
RADA GMINY
ŚWILCZA

PROTOKÓŁNr 32/2016
z XXXII sesji Rady Gminy Świlcza

z dnia 28 listopada 2016 r.

XXXII 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.

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

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
2. Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2016 r.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Świlcza.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa

obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza..
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpieniaGminy Świlcza do realizacji Projektu pn.
"Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie RaF"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020

8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych
z jednoczesnym odstąpieniemod obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej
z tym umowy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nikt nie zgłosił uwag do porządku sesji.

Następnie PrzewodniczącyRady Gminy Pan Piotr Wanat odczytał komunikat z wydawnictwa
samorządowego lex "Porządek obrad ustalony przez PrzewodniczącegoRady w ogóle nie
wymaga zatwierdzenia przez Radę jeżeli nie są wprowadzane do niego żadne zmiany.
Natomiast praktyka zatwierdzania takiego porządku nie jest błędem ma charakter
porządkujący, potwierdza się w ten sposób, że nikt z radnych nie wnosi o zmianę takiego
porządku obrad" .

Przystąpiono do głosowania porządku obrad:
za przyjęciem głosowało - 12
przeciw - 1
wstrzymało się - O

Rada Gminy przyjęłaporządekobrad przy 1 głosie przeciw.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad:

Ad 1).

Protokoły z XXX i XXXI sesji przyjęto bez uwag.
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Ad. 2).
Informacje z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy przedstawiłPan Z-ca Wójta
Sławomir Styka.

Ad. 3).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2016 r.

Piotr Wanat - odczytał projektu w/w uchwały i poinformował, że Komisja Finansów
Publicznych, Gospodarki , Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych pozytywnie ją

zaopiniowała.

Seweryn Kornak - zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik, "mamy zwiększyć dochody
z tytułu odszkodowania od Towarzystwa UbezpieczeńWzajemnych z jakiego tytułu?"

Z-ca Wójta - wyjaśnił, że odszkodowanie dotyczy zniszczonych przystanków. Gmina Świlcza
zwróciła się do TUW-u o wycenę uszkodzeń i wypłata odszkodowania znajduje się w kwocie
odszkodowania na przystanki oraz budynek Domu Strażaka w Mrowli gdzie podczas awarii
wody została zniszczona wykładzina.

Seweryn Kornak - zadał kolejne pytanie, dotyczące wpływów z tytułu najmu i dzierżawy

w wysokości 70.000,00 zł. , " co to jest za dzierżawa i gdzie jest położona?"
Pani Skarbnik Aneta Cwynar - wyjaśniła, że wcześniej były w zarządzie Gminnego Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji powierzchnie, które są najmowane, ale ze względu na przepisy
konieczne było oficjalnie przepisać najmy na Gminę, a ewentualne środki na utrzymanie
przekazywać w fonnie dotacj i .
Seweryn Kornak - ponownie zwrócił się z pytaniem dot. odszkodowania za sprzedaż

nieruchomości, "czy to jest odszkodowanie za to że została Gmina pozbawiona własności czy
jest to cena sprzedaży własności? I jeżeli tak to o jaką nieruchomość chodzi"
Aneta Cwynar, - zobowiązała się do końca sesji sprawdzić o jaką nieruchomość chodzi.
Seweryn Kornak - Kolejne pytanie dotyczące dochodów z najmu sal, "czy to są dochody
z najmu sal gimnastycznych, czy sal w obiektach kulturalnych?"
Aneta Cwynar - wyjaśniła, że dotyczy to sal wynajmowanych na imprezy okolicznościowe.

Seweryn Kornak - kolejne pytanie - w sprawie wpływów z odsetek od lokat , "ile jest na tych
lokatach"
Aneta Cwynar - poinformowała, że środki na koniec dnia przeksięgowane są na lokatę

overnight wracają rano jako środki na rachunki bankowe dostępne. Oprocentowanie overnight
jest bardziej korzystne niż lokaty proponowane przez bank, ponieważ obowiązuje jeszcze
stawka z umowy o obsługę bankową, natomiast stawki procentowe spadły .

Seweryn Kornak - zapytał o kwotę przelewaną na lokatę nocną.

Aneta Cwynar - obecnie 5.000.000,00 zł. - 6.000.000,00 zł.

