
RADA GMINY
ŚWILCZA

PROTOKÓŁNr 34/2016
z XXXIV sesji Rady Gminy Świlcza

z dnia 28 grudnia 2016 r.

l

XXXIV 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:

I. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy.
3. Podjęcie uchwały Budżetowej na rok 2017 Rady Gminy Świlcza.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza.

PrzewodniczącyRady Gminy Pan Piotr Wanat zgłosił dodatkowe punkty, a mianowicie:

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych,
Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych Rady Gminy Świlcza. Jest to
podyktowane pismem, które wpłynęło 15 grudnia 2016 r. od Pana Kamila Skwiruta w związku

z zakończeniem wypełniania z dniem 31 grudnia 2016 r. mandatu radnego w związku z
przejściem do Rzeszowa i złożoną rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Komisji Finansów
Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świlcza,

wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym

ustalony wymiar zajęć bezpłatnychoraz warunków częściowegozwolnienia z tej opłaty.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.
9. Sprawy różne.

Przystąpionodo głosowania porządku obrad wraz ze zmianami
Za-14
Przeciw - O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad wraz ze zmianami

Przystąpiono do realizacji porządku obrad:

Ad. 1).
Protokół z XXXIII sesji przyjęto bez uwag.

Ad. 2).
Informacje z realizacji uchwał, działalnościWójta i Urzędu Gminy przedstawiłWójt Gminy Pan

Adam Dziedzic.

Ad. 3).
Przystąpiono do podjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Rady Gminy
Świlcza.

PrzewodniczącyRady Gminy Pan Piotr Wanat - przedstawił projekt w/w uchwały.
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Pan Piotr Wanat - poinformował, że. Komisja Finansów Publiczn ych, Gospodarki, Ochrony
Środowiska i Spraw Regulaminowych, której dokument dotarł na poprzednią sesję była pozytywna..
Dodatkowo jeszcze jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pan Tomasz Biały - przedstawił opinię Klubu "Razem Dla Gminy" , który zapoznał się z treścią

uchwały budżetowej zauważając bardzo pozytywny trend w znacznym rozroście dochodów w stosunku
do roku ubiegłego. Dochody własne: wzrost nastąpił o 2.748.456,15 zł. subwencja ogólna wzrosła o
1.296.812,00 zł. do poziomu 20.702.777,00 zł również znacznie wzrosły dotacje celowe na zadania
zlecone, aż o kwotę 9.661.696,00 zł. Dotacje celowe na zadania własne wzrosły o kwotę 69.800,00 zł.

oraz pojawiły się dodatkowe dotacje, które stanowią kwotę 3.312.889,00 zł. Różnica w stosunku do
budżetu na rok ubiegły jest to aż 17.089.653 , 15 zł. Nastąpił znaczny wzrost dochodów, ten wzrost
stanowi 39,27% w stosunku do roku 2016 tutaj należy zauważyć, że wzrost w zakresie dochodów
własnych nastąpił z tytułu wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia 1.267.800,00 zł oraz z tytułu udziału

Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Nastąpił również wzrost subwencji ogólnej
w części oświatowej o kwotę 169.300,00 zł i tutaj należy zwrócić uwagę na część subwencji
wyrównawczej na 1.127.500 ,00 zł. Zadania zlecone - istotny zakres stanowi dotacja na program
"Rodzina 500+" jest to kwota 9.731.400 ,00 zł Dotacje pozostałe to kwota w/w. Należy zwrócić uwagę

na zakres w jakim ta dotacja zostaje przeznaczona na podniesienie efektywności, dostępności e-usług

w zakresie zarzadzania oświatą w Gminie Świlcza co stanowi kwotę 899.855,76 zł Kolejna dotacja jest
przeznaczona na modernizacje energetyczną budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza to
kwota 1.413.663,86 zł oraz kolejny program, który na pewno jest sukcesem dla Gminy .Poprawa
jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Świlczy" poprzez budowę nowej Sali gimnastycznej oraz
zakup doposażenia pracowni ITC i przyrodniczej tutaj wiadomo, że ta dotacja była zagrożona ale udało

się to wszystko dopiąć. Należy zwrócić uwagę na pozytywne aspekty w zakresie środków

