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PROTOKÓŁ  Nr  XLIII/43/2013 
z  XLIII  sesji  Rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  20  września  2013r. 
 
 XLIII sesję  Rady Gminy Świlcza otworzył i prowadził Przewodniczący  
Rady Gminy – Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i 
zaproszonych gości. Według listy obecności w sesji uczestniczy 10  radnych co 
stanowi  quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. 
Wraz z zaproszeniami został dostarczony wszystkim radnym ustalony porządek 
sesji, Wójt zgłosił do ustalonego porządku dwa dodatkowe punkty, a 
mianowicie: 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu p.n.: „Z małej 
szkoły w wielki świat” oraz zabezpieczenia wkładu własnego Gminy 
Świlcza na jego realizację. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej 
z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia związanej z tym umowy. 
 

P.Wójt 
 - odniósł się do dodatkowych punktów zgłoszonych do porządku sesji 

- Dyrektor Głodek zgłosił do realizacji projekt współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i musi być podjęta 
stosowna uchwała, Gmina nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów 
- druga uchwała dotyczy przedłużenia umowy dzierżawnej na budynek 
„Jagny” w Trzcianie, dlatego proszę o wprowadzenie tych dwóch 
punktów do porządku sesji  

 
- Kto jest za przyjęciem porządku sesji wraz z dodatkowymi punktami? - 10 
- Kto jest przeciw? - 0 
- Kto się wstrzymał? - 0 
 
Porządek sesji wraz z dodatkowymi punktami został przyjęty do realizacji 
jednogłośnie 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 zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza 

na rok 2013. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Świlcza. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w 
Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych 
CEB/EIB na finansowanie zadania pn.: „Modernizacja Domu Strażaka w 
Świlczy”. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w 
Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych 
CEB/EIB na finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Świlczy – I etap zadanie 3 i II etap zadanie 1”. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w 
Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych 
CEB/EIB na finansowanie zadania pn.: „Poprawa jakości wody pitnej 
poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy 
Świlcza – roboty w 2010r.”. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w 
Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych 
CEB/EIB na finansowanie zadania pn.: „ Budowa sieci kanalizacyjnej w 
Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach – Skworca i Blich”. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w 
Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie linii kredytowych 
CEB/EIB na finansowanie zadania pn.: „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Świlczy – I etap zadanie 2”. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w 
Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych 
CEB/EIB na finansowanie zadania pn.: „Poprawa dostępności 
komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 
108753R Bratkowice-Piaski i Nr 108757R Trzciana-Cegielnia”. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w 
Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych 
CEB/EIB na finansowanie zadania pn.: „Modernizacja stadionu 
sportowego w Bratkowicach I etap”. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w 
Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych 
CEB/EIB na finansowanie zadania pn.: „Modernizacja obiektów 
oświatowych na terenie Gminy Świlcza w 2009r.”. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w 
Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na finansowanie zadania 
pn.: „Remonty dróg gminnych w 2009r. I etap”. 
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14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia w Banku 
Ochrony Środowiska S.A. kredytu ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na finansowanie zadania pn.:   
„Remonty dróg gminnych w 2009r. II etap”. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia w Banku 
Ochrony Środowiska S.A. kredytu ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie  na finansowanie zadania pn.: 
„Remonty dróg gminnych w 2009r. III etap”. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w 
banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach 
publicznych. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w 
banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach 
publicznych. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w 
banku wybranym  w trybie określonym w przepisach o zamówieniach 
publicznych. 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w 
banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach 
publicznych.  

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w 
banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach 
publicznych. 

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w 
banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach 
publicznych. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w 
trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miastu Rzeszów dotacji 
celowej na wspólną realizację zadania pn.: „ Opracowanie Programu 
Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Gminie Miastu Rzeszów dotacji 
celowej na wspólną realizację projektu pn.: „Opracowanie Dokumentów 
Strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” 
dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-
2013. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza-
Kamyszyn” oraz upoważnienia Wójta do złożenia wniosku o jego 
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dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół zakładanych i 
prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Świlcza lub osoby 
fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych 
dotacji oraz terminu i sposobu ich rozliczenia. 

27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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. 

28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka 
Gminnego w Trzcianie. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Z małej 
szkoły w wielki świat” oraz zabezpieczenia wkładu własnego Gminy 
Świlcza na jego realizację. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej 
z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia związanej z tym umowy. 

31. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku sesji. 

  

Ad.1. 
 
Protokół z XLII sesji Rady Gminy został przyjęty bez uwag jednogłośnie. 
 

Ad.2. 
 
Informację z realizacji uchwał podjętych na XLII sesji w dniu 26 lipca br., 
działalności Wójta i Urzędu za okres od 27 lipca do 19 września br. przedstawił 
Wójt Gminy.  
 

Ad.3. 
 
P.Wójt 

- zostały zwiększone dochody budżetowe o kwotę 538.219,82 zł. oraz 
wydatki budżetowe o kwotę 689.258,82 zł. m.in. zostały ujęte wydatki na 
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sale gimnastyczną wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy na 
kwotę 460.000,00 zł. 
 

P.Ruszel Stanisława – Skarbnik Gminy uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013, które dotyczyły: 
zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 538.219,82 zł,, zmniejszenia 
dochodów budżetowych o kwotę 1.000.000,00 zł. zmniejszenia wydatków 
budżetowych o kwotę 151.039,00 zł. , zwiększenia wydatków budżetowych o 
kwotę 689.258,82 zł. oraz przeniesienia planu dochodów i wydatków pomiędzy 
działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania, 
11 radnych obecnych na sali podjęło w/w uchwałę jednogłośnie. 
 

Ad.4. 
 
P.Ruszel – Skarbnik Gminy uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza. W związku z podjęciem na 
dzisiejszej sesji przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2013 oraz zmian w budżecie Gminy na rok 2013 
wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Nr 69/2013 z dnia 7.08.2013r. NR 
80/2013 z dnia 26.08.2013r. dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Świlcza oraz w prognozie kwoty długu na lata 2013-2019. 
Prognoza została opracowana na 2 lata dłużej bo będą zaciągane kredyty. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddano ja pod głosowanie. W 
wyniku głosowania 11 radnych obecnych na sali podjęło w/w uchwałę 
jednogłośnie. 
 

Ad.5. 
     

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku Ochrony 
Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na 
finansowanie zadania pn.: „Modernizacja Domu Strażaka w Świlczy”. 
 
P.Wójt 

- tych uchwał jest kilkanaście i dotyczą one przesunięcia spłat kredytów i 
powiem na co te kredyty były brane 
- modernizacja Domu Strażaka w Świlczy była prowadzona w latach 2009-
2012, kredyt na ten cel był zaciągnięty w kwocie 470.841,55 zł. 



6 
 

P.Ruszel – Skarbnik 
 - zmniejsza się spłaty o kwotę 120.000,00 zł. z tego w latach: 
  - 2014   o kwotę 75.000,00 zł. 
  - 2015   o kwotę 45.000,00 zł. 
 - zwiększa się spłaty o kwotę 120.000,00 zł. z tego w latach: 
  - 2016   o kwotę     5.000,00 zł. 
  - 2017   o kwotę 115.000,00 zł.  
P.Radny Dziedzic Adam – Radny Rady Powiatu 
 - o ile wzrosną koszty obsługi 
P.Ruszel 

- jest to ujęte w objaśnieniach do uchwały o zmianie wieloletniej 
prognozy finansowej, wydatki na obsługę długu publicznego z tytułu 
odsetek zaciągniętych kredytów w niżej podanych latach wzrosną: 
- 2014 o kwotę 162.460,00 zł. 
- 2015 o kwotę 235.740,00 zł. 
- 2016 o kwotę 224.171,00 zł. 
- 2017 o kwotę 137.000,00 zł. 
- 2018 o kwotę 133.000,00 zł. 
- 2019 o kwotę 127.000,00 zł. 
- 2020 o kwotę    72.000,00 zł. 
- 2021 o kwotę    21.000,00 zł. 

 
Wiceprzewodniczący Rady P.Kłos Ryszard odczytał projekt uchwały i 
przystąpiono do głosowania. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez 11 
radnych obecnych na sali w trakcie głosowania. 
 

Ad.6. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony 
Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na 
finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy – I etap 
zadanie 3 i  II etap zadanie 1”. 
 