Seweryn Kornak - kolejne pytanie, dotyczyło podania miejscowości z których są wpływy za
bezumowne korzystanie z sieci kanalizacyjnych.
Aneta Cwynar - wyjaśniła że chodzi o Przybyszówkę, a jest to uregulowanie stanu jeszcze
z lat ubiegłych za korzystanie z kanalizacji na tym obszarze.
Tomasz Biały - zapytał o kwestię dotyczącą opłaty wpływów z podatku od podatków cywilno

prawnych, Czy to zmniejszenie wynika z tego że założona była zbyt wysoka kwota na ten rok,
czy też te wpływy są niższe niż w roku 2015
Aneta Cwynar - wyjaśniła, że wpływy są niższe, a prognozowane były na poziomie roku
ubiegłego, natomiast jest to opłata od czynności cywilno-prawnych i trudno jest przewidzieć

ile sztuk i na jakie wartości będą transakcje dokonywane w latach następnych
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Na sesję przybyła Radna Rady Gminy Barbara Buda, w związku z tym obecnych jest 14
Radnych Rady Gminy.

Przystąpiono do głosowania:

Za podjęciem w/w uchwały głosowało- 14
Przeciw - O
Wstrzymało się - O
Rada gminy jednogłośniepodjęła uchwałę w uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Gminy Świlcza na 2016 r

Ad. 4).
Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu, a mianowicie Podjęcie uchwały zmieniającej

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza.

Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały.
W związku z brakiem dyskusji przystąpionodo głosowania.

Za podjęciem uchwały głosowało - 14 radnych
Przeciw- O
Wstrzymało się O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zrmeruąjąca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Świlcza.

Ad. 5).
Kolejny punkt to Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy ŚwiJcza..
Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały i poinformował, że Komisja Finansów Publicznych,
Gospodarki Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt w/w
uchwały.

Seweryn Kornak - zauważył, że wzrost podatku rolnego wynosi 5% i w związku z tym zadał pytanie
Pani Skarbnik, ,jaka to jest kwota w planowanych dochodach budżetowych na rok następny?"

Piotr Wa nat - sprostował, że jest to podwyżka O4,9% dokładnie, więc to nie jest całe 5%.
Aneta Cwynar - poinformowała, że planowana kwota wynosi około 50.000,00 zł. rocznie.
Seweryn Kornak - stwierdził, że "jeżeli to jest kwota 50.000,00 zł rocznie to zastanawiam się, czy tak
rok do roku podwyższamy rolnikom, cena skupu żyta idzie w dół, wzrost jest o 5% , z tego co wiem
będziemy mieli deflację. Proszę mi powiedzieć o co chodzi, bo pani przed chwilą powiedziała, że

obracamy środkami na koncie nocnym w wysokości 5-6 milionów złotych, więc zastanawiam się czy te
pieniądze nie mogłyby być zaspokojone z tego źródła, bo rolnicy pomimo, że bardzo niskie czerpią

dochody z prowadzonej działalności gospodarczej to wzrost o 5% w przypadku dużych gospodarstw
rolnych to jest kwota około 1.000,00 zł. więc bardzo bym prosił o zastanowienie się Wysoką Radę

o rozważenie, czy zasadne jest podwyższanie stawki podatku dla rolników skoro dochód 50.000 00 zł

w aspekcie 5.000.000,00-6.000.000,00 milionów którymi obracamy i czerpiemy dochody jest zasadny?"
Piotr Wanat - poinformował, że poznał gruntownie argumentację i stwierdził że

"maksymalna cena żyta wynosi 52,44 Rada Gminy obniża tę wysokość do kwoty 47,30 tak
więc podatek powyżej l ha wyniesie 118,25 zł. natomiast poniżej l ha 225,00 zł. tu jest różnica
6,00-7,00 zł i to jest 4.9% więc jest to podwyżka niewielka. Rada Gminy może utrzymać tą

stawkę 52,44, ale ją obniża do kwoty 47,30, a zatem argument że ma być deflacja, a nie inflacja
wydaje się bardzo rozsądny bo należałoby zapytać jaka jest kondycja gospodarstw na terenie
gminy Świlcza,i ile mamy gospodarstw drobnych do l ha i czy ta podwyżka jest dotkliwa czy
też nie"
Z-ca Wójta - poinformował, że w roku przyszłym w Gminie Świlcza będzie bardzo dużo

