub wyciąć

te drzewa.

Wójt - Adam Dziedzic poinformował wszystkich, że zgodnie z umową zawartą z PGNiG S.A. Gmina

Świlcza została zwolniona z długu w wysokości 63.990,00 zł z tytułu odsetek przysługujących dla PGNiG

S.A. z tytułu nieterminowego zwrotu przez Gminę Świlcza nadpłaty podatku od nieruchomości .

Wójt - Adam Dziedzic poinformował również, że z wnioskiem o wykup części nieruchomościzwróciło

się PKP Energetyka S.A., które w związku z realizacją inwestycji dotyczącej modernizacji linii kolejowej
E 30, realizuje projekt budowy zasilania na potrzeby mającego przejeżdżać przez Gminę Świlcza

pendolino. Inwestycja warta kilkanaście milionów złotych proponowana jest do zlokalizowania w
naszej Gminie ze względu na dostępność terenu, komunikację i biegnące w pobliżu linie 110 KV. Jest
to istotna inwestycja, z punktu widzenia celu publicznego . Jednocześnie Pan wójt podziękował

WiceprzewodniczącemuRady Gminy Panu Wojciechowi Słowikowi za przekazanie informacji bieżącej

w oparciu o którą będą przygotowywane wnioski na pozyskanie środków z projektów na konkursy
grantowe dla szkół i samorządu.

Następnie Pan Wójt poinformowało złożeniu przez Gminę Świlcza wniosku do Marszałka o zwolnieniu

z opłat z tytułu wyłączenia części terenów z produkcji rolnej to są tereny, które zabudowane są

częściowo Gminnym Centrum Sportu w Trzcianie. Opłaty te są duże bo wynoszą około 50.000,00 

60.000,00 zł. Gmina otrzymała negatywną odpowiedź od Pana Marszałka. Wójt przekazał również,

że zostało złożone odwołaniew tej sprawie z prośba o uwzględnienie roszczeń Gminy w tej materii.

Doradca Wójta - Pan Jacek Lis przedstawił prezentację i omówił stan dróg w poszczególnych

miejscowościach przed i po remoncie.

Pracownik ds. oświaty Inspektor Pani Maria Jarosz przedstawiła sprawę dowozu dzieci

niepełnosprawnych. Poinformowała również, że zostały ogłoszone dwa przetargi jeden do szkół

podstawowych i gimnazjów i drugi dla dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Wójt Adam Dziedzic poinformował, że współpracując z powiatem odnośnie remontu drogi 1333,

odzyskano kręgi betonowe w związku z tym jeżeli wystąpi potrzeba jest możliwość ich przekazania.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wanat poinformował, że aktualnie trwają przeglądy gwarancyjne

dróg i w tym tygodniu taki przegląd byłm.in. w Rudnej Wielkiej, ale na skutki tych działań przyjdzie

trochę poczekać.

Sołtys sołectwa Bratkowice Pan Ryszard Franczyk zasygnalizował problem w związku z modernizacją

sieci energetycznej i zakładaniem sieci światłowodowej firmy które to wykonują posiadają ciężki sprzęt,

wykonują przewierty i w związku z tym dochodzi do zniszczeń niejednokrotnie załamania chodników.

Istnieje obawa, że po zakończeniu tych prac firmy te odjadą, a straty pozostaną.

Wójt Adam Dziedzic poinformował, że spotkania w tej materii się odbyły z panem Radnym

Powiatowym, a gmina będzie czuwała nad pracami tych firm. Jednocześnie prosił o śledzenie tych prac

i zgłaszanie ewentualnych uszkodzeń.

PrzewodniczącyRady Gminy - Piotr Wanat podniósł temat oświetleniaulicznego . Z uwag mieszkańców

wynika, że nie są oni zadowoleni z czasu w którym świecą się latarnie uliczne. W związku z tym

zaproponował, aby sołtysi i radni jeszcze raz przeanalizowali z mieszkańcami ten problem tak aby na

następnej sesji była już jasność sytuacji w tej kwestii.



Wójt Adam Dziedzic - przypomniał, że obecne godziny świecenia wynikają ze sugestii sołtysów

i radnych. W związku z pasmem niezadowolenia mieszkańców, zaproponował aby do 15 września

radni i sołtysi jeszcze raz przemyśleli ten problem i złożyli wspólny wniosek, jednolity dla wszystkich

miejscowości i wtedy światła zostaną przesterowane zgodnie z tą propozycją,

Przewodniczący Radygminy - Piotr Wanat zamknął obrady XI sesji RadyGminy Świlcza które trwałyod

1400 do 1535
•
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