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PROTOKÓŁ  Nr  I/1/2014 
z  I  sesji  Rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  01  grudnia  2014r. 
 
 Na podstawie art.20 ust. ustawy o samorządzie gminnym I  sesję  Rady 
Gminy Świlcza VII kadencji otworzył i prowadził najstarszy radny obecny  na sesji 
Pan Jerzy Stokłosa. Powitał wszystkich nowo wybranych radnych i  zaproszonych 
gości. Według listy obecności na sesji obecnych było 15 radnych, co stanowiło 
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały. Następnie 
poprosił Panią Jolantę Majka – Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w 
Świlczy o wręczenie Panu Adamowi Dziedzicowi zaświadczenia o wyborze na 
stanowisko Wójta Gminy oraz Radnym zaświadczenia o wyborze na radnego Rady 
Gminy Świlcza. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego art.23 a, 
ust.1 ustawy o samorządzie gminnym nakłada obowiązek złożenia ślubowania. 
Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu radnego. Po 
odczytaniu roty ślubowania o treści „Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i 
uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Jako pierwszy 
ślubowanie złożył prowadzący sesję radny senior Jerzy Stokłosa wypowiadając 
słowo ślubuję dodając zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”,a następnie kolejno wszyscy 
radni  wypowiadając słowo „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”. 
 Kolejnym punktem sesji był wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Bez 
dokonania wyboru Przewodniczącego nie byłoby ustawowej możliwości zwołania 
następnych sesji. Przed   przystąpieniem do wyboru Przewodniczącego Rady każdy 
radny dokonał krótkiej swojej prezentacji. 
Na podstawie art. 19 ust. ust.1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że 
wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących dokonuje się w głosowaniu 
tajnym, dlatego zaszła potrzeba wybrania Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono 
następujące kandydatury: 
Radny Wanat zgłosił   radnego Skwiruta Kamila 
Radny Styka Sławomir zgłosił radnego Białego Tomasza 
Radna Skuba-Więcław Natalia zgłosiła radnego Bąka Dominika, wszyscy zgłoszeni 
wyrazili zgodę. 
Komisja ukonstytuowała się, przewodniczącym Komisji został Radny Skwirut Kamil 
,a jej członkami radny Biały Tomasz i radny Bąk Dominik. Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej odczytał Regulamin wyboru Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy po czym poddano go pod głosowanie. 
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- Kto jest za przyjęciem Regulaminu wyboru Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy? – 15 
- Kto jest przeciw?   -  0 
- Kto się wstrzymał?  -   0 
Prowadzący sesję radny Stokłosa stwierdził , że w wyniku głosowania Regulamin 
został przyjęty jednogłośnie 15 głosami za. Po przyjęciu Regulaminu nastąpiło 
zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy: 
Radna Buda Barbara zgłosiła radnego Wanata Piotra, który wyraził zgodę. Innych 
kandydatur nie zgłoszono , zatem lista została zamknięta , a Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Wywołanym radnym wydano za 
potwierdzeniem 15 kart, wywołani kolejności alfabetycznej przez 
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej radni wrzucali karty do głosowania do 
opieczętowanej urny wyborczej.  
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego 
głosowania. Wydano 15  kart, głosowało 15 radnych, głosów nieważnych było 0. 
Większość bezwzględna wynosiła 8 głosów. Za wyborem kandydata na 
Przewodniczącego Rady Gminy było 14 radnych, jeden głos był przeciwny. Komisja 
stwierdziła, że  kandydat radny Wanat Piotr Antoni  14 głosami za został wybrany 
na Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza i objął dalsze prowadzenie sesji 
proponując następujący porządek sesji: 

1. Ślubowanie Wójta, 
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 
3. Wybór Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy, 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Ad.1. 
 
Radny Piotr Wanat  -  Przewodniczący Rady Gminy 
 - poprosił Wójta Gminy Adama Dziedzica o złożenie ślubowania 
Wójt Gminy Adam Dziedzic odczytał rotę ślubowania o treści „Obejmując Urząd 
Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi 
Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 
Gminy” dodając zdanie „Tak mi dopomóż Bóg” 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził ,że Wójt Gminy złożył ślubowanie przed 
Radą Gminy Świlcza. 
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Ad.2. 
 
