
PROTOKÓŁ Nr XIV/1412015

Z XIII Sesji Rady Gminy Świlcza

Z dnia 30 listopada 2015 r

XIV sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat. Powitał wszystkich
zebranych i zaproszonych gości . Według listy obecności w sesji brało udział 12 radnych , co stanowi
quorum, przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały. Wyjaśnienia dotyczące

nieobecności na sesji radni złożyli na ręce Przewodniczącego . Wszyscy radni otrzymali materiały i
ustalony porządek sesji. Pan Wójt zgłosił dodatkowy punkt mianowicie Podjęcie uchwały w sprawie
sprzedaży nieruchomości komunalnej . Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy.

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/80/20 I5 Rady Gmin y Świlcza z dnia

26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2015 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa

obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza .

7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8. Podj ęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków

transportowych.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji , informacji

i formularzy obowiązujących w zakresie podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

11 . Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Sędziszów

Małopolski .

12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzan i a miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2006 w miejscowości Świlcza i Trzciana.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej z jednoczesnym

odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia , związanej z tym, umowy.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Świlcza dla niepublicznych przedszkoli , innych niepublicznych form wychowania

przedszkolnego oraz niepublicznych szkół.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy



Świlcza dla publicznych przedszkoli, innych publicznych form wychowania przedszkolnego

oraz publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Świlcza.

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomościkomunalnej.

17. Wolne wnioski i sprawy różne.

Porządek XIV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie 12 głosami za w związku z tym

przystąpiono do real izacje ustalonego porządku sesj i:

Ad. l).

Protokół z XIII sesji Rady Gminy Świlcza został przyjęty bez zastrzeżeń.

Ad. 2).

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 26 października

20 15r do 30 listopada 20 15r.

Ad.3).

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok

2015.

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

uchwały budżetowej oraz poinformował,że zwiększa się dochody budżetoweo kwotę 660.147,34

zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 877.393,99 zł, zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę 96.143,14 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 313 .389,79 zł. Dokonuje się

przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji

budżetowej oraz dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 96.143,14 zł. Przewodniczący

Rady poinformował również, że na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji problemowych

Rady Gminy została wypracowana pozytywna opinia do tej uchwały. W związku z tym

przystąpiono do głosowania.

Rada Gminy jednogłośniepodjęła uchwałę 12 głosami za.

Ad. 4).

Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwaływ sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Świlcza, która upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiąza ń

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, zawieranych na czas określony w zakresie zakupu materiałów biurowych
i akcydensowych do kwoty 45 .000,00 zł. , sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
wraz z analizą urbanistyczną oraz sporządzanie projektów decyzj i o lokalizacji celu publicznego



wraz z analizą urbanistyczną do kwoty 54.000,00 zł, sporządzanie dokumentacji aplikacyj nej dla
potrzeb opracowania wniosku o dotacje do kwoty 15.000,00 zł , dystrybucj e energ ii elektrycznej do
kwoty 70.000,00 zł.. Jednocześnie poinformował , że na ws pólnym posiedzeniu wszystkich komisji
problemowych Rady Gminy projekt uchwały został przeanalizowany i pozytywnie zaopiniowany.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmi any wiel oletniej prognozy finansowej
Gminy Świlcza 12 głosami za.

Ad. 5).

Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwałyzmieniającej uchwałęNr XIII/SO/20 15 Rady

Gmin y Świlcza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza

na 2015 rok. Poinforrnował również, że na wspólnym posiedzeniu komisji projekt w/w uchwały został

zaopiniowany pozytywnie, Jednak dla przejrzystości poprosił Panią skarbnik

o wyjaśnienie zmiany dokonanej w uchwale.

Pani Aneta Cwynar Skarbnik Gminy - wyjaśniła, że z uchwały październikowej została wycofana

kwota 15.500,00 zł. przeznaczona na wypłatę nagród dla nauczycieli , ponieważ leży to w kompetcnej i

Wójta, a nie Rady Gminy w związku z tym należy to zmienić , a pozostała treść uchwały pozostaje bez

zmian.

Ad. 6).

Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie obniżenia średniej

ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza.

