
PROTOKÓŁ Nr XIII/13/2015

z XIII Sesji Rady Gminy Świlcza

z dnia 26 października 2015 r

XIII sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat. Powitał wszystkich
zebranych i zaproszonych gości. Według listy obecności w sesji brało udział 13 radnych , co stanowi
quorum, przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały. Wszyscy radni otrzymali materiały

i ustalony porządek sesji, który 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 zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza.

• Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków oraz opłat

stanowiących dochody budżetu Gminy Świlcza.

• Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Świlcza w miejscowości Trzciana.

• Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Nr 112015 w miejscowości Trzciana.

• Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej

na okres 20 lat.

• Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Planowania Gospodarczego

i Budżetu Rady Gminy Świlcza

• Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Planowania Gospodarczego

i Budżetu Rady Gminy Świlcza.

• Wolne wnioski i sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zdjęcie z porządku obrad pkt 9, który brzmi

.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Planowania Gospodarczego

i Budżetu Rady Gminy Świlcza" , propozycja podyktowana jest faktem, że samo złożenie

mandatu radnego przez Sławomira Stykę w związku z objęciem innej funkcji wykonawczej

Zastępcy Wójta, powoduje, że punkt ten stał się bezprzedmiotowy i Rada nie może podjąć tej

uchwały bo wygaszając mandat Komisarz Wyborczy stwierdził, że Rada już żadnych prerogatyw

tutaj nie posiada.

Następnie Przewodniczący zgłosił drugą zmianę w porządku obrad tj. dodatkowy punkt w postaci

podjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Rzeszowskiego zarządzania drogami



powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu tych

dróg w granicach administracyjnych Gminy Świlcza. Projekt w/w uchwały został rozdany

radnym.

Przewodniczący Rady zgłosił kolejną trzecią zmianę proponując inną kolejność porządku obrad ,

który przedstawiałby się następująco:

• Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

• Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Planowania

Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Świlcza.

Po podjęciu tej uchwały nastąpi chwila przerwy. W tym czasie Komisja Planowania

Gospodarczego i Budżetu odbędzie posiedzenie na którym zaopiniuje projekty uchwał

budżetowych .

• 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 zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza.

• Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków oraz opłat

stanowiących dochody budżetu Gminy Świlcza.

• Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świlcza w miejscowości Trzciana.

• Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Nr 112015 w miejscowości Trzciana.

• Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Rzeszowskiego zarządzania drogami

powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu

tych dróg w granicach administracyjnych Gminy Świlcza.

• Sprawy różne i wolne wnioski.

W związku z tym, że radni nie zgłosili uwag do proponowanego porządku obrad i nie podali

innych propozycji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany porządek

obrad.

Kto jest za przyjęciem porządku obrad - 13,Kto jest przeciw - O, Kto się wstrzymał - O

Porządek XIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie w związku z tym przystąpiono do

realizacje ustalonego porządku sesji:



Ad. l).

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

Ad.2).

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Planowania
Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Świlcza.

Radca Prawny - poinformował, że wybór Przewodniczącego Komisji zgodnie z ustawą o samorządzie

gminnym mówi, iż Rada Gminy podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
z wyłączeniem przypadków wyszczególnionych w ustawach szczególnych. Wybór przewodniczącego

Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu nie jest przypadkiem szczególnym i należy go wybrać w
głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Rady Gminy - prosił radnych o zgłaszanie kandydatur na stanowisko
Przewodniczącego Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu

Radny Marcin Żańczak - zgłosił kandydaturę radnego Dominika Bąka, który wyraził zgodę.

W związku z tym, że nie zgłoszono więcej kandydatur Przewodniczący Rady Gminy zamknął listę

zgłoszeń i przystąpił do przeprowadzenia głosowania;

Za wyborem radnego Dominika Bąka na Przewodniczącego Komisji Planowania Gospodarczego i
Budżetu głosowało 10 radnych, Przeciw - O, Wstrzymało się 3 radnych

Przewodniczący Rady - stwierdził , że większością głosów Dominik Bąk został wybrany
Przewodniczącym Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Świlcza.

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę, w tym czasie Komisja Planowania
Gospodarczego i Budżetu spotkała się na posiedzeniu opiniując zmianę uchwały budżetowej oraz uchwałę

w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świlcza.

W związku z przybyciem na sesję nieobecnego do tej pory radnego Tomasza Białego o godz. 14.30 od
tego momentu Rada Gminy obradowaław pełnym składzie tj. 14 radnych.

