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 PROTOKÓŁ  Nr  XLII/42/2013 

z  XLII  sesji Rady Gminy Świlcza 

z  dnia 26  lipca 2013r. 

 

 
XLII sesję Rady Gminy Świlcza rozpoczął i prowadził Przewodniczący 

Rady Gminy – Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i 

zaproszonych gości . Według listy obecności w sesji uczestniczyło 12 radnych, 

co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. 

Wraz z zaproszonymi wszyscy radni otrzymali ustalony porządek sesji, który 

przedstawia się następująco: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

2. Informacja z działalności Wójta i Urzędu Gminy. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza 

na rok 2013. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji oraz terminu i 

sposobu ich rozliczania. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Trzcianie. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka 

w żłobku utworzonym przez Gminę Świlcza oraz warunków częściowego 

i całkowitego zwolnienia od ponoszenia tej opłaty. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

projektu pn.; „Opracowanie dokumentów strategicznych dla 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego z Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

zadania pn.; „Opracowanie Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży komunalnej nieruchomości 

gruntowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży komunalnej nieruchomości 

gruntowej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 

komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia związanej z tym umowy. 

12. Sprawy różne i wolne wnioski. 
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Przystępujemy do realizacji ustalonego porządku sesji 

 

Ad.1. 
 

Kto ma uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę, przechodzimy zatem 

do następnego punktu. 

 

Ad.2. 
 

Informację z realizacji uchwał podjętych na XLI sesji w dniu 28 czerwca br., 

działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 29 czerwca do 25 lipca br. 

przedstawił Wójt Gminy. 

 

Ad.3. 
 

P.Ruszel Stanisława – Skarbnik Gminy uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013. Zmiany dotyczą 

zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 154.582,65zł. i zwiększenia 

wydatków budżetowych o kwotę 380.492,65 zł. Dokonuje się również 

przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami 

klasyfikacji budżetowej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przeprowadził 

głosowanie, 12 radnych obecnych na sali w/w uchwałę podjęło jednogłośnie. 

 

Ad.4. 

 
P.Wójt uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji oraz terminu i 

sposobu ich rozliczania. Mamy na terenie gminy niepubliczne szkoły i żeby 

mogły otrzymać dotację musimy podjąć taką uchwałę, która określa tryb 

udzielania takich dotacji, rozliczania oraz kontrolę jej wykorzystania. Temat ten 

był poruszany na komisji oświatowej i wspólnym posiedzeniu wszystkich 

komisji problemowych Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przeprowadził 

głosowanie. Uchwała przy obecności 12 radnych podczas głosowania została 

podjęta jednogłośnie. 
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Ad.5. 
 

P.Wójt zreferował temat uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie utworzenia 

Żłobka Gminnego w Trzcianie. Podjęliśmy decyzję o utworzeniu żłobka w 

Trzcianie. Skorzystaliśmy z Programu Rządowego, roboty są już na ukończeniu 

i będzie on funkcjonował od 1 września br. Będą do niego zapisywane dzieci od 

20 tygodnia życia do 3 lat, dlatego do 3 lat ,że po ukończeniu tego wieku dzieci 

te będą uczęszczać do przedszkoli. Załącznikiem do tej uchwały jest Statut 

Żłobka, który określa; cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji ,warunki 

przyjmowania dzieci do żłobka, zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w 

Żłobku oraz w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, określa również 

gospodarkę finansową, organizację i zarządzanie żłobkiem. Godziny otwarcia 

Żłobka będą przystosowane do potrzeb rodziców. Jest to jednostka budżetowa 

Gminy , dyrektorem jego będzie jedna osoba, która jest zarówno dyrektorem 

przedszkola.      

P.Radny Stokłosa Jerzy 

- byłem na tym obiekcie , i mogę powiedzieć ,że warunki w nim będą 

bardzo dobre, jest to dobra sprawa dla mieszkańców gminy i nie tylko. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy P.Kłos Ryszard odczytał projekt uchwały i 

poddano ją pod głosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta 

jednogłośnie 12 głosami za. 

 

Ad.6. 
 

