
aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków
Gminy Świlcza oraz miejscowych planów

PROTOKÓŁ Nr 24/2016
z XXIV sesji Rady Gminy Świlcza

z dnia 9 czerwca 2016r.

XXIV sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat. Powitał wszystkich
zebranych i zaproszonych gości. Według listy obecności w sesji wzięło udział 11 radnych, co stanowi
quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Wszyscy radni otrzymali materiały
i ustalony porządek sesji który przedstawia się następująco:

l . Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie oceny

Zagospodarowania Przestrzennego
zagospodarowania przestrzennego.

3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Porządek obrad został przyjętyjednogłośnie.

Przystąpionodo realizacji porządkuobrad.

Ad. l).

Protokół z XXIII sesji Rady Gminy został przyjęty bez uwag.

Ad. 2)

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały w sprawie oceny
aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Pani Inspektor referatu RGP Anna Niemier - uzasadniając konieczność podjęcia tej uchwały

wyjaśniła, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym narzuca sporządzanie aktualnych
planów miejscowych polegającej na konieczności sporządzania uzasadnienia do projektu planu
miejscowego, które ma przedstawiać w szczególności sposób realizacji wymogów wynikających z w/w
ustawy, zgodność z wynikami analizy o której mowa wart. 32 ust. I , wraz z datą uchwały Rady Gminy,
a także wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. W związku z tym została przygotowana
analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Świlcza. Brak powyższej analizy, oraz brak
uchwały Rady Gminy w sprawie aktualności studium i planów miejscowych uniemożliwiłaby obecnie
opracowanie wymaganego uzasadnienia, a jednocześnie powodowałoby wstrzymanie procedury
planistycznej planu ,miejscowego dla stacji trafo w Świlczy, planu miejscowego w Bziance ( usługi

opiekuńcze, zdrowotne), zmianę planu miejscowego w Trzcianie (boisko sportowe), zmianę planu
miejscowego w Trzcianie (teren usługowo- składowy), oraz zmianę planu miejscowego w Świlczy,

Rudnej Wielkiej ( plan ze zbiornikiem).
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadziłgłosowanie

Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 11 radnych
Przeciw- O
Wstrzymało się -o
Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad. 3).
Sprawy Różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Bratkowicach złożyła

podziękowaniew formie dyplomów za wsparcie i udział w szlachetnej inicjatywie zorganizowania przez
Zespół Szkół w Bratkowicach pikniku rodzinnego. Dyplomy zostały przekazane.



Następnie poinformował, że kolejna sesja rady Gminy odbędzie się 27 czerwca 2016 r. o godz. 15.30.
Natalia Skuba Więcław - zwróciła się z zapytaniem do Pana Z-cy Wójta o wyjaśnienie ogłoszenia,

które ukazało się na portalu internetowym oraz zostało odczytane w kościele , że w związku z remontem
drogi powiatowej w Trzcianie będzie całkowicie zablokowany przejazd przez tę drogę i zalecenie dla
mieszkańców żeby do Trzciany dojeżdżać przez MrowIę. Natomiast z uzyskanych informacji wynika ,
że remont się odbył, a droga była przejezdna, w związku z powyższym pytanie brzmi, Czy to była zła

informacja od wykonawcy i w jakim celu ona została przekazana
Z-ca Wójta - wyjaśnił, że droga była remontowana i mieszkańców należało informować, że mogą

spotkać się z takim utrudnieniem.
Seweryn Kornak - zapytał czy na nowo posadowionych słupach pomiędzy Świlczą, a Kamyszynem
pod sieć teletechniczną Gmina planuje umiejscowienie na tych słupach latarni ulicznych?
Z-ca Wójta - wyjaśnił, że słupy zostały posadowione w celu doprowadzenia światłowodów do
mieszkańców Kamyszyna i Otoki. Jeżeli droga zostanie wyremontowana i wpłynie wniosek
o oświetlenie to zostanie to rozważone w budżecie przyszłorocznym.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXIV sesję Rady Gminy, która trwała od godz. 15.30
do 15.50.

Protokołowała

Bożena Pięta


