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PROTOKÓŁ  Nr XLVII/47/2014 
z  XLVII  sesji  Rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  15  stycznia  2014r. 
 
 

 XLVII  sesję otworzył i prowadził  Przewodniczący Rady Gminy  Pan 
Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości. Według 
listy obecności w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi wymaganą ilość, 
przy której Rada może obradować i podejmować uchwały. Wraz z 
zaproszeniami wszyscy radni otrzymali  ustalony porządek sesji, Wójt zgłosił  do 
ustalonego porządku sesji jeden dodatkowy punkt, a mianowicie: 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z 
pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów żywnościowych. 

 
P.Wójt 

- Dyrektor GOPS-u otrzymała pismo z Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w sprawie nowych zasad pomocy państwa w zakresie 
dożywiania. Żeby realizacja mogła nastąpić z dniem 1 stycznia 2014r. 
chcemy znać stanowisko Rady, dlatego musi ten punkt być ujęty do 
porządku sesji , proszę o zatem o wprowadzenie tego punktu do 
porządku dzisiejszej sesji  

 
- Kto jest za przyjęciem ustalonego porządku sesji wraz z dodatkowym 
  punktem?  -  13 
- Kto jest przeciw? 
- Kto się wstrzymał? 
 
Porządek sesji  wraz z dodatkowym punktem został przyjęty jednogłośnie i 
przedstawia się następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy. 
3. Podjęcie  Uchwały Budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Świlcza. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 

nieruchomości gruntowej. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z 
pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów żywnościowych. 

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przystępujemy do realizacji ustalonego porządku sesji. 
 

Ad.1. 
 
Do protokołu z XLVI sesji nie zgłoszono żadnych uwag , został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

Ad.2. 
 
Informacje z realizacji uchwał podjętych na XLVI sesji w dniu 27 grudnia 2013r. 
oraz działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 28 grudnia 2013r. do 14 
stycznia 2014r. przedstawił Wójt Gminy. 
 

Ad.3. 
 
P.Wójt 

- zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą finansach 
publicznych przedstawiłem  Radzie przed 15 listopada 2013r. projekt 
budżetu na rok 2014, który był konsultowany 5 grudnia 2013r. na 
posiedzeniu Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu, a następnie w 
dniu 18 grudnia 2013r. na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji 
problemowych Rady Gminy i ponownie na posiedzeniu Komisji 
Planowania Gospodarczego i Budżetu. Padły pewne propozycje, które 
zostały uwzględnione i ujęte w projekcie budżetu na rok 2014. Po 
wprowadzeniu tych zmian ostateczna wersja budżetu na rok 2014 została 
poddana na komisjach pod głosowanie i zaopiniowana pozytywnie. W 
budżecie tym są zabezpieczone te wydatki, które są niezbędne , zapewnią 
oczekiwania mieszkańców i radnych, jak również te wydatki , które są  
uzupełniane środkami unijnymi. Braliśmy pod uwagę przede wszystkim 
bezpieczeństwo / drogi, chodniki /, ale jeżeli się pojawią środki to do tego 
jeszcze wrócimy. Została również opracowana statystyka dowozu dzieci 
na basen z tzw. środków alkoholowych. Praktycznie dzieci na basen do 
Ropczyc i Głogowa Małopolskiego dojeżdżają ze wszystkich szkół razem 
dojeżdża ich ok. 240. Rodzice płacą wejście i przewoźnika. Koszt dowozu 
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dzieci na basen od marca do maja kosztował by gminę 15.840,00 zł. 
Zobowiązałbym dyrektorów do pokrycia tych kosztów. 

P.Radny Misiuda 
 - jeżeli będziemy dopłacać to liczba dzieci na pewno wzrośnie 
P.Ruszel Stanisława – Skarbnik Gminy 

- Pan Wójt w zasadzie na temat budżetu dużo już powiedział. Ja tylko 
dopowiem ,że budżet zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 
1.394.795,56 ,którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Zostały 
również  wprowadzone poprawki do budżetu zgodnie z zaleceniami RIO. 

