
PROTOKÓŁ Nr 35/2017
z XXXV sesji Rady Gminy Świlcza

z dnia 18 stycznia 2017 r.

RADA GMINY
ŚWILCZA

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

wszystkich zebranych i zaproszonych gości. Według listy obecności w sesji wzięło udział 11
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 obciążenia nieruchomości gruntowej służebnością

przejazdu i przechodu.
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił dodatkowy punkt do porządku obrad,. . .
a rruanowicie

2. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia nieruchomości komunalnej.
3. prawy różne i wolne wnioski.

( Rada Gminyjednogłośnie 11 głosami za przyjęła porządek obrad wraz z dodatkowym punktem.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad:

Ad l).
Podjęcieuchwaływ sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej służebnością przejazdu

i przechodu.

Przewodniczący Rady Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały.

Na sesje przybyła radna Pani Wiesława Szczepanik
PrzewodniczącyRady Gminy Pan Piotr Wanat - stwierdził, że quorum stanowi 12 osób.

Seweryn Kornak - stwierdził, że treść uchwały będzie miała wpływ na protokół uzgodnień

które będzie przedkładany do umowy notarialnej i aby nie było problemów u notariusza ta treść

służebności powinna odpowiadać treści uchwały. Wniósł wniosek formalne o poprawkę przez
dodane wyrażenia po nr działki nr 2068/3 "położonej w obrębie Rudna Wielka Gmina Świlcza"

, żeby nie było żadnych wątpliwości. Jednocześnie zadał pytanie w związku z zapisem
w uzasadnieniu do uchwały " w celu realizacji zatwierdzającej podział" pytanie brzmi czy
decyzja o podziale zawierała warunek dokonania podziału pod warunkiem ustanowienia
służebności gruntowej?
Wójt - stwierdził, że jego zdaniem nie zawiera ona błędów, gdyż zapis gdzie jest położonajest
w pierwszym zdaniu.
Pani Anna Niemier Inspektor Urzędu Gminy - wyjaśniła, że w decyzji podziałowej jest
wskazane, aby była ustanowiona służebność przy podziale. Odnośnie protokołu uzgodnień, to
w decyzji podziałowej został wskazany dostęp do działki o szer. 5 m. co również znajduje
odzwierciedlenie w protokole uzgodnień i należy pamiętać aby to nie odbiegało od treści

uchwały i od załącznika.

Piotr Wanat -wyraził wątpliwość, odnosząc się do wypowiedzi wiceprzewodniczącego

Seweryna Kornaka z treści wynika, że chodzi o miejscowość Rudną Wielką, ale gdyby
rzeczywiście jeszcze raz powtórzyć właściciel działki o nr 2068/3 w Rudnej Wielkiej na pewno
nie zaszkodzi. Natomiast jeżeli miałby to być brak i koniecznym by było poprawiać uchwałę

to lepiej tę poprawkę wprowadzić.

Wójt - uznał, że jeżeli to jest zasadne to poprawkę można wprowadzić.



Piotr Wanat - Zaproponował wprowadzić poprawkę redakcyjną w ostatnim zdaniu "na rzecz
każdoczesnych właścicieli działki nr 2068/3 położonej w Rudnej Wielkiej zgodnie
z załącznikiem graficznym".
Głosowanie:

Za wprowadzeniem poprawki - 11
Przeciw- O
Wstrzymało się - 1
Rada Gminy przyjęła w/w poprawkę.

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały wraz z wprowadzoną poprawką w sprawie
obciążenia nieruchomości gruntowej służebnością przejazdu i przechodu.
Za-12
Przeciw- O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę

Ad . 2).
Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia nieruchomości komunalnej

Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Pan Jerzy Stokłosa - zapytał dlaczego najem jest na okres tylko czterech miesięcy.

Wójt - wyjaśnił, że najemca zwrócił się z wnioskiem o taki okres wynajmu i być może po tym
czasie zakończy swoją działalność.

Przystąpiono do głosowania

Za-12
Przeciw - O
Wstrzymało się -

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad. 3 ) sprawy różne

Tomasz Salach - poruszył sprawę odśnieżania łącznika na Dworzysko. Gmina Świlcza swoją

część odśnieża, natomiast Powiat sobie o nim zapomniał i od przejazdu kolejowego nie jest ani
odśnieżana ani posypywana.
Wójt - podziękował za informację. Przypuszczam że przy procedurze przetargowej dotyczącej

odśnieżanianie było to ujęte . Poinformował, że zostanie złożona interwencja w Zarządzie Dróg
Powiatowych z prośbą o odśnieżanie.

Piotr Wanat - poinformował, że najbliższa sesja odbędzie 30 stycznia o godzinie 15.30. Po
sesji o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, na które zaprosił wszystkich
radnych, gdyż spotkanie jest otwarte a tematem posiedzenia będzie ustrój szkolny w Gminie.
Wójt - Ponowił zaproszenie dla wszystkich z uwagi na bardzo ważne sprawy.

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

Sesja trwała od godz. 16.00 do 16.20

Protokołowała:

Bożena Pięta