Pan Jerzy Stokłosa - podzielił się informacją, że na jubileuszowej konferencji PSST w Rzeszowie został

odznaczony honorową, srebrną odznaką Podkarpackiego Stowarzyszenia Terytorialnego. Odznakę taką

otrzymał również Pan Janusz Pisula wieloletni działacz samorządowy

Przewodniczący Rady - pogratulował Panu Jerzemu Stokłosie w imieniu całej Rady.

Ad. 3).

Przystąpiono do kolejnego punktu obrad, w którym Wójt Gminy Adam Dziedzic złożył informację

z realizacji uchwał Rady Gminy oraz z działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 14 września 2015r
do 23 października 2015r



Ad. 4).

Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Gminy Świlcza na rok 2015, w której dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami,

rozdziałami

i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Następnie Pan Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Planowania Gospodarczego
i Budżetu o opinię w sprawie w/w zmian w budżecie.

Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu Dominik Bąk - poinformował,

że Komisja Planowania Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmianę

uchwały Budżetowej na 2015r

PrzewodniczącyRady - poddał w/w uchwałę pod głosowanie.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5).

Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Świlcza, w której upoważnia się Wójta Gminy ŚwiIcza do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy, oraz upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu w/w umów.

Przewodniczący Komisji Budżetowej - poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

Następnie odbyło się głosowanie. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
ŚwiIcza został podjęta jednogłośnie.

Ad. 6).

Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie dopuszczenia zapłaty

kartą płatniczą podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy ŚwiIcza.

Radna Natalia Skuba-Więcław- zadała pytanie, czy w związku z możliwością dokonywania płatności

kartą płatniczą będzie pobierana prowizja od petentów.

Wójt Gminy - poinformował, że żadne dodatkowe opłaty z tego tytułu nie będą pobierane. Prowizję

pobiera tylko operator, ale to dotyczy tylko Gminy i operatora.

W wyniku przeprowadzonego głosowaniaRada Gminy przyjęła powyższą uchwałę 14 głosami za.



Ad.7).

Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świlcza w miejscowości Trzciana.

Radny Jerzy Stokłosa - zwrócił się z zapytaniem, jaki rodzaj inwestycji będzie tam prowadzony i przede

wszystkim czy nie będzie szkodliwy i uciążliwy dla mieszkańców.

Przewodniczący Rady - odczytał uzasadnienie z którego wynika, że obszar objęty studium, położony

jest w miejscowości Trzciana przy drodze krajowej nr 94 (Dębica -Rzeszów) o łącznej powierzchni 6,6

ha. Teren ten oznaczony jest symbolem U-M - tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Przedsiębiorstwo Handlowe Dobis Sp z o. o. jest właścicielem istniejącego na obszarze objętym uchwałą

zakładu produkcyjno-usługowego , kompleksu budynków usługowych i magazynowych obsługujących

produkcję rolniczą oraz budynków stacji i sprzedaży pojazdów. Od w/w przedsiębiorstwa wpłynął

wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem działek

pod tereny produkcji , handlu i nieuciążliwych usług wraz z infrastrukturą techniczną. Podjęcie tej

uchwały pozwoli na zagospodarowanie atrakcyjnie położonych gruntów zgodnie z oczekiwaniem ich

właścicieli oraz organów gminy, przy zachowaniu zasad kształtowania ładu przestrzennego.

Pan Wójt - Wyjaśnił, że do tej pory firma Dobis realizuje swoją działalność na terenie Trzciany zajmuje

się produkcją opakowań papierowych. Firma nie komplikuje życia mieszkańcom, nie jest uciążliwa. Firma

ta nosi się z zamiarem zainwestowania środków finansowych i rozbudowę swojej działalności i w

związku z tym podjęcie tej uchwały jest zasadne. Przedsiębiorcy płacą podatki, a podatki to wzrost

budżetu i w ten sposób realizujemy politykę wyborczą.

Przewodniczący Rady Gminy - poddał po głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do

sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Świlczy w miejscowości Trzciana.

Za podjęciem w/w uchwały głosowało 14 radnych, oznacza to, że uchwała została pojętajednogłośnie.

Ad.S).

Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 w miejscowości Trzciana, wyjaśniając, że uchwała ta

to uszczegółowienie poprzedniej i dotyczy również firmy Dobis.

Przewodniczący - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 112015 w miejscowości Trzciana.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę 14 głosami za.



Ad. 9).

