
RADA GMINY
ŚWILCZA

PROTOKÓŁNr 36/2017
XXXVI sesji Rady Gminy Świlcza

z dnia 30 stycznia 2017 r.

XXXVI 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:

l. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
2. Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów Małopolski.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowanie nieruchomości Powiatowi

Rzeszowskiemu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Rzeszowskiego zadania obejmującego

niektóre aspekty zarzadzania odcinkami dróg powiatowych usytuowanymi w granicach
administracyjnych Gminy Świlcza.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Rzeszów w przedmiocie realizacji zadania
publicznego polegąjącego na świadczeniu, przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Woliczce, usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Osiedla Bzianka w Gminie
Rzeszów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do realizacji Projektu pn. "Rozwój
gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie
zrównoważonego transportu publicznego na terenie RaF" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

w przedmiocie połączenia Gminy Świlcza z miastem na prawach powiatu Rzeszów.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat - zgłosił trzy zmiany do porządku obrad,. . .
a mianowtcre:

l . zdjęcie z porządku obrad pkt 5 "w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok
2017" i w jej miejsce zgłosił projekt uchwały, w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Świlcza na rok 2017 w którem zostały naniesione poprawki,

2. wprowadzić do porządku obrad dodatkowy punkt - .Podjęcie uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
Gminy Świlcza a także zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,"

3. wprowadzić do porządku obrad dodatkowy punkt -" Podjęcieuchwaływ sprawie stwierdzenia
wygaśnięciamandatu radnego Rady Gminy Świlcza Kamila Skwiruta".

Przystąpiono do głosowania ustalonego porządku obrad wraz z naniesionymi zmianami
Za przyjęciem porządku obrad głosowało - 13
Przeciw -O
Wstrzymało się - O

Porządek obrad wraz z naniesionymi zmianami został przyjętyjednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.
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Ad. 1).
Protokoły z XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy przyjęto bez uwag.

Ad. 2)
Informacje z realizacji uchwał, działalnościWójta i Urzędu Gminy - przedstawił Wójt Gminy Pan
Adam Dziedzic.

Ad.3 ).
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały z której wynika, że udziela się Powiatowi Rzeszowskiemu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 350 000,00 zł z przeznaczeniem na ~udowę
chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Swiłcza.

Budowa chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na
terenie Gminy Świłcza znacznie zwiększy komfort i bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz
mieszkańców mieszkających bezpośrednio przy tych drogach.
Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony środowiska i Spraw regulaminowych.
Przystąpiono do głosowania:

Za-13
Przeciw -O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad. 4).
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie GłogówMałopolski.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w której Rada Gminy udziela
Gminie Głogów Małopolski pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 60 000,00 zł na
rok 2017 z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 137815 R w miejscowości Rudna
Wielka. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 137815 R położonej w Rudnej Wielkiej poprawi jakość
oraz bezpieczeństwo poruszania się pojazdami kołowymi po przedmiotowej drodze. Na chwilę obecną

droga gminna nr 137815 R posiada nawierzchnię tłuczniową z wieloma ubytkami, które w znacznym
stopniu utrudniają poruszanie się po niej samochodami osobowymi.
Pan Piotr Wanat - zadał pytanie czy droga, która będzie wykonywana w parytecie 50/50 razem
z Gminą Głogów i Gminą Świłcza należy do terytorium Gminy Świlcza czy jest własnością Gminy
Głogów.

Wójt - przyjęto założenia, że jeżeli jest po jednej stronie granica Gminy Świłcza, po drugiej stronie
Gminy Głogów Małopolski, należy tego typu przedsięwzięcia wspólnie finansować. Propozycja jest
taka, żeby całą procedurę przetargową i wykonawstwo wykonała Gmina Głogów Małopolski.

Przystąpionodo głosowania

Za-13
Przeciw- O
Wstrzymało się-O

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowejGminy Świlcza na rok 2017.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały w której zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę

756900,00 zł.

Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywną opinię komisji Finansów Publicznych, Gospodarki ,
Ochrony środowiska i Spraw Regulaminowych.
Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy - wyjaśnił, że realizowane są dofinansowania które były przyjęte w
ubiegłym roku tj. zakup sprzętu który będzie potrzebny do utrzymania dróg oraz sprzętu

i zagospodarowania osadów po ściekowych.
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Przystąpiono do głosowania

Za 13
Przeciw- O
Wstrzymało się - O

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad.6) .
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowejGminy Świlcza na rok 2017.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały z której wynika, ze zwiększa się dochody budżetowe

o kwotę l 293038,73 zł, na którą składają się wpływy ie sprzedaży składników majątkowych 
w kwocie l 050201,00 zł; wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych VAT-w kwocie 241 546,23 zł; i wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych
- w kwocie l 291,50 zł. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę l 293 038,73 zł, z przeznaczeniem
na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa i modernizacja dróg gminnych - w kwocie
350 20 l ,00 zł; zakup usług pozostałych - w kwocie l 291,50 zł; podatek od towarów i usług (VAT) 
w kwocie 241 546,23 zł; wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie ulic, placów
i dróg- w kwocie 350000,00 zł; wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa obiektów
sportowych - w kwocie 350 000,00 zł.

Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Publicznych, Gospodarki, Ochrony
środowiska i Spraw Regulaminowych.

Przystąpiono do głosowania

Za 13
Przeciw - O
Wstrzymało się - O

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad. 7).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowanie nieruchomości Powiatowi
Rzeszowskiem u

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały w której wyraża się zgodę na darowanie Powiatowi
Rzeszowskiemu, na cele publiczne (infrastruktury drogowej), nieruchomości położonej w Trzcianie
i oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka Nr 349/4, o powierzchni 0,1644 ha. Jednocześnie

odczytał autopoprawkę do niniejszej uchwały gdzie proponuje się po wyrazie "publiczne" dodaje się

wyrazy ,,(infrastruktury drogowej)", a po wyrazach ,,0,1644 ha" postawić kropkę a pozostała treść

skreślić.

Przystąpiono do głosowania autopoprawki
Za przyjęciem autopoprawki - 13
Przeciw - O
Wstrzymało się - O
Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

Pan Piotr Wanat - odczytał treść uchwały wraz z naniesioną poprawką.

Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Spraw regulaminowych.
Głosowanie

Za-13
Przeciw- O
Wstrzymało się - O
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Rada Gminy jednogłośniepodjęła w/w uchwałę.

Ad. S).
Podjęcie uchwały w sprawie przejęciaod Powiatu Rzeszowskiego zadania obejmującegoniektóre
aspekty zarzadzania odcinkami dróg powiatowych usytuowanymi w granicach administracyjnych
Gminy Świlcza.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały z której wynika, że wyraża się zgodę na przejęcie od
Powiatu Rzeszowskiego zadania zarządzaniadrogami powiatowymi: Nr 2150R Kupno - Bratkowice
Trzciana, na odcinku od km 11+250 do km 12+080; Nr 1333R Czarna Sędziszowska- Bratkowice
Miłocin, na odcinku od km 4+490 do km 5+380; Nr 1386R Mrowla - Świlcza na odcinku od km 1+600
do km 3+ 140; Nr 1377R Przybyszówka - Rudna Wielka - Rudna Mała - Zaczernie - Nowa Wieś, na
odcinku od km 2+465 do km 3+225, usytuowanymi w granicach administracyjnych Gminy Świlcza, w
zakresie pełnienia funkcji inwestora oraz utrzymania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji zadań
pn.: Przebudowa drogi powiatowej klasy Z Nr 2150R na długości 828,77 m, polegająca na budowie
śc ieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr 2693 /3 oraz 6828 w miejscowości

