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PROTOKÓŁ  Nr XLI/41/2013 
z  XLI  sesji  Rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  28  czerwca  2013r. 
 
 
 XLI  sesję  Rady  Gminy  Świlcza rozpoczął  i prowadził  Przewodniczący 
Rady – Pan Krzysztof  Ciszewski, witając wszystkich zebranych i zaproszonych 
gości.  Zgodnie z lista obecności w sesji uczestniczy  13 radnych co stanowi 
quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Wraz z 
zaproszeniami wszyscy radni otrzymali ustalony porządek sesji, Wójt do 
porządku sesji zgłosił dwa dodatkowe punkty, a mianowicie: 
 

1. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza 
na rok 2013. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Świlcza. 

P.Wójt 
 - chciałem się odnieść do tych dodatkowych punktów, jest to związane z 
PSeAPEM i środkami z UE na to zadanie w kwocie 160.782,43 zł., RARR 
przekazała na zawody strażackie  kwotę 1.500,00 zł. jednocześnie jest 
przeznaczona kwota w wysokości 7.902,00 zł. na  „Opracowanie Programu 
Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego” oraz kwota 250,00 zł. na „Opracowanie dokumentów  
strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu  
Operacyjnego Pomoc Techniczna” dlatego należy wprowadzić zmiany do 
uchwały budżetowej  i wieloletniej prognozy finansowej   
 
Porządek sesji wraz z dodatkowymi punktami poddano pod głosowanie. W 
wyniku głosowania porządek sesji został przyjęty jednogłośnie 13 głosami za i 
przedstawia się następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja  z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i sprawozdania finansowego 

Gminy Świlcza za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy  absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu Gminy Świlcza w roku 2012. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” za 2012 rok.  
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z 
siedzibą w Trzcianie” za 2012 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza 
na rok 2013. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Świlcza. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku XLI sesji  Rady Gminy. 
 

Ad.1. 
 
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie było, przyjęty został jednogłośnie. 
 

Ad.2. 
 
Informacje z realizacji uchwał podjętych na XL sesji w dniu 14 czerwca br., 
działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 15 do 27 czerwca br. przedstawił 
Wójt Gminy. 
 

Ad.3. 
 
P.Wójt 
 - budżet zamknął się kwotą - dochody  budżetowe  w kwocie 
44.057.553,07 zł. zostały wykonane w kwocie 43.507.425,80 zł. co stanowi 
98,75 % natomiast wydatki budżetowe w kwocie 43.194.904,15 zł. zostały 
wydatkowane w wysokości 41.628.237,05 zł. co stanowi 96,37%.   
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 było omawiane na wspólnym 
posiedzeniu komisji problemowych Rady Gminy. Wydatki majątkowe są 
porównywalne  z latami ubiegłymi. Chciałem  za to podziękować radnym i 
pracownikom Urzędu Gminy. To co założyliśmy zostało zrealizowane. 
Pani Stanisława Ruszel – Skarbnik Gminy 
 - omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012. Budżet został 
wykonany prawidłowo zgodnie  z art.242 ustawy o finansach publicznych. 
Zadłużenie wynosi  45,93%. Na koniec roku wystąpiło zadłużenie z uwagi na to, 
że niektóre faktury do zapłacenia w roku 2012 wpłynęły dopiero w styczniu 
2013r. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnień w podatku 
od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych wynoszą 
2.214.581,16 zł.  
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 - omówiła również bilans z wykonania  budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury, Sportu i 
Rekreacji , Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012 oraz bilans jednostki 
budżetowej 
Pan Radny Powroźnik Zbigniew – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 -  przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej do  sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Świlcza za rok 2012. Komisja Rewizyjna w dniach 23, 29 maja, 3 
i 5 czerwca br. dokonała analizy przedłożonego przez Wójta Gminy 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2012, analizy informacji o 
stanie mienia Gminy Świlcza. Ponadto Komisja dokonała szczegółowej analizy 
dochodów z tytułu podatków; rolnego, leśnego i od nieruchomości, dochodów 
z tytułu dzierżawy obiektów i gruntów , dochodów uzyskanych ze sprzedaży 
majątku gminy w świetle założeń w wieloletniej prognozie finansowej oraz 
analizy stanu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Świlcza. Odczytał protokół i 
podzielił się spostrzeżeniami i uwagami , które nasunęły się Komisji podczas 
kontroli. W dniu 5 czerwca 2013r. Komisja Rewizyjna  podjęła Uchwałę Nr 
1/2013 w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Świlcza za rok 2012 i 
wniosku do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tego 
tytułu i wnioskuje o udzielenie  absolutorium dla Wójta Gminy. 
Pan Krzysztof Ciszewski - Przewodniczący Rady Gminy  