W drugim punkcie porządku sesji  przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy i zgłaszania  kandydatur; 
Radny Żańczak Marcin zgłosił radnego Kornaka Seweryna, 
Radna Szczepanik Wiesława zgłosiła radnego Słowika Wojciecha, 
Radny Bąk Dominik zgłosił radną Natalię Skuba-Więcław , wszyscy wyrazili zgodę 
na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono, lista została zamknięta. 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Przewodniczący 
Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół głosowania. Wydano 15 kart do 
głosowania, głosowało 15 radnych, głosów nieważnych oddano 0. Większość 
bezwzględna wynosiła 8 głosów. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą 
ilość głosów:  
Kornak Seweryn   -  4  głosy, 
Słowik Wojciech   -  9 głosów, 
Skuba-Więcław Natalia  -  2 głosy 
Komisja stwierdziła, że kandydat Słowik Wojciech otrzymał bezwzględną większość 
głosów i został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Został 
zaproszony do stołu Prezydialnego, a Przewodniczący Rady Gminy odczytał 
uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  
P.radny Styka Sławomir 
 - zgłosił wniosek formalny o przerwanie  I posiedzenia I sesji Rady Gminy 

P.Wanat Piotr  -  Przewodniczący Rady Gminy 
 - kto jest za wnioskiem P. radnego Styki?   -  11 
 - kto jest przeciw?   -  4 
 - kto się wstrzymał?   -   0      
Stwierdzono ,że wniosek formalny P. radnego Styki został przyjęty 11 głosami za, 
przy 4 głosach sprzeciwu. Następne posiedzenie I sesji ustalono na dzień 6 grudnia 
br. o godz. 800 .Ponieważ z sali padły dwie godziny  800 i 900, o których mogłoby się 
odbyć II posiedzenie sesji ,dlatego poddano pod głosowanie: 
 - Kto jest za godzina 800      -  12  radnych 

 - kto jest za  godzina 900  -  3  radnych 

 
Stwierdzam ,że II posiedzenie I sesji Rady Gminy odbędzie się 6 grudnia br. o godz. 
800.   
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 Wójt Adam Dziedzic 

- podziękował wszystkim za przybycie na I sesje Rady Gminy Świlcza , 
podziękował również Pełnomocnikowi Jackowi Lisowi. Nowych radnych 
zaprosił na szkolenie , które przeprowadzi P.Ozimek i P.Sekreterz Gminy. 
 

Na tym zakończono I posiedzenie I sesji Rady Gminy Świlcza. 
 

  
6 grudnia 2014r. ciąg dalszy  I sesji Rady Gminy Świlcza 
 
II posiedzenie I sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy P. Piotr Wanat z 
następującym porządkiem obrad: 
 

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 
2. Wybór Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy, 
3. Wybór członków Komisji stałych Rady Gminy, 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Ad.1. 
 
Obecnych  było 15 radnych .Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
przeprowadza się w trybie tajnym i do głosowanie przeprowadzać będzie ta sama 
Komisja Skrutacyjna. 
Przystąpiono do zgłaszania kandydatów. 
Radny Biały Tomasz zgłosił radnego Kornaka Seweryna, który wyraził zgodę na 
kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Lista kandydatów została 
zamknięta, a Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół glosowania. Wydano 15 
kart do glosowania, głosowało 15 radnych, głosów ważnych oddano 15. Większość 
bezwzględna wynosi 8 głosów. Za wyborem było 15 radnych. Komisja stwierdza, że 
kandydat Kornak Seweryn otrzymał bezwzględną większość głosów oddanych i 
wybrany został na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świlcza po czy 
poproszony został do stołu Prezydialnego, a Przewodniczący Rady Gminy  odczytał 
uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
Po wybraniu Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komisja Skrutacyjna rozwiązała 
się. 
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Ad.2. 
 
W drugim punkcie porządku przystąpiono do wyboru Przewodniczących Komisji 
stałych Rady Gminy. 
 
Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i zgłaszania 
kandydatów. 
Radny Kornak Seweryn  zgłosił radną  Natalię Skuba -Wiecław, która wyraziła 
zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Lista została zamknięta 
i przystąpiono do głosowania: 
- kto jest za wyborem radnej Natalii Skuba-Więcław na Przewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej?     --   15 
- kto jest przeciw?  -  0 
- kto się wstrzymał?  -  0 
 