Bratkowice" . Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333R klasy Z na długości 865,15 m na działkach Nr
2074, 137511 , obręb 0007 Rudna Wielka, 1614/2 obręb 0005 Mrowia oraz przebudowa drogi
powiatowej Nr 1386R klasy L na długości 1534,85 m na działce Nr 1080/1 obręb 0008 Świlcza

polegająca na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej" Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1377R klasy L na długości 757,91 m, polegająca na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji
deszczowej na działce Nr 784/2, obręb 0007w miejscowościRudna Wielka", planowanych do realizacji
w ramach projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilnościmieszkańcówpoprzez
usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego" .

Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Spraw regulaminowych.
Pan Piotr Wanat - zapytał, czy te drogi zostają przejęte w zarząd na czas realizacji inwestycji, czy
również na okres trwałości projektu?
Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy - wyjaśnił, że drogi są przejmowane również na okres trwałości

projektu tj. na 5 lat.
Pan .Kazimierz Ozimek Radca Prawny - wyjaśnił, że przejęcie w zarząd dotyczy tylko aspektu
inwestowania w owe przedsięwzięcia tam wymienione, a nie w całości jako zarządcadrogi.
Pan Tadeusz Pachorek Radny Rady Powiatu - stwierdził, że działanie Gminy niweluje złe

apliko wanie w środki w ramach ROF ponieważ Powiat jest z założenia wykluczony z aplikacji o te
środki i realizacja tych zadań poprawi bezpieczeństwow obrysie tych miejscowości również pozwoli
to w przyszłości zwolnić pewne środki, które musiałoby się na te odcinki wydać. Będzie to z korzyścią

dla innych miejscowości.

Przystąpiono do głosowania

Za-13
Przeciw - O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad. 9).
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Rzeszów w przedmiocie realizacji zadania
publicznego polegającego na świadczeniu, przez ŚrodowiskowyDom Samopomocy w Woliczce,
uslug dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Osiedla Bzianka w Gminie Rzeszów.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały z której wynika, że wyraża się zgodę na zawarcie
porozumienia z Gminą Rzeszów w przedmiocie realizacj i zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej polegającego na świadczeniu - przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce
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prowadzony przez Gminę Świlcza - usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na
terenie Osiedla Bzianka w Gminie Rzeszów.

Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.

Przystąpionodo głosowania

Za-13
Przeciw- O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę

Ad. 10).
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do realizacji Projektu pn. "Rozwój
gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie
zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały w której wyraża się wolę przystąpienia Gminy Świlcza,

w charakterze Partnera Projektu, do realizacji Projektu pn. "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz
poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na
terenie ROF" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20 14-2020 w formule
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach trybu pozakonkursowego, zwanego da lej "Projektem",
w partnerstwie ze Związkiem Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa jako Liderem Projektu
oraz innymi gminami - członkami Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jako
Partnerami Projektu. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Świlcza, w charakterze Partnera
Projektu, umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu ze Związkiem Gmin Podkarpacka
Komunikacja Samochodowa jako Liderem Projektu oraz pozostałymi Parterami Projektu. Gmina
Świlcza zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych niezbędnych do
realizacji Projektu, w części Projektu jej dotyczącej.

Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych .

Pan Piotr Wanat - zapytał jakie środki Gmina musi zabezpieczyć na ten projekt, jaka jest wartość

procentowa projektu?

Pan Sławomir Styka Z-ca Wójta - wyjaśnił, że na ten projekt jest przeznaczona kwota ponad
7.000.00,00 zł , a wkład własny D. 15%, czyli ponad 1.000 .00,00 zł.

Wójt - poinformował, że pojawiają się sugestie, żeby wypracowane nadwyżki budżetowe przeznaczyć

na realizację różnych celów. Wyjaśnił, że nadwyżki te zostają przeznaczone na wkład własny do tego
projektu oraz na spłatę zadłużenia. Należy o tym pamiętać bo łatwo jest wydawać pieniądze, gorzej
później je pozyskać i te programy zrealizować.