pro cedowanych inwestycji. Jest do spłaty kredyt, którego spłata w roku 2017 będzie o 100%
wyższa niż w latach poprzednich. W tym roku było 1.500.000,00 złotych w przyszłym roku
2017 będzie do spłaty 3.000.000,00 zł. dochodzi jeszcze dopłata do taryfy w ZWiK,
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amortyzacja, która też jest dość wysoka, a tą taryfą nie obciąża się mieszkańców. Prezes
Głównego Urzędu Statystycznego uznał, że 1 kwintal żyta będzie wynosił 52,44 zł, do tej kwoty
można było podnieść i byłoby to zgodne z przepisami, ale proponuje się ją w wysokości 47,30
zł , i Prezes Izby Rolniczej wydał swoją opinię że nie stoi to w sprzeczności z interesem
rolników rolnictwa i rynków rolnych oraz polityką PIR. Podatek ten nie wzrasta tak
diametralnie i licząc się z tym, że te inwestycje będą realizowane, a nie chcąc zaciągać nowych
kredytów zwrócił się do radnych o przyjęcie proponowanych stawek.
Tomasz Biały - zwrócił uwagę na to że rolnic y wielkopowierzchniowi obracają się w innym
obszarze finansowym, niż rolnicy którzy mają do 1 ha powierzchni, więc rolnicy
wielkopowierzchniowi działają jako przedsiębiorcy dlatego argument, że dla nich dotkliwa
będzie podwyżka o 4,99 % nie znajduje zastosowania.
Seweryn Kornak - pytanie Panu radnemu Tomaszowi Białemu czy rozmawiał z tymi
rolnikami?
Tomasz Biały - wyjaśnił, że współpracuje z rolnikami którzy mają wielkopowierzchniowe
gospodarstwa i tak jak stwierdził wcześniej rolnicy ci poruszają się w innym obszarze
finansowym niż rolnicy, którzy prowadzą taką działalność, jako trzeci dochód"
Przystąpiono do głosowania

Za-II
Przeciw- O
Wstrzymało się - 3
Rada Gminy podjęła uchwałę 11 głosami za z 3 głosami wstrzymującymi się.

Ad. 6).
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały i poinformował o pozytywnej opinii Komisji
Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.
Seweryn Kornak - odniósł się do wzrostu podatku od prowadzenia działalnościgospodarczej.
i podał przykład innej gminy mającej duże problemy z dochodami, która obniżyła o 50%
podatki między innymi od prowadzenia działalności gospodarczej i skutek był taki, że w
przeciągu 3 lat ta gmina odnotowała wzrost dochodów. Złożył się na to fakt, że wiele firm
przeprowadziło i otworzyło swoją działalność gospodarczą w tej gminie. Stwierdził, że należy

się zastanowić czy wykazuje się dużo staranności przy ściągalności podatku w szczególności

od budowli bo prowadząc działalność gospodarczą, to nie są tylko metry kwadratowe
powierzchni zajętej na ten biznes, ale również to co jest budowlą w rozumieniu przepisów o
podatkach i opłatach lokalnych. Należy się zastanowić czy zasadne jest podwyższaniepodatku,
biorąc pod uwagę te wszystkie stawki wymienione w projekcie uchwały, i zapytał .jaki będzie
większy dochód
w stosunku rok do roku?"
Aneta Cwynar -wyjaśniła, że dochód będzie większy o około 100.000,00 zł rocznie
Natalia Skuba-Więcław - zwróciła się z prośbą do Pani Skarbnik, aby w przyszłości

opracowując uchwałę w sprawie stawek podatkowych od nieruchomości przy opracowywaniu
uzasadnienia podać radnym, sołtysom do wiadomości jakie stawki obowiązywały

w poprzednich latach.
Z-ca Wójta - odczytał stawki podatków od nieruchomości porównując rok 2016 z przyszłym

rokiem 2017.
Seweryn Kornak - stwierdził, że należy dbać o swoich inwestorów z terenu Gminy Świlcza

bo jak inni zobaczą, że jest im dobrze to sami przyjdą. Zauważył, że na dochodach będzie

o 150.000,00 zł. więcej, pani Skarbnik milionami obraca na nocnych lokatach z których będzie

jeszcze 50.000,00 zł. wynika z tego, że będziemy znani jako ta Rada, która tylko podwyższa

podatki, uzasadniając, tym, że 150.000,00 zł. na inwestycje których mówił pan Wójt nie jest
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powalająca skoro jest nadwyżka budżetowa 5.000.000 ,00 - 6.000.000,00 zł. Zadał pytanie "
Proszę powiedzieć jakie są zaległości w ściągalności podatków? I jaka jest kwota umorzonych
podatków z różnych tytułów?"

