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PROTOKÓŁ  Nr  XLVIII/48/2014 
z  XLVIII  Sesji  Rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  31  stycznia  2014r. 
 
 XLVIII  sesję rozpoczął i prowadził  Przewodniczący  Rady  Gminy Pan 
Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości. Według 
listy obecności w sesji brało udział  12 radnych, co stanowiło quorum , przy 
którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały. Wraz z zaproszeniami 
radni otrzymali ustalony porządek sesji, Wójt zgłosił do ustalonego porządku 
sesji dwa dodatkowe punkty, a mianowicie: 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza 
na rok 2014. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Rzeszów dotacji celowej 
na wspólną realizację zadania pn.; Opracowanie Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 
- Kto jest za przyjęciem porządku sesji wraz z dodatkowymi punktami? - 12 
- Kto jest przeciw? - 0 
- Kto się wstrzymał? - 0 
 
Porządek sesji wraz z dodatkowymi punktami 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 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza 

na rok 2014. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla 

„in blanco”. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Rzeszów dotacji celowej 

na wspólną realizację zadania pn.; Opracowanie Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 
nieruchomości gruntowej. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 
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Przystąpiono do  realizacji  przyjętego porządku sesji. 
 

Ad.1. 
 
Nie zgłoszono żadnych uwag do protokołu z XLVII sesji  Rady, został przyjęty 
jednogłośnie bez uwag. 
 

Ad.2. 
 
Informacje z realizacji uchwał podjętych na XLVII sesji w dniu 15 stycznia br., 
działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 16 do 30 stycznia br. przedstawił 
Wójt Gminy. 
 

Ad.3. 
 
P.Ruszel Stanisława – Skarbnik Gminy 

- uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Świlcza na rok 2014, które dotyczyły; 

 zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 24.960,00 zł. 

 zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 29.020,85 zł. 

 zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 53.980,85 zł.  
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie. 12 
radnych obecnych w trakcie głosowania w/w uchwałę podjęło jednogłośnie. 
 

Ad.4. 
 
P.Wójt 

- uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zabezpieczenia w 
formie weksla „ in blanco”. W roku 2011 został złożony wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie o dofinansowanie realizacji 
zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci 
wodociągowej w Świlczy”. Muszę mieć upoważnienie do podpisania 
weksla „in blanco” i bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Jeżeli będzie 
podpisana umowa to zwrócę się do mieszkańców, żeby partycypowali w 
takich kosztach jak wszyscy poprzednio mieszkańcy 
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Pan Kłos Ryszard – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i 
przystąpiono do głosowania. W/w uchwała została podjęta jednogłośnie 12 
głosami za.  
 

Ad.5. 
 
P.Wilga Józef  -  Sekretarz Gminy 

- uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Rzeszów 
dotacji celowej na wspólną realizację zadania pn.: Opracowanie Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego.  Zgodnie z porozumieniem przypada nam pewna kwota 
do partycypacji na realizację tego zadania. Wynosi ona 4.020.85 zł. Dzisiaj 
jesteśmy na etapie opracowania Strategii 

P.Wójt 
- nie wszystkie te zapisy się tam znajdą, ja dzisiaj nie powiem co będzie 
realizowane. Byłem na spotkaniu u Marszałka i mówił np. o turystyce, ale 
konkretnej wizji nie ma, uwagi Marszałka musimy przyjąć i będziemy 
zadania realizować 
 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przeprowadził 
głosowanie. W trakcie głosowanie na sali obecnych było 12 radnych i uchwała 
została podjęta jednogłośnie. 
 

Ad.6. 
 
Pan Pachorek Tadeusz – Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy 

- uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie przedłużenie czasu 
obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w   
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zakład Wodociągów i   
Kanalizacji w Świlczy prosi o przedłużenie obowiązującej taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie Gminy Świlcza o 1 rok tj. do dnia 15 marca 2015r. W uzasadnieniu 
podaje, że na podstawie przeprowadzonej kalkulacji poniesionych 
kosztów za rok 2013 oraz uwzględniając planowaną produkcję i wydatki 
w roku 2014, wzrost cen stawek za wodę i ścieki byłby na relatywnie 
niskim poziomie zapewniającym zachowanie płynności finansowej 
Zakładu. Przy kalkulacji na rok 2014 nie była uwzględniana zgodnie z 
wcześniejszymi ustaleniami amortyzacja obiektów, urządzeń i 
infrastruktury. Po wnikliwej analizie , biorąc pod uwagę wykonanie w 
roku obowiązującej obecnie taryfy remonty i modernizacje obiektów i 
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urządzeń oraz przeprowadzone przez Gminę inwestycje w gospodarce 
wodno-ściekowej możemy założyć, że obowiązujące stawki cen i opłat za 
usługi w roku 2013 zabezpieczą planowane wydatki związane z 
działalnością Zakładu i utrzymanie dotychczasowo obowiązujących taryf 
nie stanowi żadnego zagrożenia. W takich przypadku mija się z celem 
podwyższanie taryfy i spokojnie można podjąć taką decyzję. W przypadku 
gdyby wystąpiły nieprzewidziane koszty bądź konieczność 
przeprowadzenia remontów, a będących poza możliwościami 
finansowymi Zakładu, będziemy zwracać się do Wójta o umorzenie części 
podatku od nieruchomości związanych z produkcją wody. 

