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PROTOKÓŁ Nr 23/2016
z XXIII sesji Rady Gminy Świlcza

z dnia 30 maja 2016r.

XXIII sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat. Powitał wszystkich
zebranych i zaproszonych gości. Według listy obecności w sesji wzięło udział 13 radnych, co stanowi
quorum , przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Wszyscy radni otrzymali materiały
i ustalony porządek sesji który przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
2. Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwałyNr XXII/141/20 16 Rady Gminy Świlczaz dnia

25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sędziszów Małopolski.

4. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Sędziszów Małopolski w zakresie
przebudowy drogi Klęczany- Dąbrowa.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian y uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Sędziszów Małopolski pomocy finansowej

w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu p.n.:
Wojewódzki Fundusz Kolejowy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2016 .
8. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

na których nie zamieszkują mieszkańcy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej, (dz. nr 2666 o pow.
0,5586 ha w Trzcianie)

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej (dz . nr 177/4
o pow. 1,6309 ha w Rudnej Wielkiej).

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej (dz. nr 177/5
o pow. 0,5017 w Rudnej Wielkiej)

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej , (dz. nr 177/6
o pow. 0,5000 ha w Rudnej Wielkiej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej, (dz. nr 177/7
o pow. 4,6096 ha w Rudnej Wielkiej).

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej, (dz. nr 1578/1
o pow. 0,5482 ha w Dąbrowie).

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej , (dz. nr 1578/2
o pow. 0,4773 ha w Dąbrowie).

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej, (dz. nr 1864/3
o pow. 0,4223 ha w Dąbrowie).

17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej , (dz . nr 1641/2
o pow. 0,1100 ha w Dąbrowie).

18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej , (dz. nr 1696/2
o pow. 0,1400 ha w Dąbrowie).

19. Sprawy różne i wolne wnioski .

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

przystąpiono do realizacje ustalonego porządku sesji:

Ad. l).

Protokół z XXII sesji Rady Gminy Świlcza został przyjęty bez uwag.

Ad. 2).

Wójt Gminy ŚwiIcza Adam Dziedzic - przedstawił informację z realizacji uchwał Rady Gminy oraz
z działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 25 kwietnia 2016 r.



Ad.3).

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII l 41/20 l6 Rady Gminy
Świłcza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sędziszów

Małopolski.

PrzewodniczącyRady Gminy Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały.
Kierownik Referatu Jacek Lis - wyjaśnił, że uchylenie tej uchwały wynika z konieczności zmiany
zapisu dot. nazwy inwestycji oraz sposobu jej finansowania.
Przewodniczący Rady Gminy - poddał pod głosowanie projekt powyższej uchwały.

zajej podjęciem głosowało- 13 radnych
przeciw - O
wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad. 4).
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Sędziszów Małopolski

w zakresie przebudowy drogi Klęczany- Dąbrowa.

Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały i wniósł zapytanie czy kwota 20.000,00 zł, która
jest wkładem Gminy Świlcza w partycypacji kosztów inwestycji jest kwotą równoważną z Gminą

Sędziszów Małopolski?

Wójt Gminy - odpowiadając wyjaśnił, że kwota 20.000,00 zł. jest to 25% wartości przebudowy w/w
drogi, która poprawi komunikację dla mieszkańców Gminy Świłcza i Sędziszowa Młp.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie:

za podjęciem uchwały głosowało - 13 radnych
przeciw - O
wstrzymało się - O
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.5).
Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu z porządku obrad, a mianowicie podjęcie uchwały

w sprawie zmiany uchwały budżetowejGminy Świlcza na rok 2016.
Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały z której wynika, że dokonuje się

przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej. Zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę 20.000,00 zł oraz uchyla się uchwałę

Nr XXII/142/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadziłgłosowanie

za podjęciem uchwały głosowało - 13 radnych
przeciw- O
wstrzymało się - O
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6).
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Sędziszów Małopolski pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu p.n.:
Wojewódzki Fundusz Kolejowy.
Przewodniczący Rady - odczytał projekt w/w uchwały.