Aneta Cwynar - w związku z tym, że nie jest w posiadaniu dokładnych informacji
o zaległościach zobowiązała się udzielić odpowiedzi w terminie późniejszym. Natomiast
odnośnie środków wyj aśniła, że na lokatach , one są , ale w budżecie jest wpisanych
9.000.000 ,00 zł inwestycji na rok przyszły plus 3.000.000,00 zł kredytu do spłaty oraz
1.000.000,00 zł odsetek, wobec tego potrzebujemy do wygospodarowania 14.000.000 ,00 i
obecnie te środki są, ale w perspektywie czekają do podpisania kolejne umowy.
Z-ca Wój ta - Uzupełni wypowiedź Pani Skarbnik informując, że inwestycje dla
przedsiębiorców to nie 150.000 ,00 zł jak wspomniał radny, na ten teren inwestycyjny
przeznacza się 5.000.000,00 złotych to jest dość pokaźna suma.
Seweryn Kornak - wyjaśnił, że zestawiając 14.000.000,00 zł wydatków inwestycyjnych z
kwotą dodatkowego podatku który będzie uzyskany w wysokości 150.000,00 zł. to relacja jest
tylko 10% może nawet nie 1%."
Piotr Wanat - Podsumował, że na 10 pozycji podatkó w, Rada Gminy podwyższa je
w 2 pozycjach, w 3 pozostawia bez zmian a w 5 obniża, to podwyżka wynosi 1,06 zł.

Głosowanie;

Za-12
Przeciw
Wstrzymało się - 2
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad.7).
Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu tj. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia

Gminy Świlcza do realizacji Projektu pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie
instytucji kultury na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały
Z-ca Wójta - przypomniał, że w ramach projektu zostaną nadane obiektowi Gminnego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji nowe funkcje , przystosowane do osób niepełnosprawnych,

zmodernizowana zostanie sala widowiskowa, oraz ogrodzenie budynku, które jest ważne z
uwagi na to że odbywają się tam imprezy masowe, a droga jest ruchliwa i stanowi zagrożenie.

Dofinansowanie tego projektu tj. 85% , wkład własny to około 200 .000,00 zł w zależności od
przetargu.
Głosowanie

Za- 14
Przeciw- O
Wstrzymało się - O
Rada Gmina jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do
realizacji Projektu pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury
na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ad . 8).
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych z jednoczesnym
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odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia , związanej z tym umowy.
Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały. Jednocześnie wprowadził poprawkę redakcyjną

w § 1 pkt 1 chodzi o nr działki. Działka ta omyłkowo otrzymała nr 11378/3 , powinno być

1378/3.
Tadeusz Pachorek Radny Rady Powiatu - wyjaśnił, że są to działki które są obsadzone
wierzbą energetyczną i w związku z powyższym potrzebne są do gospodarki osadowej, a żeby

zrozumieć skalę tego problemu tj. rocznie przy przepływie przez oczyszczalnięok. 600.000 nr'
tj. ok 2.500m3 osadu w stanie płynnym. Te 11 ha pod Trzciana, 11 ha pod Mrowlą i te 7 ha
zabezpieczają to powierzchniowo, ponieważ aplikować można tylko zgodnie z planem
nawozowym odpowiednie ilości. Eksploatuje to zrzeszenie Agroenergia, i współpraca

wieloletnia musi trwać do momentu kiedy większość ścieków będzie przesłana w kierunku
miasta Rzeszowa wtedy skala problemu się zmniejszy i będzie można część gruntów zwolnić

z tej uprawy.
Piotr Wanat - zapytał o uciążliwość tej plantacji dla okolicznych miejscowości?

