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PROTOKÓŁ  Nr  III/3/2014 
z  III  sesji  Rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  29  grudnia  2014r. 
 
 
 III  sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy P. mgr  Piotr 
Wanat, powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości. Według listy 
obecności w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowiło quorum przy którym 
Rada mogła obradować i podejmować uchwały. P.Radna Buda Barbara z 
ważnych przyczyn rodzinnych nie mogła brać udziału w sesji.  Wraz z 
zaproszeniami wszyscy radni otrzymali ustalony porządek sesji, Wójt zgłosił do 
porządku 4 dodatkowe punkty , a mianowicie: 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Trzcianie, 

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Ludowego Zespołu 
Sportowego „Bratek” w Bratkowicach, 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Ludowego Zespołu 
Sportowego „Dąb” w Dąbrowie, 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Ludowego Zespołu 
Sportowego „Świlczanka” w Świlczy. 
 

- Kto jest za przyjęciem porządku sesji wraz z dodatkowymi punktami? – 14 
- Kto jest przeciw?  -  0 
- Kto się wstrzymał?  -  0 
 
Porządek wraz z dodatkowymi punktami został przyjęty do realizacji 
jednogłośnie i 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 ork 2014. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 

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

upływem 2014 roku. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Trzcianie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Ludowego Zespołu 
Sportowego „Bratek” w Bratkowicach. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla ludowego Zespołu 
Sportowego „Dąb” w Dąbrowie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Ludowego Zespołu 
Sportowego „Świlczanka” w Świlczy.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia 
pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pod 
nazwą „Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii 
LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej 
Wielkiej i Woliczce gm. Świlcza”. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży 
komunalnych nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej. 

14. Sprawy różne i wolne wnioski.    

 
Ad.1. 
 
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono, przystąpiono do 
następnego punktu. 
 

Ad.2. 
 
Informacje z realizacji uchwał podjętych na II sesji w dniu 15 grudnia br., 
działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 16 do 28 grudnia br. przedstawił 
Wójt Gminy Adam Dziedzic. 
 

Ad.3. 
 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Świlcza na rok 2014. 
 
P.Wanat Piotr  -  Przewodniczący Rady Gminy 

- projekt uchwały został skonsultowany na wspólnym posiedzeniu 
komisji, po wprowadzeniu zmian deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 
125.311,60 zł. i ostatecznie deficyt budżetowy ustala się w kwocie 
3.521.455,20 zł. Wszystkie zmiany zostały szczegółowo omówione. 
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Odczytano projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. W wyniku  
głosowania uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 
rok 2014 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. 
 

Ad.4. 
 
Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza. Była 
również omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji. Zwrócono uwagę na 
załącznik nr 2, który dokładnie został przeanalizowany i wszystkie zadania ujęte 
w tym załączniku kończą się w roku 2014, jedynie SEAP realizowany jest kilka 
lat, bo to jest zadanie wieloletnie. 

Odczytano projekt w/w uchwały i przeprowadzono głosowanie, w wyniku 
którego uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za.  

 
Ad.5. 
 
Projekt został przedstawiony wszystkim komisjom. Pani Skarbnik omówiła 
temat, jest to 10 pozycji / zał. Nr 1 do uchwały /. Jeżeli do 30 czerwca 2015r. 
zadanie nie zostanie wykonane  to środki wracają do budżetu gminy. 
Odczytano projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z 
upływem 2014 roku i przeprowadzono głosowanie. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie 14 głosami za. 
 

Ad.6. 
 
Następny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie  w kwocie 12.835,77 zł. na 
realizację operacji pt. ”Warsztaty biznesowe dla osób pozostających bez pracy 
na terenie Gminy Świlcza oraz warsztaty z florystyki jako przykład własnej 
działalności”. To jest pierwsza z 6 uchwał, którą będziemy podejmować w 
sprawie udzielenia pożyczek. Spłata pożyczki nastąpi do dnia 31 marca 2015r. 
Odczytano projekt w/w uchwały i poddano ją pod głosowanie. W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. 
 

Ad.7. 
 
Kolejna uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. Pożyczka w kwocie 38.753,12 zł. 
zostanie udzielona na realizację zdania pn. Wydanie publikacji „Ślady dziejów 
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wsi Trzciana” oraz „Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Świlcza – zarys 
dziejów”, której spłata nastąpi do 31 marca 2015r. 
Odczytano projekt w/w uchwały i przeprowadzono głosowanie. Uchwała 
została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. 
 

