
PROTOKÓŁ Nr XII/12/2015

Z XII Sesji Rady Gminy Świlcza

Z dnia 14 września 2015 r

XII 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 stanowi
quorum, przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały . Radny który był nieobecny na sesji
przesłał wyjaśnienia dot. nieobecności na ręce Pana Przewodniczącego. Drogą mailową wszyscy radni
otrzymali materiały i ustalony porządek sesji. Przewodn iczący Gminy zgłosił dodatkowy punkt do
porządku obrad , a mianowicie : " Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sadu Okręgowego i
Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję lat 2016- 2019."

Pogłosowaniu radni jednogłośnie przyjęli porządek sesji wraz z dodatkowym punktem, który przedstawia
się następująco:

• Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

• Informacja zrealizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy.

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

• Podjęcie uchwały w spraw ie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza.

• Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej

w Świlczy.

• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ich użytkownikowi

wieczystemu.

• Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w spraw ie regulaminu określającego dla nauczycieli

poszczególnych stopni awansu zawodowego szczegółowe warunki przyznawania dodatku za

wysługę lat, wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz

szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczan ia i wypłacania

wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość

i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz

kryteriów, trybu przyznawania i wysokości nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno

wychowawcze.

• Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Sądu Rejonowego

w Rzeszowie na kadencję lat 2016- 2019

• Wolne wnioski i sprawy różne .



Przystąpiono do realizacje ustalonego porządku sesji:

Ad. l).

Protokół z XI sesji Rady Gminy Świlcza został przyjęty bez uwag.

Ad. 2).

Pan Wójt Adam Dziedzic przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XI sesji Rady Gminy
w dniu 17 sierpnia 2015r. oraz z działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 18 sierpnia do 14
września 2015r

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:

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 65.790,38 zł stanowiącą zwrot części wydatków w ramach
funduszu sołeckiego. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 65.790,38 zł z czego na budowę

stadionu w Rudnej Wielkiej 24.000,00 zł , na wykonanie tablicy upamiętniającej kpt. Franciszka
Wątrobę 5.000,00 zł. Na wykonanie nawierzchni asfaltowej na chodniku i placu wokół Gminnego
Ośrodka w Trzcianie 36.790,38 zł .

Następnie Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu Pan Sławomir Styka
przekazał pozytywną opinię komisji, jednocześnie zwrócił się o przypomnienie Radzie sylwetki kpt.
Franciszka Wątroby .

Pan Seweryn Kornak przedstawił postać kpt. Franciszka Wątroby i poinformował, że w Świlczy

zawiązał się Komitet Upamiętniający kpt. Franciszka Wątrobę, kawalera Orderu Virituti Militari.
Komitet ten zwrócił się do Wójta Gminy Świlcza o objęcie patronatem uroczystości odsłonięcia

tablicy pamiątkowej 4. Baterii - "Baterii Śmierci" - 1 Pułku Artylerii Górskiej oraz jej pierwszego
oficera Franciszka Wątroby .

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na
rok 2015.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie, za przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała

została podjęta jednogłośnie.



Ad. 4).

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwaływ sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Świlcza.

Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarczego Budżetu przedstawił pozytywną opinię komisji
w sprawie w/w uchwały

Przewodniczący Rad Gminy przeprowadził głosowanie, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych .
Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad. 5).

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały Rady Gminy Świlcza zmieniającą uchwałę w spraw ie

statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Świlczy . Następnie przeprowadził głosowanie, za

przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.6).

Przewodniczący Rady Gminy odczytał w sprawie wyrażen ia zgody na sprzedaż nieruchomości

użytkownikowi wieczystemu.

Pani Jadwiga Jucha Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem zreferowała i uzasadniła treść uchwały.

Komisja Planowania Gospodarczego i Budżetu na swoim posiedzenie w dniu 17 sierpnia br. pozytywnie
zaopiniowała projekt niniejszej uchwały

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych .
Uchwała została pojęta jednogłośnie.

Ad.7). Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego dla

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego szczegółowe warunki przyznawania dodatku za

wysługę lat, wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz

szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za

godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i

wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteriów, trybu przyznawania i wysokości

nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Pani Maria Jarosz Inspektor ds. oświaty wyjaśniła, że zgodnie z art . 49 ust 1 karty Nauczyciela tworzy się

specjalny fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z

czego 80% przeznaczonych jest na nagrody dla nauczycieli przyznawanych przez dyrektora szkoły, 20%

przeznacza się na nagrody przyznawane przez Wójta

Nagrody mają charakter uznaniowy i przyznawane są za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.



