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PROTOKÓŁ  Nr  XLIV/44/2013 
z  XLIV  sesji  Rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  30   października  2013r. 
 

 XLIV  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 11 radnych co 

stanowiło wymaganą ilość przy której Rada mogła obradować i podejmować 

uchwały. Wraz z zaproszeniami wszyscy radni otrzymali ustalony porządek sesji, 

Wójt zgłosił do ustalonego porządku sesji dwa dodatkowe punkty, a 

mianowicie: 

1. 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. 

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkól, 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. 
 

P.Wójt 
- te dwie uchwały były podejmowane na poprzedniej sesji i zostały 
przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która dopatrzyła się 
pewnych uchybień i dziś chcemy to uporządkować 
- składam wniosek o wycofanie z porządku dzisiejszej sesji pkt.7, czyli 
sprzedaży nieruchomości w Rudnej Wielkiej, to trzeba skonsultować ze 
społeczeństwem Rudnej Wielkiej   
 

- Kto jest za wycofaniem z porządku sesji pkt. 7?  11 
- Kto jest przeciw? - 0 
- Kto się wstrzymał? - 0 
 
Porządek sesji został wraz z dodatkowymi punktami został przyjęty do realizacji 
jednogłośnie i przedstawia się następująco:  
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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. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Świlcza. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

konsolidacyjnego w banku wybranym w trybie określonym w przepisach 

o zamówieniach publicznych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 

nieruchomości gruntowych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 1/2012 Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sieci, prowadzonych 

przez Gminę Świlcza, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych. 

9. 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. 

10. 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 rozliczania. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku sesji. 

Ad.1. 

Protokół z  XLIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 
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Ad.2. 

Informacje z realizacji uchwał podjętych na XLIII sesji w dniu 20 września br., 

działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 21 września do 29 października 

2013r. przedstawił Wójt Gminy. 

P.Radny Powroźnik Zbigniew 
-przy składaniu informacji z realizacji uchwał nic Pan nie powiedział na 
temat podjętych uchwał na poprzedniej sesji w sprawie przesunięcia 
spłaty kredytów, nie wiemy czy są zrealizowane, czy są nieaktualne 

P.Wójt 
- te uchwały nie mogą być zrealizowane ponieważ bank nie wyraził zgody 
na przesuniecie spłaty kredytów i na dzisiejszej sesji będziemy 
podejmować uchwałę o zaciągnięciu tzw. kredytu konsolidacyjnego, 
który pozwoli nam na spłatę tych zobowiązań 

Ad.3. 

Pani Stanisława Ruszel – Skarbnik Gminy uzasadniła podjęcie uchwały w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2013 rok. Zmiany 

dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 151.250,44 

zł. Dokonuje się również przeniesienia planu dochodów i wydatków pomiędzy 

działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 

Przewodniczący Rady Gminy P.Ciszewski odczytał projekt uchwały i 

przeprowadzono głosowanie. W wyniku głosowania 11 radnych obecnych 

podczas głosowania uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Świlcza na rok 2013 podjęło jednogłośnie. 

Ad.4. 

P.Ruszel Stanisława – Skarbnik Gminy uzasadniła podjecie uchwały w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza. Prognoza opracowana 
została na lata 2013-2026 z uwagi na to ,że będzie zaciągany kredyt 
długoterminowy konsolidacyjny. W związku z podjęciem na dzisiejszej sesji 
uchwały o zamianie uchwały budżetowej oraz wprowadzeniem zmian w 
budżecie Gminy na rok 2013 zarządzeniami Wójta Nr 87/2013 z dnia 
20.09.br.,Nr 91/2013 z dnia 25.09.br.,96/2013 z dnia 01.10.br.,Nr 97/2013 z 
dnia 02.10.br., oraz 101/2013 z dnia 17.10.br. dokonuje się zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świlcza. Zwiększa się dochody 
budżetowe o kwotę 426.356,88 zł. i wydatki budżetowe o kwotę 460.356,88 zł. 
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P.Dziedzic Adam – Radny Rady Powiatu 
- w związku z tym kredytem konsolidacyjnym, czy są jakieś dodatkowe 
koszty 

P.Ruszel – Skarbnik Gminy 
- to będzie określone  w przetargu, kredyt konsolidacyjny nie wpłynie na 
rachunek bankowy Gminy, lecz bank udzielający kredytu dokona 
bezpośrednio spłat zadłużenia wobec Banku Spółdzielczego w Głogowie 
Małopolskim Oddział w Świlczy. Spłata kredytu nastąpi w latach 2013-
2026. W załączniku do uchwały macie wymienione wszystkie te kredyty 
które będą spłacane kredytem konsolidacyjnym 

P.Dziedzic A.  
- czy te wskaźniki nie będą przeszkadzać w zaciągnięciu kredytów i 
realizacji inwestycji 

P.Wójt 
- brało się kredyty i teraz trzeba je spłacać, możemy sobie zadawać 
pytania brać kredyty i coś robić czy nie brać i nie robić nic, była to nasza 
wspólna decyzja, nie tylko moja, już tych inwestycji nie pozostaje nam 
dużo do zrobienia, przynajmniej to co jest zrobione to widać 

 
Przewodniczący Rady Gminy P.Ciszewski odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. 11 radnych obecnych na sali podjęło  w/w 
uchwałę jednogłośnie. 
 

Ad.5. 

P.Wójt  
- właściwie o tym kredycie zostało wszystko powiedziane. Ja mam 
poczucie, że tych pieniędzy żeśmy nie zmarnowali, uważam ,że zostały 
wykorzystane właściwie 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy P.Kłos Ryszard odczytał projekt uchwały w i 
poddano ją pod głosowanie. 11 radnych obecnych w czasie głosowania uchwałę 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w banku 
wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych 
podjęło jednogłośnie. 
 

