
RADA GMINY
ŚWILCZA

PROTOKÓŁNr 30/2016
z XXX sesji Rady Gminy Świlcza

z dnia 27 października 2016 r.

XXX sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat. Powitał

wszystkich zebranych i zaproszonych gości. Według listy obecności w sesji wzięło udział 10
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. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Ś wi lcza

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ś wi lcza na 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu

Rewitalizacji dla Gminy Świlcza na lata 2016-2025.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości .

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomościkomunalnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic niektórym drogom położonym na

obszarze sołectwa Bzianka w Gminie Ś wil cza,

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

Za tak ustalonym porządkiem obrad głosowało 9 radnych
Przeciw - l
Wstrzymało się - O
Rada Gminy przyjęła porządek obrad przy 1 głosie przeciw.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad:

Ad 1).
Protokoły z XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy przyjęto bez uwag.

Ad. 2).
Informacje z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy przedstawiłZ-ca Wójta Pan
Sławomir Styka.
Ad. 3)
Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ś wi lcza na 2016 r.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska

i Spraw Regulaminowych Pan Kamil Skwirut - przedstawił pozytywną opinię w/w Komisji
dla w/w uchwały.



Skarbnik Gminy Pani Aneta Cwynar - wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Świ1cza na 2016 r. wynikają z wprowadzenia przedsięwzięcia pn.
"Utworzenie Centrum Pomocy Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Świlcz Z/S w Trzcianie" będzie to realizowane w latach 2016 - 2018,
a łączne nakłady przewidywane na trzy lata to 1.642.800,00 zł. Rozpoczęcie realizacji nastąpi

w roku bieżącym, aby móc zawierać umowy, które wykraczają poza rok budżetowy. Zostały

również rozszerzone upoważnieniado zawierania umów w roku bieżącym,które dotyczyć będą

lat przyszłych, a związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy lub jednostek gminy.
Seweryn Kornak - zapytał o lokalizację tego Centrum.
Z-ca Wójta - wyjaśnił, że pod nazwą "Centrum Dziedzictwa Kulturowego" kryje się projekt
realizowany w ramach ROF-u. Jako lokalizację tego Centrum został wskazany budynek
Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. W ramach projektu zostanie zmodernizowany
budynek poprzez termoizolację stropu całości budynku oraz ściany między balkonem,
a stropem od strony południowej, remont dachu - ułożenie nowej blachy trapezowej, wymiana
rynien i rur spustowych, wymiana kasetonów na stropie na dźwiękoszczelne, projektowanie
i wykonanie akustyki sceny oraz sali widowiskowej wraz z wymianą nagłośnienia i oświetlenia,
zaprojektowanie oraz wykonanie centralnego ogrzewania całości budynku, odmalowanie
elewacji całości budynku, zamontowanie klimatyzatorów nad sceną i w holach, wymiana
stolarki okiennej na rozwieralno-uchylną wraz z wymianą podokienników, termoizolacjęoraz
osuszenie ścian piwnic- rozebranie i ponowne ułożenie kostki odbojowej, wykonanie
wykopów, izolacji ciepło i wodochronnej, osuszenie ścian. Zostaną wyremontowane ubikacje
dolne oraz górne.
Seweryn Kornak - zapytał jaki jest procent dofinansowania?
Z-ca Wójta - poinformował, że w ramach ROF-u jest 85% dofinansowania i 15% wkładów

własnych.

Głosowanie:

Za - 10
Przeciw - O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na 2016 r.

Ad . 4).

Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały

budżetowej Gminy Świ1czana 2016 r.
Pan Kamil Skwirut - przedstawił pozytywną oprmę Komisji Finansów Publicznych,
Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.
Pani Aneta Cwynar - wyjaśniła, że zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 79 642,62 zł,

obejmującą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie w ramach wspierania działańochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie
usuwania wyrobów zawierającychazbest. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 79 642,62
zł, obejmującą wydatki na utylizację azbestu. Przesunięcia w wydatkach wiążą się

z koniecznością zwiększenia dotacji na Publiczną Szkołę Podstawową Sióstr Nazaretanek
w Bziance, Gminną Bibliotekę Publiczną w Świ1czy oraz dla Gminy Sędziszów Małopolski

z tytułu pokrycia kosztów dotacji za dzieci, które uczęszczają z Gminy Świlcza do Gminy
Sędziszów Małopolski. Wydatki inwestycyjne zwiększa się w wysokości 27. 370,00 zł. jest to
związane z realizacją projektu tworzenia Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego oraz
potrzeby bieżące.



Piotr Wanat - zadał pytanie Z-cy Wójta, czy program usuwania azbestu w Gminie będzie

trwał nadal, czy to jest dokończeniejakiegoś cyklu?
Z-ca Wójta - Gmina otrzymała dofinansowanie, które pozwala na usunięcie azbestu
w kilkudziesięciu gospodarstwach. Gmina otrzymała nową decyzję gdzie dotacja została

zwiększonaco pozwoli na odbiór tych odpadów od większej liczby gospodarstw. W roku 2017
będą składane kolejne wnioski.
Piotr Wanat - zapytał, czy mieszkańcymogą się ciągle zgłaszać do Gminy z deklaracją?

Z-ca Wójta - Wyjaśnił, że deklaracje można składać, natomiast usunięcie azbestu będzie

odbierane zgodnie z datą wpływu zgłoszenia.

Przystąpiono do głosowania

Za- 10
Przeciw- O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad. 5).

Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świlcza na lata 2016-2025.
Z-ca Wójta - wyjaśnił, że jest to kolejna trzecia już uchwała. Wcześniej była podejmowana
uchwała w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych, następnie uchwała w sprawie
przystąpienie do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, na obecnej sesji jest
podejmowana uchwała w której zobowiązuje się firmę do opracowania Gminnego Programu
Rewitalizacji. Następna uchwała, która będzie podejmowana w przyszłości dotyczyć będzie

przyjęcia Programu Rewitalizacji po konsultacjach. Przyjęcie Gminnego Programu
Rewitalizacji pozwoli w ramach ROF-u na pozyskanie funduszy unijnych.

Seweryn Kornak - zapytał ile to będzie kosztować?

Z-ca Wójta - wyjaśnił, że na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji jest podpisana
umowa z firmą, koszt tego opracowania wynosił będzie około 6.500,00 zł, Gmina przystąpiła

do projektu, który miał refundować wykonanie Gminnego Projektu Rewitalizacji. Wniosek
zdobył 70 punktów po ocenie merytorycznej , niestety finansowane będą wnioski które zdobyły

80 i więcej punktów.
Przystąpiono do głosowania

Za podjęciem uchwały głosowało - 10 radnych
Przeciw - O
Wstrzymało się -O
Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Świlcza na lata 2016-2025 została podjętajednogłośnie.

Ad 6).
Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

nieruchomości.

Piotr Wanat - zapytał, czy nowy wzór deklaracji wszyscy mieszkańcy będą musieli wypełnić

ponownie.
Radca Prawny - wyjaśnił, że stare deklaracje zachowują ważność i nie będą musiały być wypełniane

dopóty, dopóki nie zaistnieje potrzeba złożenia korekty. Uchwała ta jest naturalną konsekwencją tego,
że zostały wyeliminowane nieruchomości niezamieszkałe .

Piotr Wanat - zapytał czy Gmina reaguje na przypadki w których osoby uchylają się od składania

deklaracji



Z-ca Wójta - poinformował, że kontrole w tym temacie się odbywają i jeżeli jest informacja, że ktoś

się nie wywiązuje z tego obowiązku wszczyna się postępowanie administracyjne. Najlepszą wiedzę

o takich przypadkach posiadają sołtysi.

Przystąpiono do głosowania

Za podjęciem uchwały głosowało - 10
Przeciw - O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

nieruchomości .

