
PROTOKÓŁ Nr 19/2016
z XIX Sesji Rady Gminy Świlcza

z dnia 7 i 8 marca 2016r.

XIX 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 stanowiło

quorum, przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały. Radni, którzy są nieobecni złożyli
usprawiedliwienia na ręce Przewodniczącego Rady Gminy. Wszyscy radni otrzymali ustalony porządek

sesji.

Przewodniczący Rady - Przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2016.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 1/2015 Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Świlcza dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, wartości punktowej
poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnychdo ich potwierdzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015
2020 - Program Rozwoju.

7. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o proponowanej zmianie granic Gminy Świlcza polegającej

na wyłączeniu z jej obszaru sołectwa Bzianka i Rudna Wielka i włączeniu obszaru tych sołectw

do Gminy Rzeszów.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.

Wójt Gminy Pan Adam Dziedzic - złożył wniosek aby zdjąć z porządku obrad pkt 7 dotyczący wydania
opinii o proponowanej zmianie granic Gminy Świlcza polegającej na wyłączeniu z jej obszaru sołectwa

Bzianka i Rudna Wielka i włączeniu obszarów tych sołectw do Gminy Rzeszów, uzasadniając, że z uwagi
na podjętą decyzję mieszkańców Bzianki, uchwała taka winna być dogłębnie przeanalizowana pod
względem społecznym i ewentualnych skutków finansowych planów w zakresie inwestycji dot. Gminy.
Przewodniczący Rady - odczytał trzy dodatkowe projekty uchwał zgłoszone przez Wójta, a
mianowicie:

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz nadania mu statutu.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz nadania jej statutu.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Kamil Skwirut radny z miejscowości Bzianka - zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad pkt
Uzasadnił to tym, ze zmiana granic jest decyzją historyczną i zasadnym jest dokładnie przeanalizować
podjęcie takiej decyzji.
Przystąpiono do głosowania porządku obrad wraz ze zgłoszonymi zmianami tj.
Za -12
Przeciw-O
Wstrzymałosię - O
Rada Gminy jednogłośnie przyjęło ustalony porządek obrad.



Ad.l).
Protokółz XVIII sesji Rady Gminy został przyjęty.

Ad. 2).
Wójt Gminy - przedstawił informacje z realizacji uchwał RadyGminy Świlcza podjętych na poprzedniej
osiemnastej sesji oraz działalności Wójta i Urzędu Gminy Świlcza .

Ad. 3).
Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Świlcza na rok 2016.

Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały gdzie na podstawie otrzymanego w dniu
25.02.2016r. wniosku Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej dokonano zmiany w planie finansowym na rok
2016 poprzez przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami kwoty 3744,59 zł. Poinformował

jednocześnie,że na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji problemowych Rady Gminy uchwała ta
została zaopiniowana pozytywnie.

Przystąpiono do głosowania

Za podjęciem w/w uchwały - 12
Przeciw - O
Wstrzymało się - O

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Świlcza na
rok 2016

Ad.4).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 1/2015 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Świlcza.

Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały i wyjaśnił, że w dotyczy to wniosku PGE Dystrybucja
S.A. który wniósł o sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania dla tego obszaru, chodzi
o stację elektroenergetyczną, która ma zasilać trakcję Pendolino .
Przewodniczący Rady - poinformował, że wspólne posiedzenie wszystkich Komisji pozytywnie
zaopiniowało projekt przedstawionej uchwały.
Głosowanie

Za-12
Przeciw -O
Wstrzymałosię - O

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę 12 głosami za.

Ad.S).
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych

publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świlcza dla

kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, wartości punktowej poszczególnych kryteriów

oraz dokumentów niezbędnychdo ich potwierdzenia .

Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały i wyjaśnił, że ustalenia kryteriów
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkoły podstawowych i gimnazjów, dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół. Przepisy uchwały znajdą zastosowanie
w sytuacji, gdy - po uprzednim przyjęciu dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie danej szkoły

i zgłoszonych przez ich rodziców - szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami. Jednocześnie
poinformował, że w/w projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na wspólnym posiedzeniu
połączonych Komisji.