Przystąpionodo głosowania

Za -l3
Przeciw- O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę
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Ad. 11).
Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

w przedmiocie połączeniaGminy Ś wilcza z miastem na prawach powiatu Rzeszów.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały z której wynika, że zostaną przeprowadzone konsultacje
z mieszkańcami Gminy Świlcza w celu poznania ich opinii o proponowanym połączeniu Gminy
Świlcza z miastem na prawach powiatu Rzeszów. Konsultacje przeprowadzone zostaną na Zebraniach
Wiejskich - zwołanych i przeprowadzonych zgodnie z zasadami określonymi w ich statutach - we
wszystkich sołectwach Gminy Świlcza, a mianowicie w sołectwach : Błędowa Zgłobieńska,

Bratkowice, Dąbrowa, Mrowia, Rudna Wielka, Świlcza, Trzciana i Woliczka. O terminach i miejscach
Zebrań Wiejskich, w trakcie których odbędą się konsultacje, mieszkańcy sołectw zostaną

powiadomieniu przez sołtysóww sposób zwyczajowo przyjęty w tych sołectwach, nie później niż na 7
dni przed ich planowanym odbyciem. Przedmiotowe powiadomienie zamieszczone zostanie również

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świlcza oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Świlcza. Stanowisko mieszkańców zostanie wyrażone w formie uchwał Zebrań
Wiejskich, będących wy nikiem głosowania uczestników tych Zebrań w odpowiedzi na następujące

pytania: "Kto jest za połączeniem Gminy Świlcza z miastem na prawach powiatu Rzeszów", "Kto jest
przeciwny połączeniu Gminy Świlcza z miastem na prawach powiatu Rzeszów" oraz " Kto się

wstrzymał od głosu w sprawie połączeniaGminy Świlcza z miastem na prawach powiatu Rzeszów".

Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki ,
Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.

Pan Piotr Wanat - poruszył sprawę uczestników zebrań wiejskich, którzy mogą w nich uczestniczyć

nie będąc zameldowanym na terenie danego sołectwa.

Wójt - wyjaśnił, że za porządek przeprowadzenia zebrania oraz listę obecności odpowiada sołtys

danego sołectwa. Wyjaśnił również, że został przyjęta formuła głosowania na zebraniach wiejskich,
gdyż uważa, że należy się spotkać z mieszkańcami każde4go sołectwa. Spotykając się z mieszkańcami

i dopiero później wprowadzać procedury głosowania to nie byłoby wtedy czasu na dyskusję, a na
miejscu trzeba rozwiać wątpliwości i wówczas przystąpić do procedury głosowania. To jest najlepsza
forma z uwagi na to, że ludzie, którzy uczestniczą w zebraniach wiejskich, aktywnie udzielają się w
środowisku lokalnym, na pewno na to zebranie przyjdą,jednocześniezaapelowałdo radnych i sołtysów
o zachęcanie mieszkańców o jak naj liczniejsze przybycie na dzień konsultacji w danym sołectwie, gdyż

jest to przyszłość funkcjonowania na kolejne lata.

Pan Tadeusz Pachorek - przychylił się do apelu Pana Wójta ponieważ jako władze Powiatu
Rzeszowskiego też zostali zobligowani do przeprowadzania konsultacji w zakresie wyłączen i a Gmin y
Świlcza z obszaru Powiatu Rzeszowskiego w związku z próbą jej włączenia do Miasta Rzeszów.
Metoda taka była stosowana w Gminie Trzebownisko, i zebrania wiejskie cieszyły się dużą frekwencją.

Pan Piotr Wanat - sprecyzował swoje pytanie, dot. zweryfikowania listy obecności uczestników
zebrania wiejskiego, aby sprawdzić, czy są to mieszkańcy zameldowani na terenie Gminy Świlcza.