Średnią cenę skupu żyta określoną w komun ikacie Prezesa GUS za okres II kwartałów będącą

podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 obniża się z kwoty 53,75 zł za 1 dt do

kwoty 45,05 za 1 dt. Przewodniczący wyjaśnił, że niższa stawka zaproponowana w naszej Gminie jest

pokłosiem dotychczasowych działań, zawsze ta stawka w naszej gminie była niższa niż stawka

ogólnopolska. Stawka tajestjednak wyższa niż ubiegłoroczna.Połączone komisje analizowały projekt

tej uchwały i po objaśnieniach zaopiniowały ją pozytywnie.

W zwi ązku z brakiem pytań co do treści projektu uchwały Przewodniczący poddałją pod głosowan i e .

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę 12 głosami za.

Ad.7).

Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały w spraw ie wysokośc i stawek podatku od

nieruchomości. Nad treścią uchwały pochyliły się połączone komisje, jednak nie zostało wypracowane

jednolite stanowisko. Na obecnych 12 radnych na posiedzeniu komisji wszyscy wstrzy mali się od głosu .

Przewodniczący otworzył dyskusję:

Pani Natalia Skuba-Więclaw - stwierdziła, że najbardziej nurtującą sprawą dla wszystkich są podatki,

a w szczególności podatki od gruntów w § 1 pkt 2 ppkt. c) - gruntów pozostałych. W chwili obecnej

stawka ta wynosi 0,33 grosze od 1m2 , w projekcie uchwały jest zapi s 0,35 zł. od 1m2 . Porównując



celowo do miasta Rzeszowa, z uwagi na to, że niedługo mieszkań cy ws i Rudn ej Wielki ej i Bzi anki będą

s ię zastanawiać , czy zostać w gminie Świlcza, czy przyłączyć s ię do Rzeszowa ? ,

a kwestia podatków pośrednio będzie miała znaczenie w podjęciu decyzj i. W Rzeszowie kwota

podatków od gruntów pozostałych wynosi 0,23 zł od 1m2 . Jest to duża różnica między Gminą Świlcza

, a miastem a Rzeszowem. Ta kwota najbardziej uderzy w większość mieszka ńcó w, bo duża część

podatników nie posiada gruntów powyżej Iha i musi płacić dodatkowo za grunty pozostałe. Na

wspólnym posiedzeniu postulowała aby dorównać do miasta Rzeszowa i zaproponowała kwotę 0,24

zł za l m2, uzasadniając , że mieszkańcy Rudnej Wielkiej czy Bzianki nie zastanawiali by si ę nad

wyborem pozostania w Gminie Świlcza, czy przej ściem do Rzes zow a w związku z powyższym prosiła

o głosowanie w ten sposób

Pani Bogusława Mazur Inspektor d.s. podatków - poinformowała, że przygotowała symulację

w sytuacji gdy podatnik posiada 0,38 ha. nie płaci z tego po 0,33 zł tylko płaci z tych gruntów które są

wyłączone przez geodezję z produkcji rolnej. Przykład:

grunty pozostałe 800m2 xO,33 = 264 ,00 zł,

Podatek rolny pow. 0,30 ha x212 ,50 = 64,00 zł

Dom 100m2 x 0,59 = 59,00 zł

Budynki pozostałe 20m 2 x 5,05 = 101,00 zł.

Razem da to kwotę 488,00zł .

Przewodniczący Rady zapytał, ile będzie wynosił podatek jeżeli zostanie podni esion y o 0,02 zł. dla

podatnika podanego w symulacji.

Pani Mazur - 800m2 x 0,02 = 16 zł Podatek zwiększy się o 16,00 zł

Pan Seweryn Kornak - Czy ten podatek dotyczy tylko gruntów oznaczonych jako " B" , czy również

gruntów sklasyfikowanych jako " BPs" i rola " B"?

Pani Mazur - potwierdziła, że dotyczy to tylko gruntów oznaczonych jako " B" to co jest wyłączone

z produkcji rolnej.

Pan Kazimierz Polak - zaproponował, aby w uchwale w § l pkt 2 ppkt. c ta op łata wynosiła 0,33 zł.

za l m2 tak jak w roku ubiegłym .