P.Wójt 
 - było to zadanie w całości finansowane z naszych środków w latach 
2008-2011, będziemy składać wniosek na ostatni etap rozbudowy oczyszczalni, 
na dzisiejszej sesji będziemy podejmować w tej sprawie stosowną uchwałę. 
Kredyt na to zadanie był zaciągnięty w wysokości  982.548,16 zł.   
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P.Ruszel 
 - zmniejsza się spłaty o kwotę 365.000,00 zł. z tego w latach: 
  -  2014 o kwotę 105.000,00 zł. 
  -  2015 o kwotę 215.000,00 zł. 
  -  2016 o kwotę        45.000,00 zł. 
 - zwiększa się spłaty o kwotę 365.000,00 zł. z tego w latach: 
  -  2017 o kwotę   50.000,00 zł. 
  -  2018 o kwotę   15.000,00 zł. 
  -  2019 o kwotę        10.000,00 zł. 
  -  2020 o kwotę      290.000,00 zł. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy P.Kłos odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. 11 radnych obecnych na sali uchwałę podjęło 
jednogłośnie. 
  

Ad.7. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony 
Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na 
finansowanie zadania pn.: „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie 
modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza – roboty w 2010r.”. 
 
P.Wójt 

- zadanie to realizowane było w latach 2009-2010 i zaciągnięto kredyt w 
kwocie 789.370,00 zł. 

P.Ruszel 
 - zmniejsza się spłaty o kwotę 355.000,00 zł. z tego w latach: 
  -  2014  o  kwotę     175.000,00 zł. 
  -  2015  o  kwotę     175.000,00 zł. 
  -  2016  o  kwotę         5.000,00 zł. 
 - zwiększa się spłatę o kwotę 355.000,00 zł. z tego w latach: 
  -  2017  o  kwotę       10.000,00 zł. 
  -  2018  o  kwotę       15.000,00 zł. 
  -  2019  o  kwotę       10.000,00 zł. 
  -  2020  o kwotę      320.000,00 zł. 
 
P.Kłos Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddano ją 
pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała przy obecności 11 radnych na 
sali została podjęta jednogłośnie. 
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Ad.8. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony 
Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na 
finansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i 
Bratkowicach-Skworca i Blich”. 
 
P.Wójt 

- zadanie realizowane latach 2010-2011, na które otrzymaliśmy również 
dotację z Urzędu Marszałkowskiego, a zaciągnięty kredyt wynosił 
582.581,54 zł. 

P.Ruszel 
 - zmniejsza się spłaty o kwotę 240.000,00 zł. z tego w latach: 
  -  2014  o  kwotę         95.000,00 zł. 
  -  2015  o  kwotę       115.000,00 zł. 
  -  2016  o  kwotę         30.000,00 zł. 
 - zwiększa się spłaty o kwotę  240.000,00 zł. z tego w latach: 
  -  2017  o  kwotę         40.000,00 zł. 
  -  2018  o  kwotę         10.000,00 zł. 
  -  2019  o  kwotę         10.000,00 zł. 
  -  2020  o  kwotę       180.000,00 zł. 
 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadzone zostało 
głosowanie. 10 radnych obecnych podczas głosowania / jeden radny opuścił 
sesję zwolniony przez Przewodniczącego Rady Gminy / podjęło w/w uchwałę 
jednogłośnie. 
 

Ad.9. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony 
Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na 
finansowanie zadania pn.: „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy – I etap 
zadanie 2”. 
 
P.Wójt 

- zadanie w I etapie zakończone, kredyt na jego realizacje zaciągnięty 
został w wysokości 365.458,32 zł. 

P.Ruszel 
 - zmniejsza się spłatę o kwotę 77.000,00 zł. z tego w latach: 
  -  2014  o  kwotę     77.000,00 zł. 
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 - zwiększa się spłaty o kwotę 77.000,00 zł. z tego w latach: 
  -  2016  o  kwotę       2.000,00 zł. 
  -  2017  o  kwotę     75.000,00 zł. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy P.Kłos odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. 10 radnych obecnych na sali podjęło w/w 
uchwałę jednogłośnie. 
 

Ad.10. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony 
Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie  z linii kredytowych CEB/EIB na 
finansowanie zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy 
Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753R Bratowice – Piaski i Nr 
108757R Trzciana-Cegielnia”. 
 
P. Zastępca Wójta 

- to zadanie obejmowało wykonanie drogi gminnej  Bratkowice-Piaski i 
Trzciana-Cegielnia, otrzymaliśmy również dotacje, a kredyt na to zadanie 
wynosił 480.000,00 zł. 