 
P. Kłos Ryszard – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i 
poddano ją pod głosowanie. W wyniku głosowania 12 radnych obecnych w 
trakcie głosowania w/w uchwałę podjęło jednogłośnie. 
 

Ad.7. 
 
P.Wójt 

- uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie 
darowizny nieruchomości gruntowej. Chodzi o nieruchomość w 
miejscowości Mrowla-Otoka. Jest tam zatoka autobusowa, właściciel 
wystąpił o podział działki, nie będzie nam utrudniał, ale chce nam 
przekazać część swojej działki, a my udostępnimy mu dojazd do swojej 
działki 

P.Choma-Kramarz Anna – inspektor Urzędu Gminy  
- od lat 70 nieruchomość zajęta jest pod zajezdnię autobusową i 
P.Dworak Janusz chce nam przekazać za darmo część działki, a Gmina 
zabezpieczy mu dojazd do swojej działki  

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przeprowadził 
głosowanie. 12 radnych obecnych na sali w/w uchwałę podjęło jednogłośnie. 
 

Ad.8. 
 
Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
P.Radny Leja Mieczysław 

Proponuję aby P.Stasia nie drukowała uchwały o zmianach w uchwale 
budżetowej, wystarczy tylko nanieść sobie pisemnie poprawki w 
uchwale.  Pozycję „Utwardzenie drogi gminnej Bratkowice Blich-
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Zastawie” zmniejsza się o 25.000,00 zł. i przekazuje się ją na targowisko 
w Bratkowicach. 

P.Wójt 
- wszystkie sesje są nagrywane i spotykamy się z tym ,że niektóre osoby 
żądają od nas nagrań z obrad sesji, dlatego proszę  uważać co się mówi, 
bo jeżeli udostępnimy takie nagranie to może być wykorzystane do 
różnych celów 

P.Radny Powroźnik Zbigniew 
 - trzeba się zastanowić do jakich celów  sesje są nagrywane 
P.Radny Stokłosa Jerzy 

- sesje są obradami otwartymi i każdy mieszkaniec może w niej 
uczestniczyć 

P.Wilga Józef – Sekretarz Gminy 
- to jest materiał pomocniczy radnych i dla osoby, która protokołuje 
sesję, ale wszystko co jest wytworzone w samorządach jest dostępne, 
przy nowelizacji Statutu można to wykreślić, dlatego trzeba  z rozmysłem 
to stosować 

P.Radny Stokłosa J. 
 - uważam, że w Statucie należy wprowadzić zmiany 
P.Radny Misiuda Eugeniusz 
 - jestem również za tym aby zmienić Statut 
P.Wilga J. – Sekretarz Gminy 

- jeżeli będzie taka wola radnych, to sprawę skierujemy na Komisję 
Regulaminowo-Mandatową aby zajęła w tym temacie stosowne 
stanowisko 

P.Majka Tadeusz – sołtys wsi Świlcza 
 - był przetarg na koparkę , czy on był potrzebny 
P.Machowski Wiesław Zastępca Wójta 
 - jak najbardziej przetarg na koparkę był potrzebny 
P.Radny Powroźnik Zb. 

- przy E-4 przed tzw. Olchową na działkę nawożą ogromne ilości ziemi, jak 
to jest z pozwoleniem bo tam są rury gazowe 400 – 700, czy to jest do 
końca zgodne z prawem. Czy to nie stanowi jakiegoś zagrożenia bo tej 
ziemi jest dość dużo 

P.Wójt 
- jesteśmy po przetargach i trzeba by wprowadzić zmiany do budżetu, 
chciałbym ustalić termin następnej sesji, uważam ,że powinna być koło 
21 lutego br.  

P.Szczepanik Wiesława – sołtys wsi Błędowa Zgłobieńska 
 - chciałam zapytać kiedy będą nakazy płatnicze 
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P.Ruszel – Skarbnik Gminy 
 - nakazy płatnicze będą w terminie  
 
Przewodniczący Rady Gminy 
 - stwierdzam ,że porządek sesji został wyczerpany, zamykam obrady 
XLVIII sesji Rady Gminy Świlcza, które trwały od godz.1300 do 1400.  
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołowała: 
 
Halina  Batóg     Przewodniczący  Rady  Gminy 
 
              Krzysztof  Ciszewski 