Pan Jerzy Stokłosa - stwierdził, każda podwyżka nawet 0,02 zł za l m2 to dla podatnika staje s ię dość

dużą kwotą, natomiast pozostając przy stawce ubiegłorocznej mieszka ńcy stwierdzą , że podatki nie

zostały podniesione.

Pani Skarbnik - zaznaczyła , że z wyjaśnień pani inspektor wynika, że nie wszystkie ary będą

opod atkowane 0,33 zł, ty lko te które są pod domem i pod wórkiem, a pozostałe będą podatkiem rolnym.

Pan Stokłosa - stwierdził, że patrząc psychologicznie, to nikt nie będzie liczył o ile podatek by został

poniesiony tylko w tym przypadku stwierdzi, że podatek nie został podniesiony i to przemawia za tym

aby stawkę pozostawić jak w roku ubiegłym



Wójt - przypomn i ał, że założenia do budżetu zostaly przygotowane, a Komi sj a Budżetowa w tej

sprawie spotkała się 9 dni po terminie. Uczulił na kwestię dotyczącą

stanu finansó w gminy oraz zaleceń zawartych w bilansie otwarcia, czy li pob ieraj ąc mni ej sze podatki

automatycznie subwencje które do nas wpływają też są mniejsze . Podkreślił również, że o ile podatki

zostaną zmniejszone o tyle zmniejszone będą inwestycje. Natomiast przychylając si ę do wniosku Pani

radnej z Bratkowic aby to była kwota 0,24 zł. to należy s ię zastanowić jak sfinansowaćzarówno dochody

jak i wydatki w tej materii , a później prowadzić dyskusję .

Przewodniczący Rady - popros ił Panią skarbnik o podanie jaka będzie konsekwencj a dla plan owanych

dochodów przy poszczególnych prop ono wanych stawkach .

Pani Skarbnik - W zaokrągleniu podniesienie stawki o 2 grosze przyruesie oko ło 40 .000 ,00 zł

dodatkowo do budżetu . Obecnie jest to 608 .000 ,00 zł czyli 648 .000 ,00 zł

Wójt - zaproponował aby pokrótce przeanalizowaćwnio sek pani radnej z Bratkowic.

Pani Skarbnik - stwierdziła, że przyjmując stawkę 0,24 zł do budżetu wpłynie o 185.000 ,00 zł mniej.

Wójt - Stwierdził, że 150.000 ,00 zł zostało wydane w tym roku na wszystkie chodniki powiatowe w

Gminie. Wójt poprosił o rozwagę przy głosowaniu.

Pan Kamil Skwirut - przygotował porównawczo jak przedstawiają s ię podatki w gminach ościennych

a mianowicie Rzeszów Boguchwała i Głogów Małopo lski.

Podatek od budynków lub ich części mieszkalnych od 1m2
:

Stawki tegoroczne Propozycje na kolejny rok

Świlcza - 0,55 zł 0,63

Rzeszów - 0,62 zł 0,64

Boguchwała - 0,62 zł 0,62

Podatek od budynków mieszkalnych związanych z prowadzen iem działalności gos podarczej od 1m2

Stawki tegoroczne Propozycje na kolejny rok

Świlcza -19,96 21 ,16

Rzeszów - 23,08 22 ,86

Boguchwała - 21,94 2 1,94

Podatek od budynków zajętych prowadzeniem działalności gospodarczej obrotem materiałem siewnym

Stawki tegoroczne Propozycje na przyszły rok

Świlcza - 10,74 10,68

Rzeszów - 10,80 10,68

Boguchwała -9,55 9,65

Głogów Młp . 10,80

Podatek od budynków związanych z udziałem św i adcze ń zdrowotnych

Stawki tegoroczne Propozycje na przyszły rok

Świlcza - 4,52 4,65

Rzeszów - 4,70 4,65



Boguchwała - 4,51 4,59

Głogów Młp . - 4,60

Podatek od budynków pozostałych związanych z prowadzeniem odpłatnych działalności statutowych

przez organizacje pożytku publicznego od 1m

Stawki tegoroczne propozycje na przyszły rok

Świlcza - 5,05 5,35

Rzeszów - 6,27 6,58

Boguchwała - 6,68 6,75

Głogów Młp. - 4,90

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m p.U.

