
PROTOKÓŁ Nr 20/2016
z XX sesji Rady Gminy Świlcza

z dnia 14 marca 2016r.

Sesję rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat, który powitał

wszystkich zebranych i zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczyło 11
radnych co stanowi quorum przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.

Nieobecni radni przedstawili swoje usprawiedliwienia na ręce Pana Przewodniczącego. Wraz
z zaproszeniami wszyscy radni otrzymali materiały oraz ustalony porządek obrad, który
przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia .Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w zakresie odnoszącym się do Gminy
Świlcza.

3. Sprawy Różne i wolne wnioski.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. l).
Protokółz XIX sesji Rady Gminy Świlcza został przyjęty bez uwag.

Ad. 2).
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia .Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego" w zakresie odnoszącym się do Gminy Świlcza.

Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały oraz uzasadnienie z którego wynika,
że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego został

opracowany zgodnie z zapisami umowy partnerskiej z dnia 10 lipca 2013 r. zawartej pomiędzy
13 gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny w celu wspólnej realizacji projektu
pn. "Opracowanie dokumentów strategicznych dla ROF w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz na podstawie podpisanej Umowy Licencyjnej z dnia 4
grudnia 2015 r. zawartej w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, a Gminą Świlcza.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ROF jest dokumentem strategicznym wyznaczającym główne

cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej,
ograniczenia emisji zanieczyszczeń w tym również gazów cieplarnianych. Plan jest
zintegrowanym planem działań mających na celu osiągnięcie standardów jakości powietrza
w perspektywie lat 2015-2014. Dokument swoim zakresem obejmuje następujące Gminy:
Gminę Miasto Rzeszów, Gminę Boguchwała, , Gminę Chmielnik, , Gminę Czarna, Gminę

Czudec, Gminę Głogów Małopolski, Gminę Krasne, Gminę Lubenia, Gminę Łańcut, Miasto
Łańcut, Gminę Świlcza, Gminę Trzebownisko, Gminę Tyczyn. Opracowany Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej będzie niezbędnym dokumentem umożliwiającym ubieganie się o przyznanie
środków pomocowych z budżetu unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata
2014-2020. Dokument ułatwi ubieganie się o finansowanie inwestycji obejmujących

termomodernizację budynków użyteczności publicznej, instalację odnawialnych źródeł energii
zwiększenie efektywności energetycznej i modernizacji źródeł ciepła.

Kamil Skwirut - Poinformował, że Komisja Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony
Środowiska i Spraw Regulaminowych, na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała
przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia .Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego", w zakresie odnoszącym się do Gminy Świlcza.



Natalia Skuba -Więcław- wystąpiła z zapytaniem, czy podejmując tę uchwałę nie będzie ona
nadmierną ingerencją dla mieszkańców i zmuszanie ich do wymiany urządzeń grzewczych.
Z-ca Wójta - wyjaśnił, że Gmina nie będzie zmuszała do wymiany pieców na paliwa stałe,

a ewentualne modernizacje będą prowadzone przy otrzymywanych pomocach zewnętrznych.

Seweryn Kornak - zadał pytanie, jakie będą skutki finansowe związane z podjęciem tej
uchwały?

Z-ca Wójta - wyjaśnił, że podjęcie tej uchwały nie rokuje żadnych sutków finansowych,
jedynym efektem w najbliższej przyszłości jest złożenie wniosku na modernizację obiektów
użyteczności publicznej, oświatowej i złożenia deklaracji o dysponowaniu środkami na ten cel
w kwocie 15% kwoty przeznaczonej na te inwestycję. Inwestycja w szkołach będzie kosztowała

około 1.500.000, 00 zł czyli gmina musi zabezpieczyć kwotę 250.000,00 zł i takie środki

zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Świlcza.

Piotr Wanat - zadał pytanie, czy mówiąc o planie Gospodarki Niskoemisyjnej , należy go
traktować ten plan jako dokument intencyjny? ramowy? czy też rodzaj dyrektywy? którą

będziemy musieli wypełnić literalnie?
Z-ca Wójta - wyjaśnił, że przystępując do ROF wraz z trzynastoma gminami to nie tylko
Gmina Świlcza ale i pozostałe Gminy zobowiązały się do wspólnej pracy na rzecz różnych

projektów. Dla realizacji tego planu jest dłuższa perspektywa czasowa i cały plan zakłada, że

będziemy go realizować do 2020r.

Głosowanie:

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia .Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - 11
Kto jest przeciw - O
Kto się wstrzymał - O

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę

Ad. 3).
Sprawy Różne

Grażyna Gołąb sołtys wsi Bzianki - usprawiedliwiła swoją nieobecność na poprzedniej sesji
na której podejmowane była uchwała w sprawie opinii o proponowanej zmianie granic Gminy
Świlcza polegającej na wyłączenie z jej obszaru sołectwa Bzianka i włączeniu obszaru tego
sołectwa do Gminy Rzeszów. Jednocześnie wyraziła swoje rozczarowanie tym, że rada Gminy
nie podjęła uchwały w tej sprawie. Mieszkańcy Bzianki sądzą że jest to bardzo dziwne
podejście do tematu, bo nie wiadomo czy radni chcą aby Bzianka pozostaław Gminie Świlcza,

czy chcą się Bzianki pozbyć.