Głosowanie:

Za podjęciem w/w uchwały-12

Przeciw -O

Wstrzymałosię - O

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu

rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów

prowadzonych przezGminę Świlcza dla kandydatów zamieszkałychpoza obwodem tych szkół, wartości

punktowej poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnychdo ich potwierdzenia.

Ad.6).

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 201S-2020

Program Rozwoju.

Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały i uzasadnienie które wyjaśnia, że art. 18 ust. 2 pkt 6
ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że uchwalanie programów gospodarczych, i związane z tym
przeznaczenie środków majątkowych na ich realizację, należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.
Ustawa nie charakteryzuje bliżej programów, co daje możliwość tworzenia rozmaitych strategii
rozwoju, których zadaniem jest porządkowanie sekwencji zamierzeń inwestycyjnych w dłuższych niż

roczne przedziałach czasu. Zrealizowanie zadań wymienionych w strategii ma na celu dążenie do stałej

poprawy warunków życia mieszkańców oraz racjonalnego kształtowania rozwoju Gminy Świlcza.

Strategia jest podstawowym dokumentem długofalowejpolityki, także lokalnej, a jej opracowanie jest
niezbędne, ponieważ tworzy platformę współpracy i współdziałania wszystkich zainteresowanych,
w tym w szczególności: samorządu organizacji społecznych i mieszkańców Gminy Świlcza, umożliwiając

także aplikowanie o środki pomocowe, w szczególności z funduszy UE. Przypomniał również, że w/w
uchwała była przedyskutowana i pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu połączonych Komisji.

W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało -12

Przeciw - O

Wstrzymało się - O

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy
Świlcza na lata 201S-2020.

Ad 7).

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz nadania mu statutu.

Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały, który mówi, że w § S w ust. 2 Statutu Gminnego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie stanowiącego załącznik do uchwały

Nr XXV1/226/200S RadyGminy Świlcza zdnia 20 lipca 200S r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz nadania mu statutu wprowadza się

następujące zmiany:

1) dodaje się nowe punkty 6 - 7 w brzmieniu:

,,6) prowadzenie świetlic oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Organizatora;

7) prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki uzależnień,",



2) dotychczasowe pkt. 6 - 12 otrzymują oznaczenie pkt. 8 -14.

Głosowanie:

Za podjęciem w/w uchwałygłosowało-12

Przecie- O

Wstrzymało się -O

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę 12 głosami za.

Ad. 8).

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy

z siedzibą w Trzcianie oraz nadania jej statutu.

PrzewodniczącyRady - odczytał projekt uchwały, z której wynika, że w § 7 w ust. 1 w pkt. 3 statutu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr
XXVI/22S/200S Rady Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz nadania jej statutu, po wyrazach "dzieci i młodzieży"
kropkę skreśla się i dodaje wyrazy "oraz działalności w zakresie profilaktyki uzależnień.

Głosowanie;

Za podjęciem uchwały głosowało - 12
Przeciw-O
Wstrzymałosię -O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad. 9).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwałyoraz wyjaśnił, że przedstawiona uchwała uwzględnia

zmiany w zakresie określenia poszczególnych działań służących realizacji konkretnych celów oraz
doprecyzowanie monitorowania i ewaluacji powyższego programu.

Za podjęciem w/w uchwałygłosowało- 12 radnych
Przeciw - O
Wstrzymało się - O

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Przewodniczący Rady - ogłosił przerwę w obradach sesji.

Po przerwie w obradach uczestniczyło 11 radnych.

Przewodniczący Rady - zgłosił wniosek formalny o odroczenie obrad sesjo do dnia następnego to jest
8 marca do godziny 13.30.

Głosowanie:

Za odroczeniem sesji głosowało - 11 radnych
Przeciw - O
Wstrzymało się O



Rada Gminy odroczyła obrady XIXsesji do dnia 8 marca 2016r. do godz. 13.20.

II część posiedzenia XIX sesji Rady Gminy - 8 marca 2016 r.