przeznaczonych na wydatki w kresie gospodarki mieszkaniowej , gospodarki gruntami i
nieruchomościami. Wzrost nastąpił, aż o kwotę 354 .518,00 zł. również znacząca różnica do roku
poprzedniego występuje w zakresie wydatków przeznaczonych na oświatę i wychowanie jest to aż o
2.717.638,79 zł . bardzo wyraźna jest poprawa w zakresie kwestii dotyczących wydatków na kulturę i
ochrony dziedzictwa narodowego w tym zakresie wzrost nastąpił aż o 519.817,00 zł przy budżecie na
cały rok 1.609.972,32 zł. dlatego ta część, która została zwiększona stanowi istotny udział w całości

tego budżetu . Również zostały zwiększone wydatki na kulturę fizyczną do kwoty I 406.276,37 zł tutaj
również wzrost nastąpił o znaczącą kwotę 557.300,00 zł . należy zwrócić uwagę, że w zakresie oświaty

i wychowania wzrost 3.530.000,00 zł. z tytułu wydatków inwestycyjnych w roku 2017 i jednocześnie
spadek o 812.400,00 zł kosztów na działalności bieżące, tutaj znacznie wyższe wydatki i spore
oszczędności w tym zakresie należy mówić o sukcesie. Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, to co
każdego radnego najbardziej interesuje, to mamy na 20 17rok przeznaczona kwotę 8.966 .671,06 zł w
porównaniu do roku 2016 gdzie na ten cel było przeznaczone 3.952 .983,54 zł. widać tutaj bardzo duży

wzrost w tym zakresie. Biorąc pod uwagę te wszystkie wydatki, które zostały zwiększone, pomimo tego
aktualny stan zadłużenia znacznie zmalał w porównaniu do czasu w którym zaczynaliśmy kadencję

aktualnie stan zadłużenia wynosi 19.570.514,56 zł w porównaniu do około 22.000.000,00 zł z początku

kadencji . Wydatki te nie niosą ze sobą nowych zobowiązań bez pokrycia, które musiały by być

finansowane z kredytu. Trzeba również zwrócić uwagę na wskaźniki, udział dochodów własnych w
dochodach ogółem wynosi 34,34 % Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem stanowi 10%,
jest to o tyle ważne, że ta wartość procentowa wskazuje na potencjalne zdolności, możliwości jednostki
samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań i do finansowania wydatków o charakterze
inwestycyjnym, o którym wcześniej mówiłem. Udział tej nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

to procent jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania w stosunku do osiąganych

dochodów, dlatego też im wyższa jest wartość tego wskaźnik tym większe są możliwości inwestycyjne
lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Jeżeli chodzi o kwestię zadłużenia

przyporządkowana dla każdego mieszkańca gminy to 1222,32 zł. jeżeli chodzi o udział zobowiązań

ogółem w dochodach to stanowi wartość procentową 32,28%, dlatego w tym zakresie, moim zdaniem
w porównaniu z innymi gminami możemy pochwalić się progresem i dobra prognozą na przyszłość

pomimo tego, że mamy bardzo wysokie zobowiązania do spłaty z tytułu tych kredytów, które były

jeszcze zaciągnięte przed rozpoczęciem naszej kadencji w tym roku to jest kwota ok. 3000.000,00 zł.

tutaj nie widać zahamowania w inwestycjach rozwoju, budżet jest w ocenie naszego klubu
prospołeczny, wiadomo, że każdy chciałby jak najwięcej, ale biorąc pod uwagę te zobowiązania, które
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ciążą na gminie i konieczność rozsądnego wydatkowania środków, w ocenie Klubu uchwała Budżetowa

jest godna zaakceptowania.
Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza - poinformował, że w uchwale budżetowej na 2017 rok
zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego wydatki na zakup sprzętu sportowego na wyposażenie

obiektu sportowego w Trzcianie, była to kwota w wysokości 8.986,37 zł oraz wyposażenie obiektu
sportowego w Bratkowicach w kwocie 2.000,00 zł. W uchwałach z zebrań wiejskich w tych
miejscowości zapis literalnie brzmiał" wydatki na zakup sprzętu sportowego dla LKS w Trzcianie w
kwocie 8586,37 zł. i na zakup sprzętu sportowego dla LKS Bratek Bratkowice " . Rzeczywistym
zamierzeniem był jednak zakup sprzętu sportowego, który pozostanie na mieniu Gminy i nie zostanie
przekazany na własność dla tych Klubów to ma stanowić wyposażenie i to w ten sposób może być