Pan Kazimierz Ozimek Radca Prawny - wyjaśnił, że osoby te nie muszą być zameldowane, ale muszą

stale mieszkać na terenie danej miejscowości.

Pan Jerzy Stokłosa - zauważył, że powinny głosować osoby , które zamieszkują w danym sołectwie,

gdyż może się zdążyć tak, że pewna grupa osób będzie jeździła po wszystkich zebraniach wiejskich i
brała udział w głosowaniu, ponadto sołtysi powinni poinformować, że lista obecności będzie

weryfikowana, a osobom, które nie mieszkają w danym sołectwie głosy trzeba będzie wycofać.

Przystąpionodo głosowania

Za-12
Przeciw- O
Wstrzymało się - l
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Rada Gminy podjęła w/w uchwałę

Ad. 12).
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świlcza a także zakresu kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystywania.

Pan Piotr Wanat - przedstawił projekt uchwały z której wynika, że uchwała ta uchyla poprzednie
uchwały w tym zakresie w związku z nowelizacja źródeł prawa regulujących dotacje oświatowe.

W podejmowanej uchwale jest przedstawiony nowy sposób obliczania wysokości dotacji oświatowej

z budżetu gminy dla jednostek dotowanych.
Pan Marcin Żańczak - poinformował, że Komisja Finansów Publicznych, Gospodarki , Ochrony
Środowiska i Spraw regulaminowych nie zajmowała się projektem w/w uchwały.

Pani Barbara Buda - Poinformowała, że Komisja Edukacji ,Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej

również nie analizowała projektu wyższej uchwały.

Przystąpiono do głosowania

Za -12
Przeciw - O
Wstrzymało się - l
Rada Gminy podjęła w/w uchwałę

Ad. 13).

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Świlcza
Kamila Skwiruta.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały z której wynika, że z dniem l stycznia 2017 L , to jest z
dniem wejścia w życie zmiany w podziale terytorialnym polegającej na wyłączeniu z Gminy Świ!Cza

obszaru sołectwa Bzianka stanowiącego okręg wyborczy Nr 7 do wyboru Rady Gminy Świ!Cza i
włączeniu tego obszaru do miasta na prawach powiatu Rzeszów, stwierdza się wygaśnięcie mandatu
radnego Kamila Skwiruta wybranego w tym okręgu z listy Nr 24 Komitetu Wyborczego Wyborców
"Razem dla Gminy.

Przystąpiono do głosowania

Za-13
Przeciw- O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę

Ad. 14).
Sprawy różne i wolne wnioski.

Pan Zbigniew Pasterz Sołtys wsi MrowIa - wystąpił z zapytaniem dlaczego sołtysi nie zostali
zaproszeni na XXXV sesję Rady Gminy w dniu 18 stycznia 2017 L

Wójt - wyjaśnił, że sesję nadzwyczajną zwołuje się poza sesjami ustalonymi w planie pracy Rady
w przypadkach szczególnych w których zachodzi potrzeba załatwienia sprawy wyn ikłej

niespodziewanie a przy tym nie cierpiącej zwłoki. Jej pilność sprawia, że rozstrzygnięcia nie można

odłożyć do kolejnej sesji zwyczajnej. Również porządek obrad sesji nadzwyczajnej jest specyficzny
poza otwarciem i zamknięciem sesji oraz zatwierdzeniem porządku, które to akty są konieczne
w przypadku takiej sesji może on zwierać tylko te sprawy z powodu których sesję nadzwyczajną

zwołano, Pominięte powinny być komunikaty, informacje, sprawozdania, interpelacje, zapytania, wolne
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wnioski itp. Również są specyficzne warunki zwoływania takiej sesji . Sesja dotyczyła tylko i wyłącznie
służebności, gruntu, który został sprzedany pod zbiornik retencyjny. Nie było tam spraw, które
dotyczyły jakiegokolwiek sołectwa. Sesja ta została zwołana w sposób prawidłowyczyli zawiadomienie
było zarówno na stronie internetowej na tablicy informacyjnej oraz na BlP-ie.
Pan Piotr Wanat - poinformował, że sesja miała charakter techniczny, nie podejmowano żadnych

decyzji tylko i wyłącznie wskazanie służebności.

