
PROTOKÓŁ  Nr II/2/2014 
z  II  sesji  Rady  Gminy Świlcza 

z  dnia  15  grudnia  2014r. 
 

 
 II  sesję  Rady Gminy Świlcza otworzył i prowadził Przewodniczący Rady 
Gminy  Pan Piotr Wanat. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości. 
Według listy obecności w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowiło 
wymaganą ilość, przy której Rada mogła obradować i podejmować uchwały. 
Radny Tomasz Salach usprawiedliwił swoją nieobecność ważnymi sprawami 
rodzinnymi. Wraz z zaproszeniami wszyscy radni otrzymali ustalony porządek 
sesji, który przedstawiał 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 2014. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. 
6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
Porządek poddano pod głosowanie i w wyniku głosowania został przyjęty 
jednogłośnie do realizacji. 
 

Ad.1. 
 
Nie było żadnych uwag do protokołu z I sesji Rady Gminy, Przewodniczący 
stwierdził, że został on przyjęty,  przystąpiono do następnego punktu. 
 

Ad.2. 
 
Informację z realizacji uchwał podjętych na I sesji Rady Gminy w dniu 1 i 6 
grudnia 2014r. , działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 2 do 14 grudnia 
br. przedstawił Wójt Gminy Adam Dziedzic. 
 
P. Wójt Dziedzic 

- mam taką prośbę do sołtysów, aby maksymalnie wykorzystać ludzi od 
Kowala, bo mają umowy ważne do końca br. i pogoda sprzyja 
wykonywaniu niektórych robót 



 

Ad.3. 
 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Świlcza na rok 2014. 
 
P.Ruszel Stanisława  -  Skarbnik Gminy uzasadniła podjęcie w/w uchwały i 
przedstawiła zmiany do uchwały budżetowej na rok 2014. Zmiany dotyczą: 

 Zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 183.032,00 zł. w tym: 
1) Sprzedaż drzew kwota 7.906,00 zł. 
2) Opłata godzinowa w Przedszkolu w Trzcianie  kwota 3.000,00 zł. 
3) Opłata żłobkowa kwota 18.000,00 zł. 
4) Wpłata na lokalny transport zbiorowy kwota 19.511,00 zł. 
5) Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego kwota 14.626,00 zł. 
6) Subwencja oświatowa kwota 119.989,00zł. 

 Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 183.032,00 zł. w tym: 
1) Zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki 

dzieci 6-letnich kwota 50.000,00 zł. 
2) Zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic 

szkolnych w szkołach podstawowych kwota 69.989,00 zł. 
3) Dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski – pokrycie kosztów za 

dzieci z Gminy Świlcza uczęszczające do szkół i przedszkoli na terenie 
Gminy Głogów Małopolski  kwota 20.000,00 zł. 

4) Wynagrodzenie osobowe administracji – odprawa i ekwiwalent za 
urlop kwota 43.043,00 zł. 

 Dokonuje się również przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, 
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabela nr 3 
do w/w uchwały. 

P. Radny Styka Sławomir – przewodniczący Komisji Planowania Gospodarczego 
i Budżetu przekazał wypracowaną opinię Komisji w sprawie zmian uchwały 
budżetowej. W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Planowania 
Gospodarczego i Budżetu i po zapoznaniu się z projektem w/w uchwały Komisja 
jednogłośnie  zaopiniowała zmiany do uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 
rok 2014. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie. 
Stwierdził, że w wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta jednogłośnie 
14 głosami za. 
 
 



 

Ad.4. 
 
Następny punkt sesji to podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy. 
 
P. Radny Styka Sławomir – Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarczego 
i Budżetu 
-  została przedstawiona propozycja wynagrodzenia dla Wójta Gminy, na 
dzisiejszym posiedzeniu komisji. Komisja zaopiniowała tę propozycję 
pozytywnie i poddała pod obrady sesji. Łącznie wynagrodzenie Wójta wynosi 
miesięcznie 10.145,20 zł.   
Przewodniczący Rady Gminy 
 - wynagrodzenie zostaje bez zmian, odczytał projekt uchwały i 
przystąpiono do głosowania. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy została podjęta jednogłośnie 14 głosami. 
 