P.Wójt - ta uchwała dotyczy żłobka, a mianowicie ustalenia wysokości opłaty za 

pobyt dziecka w żłóbku utworzonym  przez Gminę Świlcza oraz warunków 

częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia jej opłaty. Będą to dwie 

opłaty za pobyt dziecka i za wyżywienie. Opłata wynosić będzie 12% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę co daje 192 zł. miesięcznie ,natomiast 

stawka dzienna za wyżywienie dziecka wynosić będzie 5 zł. Razem ta opłata 

będzie wynosić 292 zł. miesięcznie. Było to dyskutowane na posiedzeniu 

komisji oświatowej i wspólnym posiedzeniu komisji problemowych Rady 

Gminy. Nie jest to najtaniej , ale nie jest też najdrożej , jest to kwota do 

zaakceptowana. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy P.Trala Damian odczytał projekt uchwały i 

przeprowadzono głosowanie. 12 radnych obecnych w trakcie głosowania w/w 

uchwałę podjęło jednogłośnie. 
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Ad.7. 
 

Pani Jucha Jadwiga – Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Planowania 

Przestrzennego uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Opracowanie dokumentów 

strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego 

z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. W styczniu br. Rada 

Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

takiego projektu. Właściwie to były podjęte już dwie uchwały. Była podana 

wartość tych projektów i tu się nic nie zmienia. Zmienia się nazwa projektu i 

sposób rozliczania dofinansowania. Płacił będzie Rzeszów a my w części 

będziemy refinansować zgodnie z wystawionymi fakturami. Prawdopodobnie 

znowu nastąpiły jakieś zmiany dot. nazwy i będziemy musieli podejmować 

uchwałę. 

P.Radny Powroźnik Zbigniew  

- czy nas ktoś obliguje do podjęcia tej uchwały, skoro znowu się zmienia 

nazwa 

P.Jucha J. – Kierownik Referaty GMiPP – uważam ,że należy ją podjąć bo 

projekty ruszą po 2014 r. 

P.Wójt – proszę radnych o podjęcie tej uchwały  padło pytanie co gmina 

zamierza zrobić, jeżeli macie jakieś pomysły to proszę zgłaszać, oczekuję 

pewnych propozycji 

P.Pachorek Tadeusz – Dyrektor ZWiK – chciałem poruszyć sprawę 

oczyszczalni ścieków, uważam to za bardzo ważne zadanie 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy P.Kłos Ryszard odczytał projekt uchwały i 

poddano ją pod głosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta 

jednogłośnie 12 głosami za. 

 

Ad.8. 
 

P.Jucha Jadwiga – Kierownik Referatu GMiPP uzasadniła podjęcie uchwały w 

sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Opracowanie 

Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego”. Ja tylko dodam ,że jest to jakby podprojekt, to 

sprowadza się do kwoty 7.902,0 zł., która jest zabezpieczona na ten cel w 

budżecie gminy. W tej sprawie nie była podejmowana żadna uchwała. W tym 

wszystkim istotna sprawa to finanse, to dwie rzeczy nierozłączne. 

 

Wiceprzewodniczący Rady P.Kłos Ryszard odczytał projekt uchwały i 

przeprowadzono głosowanie. 12 radnych na sali podjęło w/w uchwałę 

jednogłośnie. 
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Ad.9. 

 
P.Jucha Jadwiga – Kierownik Referatu GMiPP, chodzi o sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości w Trzcianie-Słotwince  z Domem Ludowym, w którym 

dwa podmioty prowadzą działalność gospodarczą. W chwili obecnej nie ma 

dobrej koniunktury na sprzedaż nieruchomości, ale może ktoś się znajdzie. 

Zebranie wiejskie w Trzcianie wypowiedziało się pozytywnie w tej sprawie 

P.Radny Stokłosa J. 

 - proszę porozmawiać z najemcami 

P.Wójt 

- oczywiście będę rozmawiał ,żeby ich nie skrzywdzić, trzy Domy 

Ludowe w jednej miejscowości to co najmniej jeden za dużo 

P.Dziedzic Adam – Radny Rady Powiatu 

 - tam jest zbiornik redukcyjny i należy zabezpieczyć działkę 

P.Jucha J. – Kierownik Referatu GMiPP 

 - będziemy ustalać granice nieruchomości 

 

Zastępca Rady Gminy Pan Trala Damian odczytał projekt uchwały w sprawie 

sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej i poddano ją pod głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. 

 

Ad.10. 
 

P.Jucha Jadwiga – Kierownik Referatu GMiPP uzasadniła podjęcie uchwały w 

sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych. Dotyczy sprzedaży 

w drodze przetargu działek w Świlczy w rejonie oczyszczalni ścieków. Są to 

działki bez dostępu, ale osoba sąsiadująca z tymi działkami wyraziła chęć 

zakupu na poszerzenie swojej posiadłości. 

