
PROTOKÓŁ Nr 17/2016
z XVII sesji Rady Gminy Świlcza

z dnia 27 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył XVII sesję Rady Gminy , powitał wszystkich radnych

i zaproszonych gości. Następnie przedstawił kalendarium wyborcze z wyborów uzupełniających

w miejscowości Mrowia bez głosowania z powodu zgłoszenia jednego kandydata. Następnie

Przewodniczący przyjął ślubowanie radnego Pana Mariusza Wojtona.

Zgodnie z listą obecności na sesji uczestniczyło 14 radnych co stanowi quorum przy którym Rada może

obradować i podejmować uchwały.

Wójt Gminy Pan Adam Dziedzic - zgłosił dodatkowy punkt do porządku obrad, a mianowicie podjęcie

uchwały sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Świlcza, zasad ustalania i wysokości

stawek tej opłaty, a także poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat - przedstawił i poddał pod głosowanie porządek obrad

wraz ze zgłoszonym dodatkowym punktem, który przedstawia się następująco:
/

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i urzędu Gminy Świlcza.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej z jednoczesnym

odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

w przedmiocie zmiany granic Gminy Świlcza .

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Świlcza, zasad

ustalania i wysokości stawek tej opłaty, a także poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz

określenia inkasenta.

8. Wolne wnioski, sprawy różne

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie

Ad. 1).

Protokół z XVI sesji Rady Gminy został przyjęty bez uwag.

Ad. 2).

Wójt - przedstawił informacje z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej XVIsesji i oraz z działalności

Wójta i Urzędu Gminy Świlcza

Ad.3).

Przewodniczący - odczytał projekt uchwały budżetowejna 2016 rok.



Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu Pan Dominik Bąk - przedstawił

pozytywną opinię Komisji do projektu powyższej uchwały.

Wójt - poinformował, że przedmiotowa uchwała była analizowana przez radnych na komisjach

i w związku ztym zwrócił się do Radyo przyjęcie budżetu . Jednocześnie poinformował, zew ciągu roku

na pewno pojawią zmiany i weryfikacje.

Skarbnik Gminy Pani Aneta Cwynar - wyjaśniła dokonane zmiany wskazane przez Regionalną Izbę

Obrachunkową.

Przewodniczący poddał poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Świlcza na rok 2016

14 głosami za.

Ad. 4).

Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Świlcza.

Pan Dominik Bąk- przedstawił pozytywną opinię do projektu w/w uchwały Komisji Planowania

Gospodarczego i Budżetu.

Piotr Wanat - poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie i wskazanie w perspektywie 10 lat tj. 2016

2026 oraz tego roku w którym wskaźniki zadłużenia będą najwyższe.

Pani Skarbnik - wyjaśniła, że lata 2017 i 2018 to są lata kiedy Gmina Świlcza będzie na granicy

zadłużenia, gdzie wskaźniki zbliżą się do maksymalnego poziomu.

W roku 2017 mamy wskaźnik 8,16 przy maksymalnym 9,33

w roku 2018 wskaźnik 8,26 przy maksymalnym 10,39

Zadłużenie Gminy: w roku 2017 jest do spłaty 2. 894 704,56zł, a w roku 2018 3.000 061, 00 ł To będą

najcięższe finansowo lata dla Gminy Świlcza.

Piotr Wanat - stwierdził, że finanse gminy powinny być trzymane w ryzach i należy się bardziej

rozglądać za oszczędnościami.

Wójt - poinformował, że będą szukane rozwiązania, które ten problem pomogą zniwelować.

Realizować należy te wydatki, które będą pro-rozwojowe i które nie wygenerują dodatkowych

kosztów. Wójt poruszył sprawę ewentualnej zmiany granic Gminy i stwierdził, że w przypadku tej

zmiany Gmina straci subwencję i dochody własne i w wysokości powyżej 5.500 000,00 zł

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Świlcza .

Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami za przyjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Świlcza.



Ad. 5).

Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwaływ sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

z jednoczesnym odstąpieniem od przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy.

Wójt - poinformował, że jest to działka usytuowana przy drodze na Dyndy wykorzystywane w tej chwili

przez spółkę PRO-GOLF jest to droga równoległa do drogi powiatowej Trzciana- Bratkowice na

wysokości pól golfowych, położona po stronie zachodniej drogi na Dyndy. Ta działka była wcześniej

użytkowana przez osobę fizyczną. Umowa, która była zawarta na tą działkę nie przewidywała

możliwości poddzierżawy i w wyniku kontroli właścicielskiej wydzierżawionychgruntów stwierdzono,

że na działce prowadzone są prace zmierzające do urządzenia na tej działce pola golfowego. Umowa

z osobą fizyczną została wypowiedziana i w związku z tym jest wniosek o wydzierżawienie tej działki

dla PRO-GOLF.