P.Radny Bednarz Daniel – Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarczego i 
Budżetu 

- Projekt budżetu Gminy na rok 2014 konsultowany był na  posiedzeniach 
Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu w dniu 5 i 18 grudnia 
2013r. oraz na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji problemowych 
Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2013r. Był referowany przez Panią 
Skarbnik i Wójta Gminy. Jest to projekt na miarę możliwości finansowych 
Gminy, a nie na miarę oczekiwań. Zgłoszono wiele uwag i poprawek przez 
poszczególnych radnych wszystkich miejscowości. Uwzględniono 
postulaty radnych z Bratkowic i Rudnej Wielkiej, i zostały wpisane do 
budżetu, między innymi droga na Zastawie , droga do P.Lisa oraz kanał 
odwadniający w Bratkowicach-Czekaj, Dom Strażaka w Rudnej Wielkiej 
oraz most w Błędowej Zgłobieńskiej. Inne wnioski ze względu na braki 
finansowe będą w miarę możliwości finansowych realizowane w ciągu 
roku 2014. W związku z dużym zadłużeniem, projekt nie przewiduje 
nowych inwestycji, tylko realizację rozpoczętych oraz spłatę 
zaciągniętych kredytów. Po zapoznaniu się z projektem oraz uwagami 
Komisja Planowania Gospodarczego i Budżetu projekt przyjęła 
jednogłośnie. Budżet Gminy na rok 2014 został opracowany na 
podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach 
publicznych. W związku z powyższym w wnoszę w imieniu Komisji o 
podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Gminy na rok 2014. 

Przewodniczący Rady Gminy 
- odczytał Uchwałę Nr V/49/2014 z dnia 8 stycznia 2014r. Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały 
budżetowej Gminy Świlcza na 2014 rok i przeprowadził głosowanie; 
 
- kto jest za przyjecie budżetu gminy Świlcza na rok 2014? – 13 
- kto jest przeciw? – 0 
- kto się wstrzymał? – 0 

 



4 
 

Uchwała Budżetowa Gminy Świlcza na rok 2014 została przyjęta jednogłośnie  
13 głosami za. 
 
P.Wójt 

- podziękował Radzie za jednogłośnie podjęcie budżetu na rok 2014. 
Zdaję sobie sprawę ,że pewnie nie wszystkich on zadowala, ale te 
najistotniejsze zadania będą realizowane na miarę możliwości. Dziękuję 
radnym w imieniu Zastępcy Wójta i Pani Skarbnik za merytoryczną 
dyskusję nad budżetem. Pozwoli on rozpocząć realizację inwestycji z 
nowym rokiem , jeszcze raz wszystkim dziękuję. 

 

Ad.4. 
 
P. Ruszel Stanisława – Skarbnik Gminy  

- zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach 
publicznych jest obowiązek opracowania wieloletniej prognozy 
finansowej na czas spłaty kredytu. I taka prognoza została opracowana 
na lata 2014-2017. Zgodnie z opinią i zaleceniami Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie zostały wprowadzone zmiany do tej 
prognozy. W załączniku nr 1 jest ujęty tzw. współczynnik indywidualny 
spłaty kredytów. Te współczynniki są prawidłowe i mamy pozytywną 
opinię RIO.  W załączniku nr 2 zawarte są przedsięwzięcia do WPF. 
Przedstawiła również ocenę ryzyka realizacji przyjętego w wieloletniej 
prognozie finansowej scenariusza kształtowania się podstawowych 
wielkości budżetowych.  

Przewodniczący Rady Gminy 
- odczytał Uchwałę Nr V/4/2014 z dnia 8 stycznia 2014r. Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza na lata 2014-2017 i 
przystąpiono do głosowania: 
 
- Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
  finansowej Gminy Świlcza na lata 2014-2027?   - 13 
- Kto jest przeciw?  -  0 
- Kto się wstrzymał?  -  0 
 

W/w uchwała przy 13 radnych obecnych podczas głosowania została podjęta 
jednogłośnie 13 głosami za. 
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Ad.5. 
 