Kierownik referatu RGP Jacek Lis - wyjaśnił w uzasadnieniu, że projekt "Wojewódzki Fundusz
Kolejowy" prowadzony przez Województwo Podkarpackie ma na celu koordynację współfinansowania

w kolejności przyjętej w harmonogramie - przez strony porozumienia infrastruktury około-kolejowej na
terytoriach każdej z Gmin uczestniczących w Porozumieniu. Na obecnym etapie planowany jest 3-letni
okres obowiązywania Porozumienia na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja
parkingów i dróg przejazdowych, zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami



transportu pasażerskiego". W związku z tym, że pomoc finansowa w formie dotacji celowej będzie

udzielana beneficjentom zgodnie w w/w harmonogramem realizacji inwestycji tj. poszczególnym
Gminom, zaistniała konieczność zmiany zapisu W § l uchwały Nr XXII/144/20 16 Rady Gminy Świlcza

z dnia 25 kwietnia 2016 r. W ramach tego zadania na terenie Gminy Świlcza planowane jest wykonanie

dróg dojazdowych i szlaków pieszo-rowerowych do węzłów przesiadkowych, które będą zlokalizowane

przy przystankach kolejowych w Rudnej Wielkiej, Świlczy oraz Trzcianie na zmodernizowanej linii

kolejowej nr 91 (E-30).
Przewidywany termin realizacji inwestycji na terenie Gminy Świlcza - 2017 rok.

Wójt - stwierdził, że zgodnie z projektem "Wojewódzki Fundusz Kolejowy" będzie można skorzystać

z finansowania innych samorządów w tym równ ież z samorządu województwa. W roku 2017
przewiduje się wydatkowanie kwoty około 50.000,00 zł. Województwo Podkarpackie przekazuje do
każdego samorządu na mocy tego porozumienia 20.000,00 zł najedno zadanie.
PrzewodniczącyRady - przystąpił do głosowania,

za podjęciem uchwały głosowało - 13 radnych
przeciw - O
wstrzymało się O
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad . 7).
Następny punkt obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na
rok 2016.
Przewodniczący Rady - odczytał projekt w/w uchwały w której dokonuje się przeniesienia planu
dochodów dot. w dziale "Oświata i wychowanie" rozdziale "Przedszkola" i "Oddziały przedszkolne"
zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej dot. wpływu z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz opłat z tytułu opieki nad dziećmi powyżej 5 godzin zgodnie z ustawą o systemie
oświaty. Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na podstawie art . 223
stwarza się dla samorządowych jednostek budżetowychprowadzącychdziałalnośćokreślonąw ustawie
o systemie oświaty możliwość gromadzenia na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w
związku z powyższym dokonuje się przeniesienia planu dochodów i wydatków na wydzielonym
rachunku dochodów własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami. Zmniejsza się wydatki w
rozdziale - "Drogi publiczne gminne" o kwotę 20 000,00 zł, a zwiększa się dotację w kwocie 20 000,00
zł w rozdziale .Pozostała działalność" z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Sędziszów

Młp. na zadanie inwestycyjne p.n.: "Modernizacja parkingów i dróg przejazdowych, zintegrowanego
węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego".

W związku z brakiem pytań PrzewodniczącyRady przeprowadził głosowanie

za podjęciem uchwały głosowało - 13 radnych
przeciw- O
wstrzymało się -O
Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad. 8).
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały i wyjaśnił, że nieruchomości na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne to między innymi budynki użyteczności

publicznej (szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki zdrowia), lokale rzemieślnicze, produkcyjne,
nieprodukcyjne, lokale gastronomiczne, i handlowe, obiekty noclegowe, obiekty przemysłowe, oraz
cmentarze.
Wójt - poinformował, że w związku z nabytym doświadczeniem w odbieraniu odpadów komunalnych
z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy i z uwagi na to, że rozwiązanie dotychczasowe
nie do końca wpisuje się w potrzeby mieszkańców, a mając możliwości techniczne i osoby, które mogą

przy tym pracować oraz po zweryfikowaniu cen, powraca się do rozwiązania polegającego na tym, że