realizowane. W uchwale budżetowej ujęto ten wydatek zgodnie z rzeczywistym zamierzeniem zebrania
wiejskiego, a nie literalnym brzmieniem uchwały zebrania wiejskiego. Informacja ta jest istotna, gdyż
w przeciwnym razie uniemożliwi to przekazanie tych środków i wykorzystanie tych środków. Była by
to strata w wysokości 10.500,00 zł. Zwrócił się z prośbą o uwzględnienie tej zmiany w uchwale
budżetowej na 20 17 rok.
Pan Seweryn Kornak - stwierdził, że budżet jest rekordowy pod znakiem dochodów, wydatków,
w szczególności dochodów majątkowych. Przypomniał sytuację, kiedy był procedowany pierwszy
budżet dwa lata temu i te dochody ze sprzedaży majątku były niższe. Zostały zmniejszone, co może

budzić trochę obawy czy uda się zrealizować te dochody w wysokości 5.700 .000,00 zł, niemniej jednak
budżet, który został tutaj skrojony, te wydatki inwestycyjne i kwota na nie przeznaczona stanowi dobry
kompromis pomiędzy oczekiwaniami poszczególnych sołectw oraz możliwościami finansowymi
gminy. Wyraził swoje poparcie dla tego budżetu z uwagi na to że stanowi ten kompromis dobrze rokuje
na przyszłość i budzi nadzieję , że te zadania inwestycyjne, które są planowane miedzy innymi z
udziałem środków zewnętrznych w ramach ZIT w ROF będą realizowane i pozwolą troszeczkę

odskoczyć w przód. Podziękował za ten budżet i zdeklarował swój głos jako pozytywny.
Pan Dominik Bąk - pogratulował bardzo dobrego budżetu, licząc na jego 100% wykonanie.
Pan Piotr Wanat - zwrócił uwagę na fakt, że wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
finansowane z budżetu Unii Europejskiej to aż 25,02% wydatków inwestycyjnych, czyli co 4 złotówka

będzie pochodziła ze środków zewnętrznych. Imponująca jest również nadwyżka budżetowaw § 4 na
str. 29, 2.894.000,00 zł. zwrócił się o wyjaśnienie zapisu w § 10 wpływy, 3.500,00 zł wpływy z
mandatów, gdyż teraz już mandatów z radarów się nie nakłada i można domniemać, że są to jakieś

zaszłości, które będą spływać oraz czy są realne szanse, aby kwotę w wysokości 3.500,00 zł uzyskać

Pan Krzysztof Sadecki Komendant Straży Gminnej - wyjaśnił, że to jest kwota prognozowana, nie
dotyczy radarów, a kwota jest możliwado osiągnięcia.

Pan Piotr Wanat - zauważył że zapis brzmi" z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów
ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących"

Pani Aneta Cwynar Skarbnik Gminy - wyjaśniła, że jest to kwota zapisana, pochodząca z zaszłości

z lat ubiegłych czyli będą ściągane należności pochodzące z lat ubiegłych i prognozowana na podstawie
śc iąga l nośc i, która była w roku 2016 i2 O15 ,i jest to kwota realna do osiągnięcia .

Pan Piotr Wanat - zapytał o kwotę dotacji zapisaną na str. 38 dot. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w wysokości 238.500,00 zł. Czy od tego Gmina będzie odprowadzaćVAT?
Pani Aneta Cwynar- poinformowała,że według stanu prawnego wcześniejszego można powiedzieć,

ze będzie, ale pojawiły się już głosy, interpretacje podatkowe, że jest możliwość nie odprowadzania
podatku VAT i trzeba mieć nadzieję, że potwierdzi to rzeczywistość .

Pan Wójt - podziękował za przychylne słowa dotyczące budżetu i podkreślił, że to co widać w tym
budżecie to jest pokłosie prawie dwóch lat wspólnej pracy zrozumienia i dużej dyscypliny. Dużo udało

się zrobić poprzez racjonalne wydatkowanie środków publicznych, efekty widać w postaci dróg widać

