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PROTOKÓŁ Nr XLIX/49/2014 
z  XLIX  sesji  Rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  21  lutego  2014r. 
 

 
 XLIX  sesję Rady Gminy Świlcza  otworzył i prowadził  Przewodniczący 
Rady Gminy P. Krzysztof Ciszewski , powitał wszystkich zebranych i 
zaproszonych gości. Według listy obecności w sesji uczestniczy 11 radnych , co 
stanowi quorum , przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. 
Wszyscy radni wraz z zaproszeniami otrzymali ustalony porządek sesji, Wójt 
zgłosił do porządku sesji jeden dodatkowy punkt, a mianowicie: 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie  wniesienia zabezpieczenia w formie weksla 
„in blanco”.  
 

- Kto jest za przyjęciem porządku sesji wraz z dodatkowym punktem? - 11 
- Kto jest przeciw? - 0 
- Kto się wstrzymał?  - 0 
 
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 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 ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek 

udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2014. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 

Rzeszów. 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu 

Stypendialnego Gminy Świlcza.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Woliczce na rok 2014. 
9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
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Ad.1. 
 
Protokół z XLVIII sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2014r. został przyjęty bez 
uwag. 
 

Ad.2. 
 
Informację z realizacji uchwał z XLVIII sesji Rady Gminy , działalności Wójta i 
Urzędu Gminy za okres od 01 do 20 lutego br. przedstawił Wójt Gminy. 
 

Ad.3. 
 
P.Wójt uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Świlcza na rok 2014. Pozwoliłem sobie o tą sesję, gdyż jest ona 
podyktowana wnioskami radnych o przyśpieszenie remontu Domu Strażaka w 
Bratkowicach i Mrowli. Złożyliśmy wnioski na to zadanie do TRYGONU, a 
następnie zostaną przekazane do oceny do Urzędu Marszałkowskiego i wtedy 
nie można zmienić harmonogramu prac. Został też złożony do TRYGONU 
wniosek o dofinansowanie  obiektu sportowo-rekreacyjnego w Trzcianie, który 
również został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego. Na to zadanie mamy 
ok. 1mln. zł. braknie ok. 200 tys.zł. Uważam ,że warto podjąć  tą decyzję i mam 
prośbę do radnych o podjęcie tejże uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przystąpiono do 
głosowania, 11 radnych obecnych na sali w trakcie głosowania w/w uchwałę 
podjęło jednogłośnie.  
 

Ad.4. 
 
P.Wójt  uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zabezpieczenia w 
formie weksla „in blanco”. Dotyczy to zabezpieczenia prawidłowej realizacji 
zadania pn.; „Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w 
Bratkowicach”, która będzie zlokalizowana w południowo-zachodniej części 
parku w tej miejscowości. Został złożony wniosek, żeby podpisać umowę muszę 
mieć zabezpieczenie w formie weksla „in blaco”. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy P.Kłos Ryszard odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
jednogłośnie 11 głosami za. 
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Ad.5. 
 
P.Ruszel Stanisława – Skarbnik Gminy uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 
budżetowym 2014.  
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie  
zwróciła się z prośbą o przyznanie i udzielenie pożyczki w wysokości 13.121,00 
zł. na realizację projektu wydania albumu „Gmina Świlcza w starej fotografii” 
oraz 24.900,00 zł. na wydanie publikacji pn.; „Osobliwości przyrodnicze 
torfowisk w dolinie rzeki Mrowla”. Jest taka możliwość i  Gmina może udzielić 
pożyczki tylko musi być podjęta stosowna uchwała. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przeprowadził 
głosowanie. Przy obecności 11 radnych w/w uchwała została podjęta 
jednogłośnie. 
 
P.Pachorek – Dyrektor ZWiK 

- czy taką pożyczkę może też uzyskać Zakład, gdyby zaistniała taka 
potrzeba 

P.Ruszel – Skarbnik Gminy 
 - rozeznam sprawę i dam odpowiedź, myślę że tak 
 

Ad.6. 
 
P.Wójt uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Gminie Rzeszów. To w zasadzie jest dopełnienie formalności. W związku z tym 
że na terenie Rzeszowa stoi pomnik Żołnierzy Wyklętych to my musimy 
przekazać do tego pomnika rzeźbę majora Józefa Rzepki o wartości 21.978,00 
złotych.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Damian Trala odczytał projekt uchwały i 
poddano ją pod głosowanie. 11 radnych  obecnych na sali w/w podjęło 
jednogłośnie. 
 

Ad.7. 
 
P.Wójt uzasadnił podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu 
Stypendialnego Gminy Świlcza. Dotyczy to pomocy dla najzdolniejszych 
uczniów, jeżeli szkoły były wszystkie Gminy to nie było z tym problemu. Ale 
powstały dwie szkoły niepubliczne i zachodzi pytanie czy udzielić tym uczniom 
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czy nie pomocy finansowej , to nie są duże kwoty, ale jeżeli są uczniowie zdolni 
to uważam ,że im też się należy taka pomoc. Głównie chodzi tu o uczniów 
uczęszczających do szkoły  Nr 3 w Bratkowicach i do szkoły w Bziance bo to są 
te szkoły niepubliczne. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy P.Trala Damian odczytał projekt  uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwała została 
podjęta 9 za przy 2 głosach wstrzymujących się. 
 

