
RADA GMINY
ŚWILCZA

PROTOKÓŁNr 29/2016
z XXIX sesji Rady Gminy ŚwiIcza

z dnia 26 września 2016 r.

XXIX sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gmin y Pan Piotr Wanat. Powitał

wszystkich zebranych i zaproszonych gości. Według listy obecności w sesji wzięło udział 12
radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały .

Nieobecni radni dostarczyli usprawiedliwienia na ręce Przewodniczącego Rady. Wszyscy radni
otrzymali materiały i ustalony porządek sesji który przedstawia się następująco ;

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie .Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego".

2. Sprawy Różne i wolne wnio ski

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie porządek obrad.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad:

Ad 1).
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat- odczytał projekt uchwały zmieniającej

uchwałę w sprawie .Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru
Funkcj onalnego"

Z-ca Wójta Pan Słwomir Styka - wyjaśnił, że "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" (PGN) przyjęty został przez Radę Gminy Świlcza

w dniu 14 marca 2016 roku, w zakresie odnoszącym się do Gminy Świlcza. W międzyczasie

został złożony projekt do Urzędu Marszałkowskiego na modernizację energetyczną

budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza i ten projekt został rozpatrzony
pozytywnie. W dniu 20 września zostało wysłane zaproszenie do podpisania umowy w

terminie 10 dni . Do podpisania tej umowy potrzebna jest pozytywna opinia Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W związku z powyższym

nastąpiła konieczność dokonania aktualizacji Planu i uwzględnienia w nim uwag i sugestii

przedstawionych przez WFOŚiGW. Chcąc uzyskać pozytywną opinię od WFOŚiGW

konieczne jest naniesienie zmian do Planu Gospodarki Niskoemisyjne Rzeszowskiego

Obszaru Funkcjonalnego, która uwzględnia uwagi WFOŚiGW. W związku z powyższym do
przyjętego w marcu dokumentu wprowadzono następujące zmiany:

- uszczegółowiono zakres planowanych działań naprawczych, wskazując nazwy projektów,
ich zakresy i lokalizacje, inwestorów, terminy realizacji, szacunkowe koszty, wartości

wskaźników i źródła finansowania,

- dodano wspomagające zadania systemowe, dotyczące uwzględniania w zamówieniach
publicznych problemów ochrony powietrza oraz uwzględniania w planowaniu
przestrzennym działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w programach Ochrony Powietrza,

- uzupełniono informacje nt. efektów realizacji PGN w 2020 r.,

- uzupełniono informacje nt. prognozowanych wartościwskaźnikówmonitorowania realizacji
Zostały więc uwzględnione wszystkie uwagi, które narzucił Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.



Seweryn Kornak - zwrócił się z zapytaniem: w związku z przystąpieniem do programu
termomodernizacji obiektów jaki będzie koszt tej inwestycji, jakie obiekty zostały

uwzględnione i jaka wysokość ewentualnego dofinansowania na to przedsięwzięcie będzie

przewidziana?
Z-ca Wója - poinformował, że został złożony wniosek na modernizację energetyczną

budynków oświatowych na terenie gminy Świlcza . Koszt planowanych inwestycji to
1.603.134,00 złote. Wkład Gminy to 15% tej kwoty, a dofinansowanie to 85% . Projekt obejmuje
następujące obiekty: Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa w Mrowli,
Przedszkole Publiczne w Bratkowicach, Zespół Szkół w Świlczy, Zespół Szkół

w Bratkowicach, Szkoła Podstawowa w Bratkowicach. Zakresy i przedmiot tych inwestycji są
do wglądu.

Przystąpiono do głosowania

Za podjęciem w Iw uchwały głosowało -12 radnych
Przeciw - O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie .Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego".

Ad. 2).

Sprawy różne i wolne wnioski.

Seweryn Kornak - W związku ze zbliżającym się terminem otwarcia hali sportowej w Śwliczy

zbliża się również konieczność ustalenia zasad wynajmu, aby hala żyła nie tylko życiem

młodzieży ze Świlczy, ale również życiem mieszkańców i osób z zewnątrz, zwrócił się z
zapytaniem czy przystąpionodo ustalania zasad wynajmów hali sportowej w Świlczy.

Z-ca Wójta - potwierdził, że otwarcie hali odbędzie się 11 listopada 2016 r. i wyjaśnił, że hala
jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świlcza i korzystanie z hali nie będzie

utrudniane. Na chwilę obecną nie ma opracowanych zasad korzystania z tej hali , jeżeli będzie

taka potrzeba będą one opracowane przez Wójta i Panią Dyrektor Szkoły, Zarządzenie będzie

regulaminem korzystania z tej hali.
Piotr Wanat - uzupełnił wypowiedź Z-cy Wójta i podkreślił, że hala sportowa jest integralną

częścią Zespołu Szkół w Świlczy która zarządza Pani Dyrektor. W związku z tym w ciągu dnia
będzie korzystać młodzież i będą tam realizowane zajęcia szkolne. Komercjalizacja takiej hali
odbywać się będzie na takich samych warunkach jakie odbywają się w pozostałych innych
placówkach. Przewodniczącypodał przykład wynajmów w mieście Rzeszowie gdzie 1godzina
zegarowa wynajmu kosztuje 60,00 zł. Zwróciłjednak uwagę, że najpierw trzeba sprawdzić czy
będą chętni do wynajmu, a przede wszystkim czy inwestycja realizowana z projektu może być

komercjalizowana.
Seweryn Kornak - potwierdził, że takie odpłatności rzeczywiście są, jednocześnie wyjaśnił,

że wszystkie jednostki w Rzeszowie posiadają trwały zarząd, natomiast na terenie Gminy
Świlcza jest wątpliwe czy jakakolwiek jednostka ma trwały zarząd? Jednocześnie stwierdził ,

że w sytuacji, w której majątek nie został przekazany w trwały zarząd na rzecz danej jednostki
regulamin ustala Rada Gminy.
PrzewodniczącyRady - stwierdził, że na tym etapie nie będzie to rozstrzygane, i stwierdził, że

słuszna jest uwaga, że hala , która została wybudowana ma tętnić życiem.

Natalia Skuba- Więclaw - zaprosiła wszystkich na miting lekkoatletyczny, który odbędzie się

w dniu 1 października o godz. 12.30 na stadionie sportowym w Bratkowicach. Organizatorami
tej imprezy są: Gminny Koordynator Sportu, Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w



Świlczy z/s w Trzcianie, nauczyciele wychowania fizycznego, Akademię Piłkarską "Bratek
pod patronatem Wójta Gminy Świlcza.

PrzewodniczącyRady Gminy Pan Piotr Wanat - zamknął obrady XXIX sesji Rady Gminy,
które trwały od godz.16.00 do 16.15.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała

Bożena Pięta