Natalia Skuba-Więcław - Zapytała o wysokość kwoty dzierżawyna cały rok.

Wójt - wyjaśnił, że uchwała dotyczy tylko wyrażenia zgody na dzierżawę, jak wysoka będzie stawka

jeszcze nie wiadomo.

PrzewodniczącyRady - podał propozycję, aby dzieci gimnazjalne mogły uczestniczyć w młodzieżowej

szkółce golfowej, byłby to dodatkowy aspekt, zachęta aby młodzież nie uciekała do miejskich

gimnazjów.

Wójt - poinformował, ze takie rozmowy się już odbyły, a o szczegółach Wójt poinformuje osobiście.

Przewodniczącypoddał projekt uchwały pod głosowanie

Rad Gminy podjęła uchwałę 14 głosami za.

Ad.G).

Przystąpiono do kolejnego punktu, a mianowicie, podjęcie uchwały w sprawie zasad trybu

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic Gminy Świlcza.

Przewodniczący - poinformował, że w tej sprawie spotkała się Komisja Regulaminowo - Mandatowa

i poprosił przewodniczącego tej komisji Pana Kamila Skwiruta o przedstawienie opinii w tej sprawie .

Kamil Skwirut - poinformował, że na posiedzeniu komisji analizowano projekt uchwały. Komisja

uważa że ta forma konsultacji zaproponowana przez naszą Gminę jest taką formą, która w największy

sposób zapewnia prawo wypowiedzenia się, samostanowienia w jakim obrębie administracyjnym

mieszkańcyRudnej Wielkiej i Bzianki będą spełniać swoje prawo własności, ograniczając te konsultacje

tylko do tych dwóch miejscowości.W pięciu pozostałych samorządach wprowadzono tryb konsultacji

w głosowaniu jawnym na zebraniu wiejskim, w trybie ankietowym. Nasza forma, w której tylko

mieszkańcy zainteresowanych wsi mogą wypowiedzieć się poprzez wypełnienie karty wyborczej

i wrzucenie jej do urny wpływa na to, że nie budzimy niepotrzebnych waśni i nie rozbudzamy

atmosfery konsultacyjnej. Reasumując, Komisja Regulaminowo -Mandatowa po dyskusji pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały.



Wójt - poinfo rmował, że je żeli takie włączen ie by nastąpiło to konsekwe ncje będzie ponosiła cała

Gmina. W konsultacjach będą brały udział te dw ie miejscowości, których zmiana będzie dotyczyła.

Należałoby się zastanowić czy nie przyjąć tak iej formuły, aby udział w konsu ltacjach wzięła cała Gmina.

Zbigniew Pasterz sołtys Mrowli - zapytał, czy Wójt w sprawie przyłączenia tych miejscowości prowadził

wcześniej jakieś rozmowy z Prezydentem Rzeszowa .

Wójt - odpowiedział, iż tego typu konsultacje nie miały miejsca. Pan Prezydent nie rozmaw ia, nie

przekazuje zamie rzeń , dowiadujemy s ię z podjętych uchwał Rady Miasta lub z prasy.

Wójt - przedstawił sytuację Rudnej Wielkiej, gdzie znajduje s ię 34 ha mienia komunalnego, na części

z tych gruntów jest przygotowany plan zagospodarowania przestrzennego, część obejmuje teren

zbiornika retencyjnego dla wód opadowych ze strefy Dworzysko Miasto Rzeszów, i czy to nie wygląda

w ten sposób, że my przygotowujemy wspó lne plany, padają deklaracje wykupu tej n ieruchomości

pod ten zbiornik, ale jak plan już będzie gotowy, a Panu Ferencowi uda się włączyć to on niczego nie

będzie musiał kupować. Tymi 34 ha zabezpieczy swoje potrzeby w zakresie funkcjonowania strefy

Dworzysko, a resztę sprzeda pokrywając swoje zadłużenie . J e że li zn ikną nam dwie szkoły i stracimy

5.500.000,00 zł subwencji oświatowej i dochodów własnych to co się stanie z małymi szkołami, któ re

mają po 70 uczniów . Czy będz iemy je w stanie utrzymać.