Przystąpiono do kolejnego punku, a mianowicie do podjęcia uchwały w sprawie wydzierżawienia

nieruchomości komunalnej na okres 20 lat:

Wójt Gminy - wyjaśnił, że przedmiotem dzierżawy jest Szkoła w Błędowej Zgłobienskiej zarówno
budynek stary jak i nowy. Z uwagi na to, że obiekt jest obecnie nie użytkowany, należy go
zagospodarować tak aby przynosił on dochody. Najlepszym rozwiązaniem jest dzierżawa. Podjęcie tej
uchwały jest niezbędne, aby Wójt jeżeli znajdzie się dzierżawca mógł ogłosić przetarg. W uchwale
wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres na 20 lat, gdyż zasadnym jest aby dzierżawca który
zainwestuje pieniądze w ten budynek miał stosowny czas, na zwrot poniesionych nakładów.

PrzewodniczącyRady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, Przeciw głosowało - O, Wstrzymało się - 1

Uchwała został przyjęta większością głosów.

Ad. 10).

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Rzeszowskiego
zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki zlokalizowane w ciągu tych dróg
w granicach administracyjnych Gminy Świlcza. Wyjaśnił, że inicjatywa w tej sprawie wyszła od Powiatu
Rzeszowskiego. Jednocześnie podkreślił, że utrzymanie, odśnieżanie przystanków leży po stronie Gminy
Świlcza tak jak do tej pory i na te działania są zabezpieczanie środki w budżecie gminy.

Wójt Gminy - Poinformował, że do tej pory Gmina Świlcza utrzymuje przystanki w należytym porządku,

pomimo to, że przystanki są ciągle dewastowane i wymagają częstych napraw. Pod tym względem nic się

nie zmienia chodzi tu o sformalizowanie tego w postaci uchwały.

Przewodniczący Rady - zapytał Wójta czy jeżeli pojawiłyby się roszczenia mieszkańców, o wiaty
przystankowe, a nie tylko słupek przystankowy i wystąpiliby do Wójta w tej sprawie to czy Gminajest w
stanie to zadanie udźwignąć finansowo.

Wójt Gminy - odpowiedział, że w chwili obecnej przygotowywany jest projekt budżetu Gminy na
następny rok. Na to pytanie będzie mógł odpowiedzieć po podjęciu uchwały budżetowej na rok 2016.

Przewodniczący Rady - stwierdził, że Gmina Świlcza będzie władała i zarządzała przystankami
i w związku z tym na pewno jakieś prace modernizacyjne będą wykonywane. Jednocześnie zaapelował,

aby tej sprawie zastosować rozsądny horyzont czasowy. Następnie poddał pod głosowanie powyższą

uchwałę. Za jej przyjęciem głosował 14 radnych, co oznacza, że uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu
Rzeszowskiego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne
zlokalizowane
w ciągu tych dróg w granicach administracyjnych Gminy Świlcza została podjęta jednogłośnie.



Ad.). 11

Sprawy różne, wolne wnioski.

Radna Natalia Skuba-Więcław - zauważyła, że dobiega końca remont drogi powiatowej Czarna
Sędziszowska- Miłocin. W Bratkowicach przy bloku dawny PGR został pominięty jeden fragment tj. nie
pogłębiony rów. W tym miejscu bowiem miał być chodnik. Powiat podtrzymuje, że chodnik zrobi jeżeli

Gmina wyłoży środki własne. Pomijając estetykę należy zauważyć, że zrobiło się niebezpiecznie oraz, że
trawy nie są tam wykoszone. Pytanie brzmi, czy mieszkańcy mają czekać na chodnik, czy nie?

Radny Powiatowy Tadeusz Pachorek - przypomniał, że w stosunku do początkowego projektu w
każdej miejscowości wskazywane były dodatkowe oczekiwania które poprawiłyby funkcjonalność drogi.
Dodatkowe chodniki i przepusty wygenerowały jednak znaczną kwotę,

a inwestycja musi być odebrana i rozliczona w terminie. Nic nie stoi na przeszkodzie aby wskazać ten
odcinek oraz ten w Rudnej Wielkiej do wykonania w 2016r i wówczas pozwoliłoby to poprawić

bezpieczeństwo. Natomiast rozwiązanie doraźne w chwili obecnej nie wchodzi w grę bo wykonawca już

porządkuje i sprząta po wykonanym remoncie. W kwestii wykoszenia rowów to takie rzeczy należy

zgłaszać i jest to do zrobienia.