P.Wójt 
 - uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie 

darowizny nieruchomości gruntowej. Chodzi o grunty za przedszkolem w 
Świlczy w stronę E-4, tj. ok.260 m, przejęliśmy wszystkie działki za 
wyjątkiem tej jednej o której dzisiaj mowa. Teren ten przeznaczony 
będzie na urządzenie drogi ogólnodostępnej. Część robót przy tej drodze 
zostało wykonanych parę lat temu, teraz chcemy te roboty przy tej 
drodze zakończyć. Chcę powiedzieć również, że byłem u P.Kaczora i kazał 
mi przekazać, że droga serwisowa będzie wykonana w tym roku. 

 
P.Trala Damian – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i 
poddano ją pod głosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwała został podjęta 
jednogłośnie 13 głosami za. 
 

Ad.6. 
 
Pani Benedykta Piątek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Świlczy  

- uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie  zasad zwrotu wydatków za 
świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Ustawa ta działa od 
roku 2005 i obejmowała dzieci, uczniów, osoby stare i niepełnosprawne. 
Ustawa straciła ważność 31 grudnia 2013r. Została podjęta w tej sprawie 
nowa Uchwała Rady Ministrów, która mówi tylko o dotacjach. Co roku 
Gmina składała wniosek do Wojewody i otrzymywała dotację. Od 1 
stycznia 2014r. wchodzi w życie Uchwała Rada Ministrów i wieloletni 
program na lata 2014-2020. Aby realizacja programu wieloletniego przez 
gminy była możliwa od dnia 1 stycznia 2014r. warunkiem jest podjęcie 
stosownej uchwały i ustalenie odpłatności w zależności od dochodowości 
rodziny. Z dożywiania w naszej Gminie korzysta ok.460 dzieci i uczestnicy 
ŚDS w Woliczce. Obecnie są to obiady dwudaniowe, to ma wpływ na 
kalkulacje kosztów, bo składamy sprawozdanie do Wojewody. 

 
P.Radna Wójcik-Mendelowska Agata 
 - pani mówi ,że korzysta 460 dzieci 
P.Piątek – Dyrektor GOPS 
 - tak to są wszystkie dzieci, które korzystają z opieki w różnych 

 placówkach, nawet w ponad gimnazjalnych 
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P.Pachorek Tadeusz – Radny Rady Powiatu 
- jest taka sytuacja ,że niektóre dzieci są dowożone i czekają w świetlicy, 
inne dzieci spożywają posiłek a one się przyglądają , uważam ,że bez 
względu na dochodowość rodziców powinny też mieć zabezpieczone 
wyżywienie, bo też są przebywają poza domem 

P.Radny Powroźnik Zbigniew 
- jeżeli będziemy tak robić to tym samym zwalniajmy rodziców z 
obowiązku przygotowania dla dziecka kanapki  

P.Piątek – Dyrektor GOPS 
- są przypadki ,że i takie dzieci też korzystają z posiłków, bo żaden 
dyrektor nie odmówi dziecku posiłku jeżeli zajdzie taka potrzeba 

 
P.Kłos Ryszard – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i i 
przeprowadzono głosowanie. W wyniku głosowania uchwała przy 13 radnych 
obecnych na sali została podjęta jednogłośnie. 
 

Ad.7. 
 
Ostatni punkt sesji to sprawy różne i wolne wnioski. 
 
