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Protokół Nr  XLVI/46/2013 

z XLVI Sesji Rady Gminy Świlcza 

z dnia 27 grudnia 2013r. 

 
 

XLVI sesję Rady Gminy rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady 

Gminy – Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i 

zaproszonych gości. Według listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co 

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

Wraz z zaproszonymi wszyscy radni otrzymali ustalony porządek obrad, który 

przedstawia się następująco: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

2. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy, działalności Wójta i Urzędu 

Gminy. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza 

na rok 2013. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Świlcza 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem 2013r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Gminy 

Świlcza. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pod nazwą 

„Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w 

Woliczce”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 

Przystępujemy do realizacji ustalonego porządku obrad. 

 

Ad.1. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

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

następnego punktu. 
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Ad.2. 

 
Informacje z realizacji uchwał podjętych na XLV sesji Rady Gminy w dniu 29 

listopada  2013r., działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 30 listopada  

do 26 grudnia 2013r. [przedstawił Pan Wójt. 

 

P. Radny Bednarz Daniel 

- Mam pytanie, środki sołeckie wynoszą 23.000,00zł przetarg był na 

17.000,00 czy kwota 6.000,00 przepada, czy co się z nimi dzieje. 

P.Stanisława Ruszel – Skarbnik Gminy 

- Przeksięgujemy wydatki z Domu Strażaka. 

 

Ad.3. 
  

W punkcie trzecim będziemy podejmować uchwałę w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013. 

 

P. Stanisława Ruszel -  Skarbnik Gminy 

– przedstawiła wprowadzone zmiany w budżecie na 2013r. 

Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu dochodów budżetowych o 

kwotę 896.529,52 zł., zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 

1.715.205,23zł. zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 

1.813.596,80zł, zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 

104.000,00zł. Zmniejsza się przychody z długoterminowych pożyczek na 

finansowanie działań realizowanych ze środków z budżetu Unii 

Europejskiej 466.941,09 zł. na pokrycie deficytu. Zwiększa się rozchody z 

tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 423.980,00zł. 

Dokonuje się przeniesienia planu dochodów i wydatków pomiędzy 

działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z 

tabelą nr 4 do uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013 i przeprowadził głosowanie. 

15 radnych obecnych na sali w/w uchwałę podjęło jednogłośnie. 

 

Ad.4. 
 

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Świlcza. 
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P.Ruszel – Skarbnik Gminy  

- uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Świlcza. Zostały w niej wprowadzone zapisy uchwały z 

dnia 27 grudnia br. Skreśla się zadania : 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą – postawa bazy sportowo-rekreacyjnej. 

 Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek w 

związku  

z możliwością pozyskania dodatkowych środków. 

 Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza – dokonuje się 

zmiany w harmonogramie realizacji tego zadania. 

 Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w 

Woliczce w wyniku oszczędności po przetargu zmniejsza się nakłady 

finansowe. 

 Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w 

Świlczy  

z tytułu prac projektowych zwiększa się nakłady finansowe 

  upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

przedsięwzięć określonych w zał. nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty 

8.520.265,71zł. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt w/w uchwały i poddano ja pod 

głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 15 

głosami za. 

 

Ad.5. 
 

Obecnie podejmować będziemy uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które 

nie wygasają z upływem 2013r. 

 

P.Ruszel -  Skarbnik Gminy   

- przedstawiła wykaz w/w wydatków: 

W uchwale ujęte są tylko te wydatki, na które zawarte są umowy, a 

zadania nie są fakturowane. Ogółem wydatki nie wygasające wynoszą  

69.459,62zł. 

 

Pan Kłos Ryszard Wiceprzewodniczący Rady odczytał w/w uchwałę i 

przeprowadzono głosowanie. 15 radnych obecnych w trakcie głosowania 

uchwałę podjęło jednogłośnie.  
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Ad .6. 
 

Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia niektórych uchwał 

Rady Gminy Świlcza. 

 

P. Trala Damian odczytał projekt w/w uchwały i przystąpiono do głosowania. 

W wyniku głosowania uchwała w sprawie wydatków niewygasających została 

podjęta jednogłośnie 15 głosami za. 

 

Ad.7. 
  

Następny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 

operacji pod nazwą „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku 

sportowym w Woliczce. 