też jeżeli chodzi o współpracę ze Starostwem Powiatowym, podziękowania należą się panom radnym
z powiatu za pomoc. Pytanie, które zadał Pan Seweryn Kornak czy niezbyt optymistycznie? Tego nie
wiadomo, czas pokaże, jeżeli ustawodawca wymyśli choćby kolejną ustawę jaką na dzień dzisiejszy
dziś mamy o ochronie gruntów rolnych to może się okazać, że to co na dzień dzisiejszy jest w naszych
kompetencjach, jutro będzie już poza tymi kompetencjami. Należy starać się realizować wszystko
zgodnie z planem, planować ile jest możliwe,jeśli są jakieś opóźnienia korygować, i życzyć aby nie
było tak, że rzeczywiście będzie konieczność korygować, aczkolwiek dzisiaj jest ułożony budżet nie
tylko w kwestii dotyczącej finansów ale i zadaniowy oraz ułożonyw taką ścieżkę hierarchii co najpierw,
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co później. Trzeba starać się realizować te najważniejsze potrzeby w zakresie komunikacji, poprawy
komunikacji szeroko rozumiane bezpieczeństwa pieszych i komunikacji zbiorowej. To wszystko przed
nami nie wiadomo jak będziewyglądałapropozycja ze strony miasta w zakresie partycypacji w kosztach
choćby przejazdów komunikacja miejską. Planuje się na podstawie tego co jest na dzień dzisiejszy.
Stwierdził, że nadwyżki budżetowe, które są w ciągu ostatnich lat to w jego ocenie, oraz fachowców
którzy tutaj pracują niespotykane w historii gminy. Rok ubiegły to prawie 5.000.000,00 zł ten jest
nadzieja, że zostanie zamkniemy kwotą 7.000.000,00 zł. Nie do końca jest fantastycznie , bo czekają

realizacje inwestycji w najbliższych latach na poziomie dwudziestu parę milionów złotych. I
najprawdopodobniej trzeba będzie skorzystać z formy jaką jest kredyt na realizację tych zadań bo nie
będzie problem aby z własnych środków wygenerować tak dużych pieniędzy, gdyż jest po prostu
niemożliwe ale stanowi to taki kapitał, udział własny i zabezpieczenie, żeby móc korzystać z
mechanizmów umożliwiających realizacje tych inwestycji i ich prawidłowe rozliczenie. Pojawiły się

też nowe środki pozabudżetowe lokowane w oświatę, we-usługi i częściowo w środki które staramy
się uruchomić pod aspektem społecznym, tutaj też udało się pozyskać te pieniądze . Coraz więcej tych
środków finansowych zaczyna spływać aczkolwiek nie można zachłystywać się możliwościami, które
leżą i tylko tym żebyśmy mieli piękne obiekty użyteczności publicznej, które częstokroć są

niewykorzystane. Więc należy bardzo racjonalnie do tego podchodzić i w takiej formule dyscypliny i
zrównoważonego uporu, choć już widać gołym okiem, że zaczyna się zmieniać i w mojej ocenie odbiór
społeczny jeżeli chodzi o prace rady jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o pracę Wójta to czas pokaże .

Podziękował wszystkim za zrozumienie za racjonalne podejście do budżetu przy fakcie, że jest bardzo
duże obciążenia finansowe. Stwierdził, że gdyby go nie było to Gmina Świlcza byłaby liderem. Był
ranking złotej setki gmin w gminach wiejskich z całego podkarpacia Gmina Świlcza uplasowała się na
20 miejscu, i jest to najwyższe miejsce w skali historii tej gminy . Jeszcze raz podziękował wszystkim
za fachowe podejście, za zrozumienie i akceptację budżetu i poprosił o jego przegłosowanie.

Pan Piotr Wanat - dodał, że w tym budżecie, wszystkie adresowane przez radnych uwagi, propozycje
czy zgłaszane wnioski znalazły odzwierciedlenie. Po sprawdzeniu, ile z tych wniosków zostało przelane
na papier i w tej konstrukcji budżetu się znalazło wynika, że jest to co drugi wniosek, Wyraził swoje
zadowolenie, że na Straż Pożarną i na Straż Gminnajest więcej, tzn . tyle samo co w 2016 r. ale odchodzi
jedno sołectwo, a środki na te zadania nie zostały uszczuplone i są w tej samej wysokości.

Przystąpiono do głosowania:

Kto z państwajest za przyjęciem budżetu w przedstawionym kształcie - 14
Przeciw- O
Kto wstrzymał się od głosu - O
Rada Gminy Świlczajednogłośnie przyjęła Budżet Gminy na 2017 r.

Ad. 4).
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały.