odpady będą odbierane przez ZWiK i inne firmy mające wpis w rejestrze działalności regulowanej .
W związku z tym, że do 31 grudnia 2016 r. obowiązuje umowa z obecnym wykonawcą, uchwała



wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. , a podjęcie jej na obecnej sesji podyktowane jest
koniecznościąze względu na przygotowanie procesu przetargowego.
PrzewodniczącyRady przeprowadziłgłosowanie

za podjęciem uchwały głosowało - 13 radnych
przeciw -O
wstrzymało się O
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9).
Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej .
Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały z którego wynika, że przedmiotem uchwały jest
działka nr 2666 o pow.0,5586 ha w Trzcianie. Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny
w księdze wieczystej RZ 1Z/00074510/3.
Sołtys wsi Trzciana Kazimierz Lagowski - stwierdził, że przedmiotowa działka jest działką

siedliskową, posiadająca dojazd do drogi gminnej, dostęp do energii elektrycznej i urządzeń wodno
kanalizacyjnych.
Przewodniczący Rady - stwierdził, że komisja Finansów Publicznych, Gospodarki, ochrony
Środowiska i Spraw regulaminowych nie opiniowała w/w uchwały, ale mając na uwadze zgodę zebrania
wiejskiego, poddał projekt uchwały pod głosowanie

za podjęciem uchwały głosowało - 13 radnych
przeciw - O
wstrzymało się -O
Uchwała została podjęta jednogłośnie .

Ad 10).
Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu obrad , a mianowicie podjęcie uchwaływ sprawie sprzedaży

nieruchomości komunalnej.
Wójt Gminy - poinformował, że w kolejnych punktach będą podejmowane uchwały o sprzedaży

nieruchomości komunalnych w miejscowości Rudna Wielka i miejscowości Dąbrowa, zamiar sprzedaży
tych działek był konsultowany na zebraniach wiejskich. W uchwałach są wskazane nieruchomości do
sprzedaży, natomiast na obecną chwilę one do sprzedaży nie idą z uwagi na brak chętnych . Jednakjeżeli

takowi się pojawią, nieruchomości będą sukcesywnie sprzedawane, a uzyskane środki finansowe ze
sprzedaży tych nieruchomości zasilą budżet Gminy.
Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały i wyjaśnił, ze przedmiotem sprzedaży jest działka

nr 177/4 o pow. 116309 ha KW Nr RZIZ/0008946617 w miejscowości Rudna Wielka i podkreślił, że w
tej sprawie jest pozytywna opinia zebrania wiejskiego.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie;

za podjęciem uchwały głosowało - 13
przeciw- O
wstrzymało się -O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad. U).
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.
Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały z której wynika, że przedmiotem sprzedaży jest
działka położona w miejscowości Rudna Wielka nr 177/5 o pow. 0,5017 ha dl której Sąd Rejonowy
w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystąNr RZIZ/0008946617 oraz poinformował,że zebranie wiejskie
wyraziło zgodę na sprzedaż wymienionej nieruchomości.

Seweryn Kornak - wystąpił z zapytaniem, czy działki w miejscowości Rudna Wielka objęte są planem
zagospodarowania przestrzennego, czy studium?
Wójt - w odpowiedzi wyjaśnił, że na tych działkach nie ma planu przestrzennego zagospodarowania
terenu. Planem objętajest tylko część od strony południowej drogi l333R.
Sołtys wsi Rudna Wielka Jan Zajchowski - stwierdził, że działki przeznaczone do sprzedaży są

działkami atrakcyjnymi i na sprzedaż tych działek zebranie wiejski wyraziło zgodę. Zauważył jednak,