Ad.8. 
 
Następna uchwała to jedna z dodatkowych uchwał w sprawie udzielenia 
pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie. Udzielona pożyczka w 
kwocie 18.334,00 zł. zostanie przeznaczona na „Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej w budynku OSP w Trzcianie, a jej spłata nastąpi do 30 czerwca 2015r. 
Odczytano projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. W wyniku 
głosowania w/w uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. 
 

Ad.9. 
  
Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla Ludowego Zespołu Sportowego 
„Bratek” Bratkowice.  Udzielona pożyczka w wysokości 15.983,78 zł. zostanie 
przeznaczona na realizację projektu pn. „Umiem pływać i grać w piłkę nożną – 
warsztaty sportowe dla dzieci i młodzieży”. Spłata pożyczki nastąpi do dnia 30 
czerwca 2015r. 
Odczytano projekt uchwały i poddano ją pod głosowanie . W wyniku 
głosowania w/w uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. 
 

Ad.10. 
 
Kolejna uchwała to uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla Ludowego 
Zespołu Sportowego  „Dąb” Dąbrowa w wysokości 16.695,20 zł. z 
przeznaczeniem na realizację zadania pn;  ”Utworzenie siłowni w budynku 
pawilonu sportowego w Dąbrowie”., której spłata nastąpi do 30 czerwca 2015r. 
Odczytano projekt uchwały i przeprowadzono głosowanie. Uchwała  została 
podjęta jednogłośnie 14 głosami za. 
 

Ad.11. 
 
W kolejnym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia 
pożyczki dla Ludowego Zespołu Sportowego „Świlczanka” w Świlczy.  Pożyczka 
w wysokości 22.709,73 zł. zostanie wykorzystana na realizację projektu pn.; 
„Zakup i montaż  wyposażenia stadionu w Świlczy” i zostanie spłacona do 30 
czerwca 2015r. 
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Odczytano projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. W wyniku 
głosowania  w/w uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. 
 
Ad.12. 
 
W tym punkcie podejmowana została uchwała w sprawie uchylenia uchwały 
dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie operacji pod nazwą „Wymiana oświetlenia tradycyjnego na 
oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, 
Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce gm. Świlcza”. 
 
P.Ruszel Stanisława  -  Skarbnik Gminy uzasadniła podjęcie w/w uchwały. 
Podjęta poprzednio uchwala określała wysokość pożyczki na to zadanie i jej 
spłatę w roku 2014. W związku z tym ,że pożyczka nie została zaciągnięta, a 
zadanie zostało wykonane musimy podjąć stosowną uchwałę.    
Odczytano projekt uchwały i poddano ją pod głosowanie. Uchwała została 
podjęta jednogłośnie 14 głosami za. 
 

Ad.13. 
 
Kolejny punkt to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży 
komunalnych nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej. 
 
P.Dziedzic Adam – Wójt Gminy 

- zaproponował  aby wycofać z porządku sesji ten punkt ponieważ brak 
jest stosownego uzasadnienia i załącznika graficznego , radni głosując 
muszą mieć pełną świadomość za czym głosują. 
 

P. Wanat Piotr – Przewodniczący Rady Gminy 
- kto jest za zmianą porządku sesji polegającą na wycofaniu tego punktu, 
bo Rada nie ma pełnej jasności nad czym ma głosować? – 14  za 
- kto jest przeciw?  -  0 
- kto się wstrzymał?  -  0 

 
Stwierdzam ,że punkt ten został wycofany z porządku sesji jednogłośnie 14 
głosami za, przechodzimy zatem do następnego punktu spraw różnych i 
wolnych wniosków. 
 
 
 



6 
 

Ad.14. 
 