P.Wójt 

- mówię o tym odszkodowaniu za wykonanie tego odwodnienia w 
Bratkowicach na Czekaju. Tam technicznie nie ma innego manewru i nie 
mamy wyjścia, woda będzie zalewać, trzeba ten problem jakoś rozwiązać  
musimy to odszkodowanie wypłacić tj. ok.10 tys.zł. Wypłacimy go z 
majątku gminnego, chcę żebyście o tym wiedzieli 

P.Pachorek – Radny Rady Powiatu 
- kwota jest poważna ale jak najbardziej uzasadniona, bo koszty związane 
z zalaniem terenu mogą być o wiele wyższe 
- druga sprawa to aby nie naliczać amortyzacji bo to będzie miało wpływ 
na podwyżkę  stawek za wodę i ścieki 

P.Wójt 
- złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu i zwrot kosztów za to co 
było zrobione na oczyszczalni w ostatnich 3 latach, jest on w ocenie i 
przysyłają nam pytania, na które musimy udzielić odpowiedzi, miedzy 
innymi pytają o podatek VAT i czy jest i czy będzie naliczana amortyzacja 
od majątku  

P.Radny Bednarz D. 
- nasuwa się takie spostrzeżenie, są mieszkańcy, którzy chcą przystąpić 
do wodociągów i kanalizacji, wpłacą udział, ale my nie mamy 
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zabezpieczonych środków aby im pokryć koszty podłączenia do 
wodociągów czy kanalizacji, coś z tym trzeba zrobić 

P.Pachorek 
- jeśli chodzi o gospodarstwa już istniejące to nie ma większego 
problemu, tu chodzi głównie o nowo wybudowane budynki, gdzie 
podłącz wynosi ok.500-600 m i żądają zwrotu kosztów przyłącza bo to 
należy do gminy 

P.Wójt 
 - w takich przypadkach koszty wracamy w miarę posiadanych środków 
P.Radna Wójcik-Mendelowska A. 

- chodzi o drogę S-19 i ten most łączący Rudną Wielką z Mrowlą, czy my 
mamy wpływ na te roboty, chodzi o błoto, które tam jest, trzeba na to 
zwrócić uwagę , powinni to czyścić 

P.Sadecki Krzysztof – Komendant Straży Gminnej 
- ja tą drogę monitoruję i czyszczą puszczają  czyszczarki, porozmawiam z 
Kierownikiem na ten temat, jeżeli nie będą jej czyścić to będziemy karać 
mandatami 

P.Franczyk Ryszard – sołtys wsi Bratkowice 
- chciałem zapytać o wiadukt Bratkowice-Trzciana, czy jest jakieś 
rozwiązanie kto ten wiadukt ma utrzymywać 

P.Pachorek – Radny Rady Powiatu 
- wszystko co jest w pasie autostrady to odpowiada autostrada czyli 
GDDKiA 

Przewodniczący Rady Gminy 
- Oddział Gminny Związku OSP w Świlczy wnioskuje w oparciu o uchwałę 
Nr 4/2013 z dnia 16 grudnia 2013r. ZOGZ OSP w Świlczy o zwiększenie 
wynagrodzenia dla kierowców-konserwatorów OSP od dnia 1 stycznia 
2014r. dla: 

 Dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które 
posiadają na stanie 2 samochody z 200 zł. na 250 zł. brutto 
miesięcznie, 

 Dla jednostek posiadających jeden samochód średni z 150 zł. na 
180 zł. brutto miesięcznie, 

 Dla jednostek posiadających jeden samochód lekki z 120 zł. na 
150 zł. brutto miesięcznie. 

P.Wójt 
- jest to decyzja Wójta, ale oni wykonują bardzo odpowiedzialne zadania i 
popieram ten wniosek, ta podwyżka będzie z wydatków bieżących OSP 

P.Radny Powroźnik Zbigniew 
 - 30% podwyżki to kto taką dostaje 
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P.Radny Leja 
- to jest bardzo dużo pracy, odpowiadają za utrzymanie w dobrym stanie 
technicznym samochodów strażackich 

P.Radny Powroźnik 
 - jeżeli coś przekazujemy to przekazujmy pełną informację 
Przewodniczący Rady Gminy 

- porządek sesji został wyczerpany, zamykam obrady XLVII sesji Rady 
Gminy Świlcza, które trwały od godz. 900 do 1115. 

 
Protokołowała: 
 
Halina  Batóg     Przewodniczący  Rady  Gminy 
 
                Krzysztof  Ciszewski 
 

 