Ad.8. 
 
Pani Małgorzata Świderska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 
W Woliczce. 
Plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce na rok 2014 został 
opracowany przez Kierownika ŚDS i uzgodniony z Wojewodą Podkarpackim. Na 
wstępie plan określa złożone na bieżący rok kalendarzowy priorytety działania, 
w szczególności: 
 Stworzyć należyty stan organizacyjny dla realizacji całokształtu 

założonych celów, 
 Doskonalić posiadane przez uczestników Domu umiejętności 

samoobsługi oraz skutecznie działać w kierunku ich wyrobienia, 
 Przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie 

inicjatyw na rzecz integracji z rodziną i społecznością lokalną, 
 Aktywizować uczestników w obszarach życia społecznego, kulturalnego 

oraz w zakresie samorealizacji poprzez umożliwienie udziału w 
spotkaniach, wyjazdach i warsztatach, 

 Zapewnić pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. 
Podtrzymywać efekty terapeutyczne oraz wydłużać okres remisji 
choroby, 

 Inicjować i utrzymywać ciągły kontakt z rodzicami uczestników i ze 
środowiskiem lokalnym, 

 Promować Gminę Świlcza w środowisku lokalnym oraz podczas imprez 
realizowanych na forum ponad gminnym. 

Całość planu Środowiskowego Domu Samopomocy podzielona jest na części. 
Pierwsza część określa niezbędne działania organizacyjne umożliwiające 
sprawną pracę Domu i realizację jego zadań. 
Druga część to zadania związane z zestawem form pracą zespołu wspierająco-
aktywizującego z uczestnikami ( treningi, terapie i inne ). 
Część trzecia dotyczy współpracy z rodzicami ( opiekunami ) uczestników oraz 
środowiskiem lokalnym i podmiotami zewnętrznymi.  
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W czwartej części zawarte są planowane działania monitorująco-korygujące 
służące utrzymaniu i podnoszeniu jakości pracy Domu. Plan pracy na rok 2014 
zawiera również harmonogram imprez, plan kontroli wewnętrznych i 
tygodniowy rozkład zajęć zróżnicowanych. 
 
P.Wójt 

- chciałem złożyć podziękowanie i uznanie Kierownikowi ŚDS bo swoje 
obowiązki wykonuje bardzo dobrze ,uważam ,że ten Dom jest bardzo 
potrzebny 
  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przeprowadził 
głosowanie. W trakcie głosowania 11 radnych obecnych na sali w/w uchwałę 
podjęło jednogłośnie. 
 

Ad.9. 
 
Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
P.Radny Leja Mieczysław 

- rozpoczął się dla strażaków niekorzystny okres, zauważa się masowe 
wypalanie traw, ponosimy z tego tytułu ogromne koszty  dla przykładu 
koszt jednej takiej akcji wynosi od 1500 do 2000 tys.zł. trzeba by wydać 
jakiś zakaz wypalania tych traw, taką informację mogą odczytać nawet 
proboszczowie w poszczególnych parafiach, to są celowe podpalenia, 
powinno też być prowadzone mandatowanie takich osób 

P.Wójt 
 - zwrócę się do księży z taką prośbą aby taki komunikat odczytali 
P.Dziedzic Adam – Radny Rady Powiatu 

- mam prośbę aby strażnicy wraz z policją przeszli się wieczorem 
przejściem podziemnym w Trzcianie bo młodzież urządza sobie tam różne 
zabawy , a to jest uciążliwe dla mieszkańców 

P.Franczyk Ryszard – sołtys wsi Bratkowice 
 - chciałem coś więcej wiedzieć na temat linii światłowodowej 
P.Dziedzic A. – Radny Rady Powiatu 

- realizują zadania na mocy ustawy i będą korzystać z infrastruktury, 
która już jest 

P.Wilga Józef – Sekretarz Gminy 
- od kilku lat prowadzi się przygotowania do budowy internetowej sieci 
szerokopasmowej na terenie Gminy Świlcza przewidziane są dwa punkty 
dystrybucyjne tj. w Woliczce i Bratkowicach, natomiast prywatne firmy 
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proponują mieszkańcom Gminy Świlcza do przyłączania się do 
budowanych przez nich sieci i proponują usługi internetowe i telewizyjne 

P.Wójt 
- to jest kontynuowanie zadania z Programu tzw. „Polska Wschodnia”, 
nie było tu żadnej zgody Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy 
- stwierdzam ,że porządek sesji został wyczerpany. Zamykam XLIX  sesję 
Rady Gminy Świlcza, której obrady trwały od godz. 1300  do  1400. 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołowała: 
 
Halina  Batóg     Przewodniczący  Rady  Gminy 
 
               Krzysztof  Ciszewski  
  
    