Pani Aneta Cwynar - wyjaśniła, że wykaz przedsięwzięć, które stanowią załącznik do wieloletniej
prognozy finansowej obejmuje wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Do wydatków bieżących należy

utrzymanie efektów realizowanego programu PSEAP natomiast do wydatków majątkowych

modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza poprawa efektywności i dostępności
e-usług w zakresie zarzadzania oświatą w Gminie Świlcza utworzenie Centrum Dziedzictwa
Kulturowego w Centrum Kultury, Sportu I Rekreacji w Świlczy zJs w Trzcianie oraz utworzenie
Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy. Jeżeli chodzi o prognozy dochodów i
prognozy wydatków, prognozy naszego zadłużenia i obsługę długu i wskaźniki jakie zostały na tej
podstawie wyliczone, mieszczą się one w zakresie naszych wskaźników dopuszczalnych ustawowo a
nawet pozwalają na ewentualne uwzględnienie niezbędnych zobowiązań, jakie trzeba by zaciągnąć

jeszcze w związku z realizacją przedsięwzięć wymienionych wcześniej.

Przystąpiono do głosowania:

Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 14
Przeciw - O
Wstrzymało się - O
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Przewodniczący rady Gminy stwierdził, że jednogłośnie 14 głosami za Rada Gminy przyjęła

Wieloletnią Prognozę Finansową.

Ad. 5).
Kolejny punkt porządkuobrad to pierwszy punkt dodatkowy, a mianowicie podjęcie uchwaływ

sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony
Środowiskai Spraw Regulaminowych Rady Gminy Świlcza.

PrzewodniczącyRady Gminy Piotr Wanat- zaproponowałaby głosowanie w tej sprawie było jawne
takjak stanowi statut , chyba, że Rada zaproponuje inaczej.

W związku z tym, że nikt nie zgłosił innej propozycji, Przewodniczący Rady Gminy poprosił

o zgłaszanie kandydatur.
Pan Piotr Wanat - zgłosił kandydaturę Pana Marcina Żańczaka.

Pan Marcin Żańczak- wyraził zgodę

W związku z tym, że nikt nie zgłosił innych kandydatur przystąpiono do głosowania

Kto z Radnych jest za wyborem Pana Marcina Żańczaka na Przewodniczącego Komisji Finansów
Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych - 12
Przeciw - O
Wstrzymało się - 2
Przewodniczący Rady - Stwierdził, że Pan Marcin Żańczak został wybrany na Przewodniczącego w/w
Komisji i życzył mu owocnej pracy.

Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego

Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych Rady
Gminy Świlcza.

Przystąpiono do głosowania w/w uchwały

za- 12
Przeciw- O
Wstrzymało się - 2
Rada Gminy podjęła w/w uchwałę.

Ad. 6).
Przystąpiono do procedowania kolejnego punku z porządku obrad, a mianowicie podjęcia

uchwaly zmieniającej uchwałę w sprawie określeniaczasu bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świlcza, wysokości opłaty za
korzystanie
z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającymustalony wymiar zajęć bezpłatnychoraz
warunków częściowegozwolnienia z tej opłaty.

Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały.
Pan Dominik Bąk - zapytał ile wynosiła opłata do tej pory za każdą godzinę zajęć?

Pani Aneta Cwynar - wyjaśniła, że kwota się nie zmieniła zmienił się tylko wiek dzieci objętych tą

opłatą, ponieważ dzieci w wieku przekraczającym lat pięć objętych zostało subwencją oświatową .

Przystąpiono do głosowania w/w uchwały

Za-14
Przeciw - O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła powyższą uchwałę.
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Ad. 7).
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na rok 2017.

PrzewodniczącyRady - odczytał projekt uchwały.
Sekretarz Gminy Józef Wilga - poinformował, że rok temu szczegółowo był przedstawiany Gminny
Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 podobne zadania czekają

w roku przyszłym w ośmiu zakresach. Tematami jakimi zajmować się będzie Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych która będzie miała do dyspozycji kwotę z odpisów
podatkowych za sprzedaż napojów alkoholowych i ta kwota wyniesie 145.000,00. Wydatki stałe takie
jak funkcjonowanie punktu konsultacyjno- informacyjnego, jest psycholog i psychoterapeuta, które
przyjmują osoby potrzebujące takiej pomocy, jest szereg wydatków związanych z organizacją ferii
szkolnych z pewnymi punktami stałymi od lat tak jak: siłownia w ŚOS w Woliczce , również dużo

kosztują opłaty sądowe i opłaty związane z badaniami dlatego, że działalność komisji została tak
sformalizowana, że osoby, które nie chcą współpracować na miejscu, muszą być prowadzone metodami
bardziej rygorystycznymi, stąd też bardzo szybkie działania bez zwłoki . Wnioski, które wpływają są

przekazywane do jednostek nadrzędnych,chodzi tutaj o Sądy Rejonowe, które maja skuteczne narzędzia