Stawki tegoroczne propozycje na przyszły rok

Świlcza - 0,79 0,84

Rzeszów - 0,87 0,89

Boguchwała - 0,88 0,84

Głogów Młp. - 0,85

Podatek od gruntów pod jeziorami, zbiornikami wodnym

Stawka tegoroczna Propozycje na przyszły rok

Świlcza - 4,54 4,58

Rzeszów - 4,58 4,58

Boguchwała - 4,46 4,42

Głogów Młp . - 4,55

Podatek od gruntów pozostałych

Stawki tegoroczne Propozycje na 20 16r.

Świlcza - 0,33 0,35

Rzeszów - 0,23 0,25

Boguchwała - 0,39 0,40

Przewodniczący Rady - stwierdził , że w wielu podatkach Gmina Świlcza jest ta ńsza nie tylko do

miasta wojewódzkiego ale i od ościennych gmin, jedynie w pozycji grunty pozostałe ta stawk a

w gminie Świlczajest zdecydowanie wyższa. Mając na uwadze powyższe zadał pytanie Pani Skarbnik,

jak wyglądałaby sytuacja gdyby Rada utrzymała stawkę w gruntach pozostałych na tegorocznym

poziomie a podniosła o grosz lub dwa w podatkach w których Gmina Świlcza jest najta ńsza to czy

udałoby się zniwelować brakująca kwotę w budżecie?

Pani Skarbnik - oświadczyła, że aby odpowiedzieć na to pytanie należałoby zrobić symulację

przeliczeniową



Seweryn Kornak - Złożył zapytanie, odnośnie podnies ienia stawki bazowej ceny skupu żyta, z której

wynika, że mieszkańcy tę podwyżkę odczują, bo on będzie wyższy nie tylko o 2 grosze za grunty

pozostałe ale również za grunty użytki rolne , które podlegają opodatkowaniu . Czy li to nie będzie np.

przy 0,08 ha tylko 16,00 zł tylko również będzie więcej w zależności od klasy gruntu .

Pani Mazur - odpowiedziała, że podatku do hektara nie płaci się z ha przeliczeniowych nie jest tu

brana pod uwagę klasa gruntu tylko za rrr' .

Seweryn Kornak - zadał pytanie biorąc pod uwagę strukturę dochodów z podatków, z jakich

gospodarstw do hektara czy powyżej hektara sąjest większe dochody do budżetu .

Pani Bogusława Mazur - potwierdziła, że większe dochody przynoszą gospodarstwa do 1 ha.

Przewodniczący Rady zapytał czy któryś radnych chce zgłosić poprawkę do uchwały

Natalia Skuba Więcław - złożyła poprawkę do uchwały "w pkt 2 ppkt. "c" w przypadku gruntów

pozostałych wniosła o kwotę 0,25 zł od 1m2

Pan Seweryn Kornak - wnioskował o pozostawienie stawki na dotychczasowym poziomie tj. 0,33 zł

za l m2

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki ;

Jako pierwszą poddał pod głosowanie poprawkę Pani Natalii Skuba - Więcław w brzm ieniu " § l Roczne

stawki podatku od nieruchomości wynoszą : pkt 2 ppkt c " pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł

od 1m2 powierzchni"

Za przyjęciem poprawki - l

Przeciw głosowało - 11

Wstrzymało się - °
Rada Gmina odrzuciła poprawkę zgłoszoną przez Pan ią Natalię Skuba-Więcław do uchwały

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Następnie Przewodniczący Rady poddał po głodowanie poprawkę zgłoszoną przez Pana Seweryna

Kornaka aby roczne stawki podatku od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego pozostały na

poziomie ubiegłorocznym czyli 0,33 zł za 1m2 powierzchni

Za głosowało - 4

Przeciw - °
Wstrzymało się - 8

Rada Gminy przyjęła poprawkę Pana Seweryna Kornaka o pozo stawi enie stawki na poziomie

ubiegłorocznym , tj . 0,33 za l m2 powierzchni została przyjęta.

Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

z naniesioną poprawką i poddał ją pod głosowanie.



Rada Gminy podj ęła uchwałę 8 głosami za i 4 wstrzymującymi się od głosu .

Ad.8).

Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały w zm i en i aj ącej uchwałę w sprawie wysokośc i

stawek podatku od środków transportowych .

Ponieważ radni nie podjęli dyskusji Przewodniczącypoddałją pod głosowanie .

Rada Gminy podjęła uchwałęjednogłośnie 12 głosami za.

Ad. 9).

Przystąpiono do kolejnego punku, a mianowicie do podj ęcia uchwały w spraw ie określenia wzorów
deklaracji , informacji i formularzy obowiązujących w zakresie podatków od nieruchomości , leśnego

i rolnego.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poprosił Panią skarbnik o objaśn ien ie zmiany.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany są związane ze zmiana przepisów, które wchodzą od 201 61',
i dotyczy to ty lko definicji .

Pan Jerzy Stokłosa - zapytał czy każdy mu si składać taka informację.

Pani Skarbnik - potwierdziła , że deklaracja dotyczy osób prawnych , a informacja osób fiz ycznych .

Radca Prawny - wyjaśnił , że Rada Gminy musi określić wzory deklaracji i informacji . Ponieważ

weszły nowe podatki nowe określenie zdefiniowano na nowo niektóre podatki , wobec tego
w deklaracjach i informacjach należało te zmiany uwzględnić

Rada Gminy Podjęła uchwałęjednogłośnie 12 głosami za .

Ad. 10).

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokośc i opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właśc ic ie l i nieruchomości .

Pan Seweryn Kornak - złożył wniosek formalny o poprawkę w § I polegaj ącym na wprowadze niu
wyrażen ia" przez właścicieli nieruchomości po § 2 dodaj e s ię § 2a w brzmi eniu" jest to poprawka
redakcyjna. a w brzmieniu " .

Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z naniesiona poprawką.

Rad a Gminy podj ęła uchwałę jednogłośnie 12 głosami za.

Ad. 11) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Sędziszów

Małopolski.

Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały

Pan Tadeusz Pachorek - wyjaśnił że zawarcie porozumienia sankcjonuje obecny stan odnośnie

sprzedażywody i umożliwi wzaj emne dostawy tj . dostawę wod y z sieci Gm iny Świlcza do sieci Gminy



Sędziszów Małopolski miejscowość Klęczany oraz awaryj nej dostawy z sieci Sędziszów Małopol sk i

dla części miej scowości Dąbrowa.

Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę II głosami za. Jeden radn y opuśc i ł sa lę obrad, był nieobecny
podczas głosowania.

Ad. 12). Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzan i a miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2006 w miej scowości Świlcza i Trzciana .

Jucha - wyjaśniła, że uchylenie uchwały Nr XXXIl!263/2006 związane jest z faktem iż teren o pow .

około 43 ha położony w miejscowości Świlcza i Trzciana na etapie prowadzonej procedury

planistycznej nie uzyskał zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów

na cele nierolnicze. Ponadto w trakcie procedowania ww. planu z wnioskiem o opracowanie dwóch

mniejszych planów w tym samym obszarze zwrócili si ę właśc ic ie l e części gruntów. Biorąc po uwagę

powyższe Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXVIIl!229/20 12 z dnia 28 listopada 2012 w spra wie

przystąpienia do sporządzenia MPZP Nr 1/2012 w miejscowości Trzciana oraz uchwałę

Nr XIII/84/20 15 z dnia 26 października 20151'. w spra wie przystąpienia do sporządzen ia MPZP

Nr 1/2015 w miejscowości Trzciana. W związku z powyższym należy uchylić uchwałę

Nr XXXIl!263/20 15 Rady Gminy Świ!Cza z dnia 7 lutego 2006 ze względu na trudności z uzyskaniem

zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze związane z dużym obszarem objętym

opracowanie, jak i uchylenie przedmiotowego przystąpieniapozwoli na prowadzenie dwóch odrębnych

procedur planistycznych zgodnie z wnioskiem inwestorów oraz proinwestycyjną polityką gminy.