P.Majka Tadeusz – sołtys wsi Świlcza 

- są to działki koło oczyszczalni to nie jest miejsce atrakcyjne, ale jeżeli 

pojawiła się taka okazja to należy je sprzedać 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy P.Trala Damian odczytał projekt uchwały i 

przeprowadzono głosowanie. 12 radnych obecnych na sali podjęło w/w uchwałę 

jednogłośnie 12 głosami za. 

 

Ad.11. 
 

P.Jucha Jadwiga – Kierownik Referatu GMiPP uzasadniła podjęcie uchwała w 

sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych z jednoczesnym 

odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym 
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umowy. Wcześniej podjęta uchwała budziła wątpliwości co do działek. 

Otrzymali Państwo załącznik graficzny i działki powinny się zgadzać. 

P.Dziedzic Adam – Radny Rady Powiatu  

 - czy mamy ustalone warunki dzierżawy 

P.Wójt 

- umowa będzie spisana na 30 lat,  cena dzierżawy będzie średnią 

wyliczoną z dotychczasowych dzierżaw i wynosić będzie 120 zł. za  

1 hektar rocznie. Uregulowana zostanie sprawa korzystania mieszkańców 

z pola golfowego oraz zbiorników wodnych i terenu wokół nich tj. w 

trakcie dopracowywania. Wystawiliśmy również do sprzedaży pawilon 

sportowy dla golfistów. 

P.Radny Stokłosa Jerzy 

- wracam do dyskusji poniedziałkowej, wpisany powinien być do umowy 

taki sam obszar jak dla wędkarzy z możliwością dojazdu i dostępu 

P.Wójt 

 - wpiszemy w załączniki do uchwały 

P.Jucha J. 

- przygotowali Program i z niego wynika, że mieszkańcy będą mieć 

dostęp i nie będzie żadnego   problemu, będzie to wszystko zawarte w 

umowie, bo jest to umowa na 30 lat, czynią już tam jakieś nakłady, mimo 

że nie mają jeszcze umowy, ale jest to ich ryzyko 

P.Majka – przedstawiciel Związku Wędkarskiego 

- ja ze strony Związku Wędkarskiego, te 7 m jest aktualne pod warunkiem 

że będą wydzierżawiać oba zbiorniki 

P.Wójt 

 - nie ma tam żadnych problemów golfiści i wędkarze coś tam już robią 

 

Zastępca Rady Gminy P.Trala Damian odczytał projekt uchwały i 

przeprowadzono głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami 

za.  

 

Ad.12. 
 

Ostatni punkt to sprawy różne i wolne wnioski. 

 

P.Wójt 

- mamy I etap śmieciowy za sobą, zaprosiliśmy wykonawcę i jeżeli są 

jakieś pytania to proszę je zadawać, mamy przygotowane również 

przelewy i chcę się spotkać z sołtysami w tej sprawie, 

- wpłynęło pismo od P.Teodora Cebuli w sprawie wydzierżawienia 

pomieszczenia zlokalizowanego w pawilonie sportowym w Dąbrowie z 

przeznaczeniem na gabinet rehabilitacji i fizykoterapii.  
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Była taka dyskusja i mam opinię radcy prawnego, że należy to do 

kompetencji Wójta i nie musi być podejmowana uchwała, ale chcę o tym 

poinformować, stawka czynszu wynosić będzie 4 zł. bez odliczania od 

czynszu i niech sobie płaci, proszę to przyjąć do wiadomości 

P.Radny Powroźnik Zbigniew 

- jeżeli to należy do kompetencji Wójta to niech decyduje, ale proszę o 

wykonanie zaleceń Komisji Rewizyjnej i opracowanie zasad 

wydzierżawiania lokali 

P.Radny Trala Damian   

  - czy sportowcy będą mieć z tego jakieś korzyści 

P.Wójt 

 - to jest kwestia do dogadania się ze sportowcami 

P.Majka – sołtys wsi Świlcza 

- bardzo dobrze, że się wydzierżawia pawilony, tylko żeby nie było 

dewastacji tych obiektów, najlepszym tego przykładem jest pawilon w 

Mrowli 

P.Wójt 

 - powinni taką możliwość rozważyć i ten pawilon sprzedać 

P.Pasterz Zbigniew – sołtys wsi Mrowla 

 - poruszę ten temat na zebraniu wiejskim w Mrowli 

P.Dziedzic A. 