Ad. 7).
Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawek tej opłaty.

Przystąpiono do głosowania

Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 10
Przeciw- O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty .

Ad. 8).
Przewodniczący Rady Gmi ny - odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przystąpiono do głosowania :

Za podjęciem uchwały głosowało - 10
Przeciw - O
Wstrzymało się -O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ad.9).
Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwaływ sprawie sprzedaży nieruchomości

komunalnej z której wynika, że Rada Gminy wyraża zgodę na sprzedaż, w drodze przetargu,
komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świlcza i oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działkaNr 847 o powierzchni 0,0 l 08 ha, dla której Sąd

Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystąNr RZIZ/000/4373 /0.
Pan Adam Mazur Sołtys wsi Świlcza- wyjaśnił, że działka położona jest za koleją w przy
gruncie będącym własnością Zakładu Gazowniczego. Działka jest bardzo wąską i może być

zakupiona na poszerzenie działki sąsiada. Sprawa ta była poruszana na zebraniu wiejskim ijest
zgoda na sprzedaż.

Kamil Skwirut - przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.
Przystąpiono do głosowania:

Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 10



Przeciw - O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie sprzedażny nieruchomości komunalnej.

Ad.lO).
Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic
niektórym drogom położonym na obszarze sołectwa Bzianka w Gminie Świlcza.

Kamil Skwirut - Poinformował, że wnioskodawców projektu uchwały było 6 radnych.
Z prośbą o nadanie nazw ulic wystąpił Samorząd Miasta Rzeszowa ze wskazaniem, aby jedna
z tych ulic upamiętniła nie tylko to, że powstał łącznik, który został wykonany po konsultacjach
z dużym nakładem środków finansowych ale też zgodnej współpracy samorządów i została

wybrana nazwa ulica Samorządowa.

Przystąpiono do głosowania

Za podjęciem uchwały głosowało - 10
Przeciw -O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw ulic niektórym drogom
położonym na obszarze sołectwa Bzianka w Gminie Świlcza.

Sprawy różne i wolne wnioski

Zbigniew Pasterz Sołtys wsi MrowIa - zgłosił potrzebę przycięcia gałęzi, które wystają

na drogę w Mrowli i stwarzają zagrożenie.

Z-ca Wójta - wyjaśnił, że trzeba się zwrócić do właścicieli tych drzewo ich przycięcie, ale to
jest sprawa prywatna.
Seweryn Kornak - uzupełnił że ta kwestia jest uregulowana w Kodeksie cywilnym w tak
zwanym prawie sąsiedzkim i jest zapisana procedura, która umożliwia zobowiązanie

właściciela do przycięcia drzewostanu.
Radca Prawny - poinformował, że jest to sprawa cywilna i urząd nie może administracyjnych
środków do tego używać bo takich kompetencji Gmina nie ma, mowa tu jest o przypadku
sąsiedztwa. Sąsiedzi muszą rozstrzygać między sobą, a ostateczną instancją jest sąd.

Ryszard Franczyk sołtys Bratkowic - zauważył że jeżeli przy drogach powiatowych lub przy
drogach gminnych zwisają gałęzie np. nad chodnikiem, to przechodzące tam osoby ocierają się

o te gałęzie i zadał pytanie czy jeżeli taka gałąź zwisa nad chodnikiem to obowiązkiem

przycięcia tej gałęzi ma właściciel drzewa czy właściciel drogi i czy właściciela drzewa trzeba
w takim przypadku pytać o zgodę?

Seweryn Kornak - wyjaśnił, że właścicielowi drzewa należy wyznaczyć odpowiedni termin
i po upłynięciu tego terminu który jest określonyprzepisami prawa ochrony środowiskamożna

zrobić wykonanie zastępcze. Bez powiadomienia właścicieladrzewa obcinać gałęzi nie można.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Pan
Seweryn Kornak zamknąłXXX sesję Rady Gminy.

Sesja trwała od 15.10 do godz . 16.00

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała

Bożena Pięta


