
RADA GMINY
ŚWILCZA

PROTOKÓŁNr 25/2016
Z XXV Sesji Rady Gminy Świlcza

Z dnia 27 czerwca 2016 r.

XXV 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. Wyjaśnienia dotyczące

nieobecności na sesji radni złożyli na ręce Przewodniczącego. Wszyscy radni otrzymali materiały

i ustalony porządek sesji. :
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia finansowego Gminy Świlcza za rok 2015 wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świlcza za rok
2015 samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Świlczy z siedzibą w Trzcianie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy

z siedzibą w Trzcianie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Świlcza z tytułu wykonania

budżetu Gminy Świlcza w roku 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.
11 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr 2/2015 Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego w miejscowości Świlcza.

Wolne wnioski i sprawy różne.

Pani Natalia Skuba -Więcław - zgłosiła do porządku obrad dodatkowy punkt, a mianowicie: podjecie
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świlcza.

PrzewodniczącyRady Gminy - w związku z wynikłymi nieścisłościami ogłosił 5 minutową przerwę

techniczną na ich wyjaśnienie.

Przewodniczący Rady Gminy - poinformował, że Wójt Gminy zgłosił jeszcze 5 dodatkowych
punktów, a mianowicie:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 112016 Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Nr 112016 w miejscowości Świlcza.

3. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych w Trzcianie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych położonych w Trzcianie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

Przystąpiono do głosowanie dodatkowego punktu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Świlcza

Za przyjęcie m głosowało - 13 radnych
przeciw - O
wstrzymało się - O
Dodatkowy punkt został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do głosowania przyjęcia dodatkowego punktu w sprawie przystąpienia do sporządzenia

zmiany Nr 1/2016 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Świlcza.

za przyjęciem głosowało - 13
przeciw - O



wstrzymało się -o
Dodatkowy punkt został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejny dodatkowy punkt uchwały w sprawie przystąpienia

do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 112016 w miejscowości Świlcza.

za przyjęciem głosował - 13
przeciw - O
wstrzymało się - O
Dodatkowy punkt przyjęto jednogłośnie .

Przystąpiono do głosowania kolejnego dodatkowego punktu w sprzedaży nieruchomości komunalnych
położonych w Trzcianie.
za - 13
przeciw - O
wstrzymało sie - O
Dodatkowy punkt został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do głosowania kolejnego dodatkowego punktu w sprawie współdziałania między

jednostkami samorządu terytorialnego.
Za przyjęciem dodatkowego punktu głosowało 13 radnych
przecie - O
wstrzymało sie - O
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła dodatkowy punkt do porządku obrad

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Porządek XXV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie 13 głosami za w związku z tym
przystąpiono do realizacje ustalonego porządku sesji:

Ad. l).
Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Świ1cza został przyjęty bez uwag.
Ad. 2).
Przystąpiono do kolejnego punktu obrad, w którym Wójt Gminy Adam Dziedzic złożył informację

z realizacji uchwał Rady Gminy oraz z działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 09 czerwca
2016r do 27 czerwca 20l6r.

Ad.3).
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Świ1cza za rok 2015wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

PrzewodniczącyRady Gminy - odczytał projekt uchwały.

Pan Jerzy Stokłosa Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony
Środowiska i Spraw Regulaminowych - przedstawił jednomyślne, pozytywne opinie Komisji
w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2015 GCKSiR w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świ1czy zJs w Trzcianie oraz sprawozdanie finansowe Gminy
Świ1cza za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i wnioskuje o ich przyjęcie.
Komisja Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych
jednomyślnie wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Świ1cza, Panu Adamowi
Dziedzicowi z tytułu wykonania budżetu w roku 2015.
Przystąpiono do głosowania.

Za podjęciem uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świ1cza

za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu głosowało- 13 radnych
przeciw - O
wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie 13 głosami za podjęła w/w uchwałę.



Ad. 4).

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Świlcza za rok 2015 samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie.
Głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowało - 13
przeciw - O
wstrzymało się -O
Rada Gminy jednogłośniepodjęła w/w uchwalę.

Ad. 5).
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 samorządowej

instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Pub liczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie.
W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania

za - 13
przeciw O
wstrzymało się O
Rada Gminy podjęła uchwałęjednogłośnie23 głosami za.