oddziaływania na osoby które dobrowolnie nie chcą współpracować z Gminna Komisją. Praca Komisji
co roku jest podobna , na stałym poziomie są nowe zgłoszenia jest wiele , stare wracają co kilka lat, bo
niestety nie ma skutecznych metod medycznych, a profilaktyka nie zawsze jest skuteczna wobec
wszystkich , którzy jej potrzebują . Te problemy, które są w przedstawione w ośmiu zakresach będą

realizowane w 2017 r.
Pan Piotr Wanat - zauważył, że kwota 145.500,00 zł jest niezmienna od kilku lat, nic ta kwota nie
idzie do góry. Nie wiadomo czy to odbierać pozytywnie czy negatywnie. Nie przybyło sklepów
, spożyc ie nie wzrosło .

Pan Wójt - stwierdził, że warto przyjrzeć się patrząc z jednej strony na przychody tego funduszu i
patrząc również na to jak on jest dzisiaj wydatkowany. Te rozmaite formy na przeciwdziałanie

alkoholizmowi, zaangażowanie dzieci , organizację czasu wolnego, wspieranie inicjatyw lokalnych,
spolecznych które w konsekwencji przeciwdziałajątej patologii jest nieporównywalniejakościowoinne
niż wcześniej. Nie ogranicza się to do kilku podmiotów, dostęp do tych środków jest bardzo duży.

Natomiast inne kwestie będzie widać począwszy od takich zdarzeń jak dewastacja znaków drogowych
czy przystanków to widać wszędzie. Należy starać się te trendy zmieniać i w konsekwencji te środki są

dobrze wydatkowane, a że spożycie jest mniejsze to lepiej że Polacy mniej piją.

Pan Wojciech Słowik- zgłosił poprawkę w pkt 3 w zakresie organizowania form pomocy dla rodziny
alkoholików oraz ochrony przed przemocą w rodzinie pkt 2 "organizowanie i finansowanie
wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży", wiadomo, że organizowane są też zimowe tak zwane
kolonie czy półkolonie . Zaproponował, aby zapis brzmiał " organizowanie i finansowanie wypoczynku
w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży"?
Pan Wójt - zasugerował zapis "wypoczynku dzieci i młodzieży" bez określenia czy to zimowy czy
jakiś innej formy sformułowanie to będzie prostsze chyba, ze są przeszkody natury formalnej.
Pan Piotr Wanat - stwierdził, że prawo pomimo mieć charakter ogólny, i nie ma potrzeby
uszczegółowiania go. Poprawka w pkt 3 w ppkt 2 będzie brzmieć " organizowanie i finansowanie
wypoczynku dzieci i młodzieży" skreśla się słowo "wakacyjnego"
Pan Seweryn Kornak - zauważył, że również, że w pkt 7 ppkt 4 jest zapis "organizacja wakacyjnego"
i zgłosił poprawkę aby zapis brzmiał "organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie poprawkę która skreśla słowo "wakacyj nego" w pkt
3 pppkt 2 i pkt 7 ppkt 4.

Kto jest za przyjęciem poprawki - 14
Przeciw -o
Wstrzymało się - O
Poprawki zostały przyjęta.
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Przystąpiono do głosowania projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 z uwzględnieniem naniesionych poprawek
Za przyjęciem - 14
Przeciw - O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy przyjęła w/w uchwałęw proponowanym kształcie z naniesionymi poprawkami .

Ad. 8)
Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

PrzewodniczącyRady - odczytał projekt uchwały
Marcin Żańczak - poprosił o wyjaśnienie zapisu w pkt 2 wydatki bieżące pkt 3 montaż barierek
wygrodzeniowych wraz z umocnieniem skarpy przy drodze gminnej w miejscowości Trzciana i w
Świlczy .
Pan Wójt - wyjaśnił, że część prac została rozpoczęta, ale nie zostały one zrealizowane i w związku z
tym nie zostały zafakturowane, są to środki przechodzące, które zostały z prac remontowych bądź

modernizacyjnych na odcinkach Dąbrowa, wykonanie cieku wodnego przy drodze w kierunku kościoła,

jak również barierki i skarpy w Świlczy.

Przystąpiono do głosowania

Za- 14
Przeciw - O
Wstrzymało się -O
Rada Gminy podjęłajednogłośniew/w uchwałę

Ad.9).
Sprawy różne.

