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PROTOKÓŁ  Nr XLV/45/2013 
z  XLV  sesji  Rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  29  listopada  2013r. 
 
 XLV  sesję  Rady Gminy  Świlcza  otworzył i prowadził  Przewodniczący 
Rady P. Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości. 
Według listy obecności w sesji uczestniczyło 11 radnych, co stanowiło quorum 
przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały. Wraz z 
zaproszenia wszyscy radni otrzymali ustalony porządek sesji, który 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. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze 
Gminy Świlcza. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świlcza do 
zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie Gminy 
Świlcza na rok 2013. 

9. Podjęcie  uchwały w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla 
„in blanco”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych. 
11. Podjęcie  uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 

komunalnych z jednoczesnym  odstąpieniem od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą 
Świlcza, a pozostałymi gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar 
Funkcjonalny przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT. 
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13. Podjęcie uchwały sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji 
celowej na wspólną realizację zadania pn.: Opracowanie Programu 
Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku 
Międzygminnego „WISŁOK”. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel 
Gminy Świlcza” oraz zasad i trybu jego nadawania. 

16. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku sesji. 
 

Ad.1. 
 
Protokół z sesji XLIV został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 
 

Ad.2. 
 
Informację z realizacji uchwał podjętych na XLIV sesji w dniu 30 października r., 
działalności Wójta i Urzędu Gminy  za okres od  31 października  do  28 
listopada br. przedstawił Wójt Gminy. 
 

Ad.3. 
 
Pani Stanisława Ruszel – Skarbnik Gminy uzasadniła podjęcie uchwały w 
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013, które 
dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 520.251,38 
zł. Dokonano również przeniesienia planu wydatków między działami, 
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 
 
Przewodniczący Rady Gminy P.Krzysztof Ciszewski odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. 11 radnych obecnych w trakcie głosowania w/w 
uchwałę podjęło jednogłośnie. 
 

Ad.4. 
 
P.Wójt  - stawki podatkowe były konsultowane na wspólnym posiedzeniu 
komisji, musimy podjąć uchwałę, żeby do końca roku była ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Stawki podniesione 
zostały o 1% co daje dochód do budżetu ok. 61.015 tys. zł.  Nie są to 
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wygórowane stawki. Co roku Minister Finansów ustala stawki, a Rada może je 
utrzymać albo obniżyć  
 
Przewodniczący Rady P.Ciszewski odczytał projekt uchwały w sprawie 
wysokości stawek podatku od nieruchomości i przeprowadził głosowanie. W 
wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami za. 
 

Ad.5. 
 
P.Wójt  uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze 
Gminy Świlcza. Stawka została podana przez Prezesa GUS i wynosi 69,28 za 1dt, 
w roku 2013 w naszej Gminie stawka wynosiła  42 zł. na 1dt.  Na rok 2014  
została podniesiona o 50 groszy i wynosić będzie 42,50 zł.za 1 dt. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy P.Damian Trala odczytał projekt uchwały i 
poddano ją pod głosowanie. 11 radnych obecnych na sali w/w uchwałę podjęło 
jednogłośnie. 
 

Ad.6. 
 
P.Wójt uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od 
środków transportowych, to jest bardzo skomplikowana uchwała, była również 
konsultowana na wspólnym posiedzeniu komisji. Stawki zostały podniesione o 
1% i daje to dochód do budżetu ok. 2.500 zł.  
 
Przewodniczący Rady P.Ciszewski odczytał projekt uchwały i przeprowadził 
głosowanie. W/w uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami za. 
 

Ad.7. 
 
P.Wójt  - uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
metody. My mamy ustaloną opłatę od osoby, ludzie do tego różnie podchodzą. 
Stawka wynosiła 6,87 zł. od osoby, była ona na tyle dobra, że po analizie 
kosztów systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Świlcza możemy 
ją obniżyć do kwoty 5,90 zł. od jednej osoby. 
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Przewodniczący Rady Gminy P. Ciszewski odczytał projekt uchwały i 
przeprowadził głosowanie. 11 radnych obecnych w trakcie głosowania podjęło 
w/w uchwałę jednogłośnie. 
 

Ad.8. 
 
