
RADA GMINY
ŚWILCZA

ROTOKÓL Nr 37/2017
XXXVII sesji Rady Gminy Świlcza

z dnia 20 lutego 2017 r.

1

XXXVIl 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
100% 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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy

finansowej Gminy Świlcza..
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.
5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do

nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świlcza.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (dz. nr 5800/61
w Bratkowicach).

8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej ( dz. nr 3499/l Świlczy).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowych przystanków

komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 1335 R relacji Będziemyśl - Klęczany 
Bratkowice.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z miastem na prawach powiatu Rzeszów
w przedmiocie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu, przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce, usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
zamieszkałych na terenie miasta powiatu Rzeszów.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat - zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić

przed sprawami różnymi i wolnymi wnioskami dodatkowe punkty, a mianowicie:

11 . Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Wspólnie do sukcesu"
realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-20120.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Razem do przyszłości"

realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-20120.

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

14. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przystąpiono do głosowania ustalonego porządku obrad wraz z naniesionymi zmianami
Za przyjęciem porządku obrad głosowało - 14
Przeciw -O
Wstrzymało się - O

Porządek obrad wraz z naniesionymi zmianami został przyjętyjednogłośnie.
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Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. 1).
Protokoły z XXXVI sesji Rady Gminy przyjęto bez uwag.

Ad. 2)
Informacje z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy - przedstawił Z-ca Wójta Pan
SławomirStyka.

Ad.3 ).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Świlcza.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały z którego wynika, że zmiana polega na wprowadzeniu
dwóch przedsięwzięć o nazwach .Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie
Świlcza" i - "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców

poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF", a co za tym
idzie zwiększa się limit zaciągania zobowiązań na powyższe przedsięwzięcia w
poszczególnych latach.
Pan Marcin Żańczak - Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony
Środowiska i Spraw Regulaminowych - poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez w/w komisji.

Przystąpiono do głosowania:

Za-14
Przeciw -o
Wstrzymało się - O
Rada Gminyjednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad. 4).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcza na rok 2017.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały. Z załączonego do w/w projektu uchwały uzasadnienia
wynika, że realizując projekty:
- "Podniesienie efektywnościi dostępności e-usług w Gminie Świlcza" należy zabezpieczyć
środki w budżecie gminy w wys. 160 000,00 zł jako środki własne. Projekt ten przyczyni się

do powiększenia oraz poprawy jakości i dostępności zarówno katalogu usług świadczonych

drogą elektroniczną,jak równieżdo zwiększenia stopnia dostępnoścido różnorodnych zasobów
cyfrowych - mających zastosowanie w funkcjonowaniu administracji. Realizacja
przedsięwzięciaprzyczyni się do wykreowania szeregu korzyści społeczno-gospodarczych.

- "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez
usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" należy

zabezpieczyć środki w budżecie gminy Świlcza w wys . 351 000,00 zł jako środki własne.

Celem powyższego projektu jest podnoszenie jakości życia w Rzeszowskim Obszarze
Funkcjonalnym poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług publicznych oraz
rewitalizacji przestrzeni publicznej polegających na np. przebudowie zatok autobusowych czy
też na budowie parkingów.
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Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki ,
Ochrony Środowiska i Spraw regulaminowych dla w/w projektu uchwały.

Przystąpiono do głosowania:

Za - 14
Przeciw -O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad. 5).
Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawąPrawo Oświatowe.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały.
Pani Eliza Oleszak Dyrektor Centrum Usług Wspólnych - wyjaśniła, że w uchwale przedstawiony
jest plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza, oraz granice ich
obwodów i plan sieci klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych
przez Gminę Świlcza oraz granice ich obwodów , na okres od I września 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2019 r. oraz projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Świlcza, oraz granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 r.

Przystąpiono do głosowania:

Za -14
Przeciw -O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę .

Ad. 6).
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zb iorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świlcza.

Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały.
Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.
Przystąpiono do głosowania

Za- B
Przeciw -O
Wstrzymało się - 1
Rada Gminy podjęła w/w uchwałę 13 głosami za i jednym wstrzymującym się.

Ad. 7).
Podjęcie uchwały w sprawi nabycia nieruchomościgruntowej.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały z którego wynika, że wyraża się zgodę na nabyc ie
nieruchomości gruntowej zabudo wanej przepompownią ścieków, położonej w Bratkowicach i
oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działkaNr 5800/61 o powierzchni 0,0108 ha, Na przedmiotowej
działce zlokalizowane jest urządzenie służące do odprowadzania ścieków tj. przepompownia ścieków.

W celu uregulowania własnośc i terenu zabudowanego przepompownią podjęto starania o nabycie
gruntu.

Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych, Gosp odarki,
Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.
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Przystąpiono do głosowania:

Za- 14
Przeciw -O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy j ednogłośn ie podjęła w/w uchwałę .