Ad.6. 
 
P.Machowski Wiesław – Zastępca Wójta uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych. Dotyczy 



5 
 

ona przyjęcia gruntów na drogę za przedszkolem w Świlczy. Jest to darowizna 
dlatego proszę o podjęcie tej uchwały.  
 
P.Kłos – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. W/w  uchwała  została podjęta jednogłośnie 11 
głosami za.  
 

Ad.7. 
 
P.Wójt myśmy mieli śtudium na tereny między Świlcza a Trzciana, które były 
przeznaczone pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Mamy inwestora, który 
chce budować zakład i trzeba zmienić Studium, a potem PZP. Pan z UNIMETU 
chce przenieść zakład z Tyczyna do Świlczy. Jest jeden problem bo zwróciliśmy 
się do Urzędu Marszałkowskiego o odrolnienie i otrzymaliśmy negatywną 
odpowiedź 
P.Jucha Jadwiga – Kierownik Referatu GMiPP 

- koszty z tym związane pokryje inwestor, rzeczywiście jest problem w 
odrolnieniu tych gruntów, może przydałoby się uchwalić jakiś plan, który 
będzie chronił grunty ,to może byłaby jakaś furtka 

 
P.Kłos – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. 11 radnych obecnych na sali uchwałę w sprawie 
zmiany Nr 1/2012 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Świlcza podjęto jednogłośnie. 
 

Ad.8. 
 
P.Wójt uzasadnił podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu sieci, 
prowadzonych przez Gminę Świlcza, publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Została zlikwidowana Szkoła 
Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej i Szkoła Nr 3 w Bratkowicach oraz 
przeniesiono Przedszkole w Trzcianie do nowej siedziby, w związku z tym musi 
być podjęta uchwała wprowadzająca zmiany w sieci przedszkoli i szkół i to jest 
ta uchwała porządkująca. 
 
P.Trala Damian – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i 
poddano ją pod głosowanie. Przy 11 radnych obecnych w trakcie głosowania 
w/w uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Ad.9 i 10. 
 
Wójt  uzasadnił podjęcie uchwał: 
 
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 oraz  
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 
rozliczania. 
- na poprzedniej sesji podejmowaliśmy w/w uchwały i zostały one przesłane do 
RIO i zostały zausterkowane.  W pierwszej uchwale dokonano poprawki w § 4, 
który brzmi „ uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia i ma 
zastosowanie do dotacji w niej przewidzianych poczynając od dnia 1 września 
2013r. za wyjątkiem przepisu § 1 pkt.2 w zakresie § 4 ust.1 w części dotyczącej 
terminu przekazania dotacji za grudzień, uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu 
nadanym niniejszą uchwałą – który wchodzi w życia z dniem 1 stycznia 2014r.” 
- natomiast w drugiej uchwale w pkt.3 zostało dopisane słowo „wydatki 
równe” wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia. Uchwały te 
dotyczą szkoły w Bziance i Bratkowicach Nr 3. 
 
P.Trala D. – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekty w/w uchwał i 
przeprowadzono głosowanie. W wyniku głosowania obie uchwały zostały 
podjęte jednogłośnie 11 głosami za. 
 

Ad.11. 
 
Ostatni punkt dzisiejszej sesji to sprawy różne i wolne wnioski. 
 
P.Radny Bednarz Andrzej 

- na ostatnim zebraniu wiejskim poruszano sprawę chodnika przy drodze 
powiatowej na Czekaju, tam nie ma odwodnienia, mam zadawane 
pytania i nie wiem co odpowiedzieć, 
- druga sprawa był zmieniany czas z letniego na zimowy i rano świecą się 
światła, a wieczorem gdzie jest bardzo ciemno nie świecą się wcale, 
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- następna sprawa dotyczy przesunięcia sklepu-kwiaciarni, tym sposobem 
zyskujemy więcej miejsca na parking 

P.Wójt 
- po pierwsze jest to wysoka cena za usunięcie kolektora, trzeba zlecić 
wykonanie dokumentacji tego odwodnienia, bo nie ma tam kolektora, 
jednak trzeba jakoś to załatwić, cala sytuacja jest trudna / projekt, 
dokumentacja, wykonawstwo/ ale uważam ,że należy ten problem 
rozwiązać, apeluję w tej sprawie o pomoc do powiatu 

P.Machowski – Zastępca Wójta 
- była zmiana czasu i była również przesłana informacja do elektrowni, 
będziemy jeszcze raz interweniować 

P.Wójt 
 - jeśli chodzi o ten sklep to należy to zrobić i ten sklep przesunąć 
P.Pachorek – Radny Rady Powiatu 

- Pan apelował o pomoc, Powiat deklaruje się w tej sprawie pomóc, ktoś 
kto projektuje autostradę wprowadza wody opadowe kończy się to w 
pasie drogowym , więcej nic ich nie obchodzi 

P.Wójt 
 - obiecuję, że ten problem rozwiążemy do połowy 2014 roku 
P.Franczyk Ryszard – sołtys wsi Bratkowice 

- jeżeli się przeniesie kwiaciarnię, to tam jest ok.60 m siatki bardzo 
zniszczonej trzeba ją wymienić, 
- oświetlenie jest zrobione od czerwca i do tej pory się nie świeci 

P.Wojnowska Zdzisława – sołtys wsi Dąbrowa 
 - trzeba wyremontować przystanki bo wyglądają tragicznie 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany. 
Zamknął XLIV sesję Rady Gminy, której obrady trwały od godz. 900 do 1105. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
Protokół  sporządziła:  
 
Halina  Batóg     Przewodniczący Rady Gminy 
 
               Krzysztof  Ciszewski 
  
    
   
 