- odczytał Uchwałę Nr V/50/2013 z dnia 21 maja 2013r. Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 
Wójta Gminy Świlcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012. 
P. Wójt 
 - chciałem podziękować Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej za tak 
wnikliwą analizę sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 i podzielenie 
się swoimi spostrzeżeniami, co do stawek czynszu to przygotuje nowe stawki, 
co do zatrudnienia to ja przeprowadzę rozmowy szczególnie z tymi ,którzy 
nabyli prawo do emerytury , rzeczywiście odeszła Przybyszówka, ale jak 
wcześniej wpływało do Urzędu 3 tys. pism tak  obecnie wpływa tych pism ok.12 
tys., sprzedaż majątku to jest bardzo zły okres na sprzedaż gruntów, ogłaszam 
przetargi , obniżam stawki i dalej ogłaszam przetargi bez efektu. Jeśli chodzi o 
zaległości podatkowe to sprawę Surmy muszę skierować do radcy prawnego i 
na pewno będziemy o swoje walczyć, co do Dąbrowy jest to złożone do 
komornika i do Agencji Nieruchomości bo trzeba z nim rozwiązać umowę 
P.Radny Powroźnik  Z. 
 - my sobie zdajemy sprawę z tego, że w Agencji czynsz płaci, a z 
ściągnięciem podatku Gmina ma problemy 
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P.Radny Eugeniusz Misiuda 
 -  skierować do radcy prawnego, czy nie możemy ściągnąć podatku z 
Agencji 
P.Pachorek Tadeusz – Radny Rady Powiatu 
 - poszukać firm windykacyjnych bo oni są bardziej skuteczni,  
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świlcza za rok 2012 wraz z 
sprawozdaniem z wykonania budżetu i przeprowadził głosowanie. Podczas 
głosowania  na sali obecnych było 13 radnych , i w/w uchwałę podjęli 
jednogłośnie. 
 

Ad.4. 
 
Przewodniczący Rady odczytał  Uchwałę Nr V/38/2013 z dnia 11 czerwca 2013r. 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Świlcza o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy 
Świlcza za 2012 rok oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium  z tytułu wykonania budżetu Gminy Świlcza za rok 2012  i 
przeprowadził głosowanie. W trakcie głosowania na sali obecnych było 13 
radnych. 
- za udzieleniem  Wójtowi absolutorium  głosowało – 13 radnych 
- przeciw  -  0 
- wstrzymało się od głosowania  -  0 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu w roku 2012 została podjęta 
jednogłośnie. 

 
P.Wójt 
 - podziękował za jednogłośnie udzielenie absolutorium, złożył 
podziękowanie radnym na ręce Przewodniczącego, Podziękował również Pani 
Skarbnik , Zastępcy Wójta za współpracę przy realizacji budżetu. 
 
P.Pachorek T. 
 - ja też chcę podziękować bo zatwierdzenie sprawozdania ZWiK  to jest 
min. ocena naszego zakładu, a co do oceny pracowników to nie będę się 
wypowiadał 
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Ad.5. 
 
P.Stanisława Ruszel – Skarbnik Gminy 
 - przedstawiła sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie za rok 2012  

Zastępca Przewodniczącego Rady P.Trala Damian odczytał projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury 
pod nazwą „Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w 
Trzcianie” za rok 2012 i Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie. W 
wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta została jednogłośnie 13 
głosami za. 
 

Ad.6. 
 
P. Stanisława Ruszel – Skarbnik Gminy 
 - przestawiła sprawozdanie finansowe za rok 2012 Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie 
 
 Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Ryszard Kłos odczytał 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji 
kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w 
Trzcianie” i Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie. 13 radnych 
obecnych na sali uchwale podjęło jednogłośnie / 13 głosami za /. 
 

Ad.7. 
 