że po stronie północnej drogi 1333R od strony torów jest w miarę dobry teren natomiast reszta to grunty
torfowe.
Seweryn Kornak - zadał kolejne pytanie, czy w ewidencj i gruntów są to użytki rolne i czy będzie miało

to wpływ na ewentualnego nabywcę w myśl nowej ustawy o ograniczeniu obrotu nieruchomościami

rolnymi? Oraz czy przetarg na ich sprzedaż będzie ograniczony tylko dla rolników?
Kierownik RGM Jadwiga Jucha - stwierdziła, że są to użytki rolne, bez warunków zabudowy, bez
planów zagospodarowania przestrzennego i będą one sprzedawane jako nieruchomości rolne.
Pierwszeństwo nabycia będzie miała ANR, ale nabyć będą mogli również nie tylko rolnicy.
Radny Rady Powiatu Tadeusz Pachorek - poinformował, że grunty pomiędzy drogą S-19,
a miejscowością posiadają uzbrojenie, a więc ich cena będzie atrakcyjna.
Kazimierz Lagowski - zapytał o klasę tych gruntów
Jadwiga Jucha - poinformowała, że są to grunty położone w Rudnej Wielkiej i mają klasę pastwisko
III.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie

za podjęciem uchwały głosowało - 13
przeciw - O
wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę .

Ad. 12).
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej,
Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały, której przedmiotem jest dz. nr 177/6
o pow. 0,5000 ha w Rudnej Wielkiej dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą

Nr RZIZ/0008946617.
W związku z brakiem dyskusji PrzewodniczącyRady przeprowadził głosowanie

za podjęciem uchwały głosowało - 13 Radych
przeciw -, O
wstrzymało się O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad. 13).
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.
Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały, która dot. sprzedaży działki położonej w
miejscowości Rudna Wielka, dz. nr 17717 o pow. 4,6096 ha.
Seweryn Kornak - zadał pytanie z czego wynika podział na takie powierzchnie? i czy jest dojazd do
tej działki?

Jadwiga Jucha - wyjaśniła, że wcześniej wpłynęły wnioski o wydzielenie trzech działek

półhektarowych . Pierwotna działka miała powierzchnię ponad 6 ha, w związku z tym zostały

wydzielone trzy działki, a ta ostatnia to jest tzw. Resztówka. Następnie wskazała dojazd do działki.

Jan Zajchowski - stwierdził, że po omawianej działce trzeba będzie wytyczyć dojazd do następnych

działek, które są poza rzeką MrowIanką od strony Mrowli, a należą do sołectwa Rudna Wielka z uwagi
na to, że innego dojazdu do tych działek nie ma.
Jadwiga Jucha - zauważyła, że na zebraniu wiejskim , nikt nie zgłosił takiego problemu, jednak trzeba
sprawdzić jak faktycznie przedstawia się ta sytuacja na mapach.
Przewodniczący Rady - zwrócił się do Pani Kierownik z pytaniem czy właściciel działki znajdującej

się na terenie sołectwa MrowIa wnosił o ustanowienie przejazdu przez inną nieruchomość?

Jadwiga Jucha - stwierdziła, że taki wniosek nie wpłynął

Przewodniczący Rady - zauważył, że droga była zwyczajowo użytkowana, nie wydzielona na mapach.
Jeżeli będzie ktoś miał potrzebę ustanowienia przejazdu, będzie to już przeprowadzał z nowym
właścicielem działki .

Jerzy Stokłosa - zaznaczył, że jeżeli działki po drugiej stronie potrzebują dojazdu to trzeba go
zachować, gdyż później nie będzie można ich sprzedać, natomiast należałoby się zastanowić nad
odrolnieniem działki, gdyż to spowodowałoby atrakcyjniejszą cenę.

Tomasz Biały - odniósł się do kwestii dotyczącej służebności i stwierdził, że jeżeli jest działka i za nią

znajdują się działki należące również do sołectwa to aktualnie nie można ustanowić służebności bo ten
sam właściciel nie może na swoją rzecz ustanawiać służebności . Więc to nie zmienia zasadności decyzji
co do kwestii uchwały pod tym względem.



Przewodniczący Rady - zwrócił się do Wójta z pytaniem, czy można sprzedać działkę skoro za rzeką

MrowIanką znajdują się działki sołectwa Rudna Wielka, do których jak twierdzi sołtys wsi nie będzie

innego dojazdu niż przez tę działkę.