Stwierdzono , że Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została wybrana 15 głosami 
Radna Natalia Skuba-Więcław. 
Następnie zgłaszano kandydatów na członków w/w komisji: 
Radny Kornak Seweryn  zgłosił radnego Białego Tomasza  - nie wyraził zgody, 
Radny Biały Tomasz zgłosił radnego Żanczaka Marcina  - wyraził zgodę 
Przewodniczący Rady Wanat Piotr zgłosił radnego Stokłosę Jerzego, który  nie 
wyraził zgody, 
Przewodniczący Rady Wanat Piotr zgłosił radnego Polaka Kazimierza – wyraził 
zgodę, innych zgłoszeń nie było, lista została zamknięta i przystąpiono do 
głosowania: 
- kto jest za tym aby zgłoszeni radni zostali członkami Komisji Rewizyjnej?  -  15 
- kto jest przeciw?  -  0 
- kto się wstrzymał?   -  0 
W wyniku głosowania , w skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani 15 głosami za 
następujący radni: 
Polak Kazimierz i Żańczak Marcin 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego 
Komisji Mandatowo-Regulaminowej. 
Radny Biały Tomasz zgłosił kandydaturę radnego Skwiruta Kamila, który wyraził 
zgodę, 
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Radny Kornak Seweryn zgłosił radnego Białego Tomasza, który nie wyraził zgody. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. Lista została zamknięta i przystąpiono do 
głosowania: 

- kto jest za tym aby Przewodniczącym Komisji Mandatowo-Regulaminowej 
wybranym został radny Skwirut Kamil?   15 radnych głosowało za. 
- kto jest przeciw?  -  0 
- Kto się wstrzymał? – 0 

Stwierdzono ,że radny Skwirut  Kamił został wybrany Przewodniczącym komisji 
Mandatowo-Regulaminowej jednogłośnie. 
 
Po wyborze Przewodniczącego przystąpiono do zgłaszania członków Komisji 
Mandatowo-Regulaminowej: 
Radny Bąk Dominik zgłosił na członka Komisji radną Natalię Skuba-Więcław, która 
wyraziła zgodę, 
Radny Skwirut Kamil zgłosił radnego Tomasza Białego – wyraził zgodę. Innych 
kandydatur nie zgłoszono ,lista została zamknięta i przystąpiono do głosowania: 
- kto jest za tym ,aby w skład w/w komisji wchodzili zgłoszeni kandydaci? – 15 za 
- kto jest przeciw?  -  0 
- kto się wstrzymał?  -  0 
Stwierdzono ,że  członkami Komisji Mandatowo-Regulaminowej wybrani zostali 15 
głosami za  radna Natalia Skuba-Więcław i radny Tomasz Biały. 
 
Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, 
Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego: 
Radna Szczepanik Wiesława zgłosiła radną Budę Barbarę, która wyraziła zgodę na 
kandydowanie. Innych radnych nie zgłoszono. Zamknięto listę i przeprowadzono 
głosowanie; 
- kto jest za tym aby radna Buda Barbara została wybrana Przewodniczącą Komisji 
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego?  -  15 radnych za. 
- kto jest przeciw?  -  0 
- kto się wstrzymał?  -  0 
Po głosowaniu stwierdzono ,że radna Buda Barbara została wybrana jednogłośnie 
15 głosami na Przewodniczącą  w/w Komisji. 
 
Następnie zgłaszano kandydatury na członków komisji: 
Radna Natalia Skuba-Więclaw zgłosiła radnego Bąk Dominika, który wyraził zgodę, 
Radna Buda Barbara zgłosiła radną Szczepanik Wiesławę, która również wyraziła 
zgodę. 
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Przewodniczący Rady zgłosił radnego Jerzego Stokłosę , który  nie wyraził zgody, 
Radny Wojciech Słowik zgłosił Przewodniczącego Rady Gminy P. Piotra Wanata, 
który wyraził zgodę. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Zamknięto listę i 
przystąpiono do głosowania: 
- kto jest za tym , aby w skład komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku 
Publicznego wchodzili zgłoszeni radni?   -  15 za, 
- kto jest przeciw?  -  0 
- kto się wstrzymał?  -  0  
W skład Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego jednogłośnie 
wybrani zostali niżej podani radni: 
Bąk Dominik, Szczepanik Wiesława i Wanat Piotr, 
 
Następnie zgłaszano kandydatury na Przewodniczącego Komisji Planowania 
Gospodarczego i Budżetu: 
Radny Skwirut Kamil zgłosił radnego Stykę Sławomira, który wyraził zgodę. Innych 
kandydatur nie zgłoszono, lista została zamknięta i przeprowadzono głosowanie: 
- kto jest za tym aby Przewodniczącym Komisji Planowania Gospodarczego i 
Budżetu został wybrany radny Styka Sławomir?  -  15 za, 
- kto jest przeciw?  -  0 
- kto się wstrzymał?  -  0 
Przewodniczącym Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu został 
jednogłośnie wybrany radny Styka Sławomir. 
 