Sołtys Dąbrowy Zdzisława Wojnowska - przypomniała, że Radni Powiatowi na zebraniach wiejskich
obiecywali modernizację drogę, w chwili obecnej rok się kończy, a drogi jak nie było tak nie ma. W
związku z tym prosi o informację jak z tą drogą jest i co odpowiedzieć mieszkańcom.

Radny Pachorek - Kiedy było zebranie wiejskie sytuacja upoważniała do złożenia takiej informacji. Był
już wyłoniony wykonawca, który przemierzył zakres do wykonywanych prac. Na chwilę obecną sytuacja
się zmieniła na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy uda się to zrobić jeszcze
w tym roku. Obecnie prowadzone są analizy księgowe i w najbliższym czasie będzie już wiadomo czy
zostanie to zrealizowane czy nie.
Sołtys Trzciany Kazimierz Lagowski - zadał pytanie czy byłaby możliwość skierowania pisma lub
petycji do wydziału Geodezji w Urzędzie Wojewódzkim o zachowanie punktów wysokościowych na
terenie gminy. Jest to ważne dla grup zajmujących się aktywną turystyką, które w jakiś sposób kierują się

tymi punktami.
Jadwiga Jucha - poinformowała, że znaki geodezyjne są chronione ustawą, i nie mają służyć jako znaki
drogowe. Można złożyć informację, że znaki te uległy zniszczeniu i wówczas może byłoby to
uwzględnione żeby je odnowić, ale nie można uzasadniać że wycieczki nie mają drogowskazu w postaci
znaków geodezyjnych.
Radny Marcin Żańczak - zapytał jaka jest sytuacja przy budowie hali w Świlczy i czy jest możliwość
przesunięciakwoty 1,5 mln złotych zapłaty.

Wójt - poinformował, że inwestycja na chwilę obecną jest zrealizowana w ok. 60 %. Obecnie trwają

rozmowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. W ocenie Wójta nie jest możliwe aby na 2-go grudnia ta
inwestycja była zrealizowana. Do wykonania pozostało jeszcze 40% to są prace wykończeniowe, których
proces wykonania jest dłuższy. Obecnie nie jest w stanie odpowiedzieć jaka zostanie podjęta decyzja
zaznaczając, że grozi Gminie zapłata kwoty 1.500.000,00 mi złotych, w tej sprawie podejmowane są kroki
zmierzające w kierunku przesunięcia czasu.

Przewodniczący Rady - zwrócił uwagę na problem z planowaniem przestrzennym w Gminie Świlcza na
przykładzie Rudnej Wielkiej , gdzie w szybkim tempie przybywa nowych zabudowań, a ład przestrzenny
pozostawia wiele do życzenia. Na dzień dzisiejszy nie widać żadnego perspektywicznego myślenia.

Przykładem jest droga o szer. 3 m, która pozostaje we władaniu Gminy i na tej drodze trudno się



rozminąć, a zabudowań jest bardzo dużo. Ponadto bardzo ważne jest takie wcześniejsze planowanie
przestrzenne
i uporządkowanie sytuacji w Gminie gdzie akcja osadnicza postępuje bardzo szybko i jest koniecznością

bo po kilkunastu latach mieszkańcy będą się zastanawiać dlaczego wcześniej nie można było drogi zrobić

szerszej . Tam gdzie są drogi gminne, Gmina musi wyjść z inicjatywą.

J. Jucha - skoncentrowała się na osiedlu w Rudnej Wielkiej w stronę Miłocina, poinformowała, że

w sprawie dróg, tylko i wyłącznie w planie zagospodarowania można wyznaczyć ich szerokość z których
będzie można zabezpieczyć poprowadzenie mediów. Jest jeszcze aspekt finansowy tam budownictwo
postępuje na warunkach zabudowy i w tym momencie Gmina nic z tego nie ma oprócz podatku. Gmina
nie może naliczać renty planistycznej po decyzji o warunkach zabudowy. W momencie gdyby plan został

uchwalony to Gmina będzie kształtować sposób zabudowy układając system komunikacyjny. Po
uchwaleniu planu ład przestrzenny byłby utrzymany, a dodatkowo będzie na pewno obrót
nieruchomościami. W ciągu 5 lat od uchwalenia planu na pewno na rencie planistycznej Gmina by coś

uzyskała. W tym terenie jaki i na terenie Świlczy należy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalić

w przyszłości ułatwiłoby ty życie mieszkańcom.