Ad.5. 
 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji 
inwentaryzacyjnej.  
  
P. Jadwiga Jucha – Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Planowania  
Przestrzennego 
 - z uwagi na upływ kadencji zachodzi konieczność uzupełnienia składu 
osobowego komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego, gdyż z 
poprzedniego składu pozostała tylko jedna osoba. Komisja  z mocy ustawy 
zobowiązana jest do inwentaryzacji mienia komunalnego. W praktyce wygląda 
to w ten sposób ,że cały proces inwentaryzacji mienia wykonują pracownicy w 
referacie, a sporządzone przez nich karty i spisy inwentaryzacyjne podpisują 
członkowie komisji. Komisja jednak może mieć wpływ na kolejność 
inwentaryzowania  mienia. Należałoby w pierwszej kolejności uregulować stan 
prawny dróg będących drogami wewnętrznymi w posiadaniu Gminy. 
 
Przystąpiono do wyboru komisji i zgłaszania kandydatów. 
Radny Stokłosa Jerzy zgłosił radnego Polaka Kazimierza, który wyraził zgodę, 
Radny Kornak Seweryn zgłosił radnego Tralę Damiana – który  nie wyraził 
zgody, gdyż stwierdził, że ta komisja nie pracowała , a jedynie podpisywała 
potrzebne dokumenty, 
Radny Słowik Wojciech zgłosił radnego Białego Tomasza, który wyraził zgodę 



Przewodniczący Rady  Wanat Piotr zgłosił radną Budę Barbarę, która również 
wyraziła zgodę. Innych zgłoszeń kandydatów nie było. Lista została zamknięta i 
przystąpiono go głosowania. 
- kto jest za tym , aby w skład komisji inwentaryzacyjnej weszły zgłoszone w/w 
osoby?  -  14 , 
- kto jest przeciw?  -  0 
- kto się wstrzymał?  -  0 
 
Stwierdzam ,że skład komisji inwentaryzacyjnej został przyjęty jednogłośnie  
14 głosami za i przedstawia się następująco: 
 
- Radny Polak Kazimierz 
- Radny Biały Tomasz, 
- Radna Buda Barbara 
 

Ad.6. 
 
Ostatni punkt sesji to sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Gminy 

- przygotowujemy się do uchwalenia budżetu na rok 2015 i zachodzi 
potrzeba jego  pilnej konsultacji 

P. Wójt Dziedzic 
- jest z nami Komendant Straży Gminnej, przyjęliśmy pewien program, 
który będzie miał wpływ na dalsze losy Straży, dlatego proszę o 
przedstawienie informacji  

P. Sadecki Krzysztof – Komendant Straży Gminnej 
- mieliśmy spotkanie i ustalony został pewien program działania, 
prowadzona będzie kontrola wszystkich sołectw ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na przyłącz gospodarstw do kanalizacji, kontrolowane 
będą numery porządkowe nieruchomości, sprawa utrzymania porządku i 
czystości oraz szczepienie psów. Schodzimy z kontroli prędkości przez 
fotoradary. Na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć ile czasu zajmie nam 
ta kontrola w terenie. Jeśli trzeba to przygotuję sprawozdanie z 
poprzedniego okresu  działania Straży Gminnej. 

P. Wójt Dziedzic poruszył kilka spraw gospodarczych gminy, a mianowicie: 
-  sprawdzania oznakowania nieruchomości co do tej pory Straż zrobiła, 
następnie zostały wydane polecenia i terminy podłączenia gospodarstw 
do kanalizacji, teraz będziemy sprawdzać co w tej kwestii zostało 