Przewodniczący Rady powitał wszystkich na drugim posiedzeniu XIX sesji Rady Gminy . Zgodnie z listą

obecności w obradach uczestniczyło 12 radnych co stanowi Quorum przy którym rada może

podejmować uchwały. Radni, którzy byli nieobecni przesłali Panu Przewodniczącemu swoje
usprawiedliwienia w postaci zwolnień lekarskich.

Przewodniczący Rady - poinformował, że na jego ręce wpłynęły dwa projekty uchwał, pod projektami
podpisało się trzech radnych wnioskodawców co jest zgodnie ze statutem.

PrzewodniczącyRady - zgłosił do porządku obrad dwa dodatkowe punkty tj.:
10. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o proponowanej zmianie granic Gminy Świlcza polegającej

na wyłączeniu z jej granic sołectwa Rudna Wielka i włączeniu tego sołectwa do obszaru Gminy
Rzeszów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie opinii o proponowanej zmianie granic
Gminy Świlcza polegającej na wyłączeniu z jej granic sołectwa Bzianka i włączeniu tego
sołectwa do obszaru Gminy Rzeszów

Głosowanie:

Za przyjęciem dodatkowych punktów głosowało- 12
Przeciw - O
Wstrzymało się - O

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła dodatkowe punkty do porządku obrad, i przystąpiono do jego
realizacji.

Ad. 10).
Podjęcie uchwały w sprawie opinii o proponowanej zmianie granic Gminy Świlcza polegającej na
wyłączeniu z jej granic sołectwa Rudna Wielka i włączeniu tego sołectwa do obszaru Gminy Rzeszów.

Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały w którym Rada Gminy Świlcza wyraża negatywną

opinię w przedmiocie wyłączenia obszaru sołectwa Rudna Wielka z Gminy Świlcza i włączenia go do
miasta Rzeszowa.
Tadeusz Pachorek Radny Rady Powiatu - wyjaśnił, że Rada Powiatu zajmowała się tą sprawą. Zarząd

Powiatu rekomendował dla radnych stanowisko aby opiniować zarówno poszerzenie miasta Rzeszowa
o poszczególne sołectwa jak i połączenia Gminy Rzeszów z Gminą Krasne i Rada Powiatu to stanowisko
poparła przy jednym głosie wstrzymującym się, Wówczas nie było jeszcze wiedzy na temat decyzji
mieszkańców, gdyż odbywało się przed konsultacjami społecznymi w Gminie Świlcza. Głównym

zastrzeżeniem Rady Powiatu, które podniosła i opiniowała negatywnie było to, że Gmina Miasto
Rzeszów nie sygnalizowała jakie spełni oczekiwania mieszkańców i co planuje na tych obszarach
wykonać. Jednocześnie dodał, że decyzję mieszkańców Bzianki, którzy chcą wejść w granice miasta
Rzeszowa należy w chwili obecnej uszanować.
Jan Zajchowski - przypomniał, że mieszkańcy Rudnej Wielkiej opowiedzieli się przeciwko włączeniu

ich miejscowości do miasta Rzeszowa.
Wójt - podkreślił, że najgorsze co może spotkać mieszkańców poszczególnych miejscowości

to niepewność w zakresie realizowanych i planowanych inwestycji. Bardzo żałuje jako samorządowiec,

że niestety nie było możliwości aby dialog pomiędzy samorządami nastąpił w celu sprecyzowania
możliwości obydwu stron. Podziękowałmieszkańcomwsi, którzy brały udział w konsultacjach i wyrazili
swoją wolę czy chcą pozostać w Gminie Świlcza, czy wejść w obszar miasta Rzeszowa. Obecnie trzeba



robić wszystko, aby mieszkańcy chcieli mieszkać w Gminie Świlcza, aby widzieli swój potencjał rozwoju,
żeby widzieli swoje możliwości kształce nia dzieci i możliwości mieszkania w Gminie Świlcza .

