
PROTOKÓŁ Nr XVI1512015

z XV sesji Rady Gminy Świlcza

Z dnia 21 grudnia 2015 r

XV 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:

l . 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 na rok 2015.

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

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/87/20l5 Rady Gmin y Świlcza z dnia

30 listopada 2015 l'. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2015 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Świlcza .

7. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej.

8. Wolne wnioski i sprawy różne.

Porządek XV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie 13 głosami za w związku z tym

przystąpiono do realizacje ustalonego porządku sesji:

Ad. l).

Protokół z XIV sesji Rady Gminy Świlcza został przyjęty bez zastrze żeń .

Ad. 2).

Przystąpiono do kolejnego punktu obrad, w którym Zastępca Wójta Gminy Sławomir Styka złożył

informację z realizacji uchwał Rady Gminy oraz z działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 30
listopada 21 grudnia 20151'.

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 budżetowe o kwotę 314.325,85

zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 653.899,26 zł, zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę 13.370,42 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 352.943,83 zł . Dokonuje się

przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji

budżetowej zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.



Radny Dominik Bąk - poinformował, że Komisja Planowania Gospodarczego i Budżetu

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza

na rok 2015.

W związku z tym, że radni nie podjęli dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod

głosowanie

Rada Gminy jednogłośniepodjęła uchwałę 13 głosami za .

Ad. 4).

Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Świlcza

Dominik Bąk - poinformował, że Komisja Planowania Gospodarczego Budżetu pozytywnie
zaopiniował projekt niniejszej uchwały.

radny Wojciech Słowik - zapytał, czy uchwaław sprawie wieloletn iej prognozy finansowej Gminy
Świlcza nie powinna być podejmowana po uchwale zmieniającej uchwale Nr X1V/87 /20l5 .

Pani Skarbnik Aneta Cwynar - wyjaśniła, że zmiany, które będą podejmowane w następnym

punkcie nie skutkują zmianami w wieloletniej prognozie.

Rada Gmi ny jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Świlcza 13 głosami za.

Ad. 5).

Przewodniczący Rady Gmi ny - odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałęNr XIV/87/20 15 Rady

Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na

2015 rok.

Dominik Bąk - poinformował, że na posiedzeniu Komisja Planowania Gospodarczego budżetu

zaopiniowałaniniejszą uchwałę pozytywnie.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 13 głosami za.

Ad. 6).

Przewodniczący Rady - przystąpił do realizowania kolejnego punktu, a mianowicie podjęcia uchwały

w sprawie statutu Gminy Świlcza. Poinformowałrównież, że w/w statut był szczegółowo analizowany

na posiedzeniu Komisji Regulaminowo - Mandatowej, której przewodniczącym jest Pan Kamil Skwirut,

Przewodniczący odczytał projekt w/w uchwały i poprosił przewodn iczącego komisji regulaminowo 

mandatowej o omówienie statutu.

Radny Kamil Skwirut - poinformował, że na ostatnim posiedzeniu komisja obradowała w obecności

wszystkich radnych, gdzie bardzo szczegółowoanalizowano wszystkie zapisy w Statucie Gminy. Statut

składa się z siedmiu działów, Dział I - to Postanowienia Ogólne, II - Jednostki Pomocnicze, 111

Organizacja Wewnętrzna i Tryb Pracy Rady , IV - Sesje Rady , V- Zasady Dostępu do Dokumentów i

Korzystania z Nich, VI - Biuro Rady, VII - Przepisy Końcowe. Załączników do Statutu Gminy jest

osiem, a to: zał. nr l - Granice Terytorialne Gminy Świlcza, za. nr 2 Wykaz Gminnych Jednostek

Organizacyjnych, zał. nr 3 Potwierdzenia wydania i odbioru KaJ1 do Głosowania w Wyborach

Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) rady Gminy Świlcza, zał. nr 4 Wzór karty do głosowania



w wyborach PrzewodniczącegoRady Gminy Świlcza w przypadku jednego kandydata, zał. nr 5 wzór

karty do głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza w przypadku więcej niż

jednego kandydata, zał. nr 6 Wzór karty do głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady

Gminy Świlcza w przypadku jednego kandydata, zał. nr 7 wzór karty do głosowania w wyborach

wiceprzewodniczącego w przypadku więcej niż jednego kandydata, zał. nr 8 Przedmiotowy zakres

działania Komisji Stałych Rady Gminy Świlcza. Reasumującpo przeanalizowaniu Statutu na ostatnim

posiedzeniu Komisja Regulaminowo -Mandatowa pozytywnie zaopiniowałaprojekt statutu .

Radni Rady Gminy nie podjęli dyskusji w związku z tym przystąpiono do głosowania.

Rada Gminy podjęła w/w uchwałęjednogłośnie 13 głosami za.

Ad.7).

Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały w sprawie obciążenia komunalnej

nieruchomości gruntowej .

Przewodniczący otworzył dyskusję:

Radny Seweryn Kornak -uchwałata dotyczy obciążenianieruchomościgminnej prawem służebności

na rzecz nieruchomości gminnej z chwilą jej podjęcia stanie się niewykonalna przez Wójta z uwagi na

to, że zawarcie takiej służebności na rzecz tego samego podmiotu jest niedopuszczalne. W związku z

powyższym złożył wniosek o zdjęcie w/w uchwały z porządku obrad.

Radny Rady Powiatu Tadeusz Pachorek - wyjaśnił, że każdoczesny właściciel tej działki musi

wiedzieć, że dojście do obiektu musi być zapewnione dla ZWiK.

Anna Niemier pracownik UrzęduGminy - wyjaśniła, że sens podjęcia uchwały w sprawie obciążenia

nieruchomości gruntowej będzie wtedy gdy nabywca ją nabędzie i ustanowi tę służebność w akcie

notarialnym. W chwili obecnej Wójt sam sobie ustanawiał służebność.

PrzewodniczącyRady - poddał pod głosowanie wniosek formalny Pana Seweryna Kornaka o zdjęcie z

porządku obrad projektu uchwały w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej.

Rada Gminy jednogłośniezdjęła pkt 7 z porządku obrad .

Ad.8).

Przystąpionodo realizacji ostatniego punktu, a mianowicie sprawy różne i wolne wnioski.

Sołtys Trzciany Kazimierz Lagowski - zapytał, czy nie można by było zobligować Urzędu Gminy do

tego aby obciążenie czy rekompensata dla mieszkańców Dąbrowy znajdujących się w okolicy

miejscowości Klęczany za wodę było obligatoryjne. Do tego czasu Ci ludzie każdorazowo muszą

zwracać się na piśmie w sprawie uregulowania różnic czyli nadpłaty albo niedopłaty, z uwa gi na to, że

w Gminie Sędziszów cena wody jest inna.

Tadeusz Pachorek - odpowiedział, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie jest stroną w tym

przypadku . Z Gminą Sędziszów Młp. zostało zawarte porozumienie na podstawie którego Ci

mieszkańcy objęci są regulaminem na dostawę wody oraz poddani są działaniu taryfy na wodę i ścieki

. Stwierdził również że nie widzi innej możliwości rozliczenia tych różnic, niż złożenie czterech faktur



na których podsta wie Gmina Świ!Cza dokładn ie obliczy różnicę . Usta lanie j akiegoś ryczałtu byłoby dla

kogoś zysk iem lub stratą.

Radny Tomasz Salach - zadał pytani e odnośn ie śm iec i w miej scach niezamieszkałych (np. cmentarze) .

Dlaczego ta cena wzrosła aż trzykrotnie .

Z-ca Wójta - wyjaśnił, że cena wynika z kalkulacji jakie zrob i ł Urząd Gminy . Zgodnie z podjętą

uchwałą Parafie muszą złożyć deklaracje w okresach w których będzie potrzeba odbioru śm i ec i.