P.Wójt to też było dyskutowane na wspólnym posiedzeniu komisji. Te zadania 
były przewidziane w budżecie gminy. Była prośba z Bratkowic i Mrowli o 
przyspieszenie tych robót. Jeżeli podejmiemy tą uchwałę to nam pozwoli 
ogłosić przetarg. Dom Strażaka w Bratkowicach trochę odstaje od innych 
budynków i trzeba ten remont przeprowadzić. W Mrowli natomiast remont jest 
nie dokończony i też należy go zakończyć. Zostały te zadania zgłoszone do 
TRUGONU i  możemy dostać 80%  dofinansowania. 
 
P.Radny Leja Mieczysław 

- przyspieszenie tego terminu pozwoli przyśpieszyć roboty. Zamierzamy 
wymienić instalację elektryczną, wyremontować sanitariaty, oraz 
zaplecze garażowe. Jako pierwsi zrobiliśmy system powiadamiania SMS. 
Udostępniamy również sale na wesela i dochód z tych wesel w całości 
przeznaczamy na ochronę p.poż. Pierwsze wesele ma się odbyć 4 maja 
2014r. i chcemy żeby do tego terminu roboty były zakończone 

P.Radny Bednarz Daniel 
- na wspólnych komisjach też to było omawiane,  w tym budynku w 
Mrowli nic się nie dzieje, nie można zrobić wesel, żadnych spotkań ani 
zebrań wiejskich bo remont jest nie zakończony. Prosiłbym bardzo o 
przyspieszenie tego remontu bo w przeciwnym razie musimy odwołać 
wesela. 

P.Wójt 
- tego typu Domy nie są tylko na wesela, dobrze by było żeby one 
funkcjonowały, my wkładamy w nie sporo pieniędzy po to ,żeby w jakiś 
sposób służyły mieszkańcom i coś się w nich działo 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy P.Kłos Ryszard odczytał projekt uchwały i 
poddano ją pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
jednogłośnie 11 głosami za. 
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Ad.9. 
 
P.Wójt – uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie weksla 
„in blanco”. Dotyczy zgłoszonego  do środków unijnych wyposażenia placu 
zabaw przy Przedszkolu w Trzcianie dlatego prosiłbym o podjecie tej uchwały. 
 
P.Radny Powroźnik Zbigniew 

- ile dzieci uczęszcza do tego żłobka, i czy nie zastanawiano się nad jego 
rozreklamowaniem 

P.Wójt 
- obecnie jest 21 dzieci ale na przyszły rok przewidujemy więcej, ten rok 
jest takim rokiem próbnym, nam jest żal bo dzieci z Błędowej 
Zgłobieńskiej dowożone są do innych miejscowości, a ja muszę za to 
płacić 

 
Pan Trala Damian - Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały 
i przeprowadzono głosowanie. 11 radnych obecnych na sali w/w uchwałę 
podjęło jednogłośnie.    
 

Ad.10. 

 
P.Jucha Jadwiga – Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Planowania 
Przestrzennego uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości komunalnych. Dotyczy to nieruchomości w Trzcianie starego 
Przedszkola. Sprawa była poruszana na zebraniu wiejskim w dniu 28 kwietnia 
br. i zebranie wyraziło zgodę na zbycie tej nieruchomości.  
 
P.Wójt 

- najgorsze są pustostany, niech ktoś tą nieruchomość kupi i niech coś 
tam zacznie robić 

 
P. Kłos Ryszard – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddano 
ją pod głosowanie. Uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie 
11 głosami za. 
 

Ad.11. 
 
P.Jucha J. – Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Planowania 
Przestrzennego uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku 



6 
 

przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy. Ta uchwała jest 
konsekwencją zebrania wiejskiego w Trzcianie z dnia 28 kwietnia br. i dotyczy 
gruntów Trzciana – Dyndy, które zostaną wydzierżawione na okres 30 lat firmie 
„PRO-Golf”.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy P.Kłos odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. 11 radnych obecnych w trakcie głosowania  w/w 
uchwałę podjęło jednogłośnie. 
 

Ad.12. 
 
P.Wójt- na drugiej stronie jest uzasadnienie do tej uchwały, ja mogę dodać, że 
nasza Gmina zgłosiła następujące propozycje: 

 Wykonanie uzbrojenia technicznego / wodno-kanalizacyjnego / i 
drogowego dla terenów inwestycyjnych oraz mieszkaniowych 
stanowiących ich zaplecze – 3.000.000 zł. 