Wójt - przytoczył słowa Pana Tomasza Białego, że nie można ustanawiać przejazdu samemu sobie.
Rozwiązania dotyczące dojazdu muszą być zapewnione, aby potencjalny właściciel mógł z tego
korzystać. W związku z tym, że wyznaczenie drogi przez rzekę wiązałoby się z kosztami w setkach
tysięcy należy skorzystać z dojazdu do tych pól z drugiej strony od miejscowości MrowIa.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.

za podjęcie głosowało - 13 radnych
przeciw - O
wstrzymało się O
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 14).
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.
PrzewodniczącyRady odczytałprojekt uchwały, której przedmiotem jest sprzedaż działki nr 1578/1 o
pow. 0,5482 ha w Dąbrowie.

Damian Trala Radny Rady Gminy - stwierdził, że wszystkie uchwały dotyczące sprzedaży

nieruchomości komunalnych w Dąbrowie zostały pozytywnie zaopiniowane na zebraniu wiejskim.
Wyjaśnił, że jest to kompleks działek, które Gmina nabyła i teraz będą przeznaczone do sprzedaży.

Działki nie są zbyt atrakcyjne z uwagi na brak dojazdu, ale dla sąsiadów jak najbardziej.
Wójt - wyjaśnił, że zamiarem kupna tej nieruchomości przez Gminę było zlokalizowanie i budowa
boiska, co zostało wykonane. Część tych działek miała być później przeznaczona do sprzedaży. W
związku z tym realizowane są decyzje poprzednich władz i radnych poprzedniej kadencji.
Przystąpiono do głosowania

za podjęciem uchwały głosowało - 13 radnych
przeciw O
wstrzymało się -O
Rada Gminy podjęła jednogłośnie w/w uchwałę .

Ad.1S).
PrzewodniczącyRady odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej
położonej w Dąbrowie, dz. nr 1578/2.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały po głosowanie

za podjęciem uchwały głosowało - 13 radnych
przecie - O
wstrzymało się -O
Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie.

Ad. 16).
Przystąpiono do procedowania uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej dotyczącej

działki Nr 1864/3 o pow. 0,4223 w Dąbrowie

Przewodniczący Rady - odczytał projekt w/w uchwały i poddał go pod głosowanie

za podjęciem uchwały głosowało - 13
przeciw O
wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła powyższą uchwałę.

Ad. 17).
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedażynieruchomościkomunalnej położonej w Dąbrowie, dz. nr 1641/2
o pow. 0,1100 ha.
Damian Trala - wyjaśnił, że jest to inny kompleks działek. Działka znajduje się przy plebanii
w kierunku południowym i poinformował, że działka nie posiada drogi dojazdowej .
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie.

za podjęciem uchwały głosowało - 13
przeciw - O
wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.



Ad. 18).
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej , położonej w Dąbrowie, działka Nr
1696/2m Opow. 0,1400 ha.
Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie .

za podjęciem uchwały głosował - 13
przeciw O
wstrzymało się -O
Rada gminy jednogłośniepodjęła w/w uchwałę.

Ad. 19) Sprawy różne

PrzewodniczącyRady - poinformował, że na sesji czerwcowej będzie głosowanie nad absolutorium i
w związku z tym poprosił o zapoznan ie się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015 . , które wszyscy
otrzymali drogą e-mailową .
Stanisława Szmigiel sołtys Błędowej Zgłobieńskiej-zaprosiła wszystkich radnych na otwarcie placu
zabaw połączonego z piknikiem rodzinnym w Błędowej Zgłobieńskiej, który odbędzie się 19 czerwca
2016 r.
Wójt - Zaprosił do zapoznania się z terminami pikników rodzinnych i zachęcił do udziału. Następnie

odniósł się do spraw poruszanych na wcześniejszej sesji na których padały informacje dot . komunikacji
oraz oświetlenia drogowego. Poprosił wszystkich radnych o rozwagę i podkreślił, że jeżeli

przegłosowany został budżet dot. wydatków inwestycyjnych w tym również obniżenia podatków
lokalnych to należy się zastanowić jak to wygląda. Jeżeli nąjpierw dajemy przyzwolenie na obniżenie

dochodów budżetowych to później nie możemy zwiększać dochodów budżetowych? Jednocześnie