Dawid Homa pracownik Urzędu Gmin y - wyj aśnił w jaki sposób traktować nieruchomości parafialne

w kontekście opłaty za odbiór odpadów komunaln ych. Parafi e rozli czaj ą si ę na podstawi e złożonych

przez siebie deklaracji. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych tj. cmentarz dekl aracj e składane

są za miesiące w których zaistnieje konieczność ich odbioru. Stawka opłaty uzależnionajest od spos obu

gromadzenia tych odpadów.

Z-ca Wójta - stwi erdz i ł, że należy poczynić starania aby zm i en ić uchwałę w sp raw ie stawek za odpady

komunalne dot. nieruchomości niezamieszkałych .

Przewodniczący Rady- poruszył sprawy oświatowe dot. powolania Centrum Usług Ws pólnych , o

wyjaśnienia w tej sprawie poprosił panią Marię jarosz inspektor ds . oświaty .

Maria Jarosz pracownik Urzędu Gminy.- wyjaśniła, że zmiana ustawy o samorządz i e gminnym ,

umożliwia gminom wprowadzenie od l stycznia 2016 roku w nowej formul e obsługi finan sowo

księgowej , kadrowej oraz administracyjnej jednostek budżetowych gmin y, w tym placówek

oświatowych będzie to tzw . Centrum Usług Wspóln ych jako ,jednostka obsługująca" . Jednostka ta

będzie powołana uchwałą Rady Gmin. Będzie obsług iwała 10 jedn ostek oświatowych i Żłobek z dnia l

kwietnia 2016roku. Celem utworzenia CUW jest scentralizowanie obs ług i finan sowej , kontrola nad

finansami oraz sprawami kadrowymi , zmniejszenie stanu zatrudnienia w dzi ałających placówkach

oświatowych ..

Seweryn Kornak- zapytał czy zmiana ta j est podykt owana oszczędnośc ią czy usprawni en iem pracy i

poprosił o dokonanie kalkulacji rocznej oszczędności jeżeli powstanie Centrum Usług Wspólnych.

Przewodniczący Rady - zasugerował aby wziąć pod uwagę etat dyrektorski .

Z-ca Wójta - wyjaśnił, że przede wszystkim chodzi o usprawnienie obsł ugi szkół pod względem

finan sowym i kadrowym ..

Seweryn Kornak - poddał pod wątpliwość czy skład osobowy C UW będzie wydolny i czy podoła

takiej dużej ilości pracy.

Maria Jarosz- poinformowała,że takie działania mają miejscejuż w innych gminach i to s ię sprawdza,

i wydaje się że postawnie CUW jest dobrym pomysłem .

Przewodniczący Rady - poruszył kolejny temat oświaty tj . zmiany regulaminu wy nag radzania, w

szczególności zmi any w wypłacaniu dodatku mieszkaniowego, za wychowawstwo klasy i

moty wacyj nego.



Pani Maria Jarosz - wyjaśniła, że zmniejszona kwota dodatku mieszkaniowego będzie

przetransferowana na dodatek motywacyjny, który będzie bardziej korzystny dla nauczycieli i przez

takie rozwiązanie zostanie stworzony dodatkowy mechanizm motywowania nauczycieli do pracy.

Ponadto w przypadku ustawowych podwyżek płac to rozwiązanie spowoduje podwyższenie dodatku

motywacyj nego pon ieważ będzie na liczany od wyższej podstawy. oraz bardziej motywujący do pracy .

Powyższe zmiany do uchwały zostały uzgodnione ze związkami zawodowym i działaj ącymi na ternie

Gminy Świlcza takim i jak: ZM P i NSZZ So l idarność.

Przewodniczący zamknął obrady XV sesj i Rady Gminy Świ lcza, które trwały od godz. 15.30 do 17.40
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