Ad. 8).
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomościgruntowej.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały z którego wynika, że wyraża się zgodę na nabycie
nieruchomości gruntowej położonej w Ś wilczy i oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka

Nr 349911. Działka zajęta jest pod drogę ogólnodostępną, w związku z czym Gmina podjęła

starania o nabycie ww. gruntu.

Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych , Gospodarki ,
Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych . Jednocześnie wyjaśnił, że część działki została zajęta

pod drogę i wyasfaltowana w poprzedniej kadencji i obecnie należy tę sprawę uregulować.

Pan Seweryn Kornak - w związku z tym, że w Świlczy istn ieją inne podobne sytuacje zapytał, czy są

prowadzone rozmowy i czy jest szansa na uregulowanie tego typu spraw.
Pan SławomirStyka Z-ca Wójta - wyjaśnił, że jeżeli tylko takie sytuacje są znane to prowadzone są

starania, aby polubownie załatwiać tego typu sprawy. Takich sytuacji jest dość dużo bo wiele z tych
dróg nie było wytyczane po śladzie geodezyjnym tylko po śladzie biegnącej drogi i niejednokrotnie te
drogi wchodzą w tereny prywatne jest to dość kłopotliwe i kosztowne dla gminy.

Przystąpiono do głosowania :

Za-14
Przeciw -O
Wstrzymało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę .

Ad. 9).
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania lokalizacji nowych miejsc przystanków komunikacyjnych
przy drodze powiatowej Nr 1335 R relacji Będziemyśl- Klęczany - Bratkowice.
Pan Piotr Wanat - oczytał projekt uchwały.

Pan Marcin Żańczak - przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych.
Pan Dominik Bąk - podziękował w imieniu mieszkańców Bratkowic .Dąbry" za pozytywne
rozpatrzenie interpelacji
Przystąpiono do głosowania:

Za -14
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.
Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały z której wynika, że wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia
z miastem na prawach powiatu Rzeszów w przedmiocie realizacji zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej polegającego na świadczeniu - przez Środowiskowy Dom Samopomocy
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w Woliczce prowadzony przez Gminę Świlcza - usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
zamieszkałych na terenie miasta na prawach powiatu Rzeszów. Jednocześnie traci moc uchwała

Nr XXXVI/228/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zawarcie
porozumienia z Gminą Rzeszów w przedmiocie realizacji zadania publicznego polegającego na
świadczeniu, przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce 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.
Przystąpiono do głosowania:

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

Ad. H).
Podjęcie uchwały w sprawie przYJęcia do realizacji projektu pn. "Wspólnie do sukcesu"
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-20120.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały z którego wynika, że wdrażany przez Szkołę Podstawową

Nr l im. Marii Konopnickiej w Mrowli w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Stanisława

Konarskiego w Zaborowie (Gmina Czudec), Gminą Wiśniowa i Zespołem Szkół im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Połom i (Gmina Niebylec) - projekt pn. "Wspólnie do sukcesu" współfinansowanyze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Działanie 9.2 .Poprawa jakości kształcenia

ogólnego". Realizacja projektu nastąpi w okresie od l marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Gmina
Świłcza zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie kwoty 12 672,00 zł tytułem wniesienia wkładu

własnego w realizację projektu.
Seweryn Kornak - zapytał jaki jest poziom dofinansowania w tym projekcie?
Pan SławomirStyka - Z-ca Wójta - wyjaśnił, że jest to 15% dofinansowania.
Piotr Wanat - przypomniał, że szkoły mogły skorzystać z projektu "Wyrównie szans" jeżeli wyniki
egzaminów były w staninach poniżej oczekiwań.

Pan Sławomir Styka - poinformował, że program jest nadal realizowany i zachęcił Dyrektorów do
udziału w tym projekcie oraz że wyniki i staniny nie są brane pod uwagę.

Przystąpiono do głosowania:

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

Ad. 12).
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Razem do przyszłości"

realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-20120.

Pan Piotr Wanat - odczytał projekt uchwały z którego wynika, że wdrażany przez Zespół Szkół

w Bratkowicach w partnerstwie z Zespołem Szkół w Przewrotnem (Gmina Głogów Małopolski),

Zespołem Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiegow Połom i (Gmina Niebylec) i Zespołem Szkół im.
Jana Pawła II w Stępinie (Gmina Frysztak) projekt pn. "Razem do przyszłości" współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Działanie 9.2 "Poprawa jakości kształcenia

ogólnego". Realizacja projektu nastąpi w okresie od I marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Gmina
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Świlcza zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie kwoty 13 312,00 zł tytułem wniesienia wkładu

własnego w realizację projektu, o którym mowa w § l.

Przystąpiono do głosowania :

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

Ad. 13).