Seweryn Kornak - przedstawił swoje przemyślenia , wart. 1 ustawy o samorządzie gminny jest

napisane, że mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę.Ustawodawca w kolejnych artykułach wskazujących

sposób proponowanych zmian granic administracyjnych wskazuje, że jednym z elementów jest

przeprowadzenie konsultacj i z mieszkańcam i , i dopiero w kolejnym punkc ie wskazuje, że można to

ograniczyć. poprosił Pa na Wójta o wyjaśnien ie Radnym i sołtysom dlaczego ograniczone są konsultacje

tylko do dwóch miejscowości.

Wójt - poinformował, że to jest wypracowana propozycja . Decyzja będzie zależa ła od woli Rady,

a projekt tej uchwały można zmienić.

Sołtys Zajchowski - Zaproponował aby Wójt na zebraniu wiejskim wyjaśnił mieszkańcom w czym jest

rzecz, bo bolesne zaszłości będą miały wpływ na wynik konsultacj i.

Wójt - stwierdził, ze miejscowość Rudna Wielka nie jest zaniedbywana inwestycyjnie, przeznaczona

pula w budżecie jest, a co będzie j ak zmienią się granice, nie wiadomo.

Tomasz Biały - ustosunkował się do kwesti i dotyczącej konsultacji. Komisja Regulaminowo 

Mandatowa pozytywn ie opiniowała konsultacje w tych dwóch miejscowościach . Po posiedzeniu

komisj i mieliśmy możliwość zapoznania s ię z finansowymi konsekwencjami dla ca łej Gminy, p rzychylił

się do przeprowadzen ia konsultacji w całej gmin ie.

Jerzy Stokłosa - odn iósł się do sposobu konsultacji. Frekwencja jest duża w miejscowościach

zainteresowanych. Konsultacje w całej Gminie to frekwencja mniejsza ale głosów przychylnych więcej .

Przewodniczący Rady - zapytał, czy radni zgłaszają poprawki do projektu uchwały.

Tomasz Biały- zgłosił wn iosek formalny o zmianę par. 1 pkt 2 tejże uchwały, aby zmodyfikować treść

przez stwierdzenie przeprowadzenia konsultacji odbędzie s ię na teren ie całej Gminy Świ lcza.



Jerzy Stokłosa - Czyjesteśmy w stanie zabezpieczyć przeprowadzenie konsultacji w całej gminie przy

stosunkowo dużej frekwencji?

Kazimierz Łagowski - zapytał czy ktoś z radnych przeliczył koszty powołania komisji.

Wójt - przedstawił wstępne koszty tj .: Spisy wyborców, wydruki kart, uposażenie członka komisji,

przeszkolenie komisji, sprawa jest ważna, a koszty byłyby w granicach 20.000,00 zł .

Przewodniczący Rady - Poinformował, że poprawka zgłoszona przez Pana Białego zostanie poddana

pod głosowanie i jeżeli zostanie przyjęta to cała uchwała zmieni swoją treść i nie zostanie podjęta na

XVII sesji .

Tomasz Biały - Poprosił o wypowiedzenie się innych radnych w tej kwestii przed głosowaniem.

Damian Trala - stwierdził, że jeżeli konsultacje miałyby się odbyć we wszystkich miejscowościach, to

należałoby przeprowadzić kampanie informacyjną dla mieszkańców pozostałych miejscowości, aby

mieli wiedzę jaki będzie miała wpływ zmiana granic.

Jan Zajchowski - zwrócił się z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia konsultacji w miejscowościach,

których zmiana granic dotyczy i umożliwić im wypowiedzenia się w tej sprawie.

Tomasz Biały - Wycofał wcześniej złożony wniosek formalny.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11

Przeciw - O

wstrzymało się - 3

Rada podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

w przedmiocie zmiany granic Gminy Świlcza .

Ad.7).

Kolejny punkt z porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

na terenie Gminy Świlcza, zasad ustalania i wysokości stawek tej opłaty, a także poboru tej opłaty

w drodze inkasa oraz określenia inkasenta.

Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały.

Wójt - wyjaśnił, że miejsce targowe to każde miejsce w którym odbywa się handel, są to miejsca

zwyczajowo przyjęte.

Seweryn Kornak - upewnił się że te miejsca zwyczajowe to miejsca których właścicielem jest Gmina.

Wójt - poprosił o 5 min przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia

opłaty targowej na terenie Gminy Świlcza , zasad ustalania i wysokości stawek tej opłaty, a także poboru

tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta .



Rada Gminy jednogłośnie podjęła projekt uchwały.

Ad. 8).

Sprawy różne i wolne wnioski

PrzewodniczącyRady - udzielił głosu obecnemu na sesji Komendantowi Komisariatu Policji w Głogowie

Małopolskim Panu Januszowi Pustelakowi.

