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z zeorania wiejskiego odbytego w

Porządek zebrania;

1. Otwarcie i powitanie.

2. Powołanie protokolanta.

3. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania.

4. Informacja sołtysa.

5. Wystąpienie Pana Wójta.

6. Wystąpienie Pana Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Pana Tadeusza Pachorka .

7. Dyskusja i sprawy różne.

8. Zakończenie zebrania.

Ad 1. Zebranie otworzył sołtys wsi pan Ryszard Franczyk witając zaproszonych

gości i mieszkańców Bratkowic.

Ad 2. Na protokolanta powołano Urszulę Kiszka.

Ad 3. Protokół z ostatniego zebrania decyzją zebranych nie został odczytany.

Protokół został udostępniony do wglądu.

Ad 4. Sołtys odczytał informację z prac wykonanych na terenie Bratkowic w

okresie 15-09-2014 -11-01-2015r.

Ad 5. Na wstępie pan wójt podziękowałmieszkańcomBratkowic za udział w

wyborach i za poparcie jakie otrzymałw wyborach na wójta gminy Świlcza.

Wielki dług wdzięczności którym został obdarowany postara się odpracowaćw

ciągu 4 lat trwania kadencji .

Kilka zadań które są lub będą realizowane na terenie Bratkowic;



• Budowa szlaku pieszo -rowerowego jest na ukończeniu, koszt tej inwestycji

457,600 zł brutto dotacje -163 tys.

• Odprowadzenie wód opadowych przy drodze powiatowej na Czekaju

prace rozpoczną się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Nakład na tą inwestycję to około 40 tys.

• Kolektor sanitarny w stronę Mrowli są tam działki pod budownictwo

jednorodzinne które można uzbroićw kanalizację.

• Dostępność radnych -radni będą realizowaćswoje dyżury, komunikacja

z radnymi będzie lepsza.

• Zwiększenie ilości kursów autobusowych MPK - na tą chwilę nie jest to

możliwe ze względów finansowych.

• Odwodnienie rowu koło domu kultury -jest brak kolektora jeśli go nie

będzie na dalszym odcinku to zostanie zbudowany zbiornik rozsączający.

• Drogi gminne - będą prowadzone prace doraźne i bieżące naprawy.

• Oświetlenie - udało się wynegocjować z zakładem energetycznym niższą

stawkę za obsługę lamp I oszczędności będą też z wymiany lamp dzięki

tym oszczędnościombędzie możliwośćwydłużenia czasu świecenia lamp

ulicznych.

• Czas dla młodzieży - w domu strażaka jest nowa świetlica która zostanie

otwarta w czasie ferii zimowych.

• Odśnieżanie i odladzanie - gmina odpowiada za drogi gminne.

• Sprawa działek w Bratkowicach - budżet gminy musi być zasilany ze

sprzedaży mienia komunalnego które to mienie zostało przyjęte do

budżetu w wysokości 1mil 700 tys. zł.

Ad 6 . Pan Pachorek rozpoczął od podziękowania za poparcie w wyborach do

rady powiatu. Jednym z dwóch dużych projektów drogowych realizowanych

przez powiat jest projekt rewitalizacji drogi powiatowej do Miłocina do Czarny

Sędziszowskiej I zadanie to opiewa na 6 mil zł.- udział gminy to 1 mil 250 tys.

zł. I a udział powiatu 1 mil 750 tys. zł. Zostanie wykonana nawierzchnia łącznie

z chodnikami. Droga od kościoła w stronę lasu nie będzie jeszcze

remontowana z powodu braku ostatecznej decyzji sądowej firma Budimex

zrobiła odwołanie. Droga ze Świlczy do Mrowli została wyremontowana

łącznie z chodnikami.

Ad 7. Dyskusja i sprawy różne.



• p. Zięba - czy wzrosną podatki od nieruchomości ?

p. Wójt -nle podatki nie ulegną zmianie .

• p. Kapusta - na olszynkach koło Trzciany zniszczona jest melioracja a

opłaty są dalej naliczane, czy te tereny nie powinie być zwolnione od

opłat?

p. Wójt - pytanie powinno być kierowane do spółki wodnej .na zebraniu

spółki ta sprawa zostanie poruszona.

• p.Sczepanik - odpływ cieku wodnego na Piaskach koło nr186 b z tyłu na

łąkach nie został oczyszczony, droga strategiczna podczas deszczu

zamienia się w staw bo brak jest odpływu a jest to droga

wyremontowana.

• p. Chmaj - czy ceny wody i kanalizacji wzrosną?

p. Pachorek - kalkulacja cen jest na ukończeniu, cena za wodę nie ulegnie

zmianie, a cena za kanalizację wzrośnie o około 60 gr.

• p. Homa - brak oświetlenia na odcinku ok. 150 - 200 m za mostem jaka

jest możliwośćzrobienia tego oświetlenia?

• p. Bednarz - czy w naszej gminie są ulgi dla rodzin wielodzietnych na

wywóz śmieci? Czy przewiduje pan zastępcę i w jak ie dni pan Wójt

przyjmuje w urzędzie?

• p. Wójt - godziny urzędowania są codziennie od 7.00-do15.00. Zastępcy

wójta nie będzie. W ustawie nie ma żadnych zapisów o ulgach dla rodzin

wielodzietnych.

Pan sołtys odczytał anonim adresowany do straży gminnej od mieszkańca

Bratkowic odnośnie odśnieżania chodnika, przejeżdżającypług zasypuje

chodnik odnowa .Pan komendant poinformowałzebranych o obowiązku

odśnieżania chodnika przylegającego do posesji, straż gminna rozpocznie

kontrolę każdej posesji odnośnie kanalizacji, szczepienia psów, porządku

na posesji i numeru domu.

Z sali padały pytania odnośnie zadłużenia gminy, wysokość

wynagrodzenia wójta i radnych, nie równy podział dopłat do komunikacji

MPK, brak oświetlenia na wiadukcie. .

Prezentacja radnych i godziny dyżurów;



Barbara Buda - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i

Porządku Publicznego -dyżury w ostatni piątek miesiąca w sołtysówce od

godziny 18.00.

Natalia Skuba - Więcław - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - dyżury w

Zespole Szkół w każdy wtorek i czwartek od 16.00-17.30.

Wojciech Słowik - Wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz Członek

Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska - dyżury w

ostatni piątek miesiąca w sołtysówce o godz. 18.00.

Wojton Tomasz - Przewodniczący Komisji Budżetowo - Finansowej w

Radzie Powiatu Rzeszowskiego.

Ad 8. Zakończenie zebrania.

Po wyczerpaniu tematów pan sołtys zakończył zebranie.
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Gmina Świlcza