Pan Kamil Skwirut - Podziękował za dwa lata wspólnej pracy w ramach SamorząduGminy Świlcza

wyraził swoje przekonanie, że były to dwa lata dobre dla sołectwa Bzianka. Stwierdził, że wolą

mieszkańców znalazł się w Radzie Gminy i wolą tych mieszkańcówmiejscowość Bzianka przechodzi
do Samorządu Miasta Rzeszowa. Podziękował Panu Wójtowi Adamowi Dziedzicowi, Panu Z-cy Wójta
Sławomirowi Styce, Radnym Rady Gminy na czele z Przewodniczącym wypróbowanym przyjacielem
sołectwa Bzianka, Radnym Powiatowym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy, pracownikom
jednostek gminy. Prosił o zachowanie jak najlepszych wspomnień o sołectwie Bzianka, życząc dalszego
prężnego rozwoju Gminy Świlcza.

Pan PrzewodniczącyRady Piotr Wanat - odczytał podziękowanie " Szanowny Pan Kamil Skwirut
Gminy Świlcza, proszę przyjąć serdeczne podziękowania za dwuletni trud pracy samorządowej naszej
małej ojczyzny której na imię Gmina Świłcza życzę dalszej owocnej pracy na rzecz miasta Rzeszowa
realizacji planów zawodowych i zamierzeń osobistych. W imieniu Rady Gminy Świlcza

PrzewodniczącyRady Gminy".
Pan Dominik Bąk - zgłosił prośbę mieszkańców przysiółka Dąbry w Bratkowicach
o wykonanie przystanku, a w ich intencji dokładnie postawienia tablicy przystankowej . Nie oczekują

oni przystanku jako wiaty, ale przystanku gdzie można zatrzymać bezpiecznie autobus ponieważ

pierwszy przystanek na Dąbrach znajduje się pod lasem , dróg na skrzyżowaniu Zapola i Dąbrów.

Pomiędzy tymi przystankami jest odległośćok 1,5-2 km jest to niekiedy uciążliwe dla mieszkańców bo
muszą pokonywać ten odcinek drogi by dojść do przystanku. Zwracają się więc do Pana Wójta
o wystąpienie do zarządcy drogi o usytuowanie przystanku mniej więcej przy nr domu 780- - 783 .
Jednocześnie podziękował za bieżące remonty które zostały zauważone w ostatnim czasie.
Pan Wójt - przychylił się do prośby radnego stwierdzając,ze Jeżeli będą tam występowały okoliczności

umożliwiające lokalizację takiej tablicy to nie będzie taki duży problem .Trzeba będzie jeszcze
przedyskutowaćsprawę z przewoźnikiem odnośnie zatrzymywania się tego autobusu, może to będzie

przystanek na żądanie. W kwestiach dotyczących napraw stwierdził, że to jest jak walka z wiatrakami,
wystarczy jednajakaś impreza, dyskoteka czy zabawa w pobliżu idzie grubajakaś inicjatywna i mówiąc
wprost rozbija te przystanki . Cały czas trwa praca, być może mieszkańcy mająjako do samorządowców
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żal że nie robi się tak szybko ale trzeba zwrócić uwagę, że nie dewastacji nie dokonuje jakaś grupa
przyjezdna, ale są to też mieszkańcy gminy i tu pojawia się kwestia wychowania.
Pani Natalia Skuba -Więcław - zwróciła się z zapytaniem do radnego Dominika Baka odnośnie

przystanku na Dąbrach, gdyż swego czasu do niej również zwrócili mieszkańcy z tą prośbą, ale będąc

na miejscu okazało się przystanek byłby w odległości 300m od poprzedniego. W związku z powyższym
biorąc pod uwagę to jak przystanki są usytuowane w Bratkowicach czyli co 800m lub co 1 km
stwierdziła, że nie ma sensu tego tematu podnosić.

Pan Dominik Bąk - wyraził swoje ubolewanie, że kwestionuje się, prośby mieszkańców, oczekują oni
przystanku między tymi dwoma przystankami czyli około 700 m. i stwierdził, że przekazuje informację

w imieniu wyborców, a nie precyzuje w jakich odległościach te przystanki maja być .