Po wyborze Przewodniczącego w/w Komisji zgłaszano kandydatów na członków 
tejże komisji: 
P. radny Stokłosa Jerzy poprosił o głos i zaproponował następujące rozwiązanie: 

- w poprzedniej kadencji był dobry zwyczaj, że do tej komisji był wybrany 
radny z każdej miejscowości, bo to jest bardzo ważna Komisja. Tam gdzie nie 
było radnego w posiedzeniu brał udział sołtys wsi 

Na członków w/w Komisji zgłoszono następujące osoby: 
Przewodniczący Rady zgłosił radnego Tomasza Salacha, 
Radny Żańczak Marcin zgłosił radnego  Seweryna Kornaka, 
Radny Salach Tomasz zgłosił radnego Damiana Tralę, 
Radny Styka Sławomir zgłosił radnego  Kamila Skwiruta, 
Radna Natalia Skuba-Więcław zgłosiła radnego Dominika Bąka, 
Radna Buda Barbara zgłosiła radną Wiesławę Szczepanik. Wszyscy zgłoszeni radni 
wyrazili zgodę. 
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Radna Szczepanik Wiesława zgłosiła prośbę aby na posiedzenie tejże komisji był 
zapraszany sołtys wsi Woliczka jako obserwator. 
P.Ozimek Kazimierz – radca prawny 

- nie ma takiej osoby jak obserwator, komisja może sobie zapraszać 
wszystkie osoby, jeżeli uważa, że w posiedzeniu powinny uczestniczyć.    W 
posiedzeniu komisji może uczestniczyć każdy kto jest zainteresowany .  

P.radny Styka Sławomir 
- przyjąłem prośbę P.Szczepanik i Pan Nowak będzie na posiedzenia komisji 
zapraszany 
Przewodniczący Rady zaproponował , aby o posiedzeniach w/w Komisji 
informować  wszystkich sołtysów , dodał, że posiedzenia komisji są otwarte 
dla wszystkich zainteresowanych. 

Przystąpiono do głosowania nad składem osobowym Komisji Planowania 
Gospodarczego i Budżetu: 
- kto jest za tym aby w skład w/w Komisji wchodziły zgłoszone osoby? -15 za 
- kto jest przeciw?  -  0 
- kto się wstrzymał?  -  0 
Stwierdzam ,że skład osobowy Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu 
została wybrany jednogłośnie i przedstawia się następująco: 
Radny Salach Tomasz 
Radny Stokłosa Jerzy 
Radny Kornak Seweryn 
Radny Trala Damian 
Radny Skwirut Kamil 
Radny Bąk Dominik 
i Radna Szczepanik Wiesława 
 
Następnie zgłaszano kandydatury na Przewodniczącego Komisji Rolnej, Handlu, 
Usług i Ochrony Środowiska: 
Radny Trala Damian zgłosił radnego Salacha Tomasza, który wyraził zgodę. Innych 
zgłoszeń nie było. Zamknięto listę i przystąpiono do głosowania: 
- kto jest za tym aby Przewodniczącym Komisji Rolnej został wybrany radny Salach 
Tomasz?  - 15 za 
- kto jest przeciw?  -  0 
- kto się wstrzymał?  -  0 
Przewodniczącym Komisji Rolnej, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 
jednogłośnie został wybrany radny Tomasz Salach. 
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Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków w/w Komisji. 
Radna Skuba-Więcław Natalia zgłosiła radnego Marcina Żańczaka 
Radny Skwirut Kamil zgłosił radnego Wojciecha Słowika 
Radny Salach Tomasz zgłosił radnego Damiana Tralę 
Radna Buda Barbara zgłosiła radnego Sławomira Stykę, wszyscy zgłoszeni wyrazili 
zgodę. Innych zgłoszeń nie było. Lista została zamknięta i przeprowadzono 
głosowanie: 
- kto jest za tym aby członkami w/w komisji były zgłoszone osoby? – 15 za 
- kto jest przeciw?  -  0 
- kto się wstrzymał?  -  0 
W wyniku głosowania członkami Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony 
Środowiska jednogłośnie zostali wybrani radni Żańczak Marcin, Słowik Wojciech, 
Trala Damian i Sławomir Styka. 
 

Ad.3. 
 
Ostatni punkt sesji to sprawy różne i wolne wnioski.             
 