Komendant - poinformował, że rusza program pod nazwą Policja bliżej społeczeństwa. Dzielnicowi

mają być w kontakcie z sołtysami, radnymi i społeczeństwem. Każdy dzielnicowy ma służbowy nr

telefonu. Zaproponował również, aby przydzieleni na miejscowości policjanci byli zapraszani na

zebrania wiejskie, aby informacje o różnych niebezpiecznych miejscach, i sytuacjach docierały do

dzielnicowych. Następnie Komendant podał służbowe nr telefonów i nazwiska dzielnicowych

przydzielonych do poszczególnych miejscowości i tak:

Świlcza, Woliczka - sierżant Robert Kozioł tel. 572908485

Bratkowice - starszy sierżant Sebastian Mazur tel. 572908482

Rudna Wielka- Mrowla- starszy aspirant Ryszard Selwa tel. 572908489

Trzciana, Błędowa Zgłob. Dąbrowa i Bzianka- sierżant Marcin Osypka tel. 572908486

Jan Zajchowski sołtys Rudnej Wielkiej - zgłosił problem śmieci, które zostały wysypane w dużej ilości

i obecnie są rozwiewne przez wiatr.

Komendant - wyjaśnił, że policja zajmuje się ustaleniem sprawcy, a nie zbieraniem śmieci. Do

wykonania pracy, posprzątania zmusza sąd .

Natalia Skuba Więcław - odniosła się jeszcze do uchwały o opłacie targowej, a w szczególności o

targowisku w Bratkowicach, które spełnia się ale na samym środku jest ogromna dziura, która po

wyburzeniu budynków nie została zaasfaltowana jak pozostała część targowiska i zwróciła się zapelem,

aby w roku bieżącym doszło do usunięcia dziury.

Wójt - stwierdził, ze deklaracji nie będzie składał, to jest decyzja należąca do Rady.

Wójt - poinformował, że ruszają świetlice środowiskowe, od 1 marca zostaną wznowione wyjazdy

na basen, będzie ruszał remont wiat przystankowych z białej blachy która będzie trudniejsza

do zniszczenia . W związku z nową reformą oświatową która zwalnia sześciolatki zobowiązku szkolnego

co w naszym przypadku powoduje brak środków finansowych . Różnica pomiędzy dotacją, którą

otrzymujemy od budżetu państwa na dziecko w przedszkolu a kwota którą otrzymujemy tj. 1370,00 zł

na rok przy koszcie na dziecko miesiąc 611,00 zł . natomiast na dziecko które uczęszcza do szkoły jest

to kwota 9.300 ,00zł . Czyli na każde dziecko będziemy mieć mniej o ok. 8000,00 zł. Może się również

okazać że w miesiącu wrześniu będzie problem z miejscem w przedszkolu dla trzylatków.

Kazimierz Łagowski - prosił o zabezpieczenie na przystankach miejsca na przyklejanie informacji.

Zbigniew Pasterz - zgłosił potrzebę namalowania pasów" zebra" na drodze powiatowej w Mrowli.

Wójt - poinformował, że należy się z tym zwrócić do Zarządu Dróg Powiatowych.



Przewodniczący Rady Gminy - poinformował, że do rady Gminy wpłynęła skarga co do sposobu

załatwienia przez Wójta Gminy Świlcza wniosku z 2015r. Skarga została skierowana do komisji

Rolnictwa, Handlu, Usług i Porządku Publicznego.

Seweryn Kornak - zauważył, ze skargą powinna zająć się Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący Rady - poinformował, że po zbadaniu sprawy przez Komisje Rolną, nad skargą będzie

mogła się pochylić Komisja Rewizyjnej.

Kazimierz Łagowski - poruszył sprawę kładki na potoku, która nie ma poręczy, wpadałoby oznakować

aby można było wejść w użytek ekologiczny, aby wiedzieć gdzie można chodzić.

Wójt - odniósł się do złożonej skargi wyjaśniając zasadność powołania Zastępcy Wójta. Odnośnie

użytku ekologicznego Wójt spróbuje podjąć działania aby przetrzeć szlaki natomiast przeprawę

drewnianą trzeba zlikwidować, obok znajduje się most, który spełnia wszystkie wymogi, i nie mieć

obaw, ze komuś może stać się coś złego na tej kładce . Można zmienić przebieg trasy i informację

o przejściu na drugą stronę .

Przewodniczący Rady - zamknął obrady XVII sesji Rady Gminy, które trwały od 15.30 do 18.07

Protokołowała: Bożena Pięta
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mgr Piotr Wanat