Pan Wójt wyjaśnił, ze dodatki mają oceniać i doceniać pracę nauczycieli , należy więc zwiększyć nagrody,

aby były atrakcyjne.

Pani Barbara Buda Przewodnicząca Komisji Oświatowej przedstawiła pozytywna opinię wypracowaną na

posiedzeniu komisj i.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 14 głosami za.

Ad. 8).

Przystąpiono do kolejnego punku, a mianowicie do wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu

Okręgowego w Rzeszowie. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że należy wybrać komisję

skrutacyjną. Do komisji zgłoszeni zostal i następujący radni:

• Pan Kamila Skwirut, który wyraził zgodę,

• Pan Tomasz Biały, który odmówił wyjaśniając, że pracowałw zespole opiniującym kandydatów
na ławników,

• Pan Marcin Żańczak, wyraził zgodę,

• Pani Natalia Skuba Więcław, która wyraziła zgodę

Pan Tomasz Biały zreferował pracę zespołu opiniującego w skład którego wchodzili, Tomasz Biały, Jerzy
Stokłosa, Dominik Bak oraz Sędzia sadu Rejonowego, orzekający w Sądzie Rodzinnym wszyscy orzekli,
kandydaci tj . Pani Barbara Anna Winiarska, Pan Jan Podborączyński oraz Pan Jan Stanisław Woś spełniają

warunki formalne oraz posiadają doświadczenie życiowe aby sprawować funkcję ławnika.

Pan Kamil Skwirut, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Regulamin wyboru łaników do Sądu

Rejonowego i Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie

powyższy regulamin. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła regulamin. Następnie radni odebrali karty do
głosowania potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem. Radni wywoływani podchodzili do urny
wyborczej oddając swoje głosy w głosowaniu tajnym. Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki głosowania

i odczytała protokół, z którego wynika, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych Rady Gminy. Łącznie
wydano 42 karty do głosowania. Głosów ważnych oddano 42.

Na kandydata PodboraczyńskiegoJana na TAK oddano - 14 głosów, głosów na NIE- O

Na kandydata Winiarską Barbarę Annę na Tak oddano - 14 głosów na NIE - O

Na kandydata Wosia Mirosława Stanisław na TAK oddano 13 głosów na NIE - 1

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, ze wobec otrzymania większości głosów za ich wyborem Podborączyński

Jan został wybrany na ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Kandydaci Winiarska Barbara Anna i
Woś Mirosław Stanisław zostali wybrani na ławników do Sadu Rejonowego w Rzeszowie.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwaływ sprawie wyboru ławnikówdo Sądu Okręgowego

i Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję lat 2016 - 2019 i poddał ja pod głosowanie.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 14 głosami za.



Ad. 9). Sprawy różne

Sołtysi i Radni z poszczególnych miejscowości zgłosili swoje sugestie w sprawie godzin świecenia latarni
ulicznych, jednak w tej sprawie nie podjęto wspólnej decyzji. W związku z powyższym godziny świecenia

po wprowadzeniu drobnych korekt odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Pan Wójt przedstawiłPana Tomasza Miszczuka z Instytutu Technologii i Administracji Publicznej

Spółka z o. o. w Lublinie który po obradach sesji odbędzie z radnymi konferencję na temat
przygotowania materiałów do opracowywanej strategii rozwoju Gminy Świlcza.

Następnie Wójt poruszył sprawę budowy Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie, odczytał treść aktu
notarialnego w którym Powiat Rzeszowski daruje Gminie nieruchomości położone w miejscowości

Trzciana w celu wybudowania tam Centrum Sportowego. Problem pojawił się kiedy Gmina Świlcza nie
wywiązała się ze wszystkich zapisów zawartych w tym akcie za co grożą wysokie kary finansowe. W
związku z powyższym ze strony Gminy podjęto działania zmierzające do renegocjacji zapisów zawartych
w porozumieniu. Powiat Rzeszowski stawia jednak bardzo wysokie wymagania, zbyt wysokie w stosunku
do całej inwestycji. W związku z powyższym postanowiono, że Komisja Planowania Gospodarczego i
Budżetu oraz Komisja Rolnictwa Handlu i Usług na wspólnym posiedzeniu podejmą działania zmierzające

do rozwiązania w/w problemu.

PrzewodniczącyRady Gminy - Piotr Wanat zamknął obrady XII sesji Rady Gminy Świlcza które trwały od
1400 do 1535
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