Tadeusz Pachorek - wyjaśnił, że każdorazowo po przejeździe droga jest myta i na chwilę

obecną nie ma żadnych sygnałów o uciążliwości. Jednocześnie stwierdził, że plantacja ta jest
ostoją dla zwierzyny poniekąd paśnikiem i zaczęło się pojawiać coraz więcej ambon wokół tej
plantacji co jest zjawiskiem niepokojącym.

Piotr Wanat - potwierdził, że na tej plantacji jest siedlisko dzika, i mieszkańcy monitują

o szkodach jakie te zwierzęta im wyrządzają.

Tomasz Biały - wniósł zapytanie "czy ten sześcioletni okres wynika z czegoś konkretnego?'
Tadeusz Pachorek - potwierdził i wyjaśnił, 6 lat będzie pozwalało zebrać jak i zrekultywować
teren.
Seweryn Kornak - zaproponował, żeby umowę podpisać nie na 6 letni okres a na czas
nieoznaczony?
Piotr Wanat - zauważył, że wnioskodawca sam wnioskował o sześcioletni okres dzierżawy.

Z-ca Wójta - wyjaśnił, że kompetencją Rady jest przychylenie się do tej prośby bądź nie.
Projekt jest przygotowany i pozytywnie zaopiniowany.
Głosowanie

Za-14
Przeciw -o
Wstrzymał się -o
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad. 9.).
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Piotr Wanat - poinformował, że skarga taka wpłynęła do Rady Gminy i została przekazana
do rozpatrzenie przez Komisje Rewizyjną.

Natalia Skuba-Więcalaw - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła stanowisko
Komisji , która w dniu 24 października 2016 r. rozpatrzyła skargę Pana Stanisława Lubasa na
działalność Wójta Gminy Świlcza. Na podstawie udostępnionych dokumentów, decyzji
administracyjnych, wyjaśnień pracowników merytorycznie odpowiedzialnych w niniejszej
sprawie stwierdziła, iż Wójt Gminy Świlcza oraz pracownicy Urzędu Gminy należycie

wykonywali swoje obowiązki w tej sprawie. Wójt Gminy Świlcza nie pozostawał

w bezczynności, o czym świadczą pisma procesowe, wydane decyzje administracyjne, oraz
podejmowane czynności dowodowe zmierzające do wyjaśnienia przedmiotowej sprawy.
W oparciu o przeprowadzone postępowanie , Komisja Rewizyjna Rady Gminy Świlcza

stwierdza, iż skarga na działania Wójta Gminy Świlczajest bezzasadna.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.

Przystąpiono do głosowania
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Za- 14
Przeciw -o
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad. 10).
Sprawy różne

Piotr Wanat - poinformował, że jako PrzewodniczącyRady Gminy otrzymał monit z Urzędu

Wojewódzkiego, iż w jego oświadczeniu majątkowym są pewne rozbieżności, i w związku

z tym jest obowiązany poinformować Radę Gminy że takie wyjaśnienie zostało złożone 10
października 2016 r. cyt. " uzupełniłem wpis w punkcie 4 punktu 2 odnośnie akcj i Jastrzębskiej
Spółki Węglowej , że należą do małżeńskiej wspólności majątkowej , a przypisałem je sobie ,
w punkcie ósmym uzupełniłem o wpis, że powyższe dochody należą do małżeńskiej

wspólności majątkowej , również zapisałem tylko siebie, w punkcie 10 uzupełniłem wpis , że
zobowiązania solidarnie ciążą na Małgorzata i Piotr Wanat małżeńska wspólność majątkowa.

Były również drobne rozbieżności odnośnie wykazanych dochodów z działalności

wykonywanej osobiście, przez niedopatrzenie wpisałem zbyt dużą kwotę niż tą którą wpisałem

w zeznaniu podatkowym Jednocześnie poinformował, że drugi egzemplarz wyjaśnień został

złożony do wiadomości Wójta Gminy .

Kazimierz Lagowski sołtys wsi Trzciana - przedstawił trzy oczekiwania mieszkańców

Trzciany, pierwsze to prośba o przynaglenie Zarządu Dróg Krajowych o oświetlenie pod
przejściem pod E-4, druga sprawa dotyczy przedłużenia oświetlenia nocnego o piętnaście

minut dłużej tj. do godz. 24.00 i kolejne oczekiwanie dotyczy zaplanowania miejsca na
przeniesienie pomnika ks . Stojałowskiego. Kolejna sprawa dot. punktów widokowo
wysokościowych, ostatni punkt sprawny i widoczny jest w okolicy Trzciany Słotwinki to jest
na terenie Dąbrowy, pozostałe gdzieś poginęły.