poinformował, że zanim będą wpływały kolejne wnioski i roszczenia o wydatkowanie środkówna które
nie ma pokrycia należy dokładne i rozsądne przeanalizować temat dotyczący budżetu. NastępnieWójt
poprosił o przytoczenie fragmentu sesji na której podnoszone były sprawy budżetu. (wypowiedźWójta
-" o ile będą pomniejszone podatki o tyle pomniejszone będą inwestycje).
Wójt - stwierdził, że uczciwość obywatelska wymaga konsekwencji, więc jeżeli Rada Gminy pojęła

decyzję o obniżeniu dochodów, to jednoznacznie i wydatków, a przekroczenie budżetu to jest łamanie
dyscypliny finansowej.
Natalia Skuba- Więcław - odnosząc się wypowiedzi Wójta, stwierdziła, że składała w ostatnim czasie
wniosek o dodatkowe oświetlenie, gdyż przejeżdżając przez Bratkowice zauważyła, iż w niektórych
miejscach panują całkowite ciemności i stwierdziła, że ta miejscowość jest najgorzej oświetloną

miejscowościąw Gminie i uznała, że wniosek jest zasadny.
Zbigniew Pasterz sołtys wsi Mrowla- poprosił w związku ze zbliżającym się terminem zebrania
wiejskiego na którym będą poruszane sprawy sprzedaży działek, o informację, czy środki uzyskane ze
sprzedaży działek pozostaną w sołectwie, czy zostaną przeznaczone na jakieś inne cele.
Wójt - podkreślił, że Gmina jest jednolitym organem i środki będą lokowane tam gdzie będą potrzeby.
Odwracając pytanie zapytał czy jeżeli przez trzy miejscowości miejscowość Rudna Wielka, Mrowia,
Bratkowice zostały wyłożone środki na inwestycje drogowe, w kwocie 1.250.000,00 zł. to co
w tych miejscowościach na ten cel zostało sprzedane? Musi być uwzględniany interes społeczny

mieszkańców, rozwój miejscowości i również spłaty zobowiązań. Podkreślił jednocześnie, że na razie
jeszcze nic nie zostało sprzedane i jeszcze nie zaciągnięta została ani złotówka kredytu, a zostało

spłacone 2.500.000,00 zł. Gminę należy traktować jako całość, nie można dzisiaj wyłączać

poszczególnych sołectw miejscowości zarówno z procesu inwestycyjnego jak i obsługi zadłużenia. Nikt
nie byłby w stanie zadeklarować przy dzisiejszym stanie budżetu żeby środki ze sprzedaży

nieruchomości w całości lokować w inwestycjach bo to jest niemożliwe, pogłębiłoby to zadłużenie

Gminy. Stwierdził, że Gmina powoli wychodzi z problemów finansowych. Nadwyżka budżetowa za
poprzedni rok wyniosła prawie 4.000.000,00 z, przy czym nie oszczędza się na drogach, oświacie

i innych ważnych inwestycjach. Dużą wagę przykłada się do równomiernego traktowania wszystkich
miejscowości. Nie można pomijać w wyłączyć z inwestycji tych miejscowości, które nie posiadają

minia wiejskiego? Zauważył, że na obecnej sesji przedstawiane są propozycje uchwał i są one
przyjmowane, a służy to tylko poprawie warunków pracy dla tej kadencji i może następnej , z uwagi na
fakt iż nie ma wielu chętnych na zakup gruntów i jeszcze nic nie zostało sprzedane. Jeżeli sprzedaż

nastąpi na pewno zostaną podjęte rozmowy z Radą Sołecką i z radnym z tej miejscowości na co te środki

w części przeznaczyć.



Lagowski Kazimierz - przedstawił dwie prośby grupy mieszkańców z Trzciany. Pierwsza to
wydłużenie świecenia ulicznego o pół godziny tj . do godz. 22.00, nawet kosztem późniejszego

zapalania. Druga sprawa dotyczy drogi na Słotwinie, która jest częściowo utwardzona, ale w dalszej
części przy bardzo dużym nachyleniu jest to typowo droga gruntowa, często użytkowana przez rolników
jako dojazd do pół. W tej drodze powstały wyrwy, koleiny i w związku z tym jest prośba o ich
wyrównanie, obecnie rolnicy zajeżdżają sobie nawzajem uprawy.
Wójt - Poinformował, że drogę można poprawić, ale sprawa utwardzenia jest sprawą trudną z uwagi
na nieustępliwość niektórych mieszkańców. Sprawy dot. pasów drogowych w 90% się nie pokrywają

się z rzeczywistymi działkami drogowymi czyli nie przebiegają w tym miejscu gdzie one fizycznie
występują. Odpowiadając na prośbę odnoście wydłużenia oświetlenia ulicznego wyjaśnił, że można

dysponować czasem, który jest ogólną sumą ilości świecenia.

