
PROTOKÓŁ Nr 3112016
z XXXI sesji Rady Gminy Świlcza

z dnia 21 listopada 2016 r.

R~~1.;DA. GMINY
S\VILCZA

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

wszystkich zebranych i zaproszonych gości. Według listy obecności w sesji wzięło udział 14
radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.

Wszyscy radni otrzymali materiały i ustalony porządek sesji który przedstawia się następująco;

1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Bzianka w Gminie
Świlcza.

2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Rada Gminy przyjęła porządek obrad przy l głosie przeciw.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad:

Ad l).

Podjęcieuchwaływ sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwaBzianka w Gminie Świlcza.
PrzewodniczącyRady Gminy - wyjaśnił, że w uchwale podejmowanej na XXX sesji Rady
Gminy w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Bzianka były usterki i w związku z tym
koniecznym było zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym, aby podjąć uchwałę z naniesionym
poprawkami i uchylić uchwałę z błędami . Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał

treść uchwały.

Kamil Skwirut - poinformował, że Komisja Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony
Środowiska i Spraw Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej
uchwały. Jednocześnie wyjaśnił, że usterki, które były zawarte w uchwale podjętej na XXX
Sesji Rady Gminy dotyczyły ulicy "Dębickiej" i ul. "Por. Henryka Pisarka", a konkretnie
dwóch działek nr 928/1 i 839/1 , które są wykazane w operacie ewidencji gruntów i budynków
wsi Bzianka na rzecz Skarbu Państwa w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych - jako wody płynące. Druga usterka dotyczyła wymienionej w § 2 pkt 2
uchwały działka nr 873/2 , która w związku z regulacją potoku zmieniłanumer działki na 87314.
Kolejna usterka wystąpiła w jednym z załączników, gdzie droga nie była oznaczona nr działki.

Wszystkie te poprawki zostały naniesione i po konsultacji z Wydziałem Nadzoru Geodezji
i Kartografii przygotowany projekt uchwały jest prawidłowy.

Przystąpionodo głosowania

Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 14
Przeciw- O
Wstrzymało się - O
Rada gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa

Bzianka w Gminie Świlcza.

Ad. 2).
Sprawy różne

Seweryn Kornak - odniósł się do swojego sprzeciwu w głosowaniu porządku obrad ,
stwierdzając, że "porządku obrad się nie głosuje"

Przewodniczący Rady Gminy - stwierdził, że na sesji, porządek obrad można zmienić,

nanieść uwagi i potwierdza się to głosowaniem.



Seweryn Kornak - przypomniał, że w statucie jest zapis , kto ustala porządek obrad i zadał

pytanie, co by było gdyby radni większością głosów sprzeciwili się ustalonemu porządkowi

obrad?
PrzewodniczącyRady Gminy - stwierdził, że program i treść sesji może być dyskutowana,
a w Radzie funkcjonuje klub radnych "Razem dla Gminy", który ma większość i wcześniej

analizuje zagadnienia, które trafiają na sesje Rady Gminy Porządek obrad jest zawsze
głosowany, a nie narzucany.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady
XXXI sesji Rady Gminy.

Sesja trwała od godz. 16.00 do 16.15

Protokołowała:

Bożena Pięta