Seweryn Kornak - zapytał ile jest podjętych takich uchwał , które nie są realizowane i ile zostało

sporządzonych takich planów?

Jadwiga Jucha - poinformowała, że takich uchwał jest ok. 30, a sporządzonych zostało maksymalnie

10 planów.

Wójt - poinformował, że obecnie weryfikowane są plany i zmieniane tam gdzie widać ,że weryfikacja

jest potrzebna uza sadniona i możliwa.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gmin y podjęła uchwałę jednogłośnie 12 głosami za.

Ad . 13). Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komun alnej z jednoczesnym

odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarci a, związanej z tym, umowy.

Wójt - zgłosił, że brakuje jednego dokumentu w sprawie dzierżawy i zaproponował zdjęcie

z porządku obrad tej uchwały. Firma Pro-Golfwystąpiłaz wnioskiem o wydzierżawienie 1,5 ha. okazało

się że te grunty są już zagospodarowane. Z tych działek Gmina chce wydzielić pas o szer. 10m jest to

opas drogowy zabezpieczającydla mieszkańc ów, W tej sprawie nie majeszcze podpisanego aneksu . W

związku z tym prosi o nie głosowanie tej uchwały do czasu wyjaśnienia sprawy.



Przewodniczący Rady zgłosił wniosek formalny o zdjęc i e z porządku obrad punktu dot. podj ęcia

uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej z jednoczesnym odstąp ien iem od

obowiązku przetargowego trybu zawarcia , związanej z tym umo wy.

Za zdjęciem tego punktu z porządku obrad głosował 12 radnych . Rada Gminy jednogłośnie zdjęła punkt

z porządku obrad .

Ad. 14). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakre su

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy ŚwiIcza dla

niepublicznych przedszkoli , innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz

niepublicznych szkół.

Przewodnicząca Komisji Oświatowej Barbara Buda - wyjaśniła, że uchwała została przygotowana

w związku z oparciu o wymogami ustawy o systemie oświaty.

Przewodniczący przeprowadziłgłosowanie. Uchwała została podjętajednogłośnie 12 głosam i za.

Ad. 15). Podj ęcie uchwały w spraw ie ustalenia trybu udzielania i rozliczania o raz trybu i zakresu

kontroli prawidłowości pobrania i wy korzysty wania dotacji udzielanych z budżetu Gminy ŚwiIcza dla

publicznych przed szkoli , innych publicznych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół

prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina ŚwiIcza.

Natalia Skuba -Więcław - złożyła zapytanie Jak wygląda kwestia przepływu pieniędzy na dzieci

z orzeczeniem o niepełnosprawności. Czy Gminy wpłaca całą tę kwotę w zależności od wagi orzeczenia

czy tylko jej część

Wójt - poinformował, że są to środki wydzielone czyli nie idą na finansowanie placówek oświatowych

. Te środki są przeznaczone na działalność z tymi dziećmi , które wymagają wsparcia

i rozwoju . Kwota zawsze idzie za dzieckiem

Rada Gminy podjęła uchwałęjednogłośnie 12 głosami za.

Ad. 16). Podjęcie uchwały w sprawie sprzedażynieruchomościkomunalnej.

PrzewodniczącyRady- odczytał projekt uchwały i wyjaśnił, że sprzedaż działki 1956/4 o pow . 0,0576
ha położonej w ŚwiIczy następuje w konsekwencji zawarcia przez Gminę umowy najmu tej działki z
PKP Energetyka S.A i udzielenia przez Gminę zgody na dysponowanie nią na ce le budowlane pod
budowę podstacji trakcyjnej Św i lcza wraz z towarzyszącymi obiektami infra struktury techni czn ej.
Wojewoda Podkarpacki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę podstacji
trakcyjnej ŚwiIcza wraz z energetyczn ymi liniami kablowymi oraz towarzyszącymi obiektami
infrastruktury technicznej dla PKP Energetyka. W decyzji działka 1956/2 z której powstała w wyniku
podziału 1956/4 , została określona jako obszar kolejowy. Z uwagi na to, że na działce zostani e
zrealizowana infrastruktura kolejowa należy rozpocząć procedurę jej sprzedaży.