zrobione. Jest to dbałość o środowisko, dużym problemem są wałęsające 
się psy. 
- W obiektach Gminy zostały przekazane dwa pomieszczenia policji w 
Głogowie Małopolskim i na dzień dzisiejszy nie funkcjonują. Były wspólne 
patrole, ale koszty były tylko z naszej strony. Straż Gminna więcej 
pojawiać się będzie w patrolach pieszych, 
- umorzenie podatku, przygotowane zostało zestawienie do dnia 1.12.br. 
dot. I,II i III raty. Na chwilę obecną opisywana jest szczegółowo  sytuacja 
danego mieszkańca, ale są takie sytuacje, że ktoś z opieki nie korzysta a 
jego dochód na członka rodziny wynosi 200 lub 300 zł. to w takich 
przypadkach staram się podatek umarzać, 
- następna sprawa to kwestia protokołu pokontrolnego „Maluch” ,w 
którym zawarte są uwagi dotyczące rozliczenia wniosków, 
- pojawi się możliwość dofinansowania jednego sołectwa w wysokości 
10.00,00 zł., jeżeli sołectwa będą chciały skorzystać z tych środków muszą 
złożyć projekty, szczegółowe wytyczne pojawią się na początku roku 
2015, ale powtarzam ,że z tego może skorzystać tylko jedno sołectwo, 
- będzie prowadzona przebudowa linii średniego napięcia w Rudnej 
Wielkiej na planowanym stadionie. 
- mamy ok. 10 tys. zł. oszczędności po zmianie źródeł światła, 
- jest propozycja postawienia stacji trafo, Zakład Energetyczny w ramach 
kooperacji chce nam przekazać 50 lamp ledowych,  
 - poprawa warunków oświetlenia w nocy; jest możliwość wprowadzania 
przerw w oświetleniu w godzinach nocnych ,a włączanie tylko wtedy 
kiedy mieszkańcy wracają po drugiej zmianie do domu, 
- zleciłem przygotowanie wszystkich umów mienia komunalnego, które 
jest wykorzystywane w celach komercyjnych, żeby te Domy Ludowe 
zaczęły funkcjonować trzeba obniżyć opłatę za wynajem bo są zbyt 
wysokie, 
- Kolejna sprawa dotyczy  sołectwa w Świlczy, została wyasfaltowana 
prywatna działka, a teraz właścicielka zwróciła się o odszkodowanie, albo 
usunięcie asfaltu, 
- zamówiliśmy jeszcze 60 ton jabłek po 13 kg na każdego mieszkańca, bo 
te które były rozprowadzane w niedziele to już rano ich brakło, w 
rozprowadzaniu jabłek bardzo nam pomogła straż za co im serdecznie 
dziękuję, 
- na dzień dzisiejszy nie będzie zastępcy Wójta, bo pewnie w chwili 
obecnej nas na to nie stać, będzie tylko osoba, która będzie mi doradzać, 
to będzie osoba ze Świlczy, 



- chce również powiedzieć ,że wszystkie sesje będą archiwizowane w 
formie elektronicznej, 
- odnośnie odśnieżania rozmawiałem z panem Pachorkiem i wykazał dużą 
elastyczność za co mu dziękuję, 
- został wykonany kolektor na działce prywatnej w Bratkowicach i 
przyszedł do mnie właściciel kiedy będzie realizowana dalsza jego część, 
brakuje go jeszcze ok. 300 m, część odszkodowania zostało mu 
wypłacone, 

P. Wojnowska Zdzisława – sołtys wsi Dąbrowa 
 - co z pracownikami, którzy sprzątają w poszczególnych miejscowościach 
P. Majka Tadeusz – sołtys wsi Świlcza 

- przy tej drodze na której położono asfalt było usuwisko, aby 
zabezpieczyć dojście mieszkańcom trzeba było tą drogę wzmocnić i 
zabezpieczyć, ten problem trzeba jakoś załatwić, 
- jeśli chodzi o drogi, jak się robiło drogę na oczyszczalnię to właściciele 
odstąpili część swoich działek na jej wykonanie, może się okazać ,że teraz 
będą się zgłaszać do urzędu o uregulowanie tej  sprawy  

P. Łagowski  Kazimierz  -  sołtys wsi Trzciana 
- dot. uregulowania stanu prawnego dróg, jest możliwość polubownego 
załatwienia sprawy dróg. Dobrze byłoby , aby drogi takie przejmowała 
Gmina 

P. Radny Skwirut Kamil 
- budowa kanalizacji w Bziance, poprzedni Wójt wysłał pisma o opłacie za 
przyłącz, niektórzy wpłacili całość, niektórzy tylko część,  czy Pan Kluza 
ma zapłacone, jak Pan widzi dalej tą sytuację 