 

P. Ruszel – Skarbnik Gminy 

  - objaśniła zmiany w w/w uchwale i tak ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Zaciągnąć pożyczkę  z budżetu państwa w łącznej kwocie 187.281,00zł. 

na wyprzedzające finansowanie operacji pod nazwą ‘Budowa pawilonu 

sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce „ 

finansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w 

tym w roku 2013 – 50.899,27zł 

w roku 2014 – 136.381, 73 zł. 

w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2014 – 

2015”. 

 

P. Kłos Ryszard – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i 

przystąpiono do głosowania. 15 radnych obecnych na sali w/w uchwałę podjęło 

jednogłośnie. 

 

Ad.8. 
 

Następny punkt to podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. 

  

P.Wilga Józef -  Sekretarz Gminy 

- zreferował powyższą uchwałę wykazując konieczne wydatki jakie trzeba 

ponieść w związku z zadaniami jakimi komisja się zajmuje tj. 
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 funkcjonowanie punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla rodzin 

dotkniętych nadużywaniem alkoholu, 

 utrzymanie Izby Wytrzeźwień, 

 opłaty związane z badaniami osób uzależnionych od alkoholu. 

 opłaty sądowe, 

 zajęcia w siłowni, wspomaganie klubu sportowego , 

 pomoc trudnej młodzieży szkolnej w postaci organizowania ferii 

zimowych i wakacyjnych obozów terapeutycznych.  

P.Radny  Powroźnik Zbigniew 

- te informacje wydają się spłycone. Na ostatnim posiedzeniu wszystkich 

komisji, Wójt zdeklarował się przygotować wyliczenie kosztów wyjazdu 

dzieci na basen.  

P.Wilga – Sekretarz Gminy 

- koszt wyjazdu dzieci na basen pochłonąłby w całości koszt kolonii. 

P. Wójt 

- temat basenu będziemy poruszać na sesji budżetowej. W obecnym 

czasie jest przerwa świąteczna i nie ma z kim rozmawiać w kwestii ile 

dzieci z jakiej szkoły uczęszczałoby na basen. Przygotuję to wyliczenie na 

kolejne posiedzenie Rady Gminy na 15 stycznia 2014r. 

P.Radny Bednarz D. 

- to był mój wniosek, żeby P. Wójt przygotował informację o kosztach 

związanych z uczęszczaniem dzieci na basen. Niestety nie ma tych 

informacji. Jeżeli przegłosujemy te wydatki to skąd weźmiemy pieniądze 

na późniejsze wyjazdy. 

P. Wójt 

- Jeżeli uważacie państwo, że kwoty powinny być inne to oczekuję 

propozycji, bo jeżeli chcemy dać na basen to komuś musimy zabrać. 

P.Radny Bednarz D. 

- Pan miał przygotować kwotę która byłaby potrzebna na wyjazdy na 

basen i tego nam brakuje. 

Przewodniczący Rady Gminy 

- Pan Wójt powiedział, że na basen pieniędzy trzeba będzie szukać z 

innych źródeł. 

P.Radny Trala Damian 

- ja mogę w przybliżeniu wyliczyć. Koszt wyjazdu to kwota 250,00 zł. 

pomnożyć to przez 4 tygodnie daje kwotę 1.000,00 zł miesięcznie i jest to 

kwota tylko dowozu. Trzeba jeszcze kwotę tę pomnożyć przez ilość szkół. 

P.Radny Bednarz D. 

- proponuję przyjąć uchwałę, ale bez załączników. 

P. Wilga – Sekretarz Gminy 

- nie może być tak, że komisja przestanie pracować. Zadania stałe, które 

od wielu lat są prowadzone nie mogą nagle przestać funkcjonować. Nie 
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można zamknąć poradni które funkcjonują, trzeba zapłacić Izbę 

Wytrzeźwień i wiele innych zadań. 

P. Wójt 

- jestem przeciwny zabierać komukolwiek pieniądze z zapisów tej 

uchwały, tu naprawdę nie ma, komu zabrać. Na najbliższej sesji złożę 

pełną informację z jakich szkół i ile dzieci będzie korzystać z basenu i 

jakich kont można by zapłacić koszt basenu. Proszę Was nie grzebcie 

przy tym, bo robimy krzywdę dzieciom, które naprawdę potrzebują tego 

rodzaju pomocy. Byłem na takich koloniach i są to dzieci z rodzin 

biednych wytypowanych przez GOPS i jeszcze raz apeluję nie róbmy 

krzywdy dzieciom. 