Seweryn Kornak - odpowiedział, jest to zadanie zlecone z Administracji Rządowej. Starosta
w imieniu Skarbu Państwa prowadzi zasób geodezyjno-kartograficzny więc dba o stan
techniczny poziomej osnowy geodezyjnej , względnie wysokościowej , jeżeli są jakiekolwiek
sygnały złego stanu punktów widokowo-wysokościowych należy wnioski kierować do
Powiatu.
Jerzy Stokłosa - uzupełnił wypowiedź sołtysa Łagowskiego w przedmiocie świecenia

nocnego i stwierdził, że gdyby świeciło się w przejściach całą noc, to byłoby, czyściej ,

bezpieczniej i nie byłoby pijaństwa. Kolejna rzecz dotyczy dłuższego świecenia ulicznego,
gdyż osoby powracające z pracy nie tylko autobusem ,,22" ale innymi środkami lokomocji gdy
przyjeżdżają około 24 jest ciemno.
Z-ca Wójta Sławomir Styka - odpowiadając na podniesione problemy wyjaśnił, że w sprawie
figurki ks. Stojałowskiego stojącego przy GCKSiR w Trzcianie, trwają jeszcze uzgodnienia
żeby grunt pod tą figurkę przed umiejscowieniem odrolnić. Taki wniosek o odrolnienie został

złożony. Sprawa dot. oświetlenia w przejściu w Trzcianie została zgłaszana do GDDKiA ,
jeżeli do chwili obecnej światło nie świeci będą składane interwencje. Zwrócił się prośba

o przedyskutowanie na zebraniu wiejskim tematu oświetlenia nocnego.
Tomasz Biały - zapytał czy są już uregulowane wszystkie kwestie związane z odśnieżaniem

dróg, a w szczególności jaki podmiot będzie odśnieżał drogi i chodniki (fragmenty publiczne)
na terenie Świlczy?

Z-ca Wójta - wyjaśnił, że obowiązkiem właścicieli chodników przyległych do posesji jest
dbanie o ich odśnieżanie, śliskość i bezpieczeństwo . Natomiast zimowe utrzymanie dróg na
terenie Gminy Świlcza zakończyło się ogłoszonym i rozstrzygniętym przetargiem na
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odśnieżanie i wygląda to w ten sposób, że na część I umowa została podpisana 14 listopada
2016 r. na odśnieżanie dróg w miejscowości Trzciana, Błędowa Zgłobienska, Bzianka do końca

roku i Dąbrowa, umowę podpisał wykonawca "Utrzymanie Dróg i Terenów Zielonych - Jacek
Lubas", za 1 godz. odśnieżania drogi ustalił kwotę 140,40 zł . a za zwalczanie śliskości 129,60
wartość brutto całego zamówienia to 77.558 ,00 zł . Dla części II umowa została podpisana
z wykonawcą Piotrem Rykiel na miejscowości Świlcza, Woliczka i Woliczka za 1 godz.
odśnieżania drogi wykonawca przedłożył kwotę 135, 00 a za 1 km zwalczania ś l iskości 135,00
Zaproponowane jego stawki wystarczą na wartość zamówienia brutto 80.325 ,00 zł . Dla części

III odśnieżanie i zwalczanie śl iskości w miej scowości Bratkowice, Rudna Wielka i Mrowla
unieważniono postepowanie ponieważ wartość zamówienia przekroczyłakwotę 146,500 ,00 zł.

Zaproponowana kwota była 200 ,00 zł za godzinę odśnieżania i 250 ,00 zł za zwalczanie
śliskości. Przetarg został unieważniony, ale ponieważ wartość zamówienia nie przekracza
kwoty 30.000,00 zł euro w dniu 23 listopada 2016 r. podpisano umowę z Panem Piotrem Rykiel
gdzie swoją ofertę złożył w następuj ącą kwotę , 1 godz. odśnieżania 140,40 zł , za 1 km
zwalczania śliskości 140,40 zł. Wartość brutto na całość zamówienia 83.538,00 zł . Termin
realizacji zamówienia do 30 kwietnia 2017 r., ZWiK odśnieża Mrowl ę i Kamyszyn.
Seweryn Kornak - zwrócił się z zapytaniem czy, w regulaminie o którym była mowa
w punkcie dotyczącym informacji z działalności Wójta i Urzędu Gminy dot. zasad
wynajmowania sal gimnastycznych LZS -om czy to dotyczy również nowo otwartej sali
w Świlczy?