P.Stanisława Ruszel – Skarbnik Gminy 
 - uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Świlcza na rok 2013. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów 
budżetowych  o kwotę  1.500,0 zł. w tym: RARR przekazała na zawody 
strażackie kwotę 1.500,00 zł. Zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 
160.782,43 zł. w tym; dotacja ze środków UE za zadanie PSeAP kwota 
160.782,43 zł. Jednocześnie zmniejsza wydatki budżetowe o kwotę 197.392,32 
zł. w tym; zadanie PSeAP kwota 197.392,32 zł. oraz zwiększa się wydatki 
budżetowe o kwotę 38.109,89 zł. w tym; zadanie pn. Opracowanie Programu 
Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego  o kwotę 7.902,00 zł, ,projekt pn. Opracowanie dokumentów 
strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego o kwotę 250,0 zł., 
wydatki OSP kwota 1.500,0 zł., prowizja bankowa od zaciągniętych kredytów 
kwota 28.457,89 zł. 
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami za. 
 

Ad.8. 
 
P.Stanisława Ruszel – Skarbnik Gminy 
 - przedstawiła zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza, 
które wynikają z podjętej wcześniej uchwały oraz wprowadzeniem zmian w 
budżecie gminy na rok 2013 zarządzeniem Wójta Gminy Nr 29/2013. Zmiany 
dotyczą: 

 Zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.500,00 zł. 

 Zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 160.782,43 zł. 

 Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 74.633,49 zł. 

 Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę  233.915,92 zł.  
- dokonuje się również przeniesienia realizacji zadania PSeAP z roku 2013 
na rok 2014, 
- zadanie „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w 
Świlczy” zmienia nazwę na „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
przy Zespole Szkól w Świlczy”, 
- wprowadza się nowe zadanie – „Opracowanie dokumentów 
strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2014 z terminem 
realizacji w latach 2013-2014 o łącznych nakładach finansowych 
108.247,00 zł. 
- zwiększa się upoważnienie Wójta do zaciągania zobowiązań zgodnie z zał. 
Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przeprowadził 

głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 
głosami za.  
 

Ad.9. 
 
Ostatni punkt to sprawy różne i wolne wnioski. 
 
P.Radny Bednarz Daniel 
 - mam pytanie do P.Wójta, czy na terenie naszej Gminy mamy w szkołach 
dzieci niepełnosprawne i ile, jakie gmina dostaje na te dzieci  środki, bo z tego 
co wiem to są one zwiększone, jeżeli Urząd dostaje na te dzieci zwiększone 
środki to mało im pomaga, należy przeznaczać więcej żeby nauczyciel mógł je 
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indywidualnie prowadzić, bo dyrektorzy zabiegają o to aby te dzieci zostały na 
terenie naszych szkół, 
 
P.Wójt 
 - na pewno jest kilkanaście takich dzieci i to z różnym upośledzeniem, 
dzieci z dużym upośledzeniem korzystają z innych placówek i pokrywamy koszty 
ich dowozu, z lekkim upośledzeniem uczęszczają do naszych szkół i mają tzw. 
nauczanie indywidualne, są też takie dzieci ,które korzystają z takiego 
nauczania z przyczyn zdrowotnych i też za to płacimy. Rodzice znają swoje 
upoważnienia  i uzyskują z Poradni zaświadczenia upoważniające do nauczania 
indywidualnego ale do tego trzeba podchodzić bardzo ostrożnie 
P.Radny Bednarz D. 
 - te dzieci w takim toku nauczania wiele tracą 
P. Dziedzic Adam – Radny Rady Powiatu 
 - inwestycja ,która jest prowadzona przy „4” doprowadziła do tego ,że 
chodniki zostały zniszczone, trzeba doprowadzić do tego żeby wykonawca  
przywrócił chodniki do stanu pierwotnego, druga sprawa to naprawa mostu na 
rzece w Trzcianie 
P.Machowski Wiesław – Zastępca Wójta 
 - pisaliśmy pismo do inwestora w sprawie tych chodników i będą 
poprawiane, co do mostu to remont leży w gestii Dróg Krajowych 
P.Radna Homa Cecylia 
 - Budimex miał załatać dziury na drodze Otoka w kierunku Bratkowic i 
tego nie wykonał 
P.Wójt 
 - chciałem się podzielić miłą  informacją , a mianowicie  Bratkowice zajęły 
I miejsce w powiatowych zawodach pożarniczych, a nasze  szkołą Nr 1 w 
Bratkowicach zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Ożywić pola” , szkoła 
Trzcianie zajęła II miejsce a Rudna Wielka 11 miejsce 
 
 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził ,że porządek sesji został 
wyczerpany, zamknął  XLI  sesję Rady Gminy Świlcza, której obrady trwały od 
godz. 1400  do  1600. 
 
Na tym  protokół zakończono i podpisano. 
 
          
  
 
 