Wójt - ten teren oznaczony jako część działki nr 1956 /4 przeznaczony j est pod rozbudowę stacji
zasilającej pociągi Pendolino.

Rada Gminy jednogłośniepodjęła uchwałę 12 głosami za.

Ad. 17). Sprawy różne, wolne wnioski



Wójt - zabrał głos w sprawie poszerzenia miasta Rzeszowa o miejscowości Bzianka i Rudna Wielka.
Zwrócił się do sołtysów radnych z tych miejscowości o prowadzenie rzetelnej polityki informacyjnej.
Zwrócił uwagę, ze na tych dwóch miejscowościach zostały poniesione duże nakłady finansowe. Jedne
nakłady związane z inwestycją współrealizowaną z Powiatem tj. rozbudowa i modernizacja drogi
biegnącej od Miłocina do Czarnej , druga to remont i instalacja sieci kanalizacyjnej Bziance oprócz tego
chodniki, oświetlenie. Przygotowywane są również inne inwestycje, które zmierzają do poprawy jakości

funkcjonowania życia mieszka ńc ów tych miejscowości. Następnie podał informacje dot. kosztów
utrzymania w mieście Rzeszowie, i w Gminie Świlcza, aby mieszka ńcy mieli świadomość, że w Gminie
Świlcza życie jest tańsze. Przedstawił również symulację, która przedstawia finanse gd yby te dwie
miejscowości zostały przyłączone do Rzeszowa. Dochody budżetowe spadłyby wówczas
o 5.000.000,00 zł. Jest to bardzo duża kwota przy budżecie 44 .000 .000,00zł . Natomiast od I stycznia
będzie największa płatność z tytułu kredytów to są koszty ok. 3.000.000,00 zł. Taka sytuacja
spowodowałaby bardzo duże cięcia w zakresie inwestycj i i nie tylko . Zasugerował również, ze
w konsultacjach powinni uczestniczyć wszyscy mieszka ńcy gminy, a nie tylko te miejscowości których
dotyczy ewentualna zmiana granic. Stwierdził również, że gdyby przy pytaniu kto chce przyłączenia

do Rzeszowa, a kto nie zadać jeszcze jedno pytanie "Czy wiesz jakie inwestycje będą prowadzone
w miejscowości po przyłączeniu do miasta Rzeszowa" to żaden mieszkaniec nie umiał by odpowiedzieć.

Przewodniczący Rady - zwrócił się z zapytaniem jak wyglądałabygospodarka ściekami gdyby doszło

do przyłączenia tych miejscowości .

Tadeusz Pachorek - spływ ścieków z Bzianki byłby w kierunku Rzeszowa, zaopatrzenie w wodę przez
3 lata z naszych ujęć, natomiast w przypadku Rudnej Wielkiej jest zupełnie inaczej wszystkie ciągi

dostosowane są do zlewni oczyszczalni Świlcza-Kamyszyn , zaopatrzenie w wodę jest
z Bratkowic. Nie ma technicznych możliwości w zaopatrzenie z sieci miejskiej w wodę .

.Zbigniew Pasterz sołtys sołectwa MrowIa - zapytał czy deklaracje i informacje będą musieli
obowiązkowo składać wszyscy, czy tyko te osoby które mają jakieś zmiany.

Radca Prawny - Deklaracje w/g zmodernizowanego wzoru będą składać tyko Ci którzy będą składać

korektę ,

Sołtys Bzianka- w związku z nadchodzącą zimą wywołała sprawę odśnieżania, zadają jednocześnie

pytanie kto będzie miał wpływ kiedy przyjedzie pług, czy tylko sołtysi mają potwierdzać że on
przejechał.

Natalia Skuba-Więclaw - poruszyła sprawę wykaszania gruntów rolnych , które przylegają

bezpośrednio do dróg gminnych powiatowych, czy krajowych. Czy można by uregulować obowiązek

wykaszania traw przez właścicieli uchwalą.