- dot. przepustu przed zjazdem na autostradzie, rowy miały być robione 

przez powiat 

P.Głuchowska Halina – Wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi 

Błędowa Zgłobieńska 

- proszę rozpatrzyć na dzisiejszej sesji wniosek osób protestujących 

przebywających w Urzędzie Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy 

- odczytał ten wniosek, który wpłynął do biura Rady Gminy w dniu 25 

lipca 2013r. 

P.Kopciuch Helena – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej 

- był wniosek aby przekazać szkołę w myśl art.5g nie likwidując jej, 

szkoła w Bratkowicach i Bziance dostała taką możliwość, nie wiem czego 

nasza szkoła jest tak traktowana, powstała sto lat temu w roku 1909 i była 

budowana w czynie społecznym, jeżeli jest taka wola mieszkańców to dać 

im szansę jeżeli o to proszą, jest w niej mało dzieci ale zawsze dzieci było 

mało 

P.Wójt 

- to nie jest prawdą, że była budowana w czynie społecznym, zakończenie 

budowy nastąpiło w roku 1998 i ja już byłem przy zakończeniu i jej 

otwarciu, w tej szkole są najniższe wyniki nauczania w gminie, w klasach 

jest średnio 4 – 5 dzieci, nie stać nas aby na koszt podatników 

utrzymywać taką szkołę. 
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Gmina leży 7 km od Rzeszowa, jeżeli my nie będziemy łożyć na te 

szkoły,  które powinny istnieć to dzieci pójdą do Rzeszowa, nie widzę 

możliwości i jestem temu przeciwny.  

Doskonale wiem ,że narażam się społeczeństwu. Woliczka również nie 

ma szkoły i proszę zobaczyć jak został wyremontowany budynek po niej i 

jest chlubą dla miejscowości i gminy. Zapraszam na rozmowy nie 

wycofuję swojego zdania, jest w niej ok.25% uczniów z Trzciany, która 

jest jedną z najlepszych szkół i nie mam interesu dokładać do dzieci ze 

Trzciany, które chodzą do szkoły w Błędowej i proszę nie mieszać 

Trzciany z Błędową Zgłobieńską. Z przykrością ale zdania nie zmienię 

P.Głuchowska Halina 

 - my i tak jesteśmy pomieszani 

P.Wójt 

- ja wiem ,że telewizja oczekuje sensacji, dzisiaj po 15
00

 wynajmę firmę 

ochroniarską, która będzie pilnować budynku i to nas będzie kosztować 

18 zł za 1 godzinę, te osoby, które tu będą przebywać będą obciążone 

kosztami, siłą was nie będziemy usuwać, ale będziecie obciążeni  

P.Dziedzic A. – Radny Rady Powiatu 

- jako gmina jesteśmy w mediach i nie jest to dla nas chlubą, każdy ma 

prawo do protestu, może się uda polubownie to załatwić. Zdarzają się 

konflikty, może przed godz.15
00

 da się ten problem rozwiązać 

P.Radny Kłos Ryszard 

- szkoła w Świlczy ma możliwość zakupić 30 komputerów i nie ma 

środków bo musimy dawać na inne szkoły 

P.Głuchowska H. 

- chcemy prowadzić szkołę za subwencję z Ministerstwa, a nie z budżetu 

gminy, dać nam szansę na rok, chodzi nam tylko o 1 rok, dzieci to nie jest 

biznes, dlaczego się łamie prawo, dzieci pójdą z gminy, dlatego tu 

jesteśmy w tym budynku, poniesiemy te koszty i dalej tu będziemy 

P.Pachorek T. – Radny Rady Powiatu 

- mam pytanie czy ,macie biznes plan, z którego wynika , że jak 

dostaniecie te pieniądze to dacie radę ją utrzymać 

Odpowiedź padła z sali ,że są w stanie ją utrzymać 

 

P.Wójt 

- mówię nie i mówię to kolejny raz, starałem się przedstawić argumenty, 

że to nie ma sensu przy takiej ilości dzieci, szkoła istnieć nie będzie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 - stwierdzam ,że porządek dzisiejszej sesji został  zrealizowany, zamykam 

XLII sesję Rady Gminy Świlcza, której obrady trwały od godz. 9
00

  do godz. 

11
15

. 
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Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 