P.Radny Misiuda Eugeniusz 

- zgadzam się że nie ma z czego wziąć ten basen trzeba pokryć z innych 

środków. 

 

P. Kłos Ryszard Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i 

przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania w/w uchwała została 

podjęta14 głosami za przy 1 wstrzymującym się. 

 

Ad.9. 
 

Ostatni punkt to sprawy różne i wolne wnioski 

 

Pan Wójt 

- W Urzędzie Miasta w Rzeszowie odbyło się spotkanie, na którym 

mieliśmy podpisać porozumienie w sprawie ROF-u. 11 grudnia Rada 

Miasta Rzeszowa pojęła uchwałę w sprawie zmiany granic. Wprawdzie 

nie dotyczyło to Gminy Świlcza, ale zburzyło to całą intencję zarówno 

współfinansowania tych wszystkich załączników, opracowań dot. 

poszczególnych gmin jak również partycypacji potem przy udziale 

ewentualnych środków, jeżeli chodzi o te 300 mln zł. Mamy podjętą 

uchwałę w sprawie podpisania porozumienia, nie ukrywam, że została 

przygotowana uchwała uchylająca tamtą, ale na razie chcę poinformować, 

że tego porozumienia nie podpisałem i chciałbym, aby Rada przyjęła 

stanowisko, aby tego porozumienia nie podpisywać. Dopóki sprawa się 

nie wyjaśni tego porozumienia nie będziemy podpisywać. Dziś mieliśmy 

spotkanie, będą wysyłane pisma w sprawie podjęcia dialogu. Jeżeli Rada 

Miasta wycofa uchwałę będziemy dalej partnerami, jeżeli nie to być może 

trzeba będzie podjąć uchwałę uchylającą uchwałę o podpisaniu 

porozumienia. 
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P.Ożóg Stanisław - Poseł RP. 

- musicie zadbać, aby gminy były beneficjentami tych środków 

finansowych. Bo jeżeli nie będą Gminy beneficjentami, jeśli nie dojdzie 

do rozpisania tych pieniędzy na cały Rzeszowski Obszar Funkcjonalny to 

pieniądze stoją pod znakiem zapytania. W tej chwili nie walczycie w 

sprawie Trzebowniska tylko walczycie o to by Gmina Świlcza i inne 

Gminy uzyskały środki finansowe w ramach tego programu, którego 

adresatem jest Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, nie miasto Rzeszów 

tylko ROF. Musicie doprowadzić do tego żeby te pieniądze 300 mln 

mogły być wzięte. 

P.Radny Bednarz D. 

- kiedy podejmowaliśmy uchwałę o przystąpieniu do ROF miałem obawy  

i pytałem, czy środki, które są w tym programie będą dzielone i w jaki 

sposób. Pan Wójt zapewniał, że te środki Gminy dostaną. Okazuje się, że 

niestety siła przebicia miasta i gmin jest nieporównywalna i pieniądze do 

nas nie dotrą. Popieram tutaj Pana Posła w całej okazałości, że trzeba 

teraz robić wszystko, aby część tych środków dotarła do naszej Gminy, 

żebyśmy mogli z nich skorzystać. 

P.Ożóg Stanisław - Poseł RP. 

- jeszcze nie jest z późno żeby te środki mogłyby wykorzystane. To 

powinno być wynegocjowane i wierzę, że tak będzie. Włączy się w tę 

sprawę Marszałek za chwilę mam w tej sprawie spotkanie. Wójt musi 

mieć od was legitymację, aby mógł stanąć twardo w interesie Gminy 

Świlcza. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

- przystępujemy do głosowania 

 

- Kto jest za tym, żeby nie podpisywać tego porozumienia? - 15  

- Kto jest przeciw?  - 0 

- Kto się wstrzymał? -  - 0 

 

Rada postanowiła, że porozumienie nie zostanie podpisane przez Wójta. 

 

P. Wójt  

- dziękuję bardzo za takie stanowisko. Jest to dla mnie legitymacja, żeby 

twardo powiedzieć, że w tym stanie rzeczy Gmina Świlcza tego 

porozumienia nie podpisze. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził ,że porządek sesji został wyczerpany. 

Zamknął  obrady XLVI sesji Rady Gminy Świlcza, które trwały od godz. 13
30

 

do 15
30

.  
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Na tym protokół zakończono i podpisano 

 

Protokołowała: 

 

Bożena  Pięta      Przewodniczący Rady Gminy 

 

             Krzysztof  Ciszewski 