Pan Ryszard Franczyk sołtys wsi Bratkowice -stwierdził , że w każdym miejscu przystanek jest
zasadny , bo każdy chciałby, aby autobus zatrzymywał się jak najbliżej jego domu i jest zasadne, że

każdy prosi o przystanek na żądanie . Dla sprostowania dodał, że na Dąbrach jest w tej chwili dwa
przystanki, a trzeci na drodze na Dąbry. Po skręceniu z drogi powiatowej na Trzcianę jest zaraz
przystanek, następny w połowie Dąbrów i ostatni na końcu Dąbrów koło hydroforni i ten przystanek o
którym mowa byłby z kolei na początku Dąbrów. Uznał, że nie ma przeciwskazań, jeżeli będzie wola
to przystanek można zrobić i co 200 m poinformował, że na Dąbrach jest dwa przystanki, ale trzeci
jest wskazany.
Radny Rady Powiatu Pan Tomasz Wojton - w imieniu wszystkich radnych reprezentującychPowiat
Rzeszów pogratulował, Panu Wójtowi złożenia projektu budżetu, który uzyskał jednomyślność Rady i
życzył pomyślnego wykonania. Wyraził nadzieję, jako Samorząd Powiatowy, że inwestycje, które były

realizowane przez minione dwa lata dalej będą realizowane przynajmniej przy budowie dróg i
chodników oraz innych zadań inwestycyjnych. Podziękował za dobre słowa i wyraził nadzieję, że

współpraca nadal będzie dobra.
Pan Wójt - również dziękował za współpracę wszystkim radnym powiatowym i poinformował, że

duże środki zostały wydatkowane jest to kwota ponad 2.0000.000.,00 zł gdzie wydatkowano środki na
wspólne inwestycje gminne i powiatowe, to bardzo dużo . Skala tych prac jest niesamowita.
Podziękowała za to, że środki te udało się połączyć i podziękował radnym , że znaleźli zrozumienie iż

warto się zaangażować. Poinformował, że w informatorze gospodarczym na ostatniej stronie
zamieszczony jest odcinek drogi , łącznika, który udało się wykonać w miejscowości Rudna Wielka i
Rzeszów Dworzysko. To jest taki kluczowy element, który na dzisiejszy spina z miastem Rzeszów w
osi północ-południe, którego jeszcze do tej pory nie było Trzciana-Bratkowice, Świłcza- Mrowia,
natomiast kolejnego odcinka już nie było można było przejechać tylko przez Rzeszów. To znakomicie
skraca drogę do pracy, ale również będzie kluczowym rozwiązaniemjeśli chodzi o miejsca pracy, które
będą lokowane w Dworzysku i tam nasi mieszkańcy będą mieli najlepszy i najszybszy dojazd. Wyraził
swoją wdzięcznośćgdyż warto było przeznaczyć pieniądze na realizacje tej inwestycji drogowej.
Pan Piotr Wanat -ponowił swoje pytanie zadane na XXXlI sesji Rady gminy z 28 listopada 2016 r.
gdzie prosił o wstępną analizę projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego na
terenie Gminy . Przypomniał, że do 31 marca 2017 r. będzie konieczne podjęcie takiej uchwały. W
związku z tym prosi , aby na najbliższej sesji były przygotowane wstępnie założenia, projekt, gdyż z
racji uprawianej przez niego profesji docierają różne głosy i pojawiają się różne pytania na które nie
umie udzielić odpowiedzi. Odpowiedzią będzie wstępny projekt uchwały, on będzie odpowiedzią

ostateczną, ale nie chciałby aby tę reorganizację sieci szkół prowadzić w jakiejś tajemnicy, tylko, aby
wszystko było procedowane przy otwartej kurtynie.
Pan Wójt - poinformował, że półtora miesiąca temu Dyrektorzy placówek oświatowych zostali
zobowiązani do przedstawienia symulacji finansowej, organizacyjnej funkcjonowania szkół po reformie
oświaty . Ta informacjajest niezbędnadla uzyskania wiedzy jak to będzie wyglądało i czy gmina będzie

w stanie dźwignąć siatkę szkół, jeśli tak to na jakich zasadach i jaki rozwiązaniaw tej materii należy

zastosować . Każdy z Dyrektorów został poproszony o przeanalizowanie dotychczasowych wydatków
i symulację w przypadku pojawienia się nowych oddziałów, lub likwidacji oddziałów i te informacje
maja trafić bezpośrednio do Wójta od Dyrektorów. Czyli nie będzie narzucania rozwiązań tylko po
przeanalizowaniu informacji i zbadaniu jak to wygląda po tej stronie fizycznej realizacji na podstawie
przedłożonych dokumentów od Dyrektorów i stwierdzeniu czy będzie ta sama ilość uczniów, czy ta
ilość uczniów się zmniejszy, czy też znakomicie się zwiększy.
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat zamknął
posiedzenie XXXIV sesji Rady Gminy która trwała od godz. 13.00 do 14.15

Protokołowała: Bożena Pięta