Ad. 6).
Przystąpiono do procedowania kolejnego punku z porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie

udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Świlcza z tytułu wykonania budżetu Gminy Świlcza za rok
2015 .
Przewodniczący Rady Gminy - podkreślił, że Regionalna Izba Obrachunkowa podjęła uchwałę Nr
5/50/2016 w której pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 wraz z
uwagami zawartymi w uzasadnieniu do niniejszej opinii. Z powyższą opinią zapoznała się Komisja
Rewizyjna i radni posiadają opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Świlcza

za rok 2015 oraz informacje o stanie mienia, ponadto radni otrzymali uchwałę Komisji Rewizyjnej Nr
3/2016 z dnia 30 maja 2016 w sprawie pozytywnej opinii z wykonania budżetu.

Pani Natalia Skuba- Więcław Przewodnicząca Komisji Rewizyj nej - poinformowała, że Komisja
Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 11 i 30 maja 2016 r. na podstawie przedłożonychprzez Wójta
Gminy Świlcza dokumentów, a mianowicie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 oraz
analizy o stanie mienia Gminy Świlcza na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz po rozpatrzeniu
przedłożonego przez Wójta Gminy Świlcza sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz po
zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożenia przez Wójta Gminy
Świlcza sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. biorąc pod uwagę treść tych wszystkich
dokumentów ,Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę Nr 112016 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do
Rady Gminy Swilcza o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Swilcza z tytułu wykonania budżetu

za rok 2015,Jednocześnie podkreśliła, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała

realizację budżetu Gminy Świlcza za 2015 r. W związku z powyższym wnioskuje o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Świlcza z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
Pan Seweryn Kornak - pogratulował Wójtowi wykonania budżetu i podkreślił, że nadwyżka

budżetowa w takiej wysokości jest rzadko spotykana w ostatnich latach w tej gminie.
Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy - podkreślił, że nadwyżka budżetowa jest zasługą wszystkich i
konsekwencją realizacji celów od początku kadencji .
Przewodniczący Rady Gminy - stwierdził, że obrany kierunek jest dobry, strategia, która została

przyjęta daje rezultaty, dochody zostały zrealizowane ponadprzeciętnie, a wydatki były bardzo
oszczędne i stąd ta nadwyżka budżetowa.

Wójt Gminy - poinformował, że proces inwestycyjny został dobrze przygotowany, dobrze zostały

również przygotowane przetargi i uzyskano dobre ceny. Oszczędności nie pojawiły się dlatego, że nie
były wydatkowane pieniądze, ale dlatego, że znalezieni zostali wykonawcy, którzy pracowali za dobrą

cenę. Jednocześnie podkreślił, że zdań inwestycyjnych było wiele, przy czym żadne sołectwo nie
może powiedzieć, że w procesie inwestycyjnym zostało pominięte.



Przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świlcza z tytułu

wykonania budżetu za rok 2015
Za udzieleniem absolutorium głosowało - 13 radnych
przeciw - O
wstrzymało się - O
Rada Gminy Świlcza jednogłośnie 13 głosami za udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Świlcza

Panu Adamowi Dziedzicowi
Brawa
Wójt Gminy - podziękował za udzielone absolutorium i podkreślił, że jest to znak zaufania dla
władzy samorządowej oraz, że jest to praca nie tylko Wójta i Rady Gminy , ale również Zastępcy

Wójta i zespołu pracowników. Podziękował wszystkim, którzy angażowali sie przez ostatni rok na to
aby Gmina Świlcza odnosiła sukcesy i podkreślił, że jeżeli te trendy zostaną utrzymane przez
najbliższe dwa lata to kadencję będzie można zakończyć z podniesioną głową.

Ad.7).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2016.
Pan Jerzy Stokłosa - poinformował, że Komisja Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony
Środowiska i Spraw Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała przedstawioną uchwałę i proponuje
ją przyjąć.

Pani Aneta Cwynar Skarbnik Gminy - wyjaśniła, że zmiany wprowadzane do uchwał wynikają z
umowy sprzedaży majątku Gminy na rzecz miasta Rzeszów, były to sieci wodociągowe i
kanalizacyjne Przybyszówki przyłączonej przez Rzeszów.
Przewodniczący Rady - dojaśnił, że chodzi o mienie, które pozostało nierozliczone z byłym naszym
sołectwem Przybyszówka. Zwrócił się do radnego powiatu z zapytaniem, czy na uzbrojenie tego
terenu na sieci wodociągowo-kanalizacyjne Gmina wydawała pieniądze?