 Poprawa połączeń komunikacyjnych poprzez  skomunikowanie  drogi 
Świlcza-Kościelnica z przyległymi drogami gminnymi nr 137605R, 
137606R, 137607R  / około 3,7 km / droga prowadzi do terenów 
inwestycyjnych, docelowo skomunikowana ze Stefą Dworzysko – 
10.250.000 zł. 

 Podkreślenie osobliwości przyrodniczych torfowisk w dolinie rzeki 
Mrowla poprzez rozbudowę infrastruktury wzdłuż istniejącej ścieżki 
ekologicznej o długości 5 km połączenie z terenami rekreacyjnymi w 
Trzcianie / 18 dołkowe pole golfowe na powierzchni 60 ha / wyznaczenie 
tras do narciarstwa biegowego – 2.500.000 zł. 

 Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach użyteczności 
publicznej – 3.000.000 zł. 

 Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia drogowego z 
wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych – 3.000.000 zł. 

 Rozbudowa punktu PSZOK  -  150.000 zł. 

 Połączenie miejscowego systemu kanalizacyjnego / aglomeracja Świlcza / 
z aglomeracja Rzeszów – budowa kolektora tranzytowego w systemie 
tłoczno-grawitacyjnym pomiędzy oczyszczalnią ścieków w Świlczy a 
wskazanym punktem odbioru ścieków w Rzeszowie – 12.500.000 zł.  

Sprawa nie jest zamknięta, propozycje można dalej zgłaszać. Dominującą 
Gminą jest Rzeszów. 
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P.Trala Damian – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i 
poddano ją pod głosowanie. 11 radnych obecnych na sali w/w uchwałę podjęło 
jednogłośnie. 
 

Ad.13. 
 
P.Wójt – to jest dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w wysokości 
11.554,06 zł. która musimy przekazać Gminie Miasto Rzeszów.  
 
P.Jucha J. – Kierownik Referatu GMiPP 

- to jest dokument to jeszcze nie są pieniądze, musimy wpisać, żeby się 
potem nie okazało, że nas tam nie ma 

P.Wójt 
- te miasta wiodące mogą uzyskać duże środki z funduszy unijnych, ale 
trzeba opracować pewne projekty, wyliczenia itp. a potem nastąpi 
realizacja 

 
P.Kłos R. – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. 10 radnych obecnych na sali w trakcie głosowania 
/ P. radny P.Stokłosa zwolnił się u Przewodniczącego z dalszych obrad sesji / 
podjęło w/w uchwałę jednogłośnie. 
 

Ad.14. 
 
P.Wilga Józef – Sekretarz Gminy uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia zmiany Statutu Związku Międzygminnego „WISŁOK”. W tamtym roku 
Gmina wystąpiła ze Związku, ale z uwagi na zapisy statutowe należy podjąć 
uchwałę  w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Wisłok” – zał. nr 
1 do Statutu zawierającego wykaz gmin wchodzących w skład Związku oraz 
liczbę przedstawicieli tych gmin w Zgromadzeniu Związku.  
 
P.Kłos Ryszard – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. W wyniku głosowana w/w uchwała została 
podjęta jednogłośnie 10 głosami za / P.Radny Stokłosa zwolnił się u 
Przewodniczącego Rady z dalszych obrad sesji /. 
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Ad.15. 
 
P.Wilga Józef – Sekretarz Gminy uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie 
ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świlcza” oraz zasad i trybu 
jego nadawania. 28 grudnia 2012r. taka uchwała była podejmowana, właściwie 
to dodajemy tylko paragraf , że  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
P.Trala D. – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddano ją 
pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 
10 głosami za.  
 

Ad.16. 
 
Ostatni punkt to sprawy różne i wolne wnioski. 
 
P.Wójt 

- poinformował, że w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Gminy 
następna sesja odbędzie się w dniu 27 grudnia br.  

 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek XLV sesji został 
wyczerpany. Zamknął  obrady sesji, które trwały od godz. 1300  do  1445. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołowała : 
 
Halina  Batóg     Przewodniczący  Rady  Gminy 
 
                 Krzysztof  Ciszewski 
  