Zbigniew Pasterz - Podziękował za informację i swoje pytanie uzasadnił tym, że być może pojawią się

pytania ze strony mieszkańców i taka wiedza jest potrzebna.
Tadeusz Pachorek - przedstawił informacje dot. realizacji działań z ramienia powiatu i wyjaśnił, że

działania można zauważyć w miejscowościach gdzie była realizacja chodników, tj. w Swiłczy w
Woliczce i w Dąbrowie. Na realizację czeka chodnik w Błędowej Zgłobienskiej , oraz będzie

projektowany chodnik w Rudnej Wielkiej i w Bratkowicach. Jednocześnie przypomniał, że na części

zadań realizowane jest usuwanie usterek a szczególnie na inwestycjach z roku ubiegłego.

Wójt - poinformował, że zostało wystosowane pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
o poprawę nawierzchni w Parku Podworskiego w Bratkowicach. Również takie pismo zostało

wystosowane w sprawie Centrum Sportu w Trzcianie, gdyż na utwardzenie nawierzchni została tam
zaprojektowana kostka granitowa, która jest bardzo droga i nijak się będzie miała do zespołu

sportowego. Najlepszym rozwiązaniem byłyby nawierzchnie wyasfaltowani, aby mogły służyć

dzieciom do zabawy. Podkreślił, że teren jest zamknięty i mogłyby jeździć tam wrotkach, rolkach, a to
rozwiązanie utrudni wręcz uniemożliwi tego typu zabawy, w związku z tym prace nawierzchni zostały

wstrzymane i czekają na odpowiedź, natomiast prace w środku są kontynuowane. Ponadto sukcesywnie
w każdych miejscowościach będą budowane chodniki zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem
Rzeszowskim.
Tomasz Salach - zaprosił wszystkich radnych i sołtysów na piknik rodzinny w Rudnej Wielkiej
4 czerwca 2016r.
Przewodniczący Rady - zauważył, że będzie to okazja aby wesprzeć szczytne dzieło, bowiem Zespół

Szkół w Rudnej Wielkiej przymierza się do wykonania dwóch sztandarów i Rada Rodziców organizuje
piknik kolejny raz aby wspomóc to wielkie przedsięwzięcie.

Seweryn Kornak - zadał pytanie odnośnie asfaltowania dróg, które nie przebiegają po działce drogowej
czy będą podejmowane czynności zmierzające do wyprostowania tej sytuacji, jeżeli te drogi nie będą

asfaltowane?
Wójt - Wyjaśnił, że są podjęte starania aby realizować utwardzenie dróg z pomocą geodety. Drogi nie
przebiegają po działkach drogowych. W Świłczyjestjużjeden nakaz rozbiórki, trzeba mieć świadomość

że za to trzeba będzie zapłacić, a droga zostanie zwężona o połowę. Wszystko będzie zależało od tego
jak podejmądo tego mieszkańcy, są to sprawy trudne. Prawo własności jest dla niektórych świętsze niż

droga, która miałaby tam przebiegać ułatwiać dojazd do działki.

Natalia Skluba-Więcław- podziękowała Radnym Powiatowym za naprawę chodnika, który był

załamany przy drodze powiatowej i zapewniła, że poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców,

a szczególnie wtedy kiedy lampy się nie świecą.

Przewodniczący Rady - Złożył wszystkim życzenia z okazji Dnia Samorządowca.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wanat - zamknął obrady XXIII sesję Rady Gminy, która trwała

od godz. 16.00 do 18.00.

Protokołowała;Bożena Pięta