P. Ruszel  
 - zmniejsza się spłaty o kwotę 420.000,00 zł. z tego w latach: 
  -  2014  o kwotę        15.000,00 zł. 
  -  2015  o kwotę      190.000,00 zł. 
  -  2016  o kwotę      215.000,00 zł. 
 - zwiększa  się spłaty o kwotę 420.000,00 zł. z tego w latach: 
  -  2017  o kwotę        40.000,00 zł. 
  -  2018  o kwotę        15.000,00 zł. 
  -  2019  o kwotę        10.000,00 zł. 
  -  2020  o kwotę      355.000,00 zł. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy P.Kłos odczytał projekt uchwały i poddano ją 
pod głosowanie. W wyniku głosowania 10 radnych obecnych podczas 
głosowania w/w uchwałę podjęło jednogłośnie. 
 

Ad.11. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony 
Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie   z linii kredytowych CEB/EIB na 
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finansowanie zadania pn.: „Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach 
I etap”. 
 
P.Wójt 

- inwestycja ta była  realizowana w latach 2008-2011 i na nią również 
otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego, a kredyt zaciągnięty 
został w kwocie 400.000,00 zł.  

P.Ruszel 
 - zmniejsza się spłaty o kwotę 112.000,00 zł. z tego w latach: 
  -  2014  o  kwotę   77.000,00 zł. 
  -  2015  o  kwotę   35.000,00 zł. 
 - zwiększa się spłaty o kwotę 112.000,00 zł. z tego w latach: 
  -  2016  o  kwotę     2.000,00 zł. 
  -  2017  o  kwotę 110.000,00 zł. 
 
P.Kłos  Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadzono 
głosowanie.  10 radnych obecnych na sali podjęło w/w uchwałę jednogłośnie.
   

Ad.12. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony 
Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na 
finansowanie zadania pn.: „Modernizacja obiektów oświatowych na terenie 
Gminy Świlcza w 2009r.”.  
 
P.Wójt 

- modernizacje obiektów oświatowych były realizowane  w Świlczy, 
Mrowli i Bziance. Kredyt zaciągnięto w kwocie 688.000,00 zł. 

P.Ruszel 
 - zmniejsza się spłaty o kwotę 200.000,00 zł. z tego w latach: 
  -  2014  o  kwotę          135.000,00 zł. 
  -  2015  o  kwotę            65.000,00 zł. 
 - zwiększa się spłaty o kwotę   o kwotę  200.000,00 zł. z tego w latach: 
  -  2016  o  kwotę              5.000,00 zł. 
  -  2017  o  kwotę          195.000,00 zł. 
 
Wiceprzewodniczący Rady P.Kłos odczytał projekt uchwały i przeprowadzono 
głosowanie. W wyniku głosowania 10 radnych obecnych na sali podjęło w/w 
uchwałę jednogłośnie. 
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Ad.13. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony 
Środowiska S.A. kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej w warszawie  na finansowanie zadania pn.: „Remonty dróg gminnych w 
2009r. I etap”.  
 
P. Zastępca Wójta 
 - zadanie to było wykonywane w III etapach i tak w : 

I etapie zostały wykonane drogi w miejscowości; Bzianka, Woliczka, 
Mrowla i Bratkowice  
II etapie wykonano drogi w miejscowości; Błędowa Zgłobieńska, Świlcza, 
Dąbrowa i Trzciana 
 III etapie wykonano drogi w ; Rudnej Wielkiej, Trzcianie i Świlczy 

P.Ruszel 
 - dot. I etapu zmniejsza się spłaty w roku 2014 o kwotę 18.408,00 zł. 
 - zwiększa się spłaty o kwotę 18.408,00 zł. z tego w latach: 
  -  2015  o  kwotę     708,00 zł. 
  -  2016  o  kwotę     708,00 zł. 
   -  2017  o  kwotę          16.992,00 zł. 
 
Wiceprzewodniczący Rady P.Klos odczytał projekt uchwały i poddano ją pod 
głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 10 głosami za.  
  

Ad.14 i 15. 
 
Uchwały zmieniające uchwały w sprawie zaciągnięcia we Banku Ochrony 
Środowiska S.A. kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej w warszawie na finansowanie zadań pn.: „ Remonty dróg gminnych w 
2009r. II i III etap”. 
 
Temat został omówiony przy omawianiu pkt.13. 
 