Z-ca Wójta - wyjaśnił że Zarządzenie o którym jest mowa dotyczy sal sportowych na terenie
Gminy Świlcza o które wystąpią Dyrektorzy Szkół i wynajem tych sal będzie co najmniej
1 godzina bezpłatnie dla LZS , które są z danych miejscowości. W m. Świlczy jest mowa o Sali
gimnastycznej. Jednocześnie zaznaczył, że regulamin dla nowo otwartej Sali jest w trakcie
opracowywania.
Seweryn Kornak - zadał pytanie i wystąpił z wnioskiem do Wójta "aby rozważyć, a może

wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracj i o przywrócenie
Komisariatu Policji na terenie Gminy Świlczy"; Następnie zauważył, że na ostatnim zebraniu
wiejskim mieszkańcy podnosili kwestię przekraczania prędkości w terenie zabudowanym,
w związku z tym zwrócił się z prośbą o wystąpienie do właściwego Komisariatu Policji z prośbą

o wzmożoną kontrolę w tej materii. Następnie podziękował za zamontowanie lustra przy
zjeździe na Kamyszyn co niewątpliwie poprawiło widoczność w tym miej scu. W kwestii
komunikatu Przewodniczącego ja chciałem ze swej strony przedstawić swoje stanowisko po
części się zgadzam, po części nie. Rada Gminy jako organ administracji publicznej zgodnie
z zasada wyrażoną w artykule 7 konstytucji działa na podstawie przepisów prawa i w granicach
prawa. Wszystkie działania, które podejmujemy tutaj łącznie, z Przewodniczącym mają znaleźć

odzwierciedlenie albo w przepisie ustawowym, albo w statucie. Zgadzam się, że nie jest to
błędem, ale pod warunkiem, że będzie to miało określoną normę uregulowaną w statucie.
Z-ca Wójta - wyjaśnił, że odnośnie przywrócenia Komisariatu Policji, Gmina Świlcza

wystąpiła z pismem, ale do tej pory nie zostało ono rozpatrzone. W sprawie dotyczącej

przekraczania prędkości takie pismo również poszło do GDDKiA z prośbą o zamontowanie
fot-radarów na drodze krajowej , natomiast przy szkole na wniosek Gminy Świlcza kontrol e
zostały wzmożone. Jeżeli chodzi o lustra, to zostały zamontowane ze środków Gminy Świlcza

na wniosek mieszkańców na drogach będących własnością Gmin y. Jednocześnie podziękował

radnym za przekazane środki na dofinansowanie samochodu policyjnego w kwocie 14.000,00
zł . oraz za udział w otwarciu sali gimnastycznej w Świlcza.

Wiesława Szczepanik - wystąp iła o udzielenie informacji do kogo należy się zwracać w razie
potrzeby odśnieżania czy zwalczania śl iskości.

Z-ca Wójta - Poinformował, że osobą do przyjmowania interwencji jest Pan Jacek Lis, Z-ca
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Wójta Sławomir Styka oraz pracownic ds. dróg.
Stanisława Szmigiel - zwróciła się z prośbą o posadowienie skrzynek z piskiem w Błędowej

Zgłobieńskiej (górka) aby w razie potrzeby posypać miejsca śliskie.

Z-ca Wójta - poinformował, że piasek już się pojawia w newralgicznych miejscach, jeżeli go
nie ma to na pewno w najbliższych dniach będzie.