W sprawach różnych głos zabrał : 
 
 
P. Dziedzic Adam  -  Wójt Gminy 

- podziękował wszystkim radnym i sołtysom za udział w sesji i przekazał kilka 
informacji dotyczących spraw gminy: 
- do chwili obecnej pracowała ekipa pod nadzorem P.Kowala, który już nie 
pracuje, jest prośba do sołtysów jeżeli są jeszcze jakieś roboty do wykonania 
to korzystać z tej ekipy bo pracownicy mają umowy zawarte do końca roku 
2014            
- wpłynęło pismo  o dość sporej nadpłacie podatku od nieruchomości dla 
PGNiG, którą urząd będzie musiał zwrócić.  
-  brak jest środków na wodociąg i kanalizację w Świlczy i  nie będzie mogła 
być przekazana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków 
unijnych. Jest dwa wyjścia możliwość podpisania aneksu albo skierowanie  
sprawy do Sądu, szczegółowej informacji udzielę na następnej sesji  
- opóźniona jest ok. 4 miesiące budowa Sali gimnastycznej  w Świlczy dot. 
pokrycia dachowego, legary postawione mają określoną ważność jeżeli  
stoją na powietrzu,  prace mają nabrać tempa od następnego tygodnia, 
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odbyło się w tej sprawie spotkanie, tylko wykonawca nie przewidział ,że 
będzie potrzebna blacha, 
- zostały wstrzymane roboty na obiekcie sportowym w Trzcianie z uwagi na 
warunki atmosferyczne, 
- następna sprawa dotyczy tartanu w Dąbrowie, mianowicie nie spełnia on 
określonych wymogów, możemy odstąpić od umowy albo zakupić nowy 
tartan ,ale w tym roku nie da się już nic zrobić, 
- dofinansowanie świetlic nie zostało wstrzymane, świetlice będą 
doposażone, 
- informuję również, że gdyby zachodziła potrzeba konsultacji prawnej, to 
takich porad będzie udzielał P.Ozimek. Na pewno taka pomoc z Urzędu 
będzie zapewniona,  
- chciałbym aby po sesji na parę minut zostali sołtysi. Chcę z nimi 
porozmawiać na temat Straży Gminnej, bo nad tą kwestią trzeba się 
zastanowić. 

P.radny Trala Damian 
- warto się przyglądnąć sytuacji, bo być może tartan został zabrany i nie 
wiadomo czy nie został gdzieś wykorzystany przez wykonawcę 

P.radna Skuba-Więcław Natalia 
- zwróciła uwagę na kontakt obywatela z urzędem, bo są takie przypadki, że 
ktoś chce załatwić sprawę w podatkach dostanie kawałek papieru i nikt mu 
nic nie podpowie , wiadomo ,że w podatkach każda pani ma swoją 
miejscowość. Jeżeli któraś z nich przebywa na urlopie to strona nie zostanie 
załatwiona tylko musi ponownie przyjechać do urzędu żeby sprawę załatwić. 
Moja prośba jest taka aby zwrócić uwagę na pracę urzędników w podatkach, 
bo urzędnik jest dla mieszkańców. 

P.Wanat Piotr  -  Przewodniczący Rady Gminy 
- poinformował, że wpłynęło do niego pismo informujące o powstaniu dnia 
1 grudnia 2014r. „Klub Radnych Razem dla Gminy”, który będzie 
funkcjonował w ramach Rady Gminy Świlcza, w skład którego wchodzą niżej 
podani radni: 
1. Tomasz Biały  - przewodniczący , 
2. Wiesława Szczepanik - Wiceprzewodnicząca, 
3. Barbara Buda, 
4. Tomasz Salach, 
5. Kamil Skwirut, 
6. Wojciech Słowik, 
7. Sławomir Styka, 
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8. Damian Trala, 
9. Piotr Wanat,  
 Przewodniczący  Rady oznajmił, że taką możliwość dopuszcza § 37 
Regulaminu Rady Gminy. 
 

P.Wójt Dziedzic Adam 
- będziemy dążyć również do tego aby informacje i materiały na sesje były 
przekazywane radnym drogą elektroniczną, sesje również będą zapisywane 
elektronicznie i będzie można z tego korzystać. 
    

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany. 
Zamknął obrady I sesji Rady Gminy Świlcza. 
  
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokół  sporządziła:     Przewodniczący Rady Gminy 
 
      Halina  Batóg              mgr  Piotr  Wanat 
 