P.Ruszel  
 - odnośnie II etapu 
 - zmniejsza się spłaty w roku 2014 o kwotę  19.136,00 zł. 
 - zwiększa się spłaty o kwotę  19.136,00 zł. z tego w latach: 
  -  2015  o  kwotę  736,00 zł. 
  -  2016  o  kwotę   736,00 zł. 
  -  2017  o  kwotę       17.664,00 zł. 
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Odczytano projekty uchwała i przystąpiono do głosowania .W wyniku 
głosowania 10 radnych obecnych na sali podjęło w/w uchwały jednogłośnie. 
 

Ad.16. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku 
wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. 
 
P.Ruszel 

- kredyt w wysokości 360.000,00 zł. zaciągnięty był na pokrycie deficytu 
budżetu gminy 
- uchwała wprowadza zmiany spłaty rat kapitałowych kredytu 
zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim Oddział 
w Świlczy 
- zmniejsza się spłaty w roku 2014 o kwotę 70.000,00 zł. 
- zwiększa się spłaty w roku 2015 o kwotę  70.000,00 zł. 

 
P.Trala Damian Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwała została 
podjęta jednogłośnie 10 głosami za. 
 

Ad.17. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku 
wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. 
 
P.Ruszel 

- zaciągnięty kredyt w wysokości 300.000,00 zł. by ł przeznaczony na 
Modernizację Domu Strażaka w Świlczy 
 - zmniejsza się spłaty w roku 2014 o kwotę 57.000,00 zł., a zwiększa się 
spłaty w roku 2016 o kwotę 57.000,00 zł.  

 
P.Trala odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Uchwała w/w 
została podjęta jednogłośnie 10 głosami za. 
 

Ad.18. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku 
wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. 
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P.Ruszel 
- kredyt w wysokości 1.826.500,00 zł. został zaciągnięty na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu 
 - zmniejsza się spłaty w roku 2014 o kwotę 197.000,00 zł. , zwiększa się 
spłatę w roku 2016 o kwotę  197.000,00 zł.  

 
P.Trala odczytał projekt uchwały i przeprowadzono głosowanie. Uchwała 
została podjęta jednogłośnie 10 głosami za. 
 

Ad.19. 
 
Uchwałą zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku 
wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. 
 
P.Ruszel 

- kredyt w wysokości 1.065.000,00 został zaciągnięty na Remont dróg 
gminnych w roku 2010. 
 - zmniejsza się spłaty w roku 2014 o kwotę 157.000,00 zł. a zwiększa się 
spłatę w roku 2016 o kwotę 157.000,00 zł. 

Zastępca Wójta 
- kredyt zaciągnięto w w/w wysokości a koszt remontu dróg gminnych w 
roku 2010 wyniósł 1.717.000,00 zł. Remonty dróg były wykonane w 
miejscowościach; Bzianka, Bratkowice, Błędowa Zgłobieńska, Dąbrowa, 
Trzciana, Świlcza i Woliczka 

 
P.Trala Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddano ją pod 
głosowanie, 10 radnych obecnych na sali w/w uchwałę podjęło jednogłośnie. 
 

Ad.20. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku 
wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. 
  
P.Ruszel 

- kredyt w wysokości 2.260.000,00 zł. był zaciągnięty na spłatę 
planowanego deficytu budżetowego. 
 - zmniejsza się spłaty w roku 2014 o kwotę 597.000,00 zł. a zwiększa się o 
ta kwotę spłatę w roku 2016. 
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P.Trala odczytał projekt uchwały i przeprowadzono głosowanie. W wyniku 
głosowania 10 radnych obecnych na Sali w/w uchwałę podjęło jednogłośnie. 
 

Ad.21. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku 
wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. 
 
P.Ruszel 

- zaciągnięty kredyt w wysokości 820.000,00 zł. został zaciągnięty na 
pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na 
wydatki bieżące placówek oświatowych. 
 - zmniejsza się spłaty w roku 2014 o kwotę 157.000,00 zł., a zwiększa się 
spłaty o kwotę 157.000,00 zł. w roku 2016. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przeprowadzono 
głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 10 głosami za. 
 

Ad.22. 
 
Uchwała  w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie 
określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. 
 