Pan Tadeusz Pachorek Radny Rady Powiatu - potwierdził, że Gmina wydatkowała na to pieniądze

nie mniej jednak przez okres około sześciu lat pomimo różnego rodzaju prób nie udało się tego
majątku wcześniej przekazać w sposób odpłatny. Jednocześnie poinformował, że została podpisana
umowa na okres trzech lat na dostawę wody na ten rejon co zapewni pewne zyski.
Pan Seweryn Kornak - poprosił o wyjaśnienia do par. 2 w zakresie wydatków inwestycyjnych na
budowę i modernizację na podatek, oraz odnośnie podatku VAT zapytał zjakiej transakcji czy to jest
wynik zapłaty tego właśnie rozliczenia?
Wójt Gminy - wyjaśnił, że vat wynika ze sprzedaży czyli wystawionej faktury i w związku z tym ten
podatek musi być odprowadzony od kwoty 3.500.000,00 zł.

Jednocześnie wyjaśnił, że poszczególne zadania nie zostały jeszcze określone, natomiast dochody
muszą być kompensowane po stronie dochodów i po stronie wydatków. Realizacja będzie sukcesywna
w zależności od potrzeb i dopiero końcówka roku pokaże na co to zostało przeznaczone i w jakiej
wysokości, kwota 657.000 ,00 zł to jest pokłosiepodatku VAT od tej transakcji.
Przystąpiono do głosowania

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

Ad. 8).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały z której wynika, że wyraża się zgodę na
darowanie Powiatowi Rzeszowskiemu z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1386R relacji Mrowla-Świlcza, komunalnej nieruchomości gruntowej dz. nr 833/2 o
pow. 0,0039 ha.
Seweryn Kornak - zauważył, że remont drogi był w 2014 r. i jest zastanawiającedlaczego Powiat nie
wystąpił wtedy o darowiznę i zapytał czy od tej sprzedaży trzeba będzie zapłacić podatek VAT.
Pani Skarbnik - wyjaśniła, że teoretycznie od darowizny powinien być odprowadzony Vat, ale ten
przypadek jeszcze nie był rozważany.



Przewodniczący Rady - podkreślił, że remont drogi był wykonany i później okazało się , że zakręt

bardziej plastyczny usprawniłby ruch.
Seweryn Kornak - przypomniał, że podział był zrobiony kilka lat temu i zastanawiające jest
opóźnienieze strony Powiatu, bo robić drugi raz to samo to jest trochę nie po gospodarsku.
Pan Tadeusz Pachorek - wyjaśnił, że nie będą na tym terenie nie będą prowadzone żadne prace.
Pan Seweryn Kornak - stwierdził, że jeżeli nic tam nie będzie robione, a daruje się darowiznę na
określony cel to będzie podstawa do odwołania darowizny skoro powiat nic tam nie zrobi . Więc może

lepiej by było sprzedać tę nieruchomość Powiatowi za obniżoną cenę co sprawi że unikniemy
niepewności związanej z VAT-em oraz ewentualnego odwołaniadarowizny.
Tadeusz Pachorek - wyjaśnił, że darowany teren zostanie wykorzystany do zainstalowania lustra
bądź innego usprawnienia, które pozwoli łagodniej ten zakręt mijać.

Wójt - poinformował, że to nie pierwszy przypadek, w którym regulowane są zaszłości.

Przystąpiono do głosowania

Za podjęciem uchwały głosowało - 13
przeciw - O
wstrzymało sie - O
Rada Gminy jednogłośniepodjęła niniejszą uchwałę.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.
Pan Jerzy Stokłosa - poinformował, że uchwały dotyczące sprzedaży były analizowane przez komisję

Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych i zostały

pozytywnie zaopiniowane.
Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały i wyjaśnił, że sprzedaż dotyczy dz. nr 177/8
położonej w miejscowości Rudna Wielka. Zebranie Wiejskie wyraziło zgodę na powyższą sprzedaż.

Przystąpiono do głosowania

Za podjęciem uchwały głosował- 13
przeciw -O
wstrzymało sie - O
Rada Gminy jednogłośniepodjęła w/w uchwałę .

Ad 10).
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.
Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały z której wynika, że przedmiotem sprzedaży dla
miasta Rzeszów jest działka nr 2068/3 położona w miejscowości Rudna Wielka.
Seweryn Kornak - zauważył, że podstawa prawna dotyczy trybu bez przetargowego, a w uchwale brak
jest tego zapisu.
Pan - poinformował, że teren działki położony jest w Rudnej Wielkiej i zamierzona jest sprzedaż dla
samorządu Gminy Miasta Rzeszów po cenie ustalonej w operacie szacunkowym w trybie bez
przetargowym.
Seweryn Kornak - złożył wniosek formalny w sprawie poprawki do treści uchwały w par . I "zgodę

na sprzedaż w trybie bez przetargowym Gminie Miasto Rzeszów"
Wójt - poinformował, że w latach wcześniejszych była podjęta decyzja, aby na tym terenie
wybudowaćWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Niestety WORD nie zamierza tam nic budować

i w związku z tym zostały przeprowadzone rozmowy i podjęte działania mające na celu zrealizowanie
wspólnej inwestycji polegającej na tym, ze Gmina Świlcza udostępni teren pod budowę zbiornika dla
Gminy Miasta Rzeszów pod wody opadowe a jednocześnie będziemy się starali o budowę kolektora
czyli obok kolektora deszczowego odprowadzić kolektorem bocznym ścieki komunalne z terenu
naszej gminy . To jest transakcja wiązana, jedna z najbardziej rozsądnych.