Wójt - zachęcił do zapoznania się ze stronami urzędowymi i w sytuacji, kiedy trzeba podjąć decyzję

natychmiast nie wymagać od Gminy uruchamiania i realizowania dodatkowej procedury. Stwierdził, że

wszyscy mają pełna informację i po to wykorzystuje się takie formy przekazywania informacji które są

zatwierdzone urzędowo, żeby ich nie dublować w sytuacjach nadzwyczajnych.
Wójt - odniósł się do sprawy odśnieżaniałącznika, która została zgłoszona na ostatniej sesji przez Pana
radnego Tomasza Salacha. Poinfonnował, że została ona przedstawiona do Zarządu Dróg Powiatowych
i ten temat jest załatwiony. Jednocześnie poinformował, że w sprawie interpelacji Pana Bąka dot.
przystanku zostały przekazane informacje. Następnie poruszył sprawę konsultacji i wyjaśnił, że o ile
w Bziance temat był łatwy do wytłumaczenia to dzisiaj jest mowa o fuzji dwóch samorządów

terytorialnie podobnych tj. o powierzchniach około 100 km2 każdy. Poddał do przemyślenia temat
szukania środków finansowych i lokowania tych środków, które są środkami poza budżetowymi

w wysokości ok. 20.000.000,00 zł. Robimy to przez dwa lata, robione w tempie milion na miesiąc, i nie
robi się tego milion na miesiąc dlatego , że jesteśmy słabi tylko trzeba przygotować dokumentację

a w międzyczasie zmieniają się jeszcze warunki finansowania. Należy sobie wyobrazić, że jeżeli jest
deklaracja lub zachęta w postaci bonusu w wysokości potencjalnych 100.000.000,00 zł o których się

mówi, to wydaje się że to nie będzie taka kwota, to trzeba by przyjąć i dziś jako Rada procedować

około 50.000.000, 00 zł na miesiąc i zachodzi pytanie jak ulokować takie inwestycje, co przekazać

mieszka ńcom w sytuacji kiedy nie ma planu przestrzennego zagospodarowania a też nie wiadomo co
będzie . Niejest możliweaby ktokolwiek był w stanie przekazać informacje od mieszka ńc ów od których
"tak jak uważam i to jest moje subiektywne zdanie nie mam mandatu" gdyż żadna z osób idąca do
wyborów nie deklarowała w swoim programie połączenia z Miastem Rzeszów.
Pan Piotr Wanat - odczytał regulacje prawne z ustawy o Samorządzie Gminy dot. zwoływania sesji
i zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Pana Marcina Żanczaka o zwołanie posiedzenia Komisji
Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych, spotkać się

z gremium sołtysów, wysłuchać wszystkich wątpliwości i może uda się znowelizować prawo lokalne ,
statut i zostanie przyjęta jakaś rozsądna regulacja.
Pan Zbigniew Nowak sołtys wsi Woliczka - poruszył sprawę mieszkańców wsi Świlcza, którzy czując

się mieszkańcami Woliczki na zebrania wiejskie przychodzą do Woliczki, i zapytał jak ich traktować.

Radca Prawny - wyjaśnił, że w kwestii prawa do udziału w zebraniu wiejskim istotnie jest nie
zameldowanie tylko zamieszkanie. Uprawnionymi do udziału w zebraniu będą mieszkańcy danego
sołectwa.

Zbigniew Pasterz - stwierdził, że sołtys wszystkich zna i nie ma problemu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat zamknął
posiedzenie XXXVI sesji Rady Gminy która trwała od godz. 15.30 do 16.55

Protokołowała: Bożena Pięta