P.Ruszel 

- kredyt w wysokości 1.572.020,00 zł. zostanie zaciągnięty na spłatę 
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 

P.Wójt 
- łatwo jest brać kredyty, w większości były związane ze środkami 
unijnymi przeznaczanymi na drogi, środowisko itp. część związana była 
również z oświatą, której problem dalej jest nie rozwiązany. Myślę żeśmy 
tego nie zmarnowali, a jak to ludzie ocenią to się okaże. Każdy kredyt 
musi być przeanalizowany. W tej chwili już sobie nie możemy pozwolić na 
branie żadnych kredytów, musimy szukać innych źródeł dochodów, 
braliśmy kredyty, a teraz niestety trzeba je spłacać 

P.Radny Powroźnik Zbigniew 
- a jaka będzie sytuacja w przyszłym roku, jakbyśmy chcieli zaciągnąć 
kredyt czy będzie taka możliwość 

P.Ruszel 
 - myślę ,że w przyszłym roku będzie taka możliwość 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy P.Trala odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. W Wyniku głosowania w/w uchwała została 
podjęta 10 głosami za. 
 

Ad.23. 
 
Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na 
wspólna realizację zadania pn.: „ Opracowanie Programu Działań 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”.   
 
P.Wójt 

- jest to działalność związana z Miastem Rzeszów, Rzeszów będzie płacił, 
a my tylko partycypujemy w kosztach w formie  udzielonej dotacji 
celowej, na wspólnym posiedzeniu komisji przedstawiłem jakie  zadania 
Gmina Świlcza zgłosiła, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to proszę 
zgłaszać. 

 
P.Trala odczytał projekt uchwały i poddano ją pod głosowanie. W/w uchwała 
została podjęta jednogłośnie 10 głosami za. 
 

Ad.24. 
 
Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej  na 
wspólna realizację projektu pn.: „ Opracowanie dokumentów strategicznych dla 
Rzeszowskiego Obszaru  Funkcjonalnego” dofinansowanego z Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.  
 
P.Wójt 

- to jest podzielone jakby na dwa Programy, został wyłoniony wykonawca 
i opracowuje te dokumenty i my musimy też zapłacić 

 
P.Trala odczytał projekt uchwały i przeprowadzono głosowanie. 10 radnych 
obecnych na sali podjęło w/w uchwałę jednogłośnie. 
 

Ad.25. 
 
Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza-Kamyszyn” oraz upoważnienia Wójta 
do złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 
ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
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P.Wójt  
– uzasadnił podjęcie w/w uchwały, a mianowicie pojawiła się szansa 
złożenia wniosku na rozbudowę oczyszczalni ścieków, właściwie to jest 
ona zakończona ale można zaliczyć inwestycje wykonane 3 lata do tyłu, 
wnioski będą zawierały normy fosforu i azotu oraz odnawianie osadu 
poprzez zakupiony mikser. Jak by się nam to udało, to byłaby to dla nas 
duża pomoc. Termin składania wniosku do końca października br. Gdyby 
to nie wyszło to nie będzie tej roboty wykonywać. 

 
P.Trala – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadzono 
głosowanie. W wyniku głosowania uchwał została podjęta jednogłośnie 10 
głosami za.  
 

Ad.26 i 27. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla publicznych  przedszkoli, publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego oraz publicznych szkół, zakładanych i prowadzonych przez 
osoby prawne inne niż Gmina Świlcza lub osoby fizyczne, trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich 
rozliczania . 
Uchwała zmieniająca uchwałę 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. 
 
P.Maria Jarosz 

- te uchwały były podejmowane dot. to przekazywania dotacji dla szkoły 
w Bziance i Bratkowicach Nr 3. Zmiany polegają na tym ,że wszedł nowy 
przepis dotowania szkół i przedszkoli i te uchwały są potrzebne do 
sposobu naliczania dotacji i to dotyczy tych 2-ch uchwał 

P.Wójt 
- te uchwały dotyczą publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, ja 
mam obowiązek przekazać im dotację 

 
Wiceprzewodniczący P.Trala odczytał projekty uchwał i przystąpiono do 
głosowania. 10 radnych obecnych na sali podjęło w/w uchwały jednogłośnie 10 
głosami za. 
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Ad.28. 
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w 
Trzcianie. 
 
P.Wójt 

- taka uchwała była podejmowana na poprzedniej sesji i nastąpił błąd w 
numeracji budynku prawidłowy numer powinien być 193 B, dlatego 
musimy na dzisiejszej sesji podjąć uchwałę z prawidłowym numerem 

 
P.Trala – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddano 
ja pod głosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta 
jednogłośnie.   
 