Głosowanie :

Kto jest za tym, aby wyrazić negatywną opinię w przedmiocie wyłączenia obszaru Rudna Wielka
z Gminy Świlcza i włączeniu go do miasta Rzeszowa?
Zagłosowało - 12
Przeciw -O
Wstrzymałosię - O

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad. H).
Podjęcie uchwały w sprawie op inii o proponowanej zmianie granic Gminy Świlcza polegającej

na wyłączeniu z jej granic sołectwa Bzianka i włączen iu tego sołectwa do obszaru Gminy Rzeszów.

Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały w którym Rada Gminy Świlcza wyraża pozytywną

opinię w przedmiocie wyłączenia obszaru sołectwa Bzianka z Gminy Świlcza i włączeniu go do Miasta
Rzeszowa.
Seweryn Kornak - poinformował, że był jednym z współautorów tej uchwały, i z uwagi na to że

mieszkańcy Bzianki wyrazili wolę opuszczenia struktur administracyjnych Gminy Świlcza, byłoby

w stosunku do nich nieuczciwe postąpienie i procedowanie uchwały negatywnej. W związku z tym
szanując ich decyzję projekt uchwały jest pozytywny. Zwrócił się do radnych aby podeszli do
głosowania zgodnie z własnym sumieniem i wyrazili swoją opinię w tym temacie.
Kamil Skwirut - poinformował, że jest również współautorem tego projektu i jako radny tej
miejscowości, który półtora roku temu otrzymał 80% poparcia nie wyobraża sobie inaczej niż poprzeć

decyzję większości mieszkańców. Jako reprezentant Bzianki będzie głosował zgodnie z wolą

mieszkańców. Poprosił radnych , aby w tym historycznym momencie dla sołectwa i dla całej Gminy,
w duchu odpowiedzialności za ten moment uszanowali decyzję mieszkańców.

Głosowanie :

Kto jest zatym aby wyłączyć obszar sołectwa Bziankaz Gminy Świlcza, i włączenia do Miasta Rzeszowa?
Za głosowało - 4
Przeciw - 4
Wstrzymało się - 4

Stwierdza się, że Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie opinii o proponowanej zmianie granic
Gminy Świlcza polegającej na wyłączeniu z jej granic sołectwa Bzianka i włączeniu tego sołectwa do
obszaru Gminy Rzeszów

Ad. 12).
Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady - poinformował że są wolne miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Woliczce i jeże li są osoby, które mogłyby uczestniczyć w prowadzonych tam zajęciach należy jest
zgłaszać do Pani kierownik ŚDS Woliczka.
Jan Zajchowski - wniósł zapytanie co będzie z przedszkolem dla dzieci które skończyły 3 lata, gdyż
w szkole w Rudnej Wie lkiej sześciolatki nie chcą iść do pierwszej klasy tylko pozostać w przedszkolu
i w związku z tym mogą być problemy z wolnymi miejscami.



Wójt - wyjaśnił, że dokładna informacja o zapisach do I klasy będzie 25 marca. Wszyscy rodzice zostali
poinformowani, że sytuacja spowodowana zniesieniem obowiązku przejścia sześciolatków do szkół

może spowodować przepełnienie placówek oświatowych przedszkolnych. Na dzieci, które zostają

w przedszkolach i nie idą do szkoły jest mniejsza subwencja o kilka tysięcy złotych. Trzeba się

przygotować na duże niedobory w finansowaniu oświaty, być może nawet w okolicach miliona złotych.

Piotr Wanat - Zaproponował, aby jeszcze spróbować przekonać rodziców i dzieci do pójścia do szkoły

sześciolatków poprzez organizowanie dni otwartych szkoły dla przedszkolaków, oraz spotkania
rodziców i dzieci z wykwalifikowanymi osobami z poradni psychologiczno-pedagogicznej z Rzeszowa,
aby zbadać ich tak zwaną gotowość szkolną (dojrzałość szkolną).

Wójt - poinformował, że takie działania są już prowadzone, gdyż jest to ważne dla dobrego
funkcjonowania placówek oświatowych.

Przewodniczący Rady zamknął obrady XIXsesji Rady Gminy które trwały:

7 marca 2016 od godz. 13.30 do 18.00
8 marca od 13.30 do 14,00

Protokołowała Bożena Pięta.
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