P. Wójt Dziedzic 
- trzeba sprawdzić czy były realizowane przyłącza, opłaty muszą być 
pobierane tylko zgodnie z prawem 
- przedstawił gdzie były realizowane drogi rolnicze w poprzednich latach 
dot. to miejscowości Błędowa Zgłobieńska, Dabrowa, Trzciana, Świlcza i 
Rudna Wielka. Te miejscowości które z tego korzystały teraz niestety z 
tego skorzystać nie będą mogły w nadchodzącym roku 

Przewodniczący Rady Gminy 
- Rady sołeckie przedstawiają swoje propozycje  realizacji dróg tzw. 
Rolniczych i łączą dwie funkcje wskazują drogę do pól i do nowo 
wybudowanych budynków co nie jest złym pomysłem 

P. Pachorek Tadeusz – Radny Rady Powiatu 
- zakończyliśmy zadania na drodze Świlcza – Mrowla, jeżeli byśmy 
przygotowali dokumentację techniczną to możemy liczyć na pomoc, tylko 
trzeba rozmawiać z właścicielami bo tam zachodzi potrzeba 



uregulowania odpływu wody, proszę to wziąć pod uwagę, bo ten 
problem należy rozwiązać 

P. Franczyk Ryszard  -  sołtys wsi Bratkowice 
- chciałem podziękować za jabłka i zapytać czy te 60 ton to już wszystko 
co dostaniemy bo jest duże zapotrzebowanie 

P. Wójt Dziedzic 
 - te 60 ton powinno załatwić sprawę 

- jeśli chodzi o osoby sprzątające, ujednolicimy wynagrodzenia i być może 
będzie to jedna osoba na całą gminę, 

P. Gołąb Grażyna – sołtys wsi Bzianka 
 - proszę też uwzględnić Bziankę 
P. Radny Styka Sławomir 

- w Mrowli na drodze powiatowej ustawiony jest znak  kontrola 
prędkości, mam pytanie  do komendanta straży, jak często dokonujecie 
kontroli tego odcinka drogi, bo chodzi tu o bezpieczeństwo mieszkańców, 

P. Sadecki Krzysztof – Komendant Straży Gminnej 
- jest u mnie pismo mieszkańców stąd ten znak, decyzja należy do Wójta, 
samo postawienie znaku powoduje, że kierowcy zmniejszają prędkość, na 
dzień dzisiejszy nie mogę obiecać czy tam będą kontrole  

P. Wójt Dziedzic 
- z Panem Komendantem podjąłem decyzję  o rezygnacji z fotoradarów, 
bo od tego jest policja, były wspólne patrole, ale my za nie płaciliśmy, 
niech służby policyjne zajmą się fotoradarami. Straż Gminna ma swoje 
określone zadania ,a kwestią ruchu drogowego niech zajmuje się policja. 
Odszukać protokoły co do ustaleń Komendanta Policji, a ja się 
zobowiązuję porozmawiać z Komendantem na temat bezpieczeństwa na 
drogach i odnowienia współpracy. Dać sobie spokój z fotoradarami. Straż 
Gminna nie była powołana do fotoradarów.  

P. Radna Skuba-Więcław Natalia 
- ja w sprawie spotkania, które będzie z Panem Wójtem, w Bratkowicach 
mamy taką „Akademię piłki nożnej”, która działa prężnie, organizuje 
różnego rodzaju wyjazdy i cieszy się dużym uznaniem. Moje pytanie jest 
takie czy możemy ze strony gminy liczyć na jakąś pomoc finansową. Ta 
Akademia skupia dzieci nie tylko z Bratkowic tylko też z innych 
miejscowości 

P. Radny Biały Tomasz 
 - w ocenie mieszkańców propozycja działalności Wójta jest właściwa 
Przewodniczący Rady Gminy 

- dot. zamówień publicznych, jaka kwota oszczędności została 
wygospodarowana, 



- Domy Ludowe, otwarcie tak,  mam tylko pytanie jak będzie wyglądać 
funkcja administratora, są organizacje które deklarują różnego rodzaju 
kursy, zajęcia dla dzieci, ktoś musi otwierać i zamykać te obiekty, 
- bardzo ważną sprawą są drogi, tylko  po przejęciu przez Gminę to będą 
dodatkowe koszty; podatek od nieruchomości. Proponuję rozłożyć ten 
proces na kilka lat 
- nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaprosić na sesję Komendanta Policji w 
Głogowie Młp. , aby dokonał analizy stanu bezpieczeństwa na terenie 
naszej gminy. 
- chodzi o przebudowę drogi Czarna Sędziszowska—Miłocin, bo na dzień 
dzisiejszy sprawa ugrzęzła, 
- sprawa fotoradarów, ofiarami padają mieszkańcy spoza naszej gminy, 
dochód 30 tys.zł. do budżetu nie jest oszałamiający, nie ma informacji na 
temat kosztu zakupu fotoradaru, 