Kazimierz Lagowski sołtys wsi Trzciana - poruszył sprawę siatek przeciwśniegowych, które
należy usunąć z pól uwagi na rozpoczęcie prac przez rolników. Jednocześnie prosił o przegląd

pozimowy dróg i uzupełnić znaki rogowe.
Z-ca Wójta - poinformował, że zadania o których wspomniał sołtys z Trzciany są realizowane
i w najbliższym czasie zostaną zakończone.

Seweryn Kornak - zapytał czy w związku z prowadzoną na terenie miasta Rzeszowa
kampanią bilbordową, Gmina Świlcza dofinansowuje tą kampanię i jaka to jest kwota?
Z-ca Wójta - potwierdził, że razem z innymi gminami jest robiona kampania bilbordowa,
na pytanie czy Gmina Świlcza dofinansowuje tę kampanię odpowiedź będzie przygotowana
na najbliższą sesję.



Zbigniew Pasterz sołtys wsi MrowIa - poruszył sprawę podatku rolnego. W chwili obecnej
są zbierane podatki, jeżeli podatek wynosi sto złotych lub mniej musi być płacony w jednej
racie, a nie jak poprzednio w czterech. Mieszkańcy są trochę zirytowani, gdyż niektórzy
posiadają cztery nakazy na takie kwoty i trochę ich to obciąża finansowo , pytanie brzmi na jak
tłumaczyć ludziom, skąd taka decyzja?
Z-ca Skarbnika Natalia Gawron - Wyjaśniła, że jest to ustalenie odgórnie, regulują to
przepisy, że do 100,00 zł jest jedna rata, a jeżeli ktoś ma trzy nakazy to są to inne tytuły np.
współwłasność i to się nie sumuje. Pani skarbnik zobowiązała się wyjaśnić indywidualnie takie
sytuacje.
Ryszard Franczyk sołtys Bratkowic - poinformował że podatki poniżej 7,00 zł są zawieszone
w poborze i ci ludzie są zadowolenie.
Barbara Buda - Poinformowała, że wpłynęło pismo do Urzędu Gminy, mieszkanki
Bratkowic, która trenuje akrobatykę sportową i zakwalifikowała się mistrzostw świata, będzie

reprezentować Polskę w Chinach i zwróciła się z prośbą o pomoc. Pytanie brzmi, czy jako
Gmina możemy jej pomóc, jest ona uczennicą Gimnazjum sportowego w Rzeszowie trenuje
w klubie rzeszowskim, ale jest też mieszkankąnaszej Gminy, Czy jest możliwośćufundowania
jej jakiegoś stypendium.
Radca Prawny - podkreślił, że skoro taki wniosek wpłynął to będzie on rozpatrzony. Istnieje
uchwała Rady Gminy z lat poprzednich w kwestii stypendiów dla osób wybitnie uzdolnionych,
jednak na chwile obecną nie można stwierdzić czy ona dotyczy sportu. Wniosek najpierw musi
być rozpatrzony.
Seweryn Kornak - z uwagi na to, że w ubiegłym roku była budowana sieć światłowodowa,

i jest prośba, aby przeglądnąć te tereny były objęte wykopami zostały budowane studnie,
w niektórych miejscach jest zapadnięty teren, przede wszystkim przeglądnąć tereny, które są

położone przy szlakach komunikacyjnych i zobowiązać firmę do naprawienia szkód
Z-ca Wójta - poinformował, że takie przeglądy są dokonywane na bieżąco, natomiast, jeżeli
są jeszcze jakieś miejsca to należy zgłaszać do Urzędu Gminy.
Przewodnicz Rady - odniósł, się do wypowiedzi Pani sołtys Bzianki i pokreślił, że podobnie
jak mieszkańcy Bzianki , którzy niejednoznacznie wypowiedzieli się, bo w konsultacjach
wzięło udział 49% mieszkańców Bzianki, a nie 100%, a także 65% było za przyłączeniem do
Rzeszowa natomiast 35% przeciw, więc również Radni Gminy Świlcza mieli tego typu
dylematy. Nie należy doszukiwać się drugiego, czy trzeciego dna. Radni mieli do rozważenia

bardzo trudny problem. Czy wsłuchać się w głos suwerena, tzn. mieszkańców Bzianki, czy za
wszelką cenę bronić integralności Gminy. Wynik pokazuje, że część radnych wsłuchała się w
głos mieszkańców, inni stoją zawzięcie na bastionie obrony nienaruszalności Gminy, a część

radnych nie do końca jest przekonana co do jednej i drugiej racji. Sprawa ta była przedmiotem
obrad komisji i dwóch posiedzeń sesji. Na dzisiejszym posiedzeniu obecnych jest 11 radnych,
na poprzedniej sesji było obecnych 12 radnych nie są to więc nieobecności symulowane.
Protokół z sesji stwierdza jednoznacznie, że Rada Gminy nie podjęła uchwały. Są głosy że jest
to głos zrównoważony, bo sarni mieszkańcy również się wahają.

Przewodniczący Rady - poinformował, że kolejne posiedzenie rady gminy odbędzie się 30
marca 2016 r. o godz. 16.00., będzie procedowany budżet Centrum Usług Wspólnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XX sesję rady Gminy Świlcza .

Protokołował: Bożena Pięta
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