Przewodniczący Rady - zwrócił uwagę, że cassus osiedla w Rudnej Wielkiej jest tylko przykładem. Na
terenie Gminy, w innych sołectwach są również osiedla urbanistycznie nie uporządkowane . To co
pozostanie z działalności Rady Gminy obecnej kadencji, to będzie ład przestrzenny i za 10 - 20 czy 40 lat
nikt nie zarzuci, że rada, nie zrobiła w tym kierunku nic i drogi są tak wąskie, że minąć się nie można. Na
tym etapie nie może zabraknąć wyobraźni aby wydać dwadzieścia czy trzydzieści tys .zł. Te pieniądze

można odzyskać poprzez rentę planistyczną. PrzewodniczącyRady zaznaczył, aby zwrócić uwagę na ten
problem przy planowaniu Budżetu Gminy na rok 2016 gdyż jest to rzecz niezbędna dla uporządkowania

sytuacji na drogach gminnych.

Wójt Gminy - poinformował, że z Gminą współpracuje Komisja Urbanistyczna zajmująca się kwestiami
dotyczącymi planu. Jednocześnie zaprosił chętnych do uczestniczenia w tej komisji i zgłaszania swoich
sugestii.

J. Jucha - Wyjaśniła , że Gminna Komisja Urbanistyczna jest powołana na podstawie ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym i na etapie pro cedowania każdego planu komisja ta musi go
opiniować. W skład tej komisji muszą wchodzić urbaniści z uprawnieniami. Byłoby rzeczą chwalebną aby
w pracach tej komisji uczestniczyły osoby które chciałyby się pochylić nad zagospodarowaniem
przestrzennym
i przedstawić swoje sugestie.

Przewodniczący Rady - podniósł temat skażenia wody na terenie gminy. Informacje takie można było

uzyskać na facebuku. Następnie zwrócił się do Wójta z zapytaniem o sposobie informowania o takich
zdarzeniach .

Wójt - poinformował, że przeprowadzane były badania wody w szkołach tj . w Zespole Szkół w Trzcianie
i Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratowicach. Po otrzymaniu informacji o skażeniu Gmina zamieściła

informacje na stronie internetowej. Procedura wygląda w ten sposób, że pobrana próbka wody jest
analizowana przez służby sanepidu. Jeżeli jest jakieś nawet cząstkowe wykrycie bakterii Gmina otrzymuje
o tym informację. Badania te były realizowane we wtorek. W środę jak tylko Gmina otrzymała informację

jeszcze nieoficjalną, została podjęta decyzja o dezynfekcji całej sieci. W piątek o godz . 13.00 wskaźnik

skażenia był 0,00. Wówczas właśnie ukazywały się informacje o skażeniu, którego już nie było, a
wywołały niepokój mieszkańców. Zarządzeniem Wójta została wprowadzona instrukcja przygotowana
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w sprawie postępowania z urządzeniami znajdującymi się w
placówkach oświatowo- wychowawczych do poboru wody w celach spożywczych.



Radny Powiatowy - zaapelował o zaufanie, ZWIK ma doświadczenie i wie jak informować i
zachowywać się w takich sytuacjach oraz że odpowiada karnie jeżeli woda niezdatna do picia dostałaby

się do sieci. Zwrócił się również z prośbą aby w przyszłości najpierw wykonać jeden telefon do źródła

informacji i nie wywoływać paniki wśród mieszkańców.

Wójt - poinformował, że wpłynęły dwa pisma, jedno ze spółki PRO-Golf, które odczytał, a dot.
dzierżawy gruntów, gdyż przy sporządzaniu umowy dzierżawy została pominięta działka nr 257/2 na
której została wybudowana część pola golfowego, i w związku z tym, że działka ta nie jest przez nikogo
wydzierżawiona, Pro-Golf zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na taką dzierżawę.

Kolejne pismo dotyczy budynku szkoły w Błędowej Zgłobieńskiej. Zwrócił się z pismem oferent
w którym prosi o udzielenie informacji o tym budynku z uwagi na to że Zespół Założycielski

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego poszukuje budynku do prowadzenia działalności oświatowej

w postaci ośrodka wychowawczego tj. szkoła z internatem.

Przewodniczący Rady odnosząc się do niniejszego pisma zasugerował, że zna specyfikę takich ośrodków

i jeżeli będą inne możliwości zagospodarowania tego obiektu to należałoby z tych innych opcji
skorzystać.

W związku z tym, że nikt nie podjął dalszej dyskusj i Przewodniczący Rady Zamknął obrady XIII sesji
Rady Gminy, które trwałe od godz. 14.00 do 16.20.

Protokołowała Bożena Pięta
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