P. Pachorek Tadeusz – Radny Rady Powiatu 
- wniosek dotyczący drogi powiatowej został zakwalifikowany do 
realizacji, nie budzi żadnych zastrzeżeń i realizacja nastąpi w pierwszej 
połowie roku 2015 przy współfinansowaniu gminy Świlcza, 

P. Sadecki Krzysztof – Komendant Straży Gminnej 
- z moich wyliczeń tj. ok.104 tys. zł. za rok 2011-2014, źle była rozwiązana 
sprawa tych fotoradarów, obsługa ich zajmuje bardzo dużo czasu a nas 
jest tylko dwóch, a papierowej pracy polegającej na obrabianiu zdjęć 
ogrom 

P. Wójt Dziedzic 
- Akademia sportowa w Bratkowicach, była rozmowa na ten temat, jeżeli 
jest organizacja to powinna się tym zajmować kompleksowo, my mamy 
zagwarantować sport w taki sposób żeby był ogólnodostępny, 

P. Majka Tadeusz  -  sołtys wsi Świlcza 
 - chciałem zapytać czy są opłacane sołtysówki w Domach Strażaka 
P. Ruszel Stanisława – Skarbnik Gminy 
 - jest opłacana tylko w Bratkowicach 
P. Majka Tadeusz  - sołtys wsi Świlcza 

- my jako gmina remontujemy, ponosimy różnego rodzaju koszty i jeszcze 
trzeba im płacić lepiej te pieniądze przeznaczyć na sport, 

P. Wójt Dziedzic 
- inwentaryzacja mienia komunalnego, Gminna Biblioteka wynajmuje 
pomieszczenia w Przedszkolu w Bratkowicach i Świlczy, umowy muszą 
być zinwentaryzowane, 
 
   



P. Radna Szczepanik Wiesława 
- nawiązując do opłat w Domach Ludowych, opiekuje się takim Domem, 
doposażyliśmy go w własnym zakresie i ludzie z tego korzystają na różne 
uroczystości rodzinne tylko trzeba obniżyć opłaty, bo są za wysokie 

P. Radny Styka Sławomir 
 - w jaki sposób są sprzedawane drzewa 
P. Wilga Józef – Sekretarz Gminy 

- drzewa z mienia gminnego , ogłasza się na stronie internetowej o 
sprzedaży, ale nie wszystkie chętnie są kupowane, 

Przewodniczący Rady Gminy 
- przypomniał o czym mówi § 18 Regulaminu Rady Gminy, a mianowicie  
mówi ,że czas trwania wypowiedzi przez radnego w dyskusji nie powinien 
przekraczać 10 minut, bardzo proszę abyśmy się wspólnie szanowali , nie 
powtarzali i nie wchodzili w interakcje personalne.  

P. Łagowski Kazimierz  -  sołtys wsi Trzciana 
- w Trzcianie były wycinki drzew, jeżeli są to drzewa zagrażające, to za ich 
wycinkę przekazujemy drzewa nieopłatnie lub za przysłowiową złotówkę 

P. Radny Styka Sławomir 
 - droga na stadion, jest zanieczyszczona i zachwaszczona 
P. Pasterz Zbigniew – sołtys w si  Mrowla 
 - są już robione porządki , czyszczą i koszą 
Przewodniczący Rady Gminy 

- stwierdził ,że porządek sesji został wyczerpany. Zamknął obrady II sesji 
Rady Gminy Świlcza, które trwały od godz.1400  do godz. 1640. 
Podziękował wszystkim za przybycie. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina  Batóg      Przewodniczący  Rady  Gminy 
 
                 mgr  Piotr  Wanat 
 
 
 
 
 