Ad.29. 
 
Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Z małej szkoły w wielki 
świat” oraz zabezpieczenia wkładu własnego Gminy Świlcza na jego realizację. 
 
P.Jarosz 

- z informacji P. Dyrektora Głodka projekt ten realizowany będzie w 
Zespole Szkół w Dąbrowie i obejmował będzie klasy I-III i IV-VI. W ramach 
tego wniosku szkoła pozyska pomoce dydaktyczne, możliwość wyjazdu 
na tzw. „zieloną szkołę” oraz dzieci będą mogły korzystać z zajęć 
pozalekcyjnych. Na realizację  Projektu Gmina zabezpieczy wkład własny 
niepieniężny o wartości 24.000,00 zł. 
 

Wiceprzewodniczący Rady P.Trala odczytał i przeprowadzono głosowanie. W 
wyniku głosowania uchwał została podjęta jednogłośnie 10 głosami za. 
 

Ad.30. 
 
Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej z 
jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu związanej z 
tym umowy. 
 
P.Wójt 

- to jest ten dodatkowy punkt. Pan Pisula i Hadyś ze Trzciany zwrócili się 
o przedłużenie umowy dzierżawnej na budynek Jagny w Trzcianie. Była 
dyskusja na ten temat na ostatnim posiedzeniu komisji. Uzupełnili pismo, 
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że chcą wydzierżawić na 5 lat z czynszem 750 zł. miesięcznie brutto, 
bardzo bym prosił o podjęcie tej uchwały. 

P.Radny Stokłosa Jerzy 
- ja też jestem za tym ,żeby im wydzierżawić bo ten sklep jest potrzebny, 
dlatego proszę Radę o zaakceptowanie 

P.Radny Powroźnik Zbigniew 
- nie mogę poprzeć tego wniosku, bo ciągle coś wydzierżawiamy o nie 
mamy opracowanych zasad wydzierżawiania, a to było zalecenie Komisji 
Rewizyjnej 

P.Radny Stokłosa 
 - przy nowych obiektach jestem za tym żeby przeprowadzać przetarg 
P.Radny Powroźnik 

- ja jestem przeciwny, bo jest to nie zgodne z moimi zasadami 
określonymi na Komisji Rewizyjnej, jeżeli dajemy bez przetargu to dajmy 
wszystkim 

 
P.Trala – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i 
przystąpiono do głosowania, 9 radnych obecnych na sali / jedna osoba opuściła 
sesję zwolniona przez Przewodniczącego Rady /. W/w uchwała  została podjęta 
7 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. 
 

Ad.31. 
 
Ostatni punkt to sprawy różne i wolne wnioski. 
 
P.Majka  - sołtys wsi Świlcza 
 - co ze sprzętem ze Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej 
P.Wójt 

- sprzęt  taki jak komputery został przeniesiony do Zespołu Szkół w 
Trzcianie, a nadzór nad budynkiem sprawuje pracownik zatrudniony na ½ 
etatu 

P.Łagowski – sołtys wsi Trzciana 
 - w Trzcianie mamy też taki budynek po byłym Przedszkolu 

- druga sprawa to niszczenie dróg gminnych poprzez zaorywanie, 
grodzenie, wypadało by się tym zająć i podjąć jakieś skuteczne działania 
- następna sprawa dotyczy śmieci, wiemy wszyscy że obowiązek spada na 
Gminę, jest parę domów od których nie odbierają śmieci, są też osoby , 
które zamieszkują na naszym terenie tych śmieci produkują dość dużo, 
nie płacą, bo są zameldowane  na innym terenie 
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P.Wójt 
- to jest nie możliwe żeby ktoś zagrodził drogę gminną, jeżeli są takie 
sytuacje to proszę zgłaszać, są takie domy, że do nich nie dojedzie i nie 
wiem jak to rozwiązać 

Zastępca Wójta 
 - musimy mieć wiedzę ,żeby coś zrobić z tymi drogami i śmieciami 
Przewodniczący Rady Gminy 

- stwierdził, że porządek  sesji został wyczerpany. Zamknął  XLIII sesję 
Rady Gminy Świlcza, której obrady trawy od godz. 900  do  1235. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołowała: 
 
Halina  Batóg     Przewodniczący  Rady  Gminy 
 
             Krzysztof  Ciszewski 