Komendant Straży Gminnej - przychylił się do tej propozycji .

Tomasz Biały - poinformował, że sprawę tę regulują stosowne przepisy prawa i poddał pod wątpliwość

że potrzebna jest uchwała rady w tej sprawie.

Radca Prawny - odpowiedział, ze nie ma takiej możliwości aby regulować to uchwałąjest to ingerencja
w prawo własności. Jeżeli ktoś komuś zachwaszcza to jest sprawa cywilna.

Sołtys Zajchowski - powrócił do tematu przyłączenia miejscowości do Rzeszowa i poinformował, ze
mieszkańcy odczuwają to tak, że ich głosowanie jest tylko proformą, a decyzje i tak podejmowane są

gdzie indziej.

Wójt - poinformował, ze w związku z tym zmiana granic dotyczy innych gmin konsultacje będą

przeprowadzane w/g jednolitej formy i treści . Jednocześnie przypomniał, że właśnie minął rok odkąd

wszyscy złożyli ślubowanie, i z tej okazji został wydany informator samorządowy z działalności Wójta,
Rady i Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady - powrócił do tematu odśnieżania, który wcześniej wywołała sołtys Bzianki.



Z-ca W ój ta Sławomir Styka - poinformował , że w sprawi e odśn ieżan ia Gmina Świ lcza została

podzielona na cztery zadania do których to zada ń są przyporządkowane osoby, które będą odśn ieżać

poszczególne miejscowości i tak: :

zadanie I - będzie prowadził Pan Jac ek Lubas tj. Błędowa Zgłob . Bzianka i Dąbrowa,

zadanie II - będzie prowadził Pan Piotr Rykiel tj. Świlcza iWoliczka

zadanie III - będzie prowadził Pan Mateusz Zawiślak - Bratk owice i Rudn a Wielka

zadanie IV- ZWiK będzie prowadził Pan Jerzy Ragan - Mrowia i Kam yszyn

Przewodniczący Rady- zadał pytanie do ilu godzin od czasu ustania opadów droga powinna być

odśnieżona.

Z-ca Wójta - Wykonawcy maja płacone od ki lometrów i szerokości jezdni, a odlodowaceniejezdnijest
płacone za godzinę . Koordynatorem działań jest Pan Jacek Lis, w drugiej kolejności Z-ca Wójta
i Inspektor d/s dróg. Telefonicznie należy zgłaszać potrzebę odśnieżania . Jednocześnie zwrócił s ię

z prośbą aby to sołtysi lub radni zgłaszali takie potrzeby . Wykonawcy są poinform owali , ze sami maj ą

jechać i odśnieżać jeżeli wystąpiły intensywne opady śn iegu min. 5 cm . Jednocześnie przypomniał, że

Radca Prawny przygotował informację co należy do właśc i c i e l a posesji i min . : właściciel

nieruchomości obowiązany jest do uprzątn ięcia błota, śn i egu lodu i innych zanieczyszcze ń

z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, utrzymanie zjazdów z drogi publicznej najego posesji
łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami .

Komendant - Chodniki odśnieża ten do czyjej nieruchomości on przylega.

Tomasz Biały - stwierdził, ze warto by było podać taką informację, że jeżeli dojdzie do upadku na
chodn iku nieodśnieżonym lub skaleczenia przez wystające gałęzie to odszkodowa nie s i ęga nawet do
kilkunastu tysięcy złotych, Mając taką świadomość ludzie zmobilizują s ię do utrzymania porządku.

Z-ca Wój ta - poinformował, że na wniosek mieszka ńc ów Bratkowic zostały zwiększone dwa kursy
o godz . 7.50 i 18.15 z Rzeszowa to był kurs wcześniejszy 17.15 do Mrowli który został wydłużony do
Bratkowic .Ponadto jest wniosek żeby dołożyć jeden kurs do Rudnej Wielkiej w godzinach
popołudniowych.

PrzewodniczącyRady Gminy-zamknąłobrady XIV sesji Rady Gminy która trwała od godz. 14.45 do
18.05. Jednocześnie poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się 21 grudnia 2015 r.

Protokołowała

Bożena Pięta