Przystąpiono do głosowania poprawki
za przyjęciem poprawki polegającej na tym, że po słowach" wyraża się zgodę na sprzedaż" dopisać"

w trybie bez przetargowym Gminie Miasto -Rzeszów" głosowało - 13 radnych
przeciw - O
wstrzymało sie - O
Rada Gminy przyjęła poprawkę.



Przystąpiono do głosowania projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.
za podjęciem uchwały głosowało - 13
przeciw - O
wstrzymało sie- O
Rada gminy podjęła w/w uchwałęjednogłośnie.

Ad. 11)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr 2/2015 Studium Uwarunkowań

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza.

PrzewodniczącyRady Gminy - odczytał projekt uchwały.
W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania.

Za podjęciem uchwały głosowało - 13
przeciw - O
wstrzymało sie - O
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Kierunków

Ad. 12).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego w miejscowości Swilcza.
Wójt - wyjaśnił, ze zmiana ma na celu w zakresie który został przyjęty uwzględnić wymagania
dotyczące ustaleń planu w zakresie ładu przestrzennego, architektonicznego, ochrony środowiska,

wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł energii plus elementy, które były procedowane
wcześniej.

Przystąpionodo głosowania

za podjęciem uchwały w proponowanym kształcie głosowało - 13
przeciw - O
wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła niniejsza uchwałę

Ad. 13).
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2/2016
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza.

PrzewodniczącyRady - odczytał projekt uchwały
W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania.

Za podjęciem uchwały głosowało - 13
przeciw - O
wstrzymało sie - O
Rada Gminy jednogłośniepodjęła niniejszą uchwałę.

Studium

Ad. 14).
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 112016w miejscowości Świlcza.
Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały.

Pan Jerzy Stokłosa - poinformował, że Komisja Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony
Środowiska i Spraw Regulaminowych, po wyjaśnieniach pracownika Urzędu zaopiniowała

pozytywnie projekt niniejszej uchwały.

Przystąpiono do głosowania

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

Ad. 15).
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomościkomunalnej.



Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały z której wynika, ze sprzedaż dotyczy działki nr
1249/5 położonej w Trzcianie.
Pan Jerzy Stokłosa - poinformował, że Komisja FPGOŚiSR pozytywnie zaopiniowała projekt
niniejszej uchwały.

Wójt - wyjaśnił, że jest to plac gminny zlokalizowany przy byłej lecznicy weterynarii, i nie ma tam
innej możliwości jak tylko sprzedaż z uwagi na to, że teren jest zabudowany z trzech stron stanowiący

komunikację do tych budynków jako plac manewrowy, dojazdowy i składowy.
Przystąpiono do głosowania

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

Ad. 16).
Podjecie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.
Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały z której wynika, że jest to działka nr 2622/2
położona w Trzcianie nie posiadająca dojazdu. Jednocześnie zaproponował, aby poinformować

sąsiadów mających styczność z tą działką.

Przystąpiono do głosowania

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

Ad. 17).

Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego
Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały z której wynika, że wraża się zgodę na
wspólną realizację przez Gminę Świlcza i Powiat Rzeszowski oraz inne Gminy zadania obejmującego

dostawę koszulek promocyjnych oraz zapewnienia wyżywienia dla pielgrzymów przebywających na
terenie Powiatu Rzeszowskiego w związku z obchodami Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.
Wójt - wyjaśnił, że kwota będzie w wysokości kilku tysięcy złotych, nie jest to duży wydatek, ajest to
też forma promocji naszego samorządu i cel szczytny.
Przystąpiono do głosowania

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

Ad. 18).
Podjecie uchwały w sprawie rozparzenia skargi na działalność Wójta.
Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały z której wynika, że uznaje się bezzasadną skargę

Małgorzaty Lis-Klesyk i Adama Lis na przewlekłe załatwienie sprawy przez Wójta Gminy Świlcza.