Piotr Wanat - Odbyło się spotkanie z Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Świlczy, Panią

Dyrektor Przedszkola w Świlczy, przedstawicielami Rady Rodziców sprawie opłat dziennych
podlegających zwrotowi za całodzienną nieobecność dziecka w przedszkolu. Przewodniczący
odczytał tekst poprzedniej Uchwały Rady Gminy
" W przypadku nieobecności w szkole ucznia lub pracownika uprawnionego do korzystania
z posiłków w stołówce szkolnej , dzienna opłata podlega zwrotowi poczynając od drugiego dnia
tej nieobecności" i poinformował o osiągniętym porozumieniu. Przewodniczący przedstawił

jeszcze jeden komunikat oświatowy,

a mianowicie w sprawie nadchodzącej reformy oświaty. Przedstawił kalendarz zmian, do 31
marca 2017 r. po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora rada Gminy podejmuje uchwałę w
sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju" Licząc możliwość odwołania się do sądu

administracyjnego z obliczeń wynika , że do końca stycznia Rada Gmina powinna podjąć

uchwałę w sprawie reorganizacji swieci szkół. Przewodniczący przedstawił postulat, żeby w
miesiącu grudniu na sesji grudniowej pojawiła się informacja o zarysie, o planach, kształcie

zamierzeń oświatowych w tym zakresie z uwagi na to, czy jakieś przymiarki Centrum Usług

Wspólnych już podjęło.

Kazimierz Lagowski - Odnośnie punktów wysokościowo-widokowychwyjaśnił, że w swojej
wypowiedzi chodziło o to aby Gmina wystąpiła do Starostwa. Następnie przypomniał, że na
zebraniu wiejskim była informacja że Urząd Gminy miał zorientować się co do czasu przyjazdu
autobusów i taka miała być zmiana. Pierwsza zmiana była do godziny 22 .00, a na wniosek
kilku mieszkańców było wydłużone do godziny 23. W przyszłości należałoby dostosować

świecenie do ostatnich kursów autobusowych tj. do 24.00.
Aneta Cwynar - poinformowała odnośnie odszkodowania, które się pojawiło w uchwale
o zmianie uchwały budżetowej , iż jest to odszkodowanie z Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad za grunty zajęte pod A-4 w miejscowości Mrowla i pod drogę S-19 w
Przybyszówce 2. Następnie złożyła dojaśnienia w sprawie umorzeń podatków i tak w roku 2016
umorzono 1.147,00 zł. dla porównania w 2014 r. umorzono - 15.906,00 , a w roku 2013
11.638,00 zł. natomiast zaległości muszą być przygotowywane z poszczególnych
miejscowości.

Tomasz Biały - zwrócił się z prośbą o informację dotyczącą procesu wyboru ubezpieczyciela
dla Gminy, i czy polisa uwzględnia place zabaw w zakresie odpowiedzialności cywilnej od
nieszczęśliwego wypadku?
Z-ca Wójta - wyjaśnił, że obecnie przygotowywane są dane do przetargu żeby zrobić jedną

formułę ubezpieczeniową na terenie gminy, (budynków, placów i dróg.)
Ryszard Franczyk - przedstawił problem z terenu Bratkowic dotyczący starych walących się,

opuszczonych domów. Budynki te stanowią zagrożenie i jest to nieestetyczne czy można

je rozebrać lub wyremontować?

Tomasz Biały - Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o prywatne nieruchomości to nie ma takich
przepisów, które by umożliwiały Wójtowi ingerencję w prywatną własność, Jeżeli zostanie
wykazane, że w jakikolwiek sposób właściciel dopuścił się zawinienia na nieogrodzonej posesji
to w takim zakresie może on odpowiadać odszkodowawczo..
Z-ca Wójta -takie przypadki są w każdej miejscowości , jednak są to własności prywatne
i tylko właściciele mogą decydować . Natomiast ze strony Urzędu Gminy to Komendant Straży

Gminnej może zgłosić to do nadzoru budowlanego celem wydania decyzji w sprawie rozbiórki
i zawiadomieniu właścicieli.
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Seweryn Kornak - wskazał, że na istniejący stan techniczny budynku można wnioskować

do właściwego inspektoratu. Na właści c ie lu obiektu budowlanego ciąży obwiązek utrzymania
go w należytym stanie technicznym i jakieś wyjście z tej sytuacji jest.
Zbigniew Pasterz - potwierdził, że takie budynki są również w Mrowli i jest to problem.
Z-ca Wójta - Jeżeli są takie obiekty informacje należy składać do Wójta i do Straży Gminnej

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady
XXXII sesji Rady Gminy. Sesja trwała od godz. 16.00 do 17.45
Protokołowała: Bożena Pi ęta
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