P.Wanat Piotr  -  Przewodniczący Rady Gminy 

- z powodu faktu, że nie było czasu skonsultować budżetu  zachodzi 
potrzeba spotkania się w piątek, co do godziny pozostawiam decyzję 
radnym. Jeżeli skonsultujemy dokładnie to na sesji nie będzie sporów. 
Komisja budżetowa też chce się spotkać po wspólnym posiedzeniu, jeżeli 
nie będzie sprzeciwu to wspólne posiedzenie komisji  odbędzie się 2 
stycznia 2015r. o godz. 900. 
- złożył kondolencje Panu sołtysowi z Rudnej Wielkiej z powodu utraty 
współmałżonka, 
- przekazał informację z konferencji Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 16 grudnia 
2014r. To jest po to żeby skorzystać ze środków  UE i są pewne zadania, 
na które mogą środki być przeznaczone. Środki unijne będą dzielone 
przez Urząd Marszałkowski. O środki muszą się starać co najmniej 3 
gminy, bo Rzeszów tego zrobić nie może. Do 21 stycznia 2015r. musi być 
podpisane w tej sprawie porozumienie i każda gmina ma obowiązek 
wyznaczyć koordynatora. 
Obszary tematyczne ZIT ROF to: 

 Kompleksowa oferta inwestycyjna ROF, 

 Sieć inkubatorów przedsiębiorczości, 

 Infrastruktura komunikacyjna, 

 Transport publiczny, 

 Kultura – Rzeszowski Centrum Sztuki Współczesnej, 

 Sieć środków wsparcia dla osób z otępieniem w chorobie 
Alzheimera, 

 Gospodarka wodno-ściekowa na terenie ROF, 

 Odnowienie źródła energii, 

 Aktywizacja osób bezrobotnych, 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 

 Instrumenty pomiarowe na wodomierzach, 

 Kultura – sieć instytucji kultury „szlakiem kultury tanecznej’. 
 
P.Adam Dziedzic  -  Wójt Gminy 

- najprawdopodobniej można będzie również przeznaczyć te środki na 
drogi jeżeli będą się one łączyły ze strefą aktywności gospodarczej i to by 
było możliwe co do Rudnej Wielkiej, 
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- dodam też, tam gdzie widać będzie perspektywy rozbudowy dróg tam 
gmina powinna inwestować  i maksymalnie wykorzystać środki, nie stać 
nas na drogi w szczerych polach, gdzie nie będzie żadnych inwestycji, 
- następna sprawa to skomunikowanie Rudnej Wielkiej z Gminą 

P.Wanat Piotr – Przewodniczący Rady Gminy 
 - ale powiat nie jest uczestnikiem ZIT 
P.Pachorek Tadeusz – Radny Rady Powiatu 

- na pewno ta droga jest potrzebna, ale nie jest to droga gminna, ale nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby powiat przekazał taki element, nie wiem czy 
przynależność do ZIT byłaby warunkiem 

P.Adam Dziedzic  -  Wójt Gminy 
- polityka rozwoju w oparciu o strategię, środki mamy ograniczone należy 
wybrać takie cele, które staną się priorytetem do realizacji, dołożyć 
starań w oparciu o analizę potrzeb z możliwością pozyskania środków, 

P.Wanat Piotr  -  Przewodniczący Rady Gminy 
- 27 grudnia 2013r. uchwałą Rady Gminy został przyjęty na rok 2014 
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, my 
powinniśmy przyjąć na 2015 i taki program Gminna Komisja powinna 
nam przedstawić najpóźniej do 15 stycznia 2015r. 

P.Wilga Józef  -  Sekretarz Gminy 
- co roku przyjmujemy taki program i ma on szeroki zakres, plan 
finansowy jest załącznikiem do tego Programu, jeśli chodzi o narkomanię 
jest nie wiele środków, sprawozdanie za rok 2014 będzie przedstawione 
na komisji Zdrowia. Pewne działania nie wychodziły zwłaszcza w szkołach, 
natomiast szereg imprez i działań było wspierane 

P.Adam Dziedzic  -  Wójt Gminy 
- na podstawie współpracy z młodzieżą tam gdzie to jest możliwe 
otworzyć wszystkie Domy Ludowe i świetlice i to jest potencjał  pracy dla 
Komisji Alkoholowej, trzeba otworzyć to co dla ludzi powinno być 
otwarte, to jest wielkie zadanie dla nas 

P.Wanat Piotr  -  Przewodniczący Rady Gminy 
- ponieważ skład Komisji Alkoholowej będzie aktualizowany, może ktoś z 
radnych chciałby zostać członkiem tejże komisji 

Chęć pracy w komisji alkoholowej zgłosiła radna Szczepanik Wiesława i radny 
Trala Damian. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek III sesji został wyczerpany, 
podziękował radnym za uczestnictwo w obradach i zamknął III sesję Rady 
Gminy Świlcza , której obrady trwały od godz.  1400  do  1540. 
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Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina  Batóg 
 
 
     