Pani Natalia Skuba - Więcław Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - wyjaśniła, że Komisja
Rewizyjna w przedmiotowej sprawie spotkała sie 13 maja i 27 maja 2016 r. i stwierdziała, że Wójt
Gminy nie jest organem właściwym do załatwienia przedmiotowej sprawy. Pismo Państwa Lis
zostało skierowane wraz ze wskazaniem organu, który jest właściwy do załatwienia tej sprawy. Mając
na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna występuje do Rady Gminy Świlcza z opinią, iż

przedmiotowa skarga jest skargą bezzasadną.
Pan Seweryn Kornak- zgłosił wniosek formalny o poprawkę redakcyjną do treści uchwały po
słowach "uznaje się" dopisać słowo "zgodnie z".
Przewodniczący przyjął zgłoszoną poprawkę redakcyjną.

Przystąpiono do głosowania

Za podjęciem uchwały głosowało - 13
przeciw - O
wstrzymało sie - O



Uchwała została pojęta jednogłośnie.

Ad.18).
Sprawy różne i wolne wnioski.
Wójt - poinformował, że coraz częściej docierają informacje dot. opłat adiacenckich i sprawę te
należy wyjaśnić. Rada Gminy wcześniejszej kadencji podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawek
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na wniosek poprzedniego
Wójta. Stawka ta wynosił 10% i obecnie sprawdza sie jak była ta uchwała realizowana. Przypomniał,

że były próby podjęcia takiej uchwały w tej kadencji , ale została ta próba wycofana, należy się nad
tym głębiej zastanowić . Okazało się, że taka uchwała była już wcześniej podjęta ale prawdopodobnie
nie była realizowana. Zwrócił sie z prośbą do radnych i sołtysów, aby przekazywali jasną, klarowną

informację w tej sprawie. Uchwała ta była podjęta w 2008 r. przy 4 głosach wstrzymujących się.

Wójt - odczytał punkt protokołu z 2008 r. w sprawie opłaty adiacenckiej.
Pan Seweryn Kornak -zapytał, czy jest już wiedza o ile wzrasta wartość rynkowa na terenie Gminy
Świlcza w związku z podziałem i czy stawka 10% wystarczy do pokrycia kosztów postępowania

wizytacyjnego, czy nic nie zyskamy i więcej będzie trzeba ponosić na koszty niż zyska sie do
budżetu.?

Wójt- poinformował, że pierwszą sprawą to jest wycena tych działek. Może się okazać, że

rzeczywiści te 10% nie zaspokoi roszczeń z tytułu wykonanych operatów szacunkowych. Takich
wycen nikt nie robił więc trudno jest odpowiedziećna to pytanie. Prawdopodobnie jestjuż zbadanych
ponad 180 przypadków i liczenie trwa, nadal do sprawdzenia pozostało 399 spraw. Trzeba będzie się

zmierzyć z tym tematem.
Seweryn Kornak- zauważył, że uchwały tej nie podejmowała obecna Rada Gminy , ale może ją

uchylić

Wójt - wyjaśnił, że uchylić może, ale nie zmieni to faktu, że osoby które dzieliły nieruchomość

podczas obowiązywania tej uchwały mogą się zderzyć z takimi opłatami.

Wójt - poinformował, że do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały złożone wnioski dot.
zmiany utwardzenia terenu w parku w Bratkowicach , wycofany został wniosek z Trzciany i złożony
ponownie o wykonanie samych jezdni tj. zmianę kostki granitowej na kostkę brukową to jest jedyne
racjonalne rozwiązanie.

Natalia Skuba -Więcław - zwróciła uwagę na to, że parking przy parku w Bratkowicach zostały

wyłożone jumby i nie zasypane piaskiem, w związku czym przy wjeżdżaniu na nie samochodem, one
są ruchome . Mając to na uwadze zwróciła sie z prośbą o ich zasypanie.
Wójt - wyjaśnił, że zasypanie jumbów piaskiem nie będzie problemu, natomiast istnieje obawa, że

temat będzie trudny. Pani konserwator przekazała taką informację. Korzystając ze środków

finansowych w tej materii nakłada się pewnego rodzaju ramy, których należy przestrzegać. To, że są

alejki żwirowe to jest kompromis. Dostaliśmy na to pieniądze, niektóre rozwiązania zostały

narzucone , ale czy ta technologia jest taka jak powinna być?, patrząc na grubość żwiru to ciężko jest
mówić o właściwym wykonaniu.
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat zamknął XXV sesję

Rady Gminy, która trwała od godz. 16.00 do 17.25.

Protokołowała Bożena Pięta

PRZEWOD CZĄCY
~1 suxv
Q--~

iotr Wa-;;-at 1