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Rady Gminy ŚwilczaKamila Skwiruta.
Pan Piotr Wanat - odczytał projekt w/w uchwały. , oraz uzasadnienie, które brzmi "W myśl art. 390 §
l pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, jeżeli zjednostki zostaje wyłączony obszar
stanowiący [. . .] okręg wyborczy dla wyborów danej rady i zostaje on włączony do sąsiedniej jednostki,
mandat radnego stale zamieszkałego i wybranego w tym okręgu nie wygasa z mocy prawa lecz staje się

on radnym rady w jednostce powiększonej. W tym stanie rzeczy brak było podstaw do stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego Kamila Skwiruta zamieszkałego i wybranego w okręgu wyborczym
Bzianka, włączonym do miasta na prawach powiatu Rzeszów. "
Pan Seweryn Kornak - odniósł się do podejmowanej uchwały zastanawiając się co się zmieniło od
ostatniej sesji, że nie było wiadomo że tego mandatu nie można wygas ić, a teraz tę uchwałę uchylamy .
Drugie pytanie to czy nie robione j est to nieprzemyślanie wprowadzając dodatkowe projekty uchwał

konsultacji, radni nie mają możliwości i działają pod presją zapoznania się z projektami uchwał.

Stwierdził, że jest zaskoczony, bo nie wiadomo co się stało od 28 grudnia, kiedy Pan Kamil Skwirut
został pożegnany i stwierdził, że to j est ujma na honorze dla obecnej Rady, że taka rzecz miała miejsce
i wystąpiła . Odszedł cały okręg wyborczy w którym startował Pan Kamil Skwirut i należało się

zastanowić , że skoro jest radnym od l styczn ia 20 l7r na terenie miasta na prawach powiatu Rzeszów,
to się tego mandatu nie wygasza.
Radca Prawny - przyznał rację radnemu Sewerynowi Kornakowi, stwierdzając, że uchwała

stwierdzająca wygaśnięcie mandatu radnemu Kamilo wi Skwirutowi nie powinna być podejmowana
i w związku z tym jest ona uchylana.

Przystąpiono do głosowania:

Za- 14
Przeciw -o
Wstrzym ało się - O
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad. 14).
Sprawy różne i wolne wnioski
Pan Sławomir Styka Z-ca Wójta Gminy - podziękował miejscowościom, które aktywnie i ze
zrozumieniem włączyły się do konsultacji
Pani Natalia Skuba-Więclaw - zwróciła się z prośbą o dostosowanie nowo powstałych przystanków
do standardu jak przystanki zgłoszone uchwałą z 30 stycznia 2017 do ROf-u , aby były wykonanie
wiaty i zatoczki autobusowe.
Pan SławomirStyka - poinformował, że sprawa ROf -u doprecyzowania fiszki transportowej została

złożona na Zarząd Województwa Podkarpackiego w Urzędzie Marszałkowskim . Jednocześnie

poinformował, że tych dwóch zatok to tego wniosku nie uda się zrobić bo wymaga to projektu
i uzgodnienia z Zarządem Transportu Powiatowego, ale zostaną poczynione starania, aby przystanki
były takie jak na terenie gminy.
Pan Seweryn Kornak - zwrócił sir z prośba w imieniu Rady Rodziców Zespołu Szkół w Świłczy o
zakup 250 krzeseł do nowej hali w Swiłczy, z uwagi na to, że na ostatnio organizowanej uroczystości

z okazjo dnia seniora w Domu Strażaka gdzie przyszło bardzo dużo osób. W związku z tym, że jest
nowa, piękna hala w przyszłośc i tam można by organizować tego typu uroczystośc i na nowym obiekcie.
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Pan Sławomir Styka - poinformował, że radni Pan Tomasz Biały i Pan Marcin Żańczak j uż tak i
wniosek złożyli.

Pan Tadeusz Pachorek - zaproponował, aby oprócz krzeseł została zakupion a również wykładzina,

która zabezpieczy przed zniszczeniem nawierzchni.
Pan Piotr Wanat - zapytał, czy sala w Domu Strażaka już nie wystarcza na takie uroczystości , jest za
mała?

Pan Seweryn Kornak - poinformował, że z informacji , którą przekazała Pani Dyrektor wynika, że w
uroczystości wzięło udział około 250 osób więc to trochę mało miejsca.
Zbigniew Pasterz - podziękował pomysłodawcy czerwonych koszulek, które na zebraniach wiejskich
w sprawie konsultacji motywowały do podjęcia właściwej decyzji.
Pan Sławomir Styka - wyjaśnił, że czerwona koszulka posiada logo Gminy Świlcza z napisem
"Mieszkam w Gminie Świlcza tu jest mój dom" w ramach promocji zaakcentowania ważności miejsca
w którym mieszkamy.
Pan Tadeusz Pachorek - poinformował, aby w przypadku awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych
dzwonić na nr telefonu, który jest podany na każdej fakturze , a nie na telefony prywatne, gdyż

uniemożliwia to kontaktowanie się z ekipą, która w danym momencie usuwa awarię.

Pan Sławomir Styka - poinformował, że w sprawie zakupu krzeseł odpowiedzi udzieli na następnej

sesji Rady Gminy.

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

Protokołowała : Bożena Pięta
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