
RADA GMINY
t, ŚWILCZA

PROTOKÓŁ Nr 26/2016
z XXVI sesji Rady Gminy Świlcza

z dnia 30 czerwca 2016 r.

XXVI sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat. Powitał wszystkich
zebranych i zaproszonych gości. Według listy obecności w sesji wzięło udział 9 radnych, co stanowi
quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Nieobecni radni dostarczyli
zwolnienia lekarskie na ręce Przewodniczącego Rady. Wszyscy radni otrzymali materiały i ustalony
porządek sesji który przedstawia się następująco :

l. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 .
2. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych położonych w Dąbrowie.

3. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych położonych w Trzcianie .
4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Porządek obrad został przyjętyjednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. l).
Przewodniczący Rad Gminy - odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały

budżetowej na rok 2016 i zwrócił się z prośbą do Z-cy Skarbnika o wyjaśnienie zapisów tej
uchwały.

Z-ca Skarbnika Pani Natalia Gawron - wyjaśniła, że na poprzedniej XXV sesji Rada Gminy
w dniu 27 czerwca podjęła uchwałęNr XXV/166/2016 w sprawie zmiany uchwałybudżetowej

Gminy Świlczana rok 2016., w której w § 1 ust. 1 kwotę 3.510.968,00 zł dzieli się na wpływy
ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 2.853.968,00 zł oraz wpływy z różnych

dochodów na kwotę 657.000,00 zł natomiast w § 2 ust. 1 pkt l wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych - budowa i modernizacja dróg uwzględniono pominiętą kwotę 657.000,00 zł i
łącznie wydatki wynoszą 1.623.968,00. W związku z tym konieczne jest uchylenie podjętej

uchwałyNr XXV/166/2016 i podjęcie prawidłowej.

W związku z brakiem pytań przystąpionodo głosowania

Za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2016
głosowało - 9 radnych
Przeciw- O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośniepodjęław/w uchwałę.

Ad. Z)
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży

nieruchomości komunalnych w której wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu, komunalnych
nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dąbrowa.

Wójt - poinformował, że jest to sprawa zaległa są to działki nabyte za kwotę 250.000,00 zł część

działek, które miały być przeznaczone pod boisko szkolne zostały wykorzystane, natomiast warunek
był taki, że pozostałe działki zostaną sprzedane, są to działki wąskie i nieprzydatne dla Gminy,
w związku z tym jeżeli pojawi się możliwość należy je sprzedać.

Z uwagi na brak dyskusji w przedmiotowym temacie przystąpiono do głosowania.

Za podjęciem uchwały głosowało - 9
Przeciw -O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę 9 głosami za.



Ad. 3).
Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

komunaln ych położonych w miejscowości Trzciana
Sołtys Wsi Trzciana Kazimierz Lagowski - poinformował, że jest to działka po byłej cegielni przy
pętli 22, teren jest zrekultywowany.
Wójt - wyjaśnił, że działki te powstały z jednej działki, część została przeznaczona pod pas drogowy,
a pozostałe trzy działki położone przy drodze gminnej planuje się sprzedać pod działalność usługową

lub mieszkaniową.

Przewodniczący Rady - zwrócił się z prośbą o grzecznościowe zawiadomienie o planowanej sprzedaży
sąsiadów tych działek.

Przystąpiono do głosowania

Za podjęciem uchwały głosowało - 9 radnych
Przeciw -O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę

Ad. 4).
Sprawy różne i wolne wnioski.

Wójt - poinformował, że od 9 lipca zostało otwarte kąpielisko na zalewie w Bratkowicach, została tam
postawiona przebieralnia, sanitariaty, będzie również plac zabaw dla dzieci z huśtawkami i jest już
uruchomione boisko do piłki plażowej, ponadto prowadzone są działania w kierunku umożliwienia

prowadzenia cateringu.
Przewodniczący Rady Gminy - poinformował, że wpłynęła prośba o zwołanie sesji Rady Gminy na
pierwszego sierpnia. Jest to okres wakacyjny i urlopowy, więc trzeba ustalić czy na sesji będzie quorum.
Jednocześnie poprosił Panią Jadwigę Jucha o wyjaśnienie konieczności zwołania sesji w tym terminie.
Jadwiga Jucha - wyjaśniła, że teren dla którego opracowywana jest zmiana planu dot. zamiany
budownictwa mieszkaniowego na tereny przemysłowo-usługowe został objęty wnioskiem
o dofinansowanie stref aktywności gospodarczej. Żeby uzyskać pieniądze trzeba mieć dokumenty do
tego wniosku, ajednym z dokumentów jest pozwolenie na budowę w oparciu o plan. Procedura zmiany
planu kończy się 29 lipca i terminem najwcześniejszym, kiedy będzie można poddać pod obrady Rady
jest 30 lipca lub l sierpnia 2016 r. Później jest czas na przekazanie tej uchwały do Wojewody i czas do
publikacji . Termin do składania wniosków jest do końca września. Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta

w takim terminie to wniosek może być zagrożony.

Przewodniczący Rady - zaproponował aby kolejna sesja Rady Gminy odbyła się 30 lipca 2016 r.
w sobotę o godz. 8.00.
Radni nie wnieśli uwag do w/w terminu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat - zamknął obrady XXVI sesji Rady Gminy, które
trwały od 14.00 do 14.30.
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