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PROTOKÓŁ  Nr L/50/2014 
z  L  sesji  Rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  27  marca  2014r. 
 
 L  sesję otworzył i prowadził  Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof 
Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości. Według listy 
obecności w sesji uczestniczy  13  radnych co stanowi wymaganą ilość, przy 
której Rada może obradować i podejmować uchwały. Wraz z zaproszeniami 
został dostarczony wszystkim radnym ustalony porządek sesji, Wójt Gminy 
zgłosił do ustalonego porządku sesji jeden dodatkowy punkt, a mianowicie: 
 

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

 
P.Wójt 

- wpłynęła umowa z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wniosku 
unijnego pn.”Punkt widokowy w Trzcianie wraz z wyposażeniem”. Punkt 
taki będzie zlokalizowany w Trzcianie-Olszynki. Żebym mógł podpisać 
umowę muszę mieć zabezpieczenie w formie weksla „in blanco”, dlatego 
proszę o ujęcie tego punktu do porządku sesji 

 
- Kto jest za przyjęciem porządku sesji wraz z dodatkowym punktem? – 13 
- 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 zmian wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Świlcza. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla 

„in blanco”. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 

budżecie Gminy Świlcza  środków stanowiących fundusz sołecki. 
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7. Podjęcie  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2006 w 
miejscowościach Świlcza i Rudna Wielka. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 
9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku sesji. 
 

Ad.1. 
 
Protokół z XLIX  sesji Rady Gminy z dnia 21  lutego  br.  został przyjęty bez 
uwag. 
 

Ad.2. 
 
Informację z realizacji uchwał podjętych na XLIX  sesji w dniu 21 lutego 
br.,działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 22 lutego do 26 marca br. 
przedstawił Wójt Gminy. 
 

Ad.3. 
 
P.Wójt uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Świlcza na rok 2014. 

- po konsultacji z Panią Skarbnik zwiększyły się wydatki budżetowe o 
kwotę 532.248,73 zł. Odbyło się posiedzenie komisji gdzie przedstawiłem 
na jakie zadania środki te zostaną przeznaczone. Pochodzą one ze 
zmniejszenia rozchodów z tytułu spłaty kredytów. 

Ruszel  Stanisława – Skarbnik Gminy 
- przedstawiła zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014, dotyczą 
zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 306.672,36 zł., 
zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę  532.248,73 zł. i zostały 
przeznaczone na zadania ujęte w projekcie uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przeprowadził 
głosowanie. 13 radnych obecnych w trakcie głosowania podjęło w/w uchwałę 
jednogłośnie. 
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Ad.4. 
 
P.Ruszel Stanisława – Skarbnik Gminy uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza. Zmiany do prognozy 
finansowej zostały wprowadzone na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy 
w dniu 31 stycznia i 27 marca br. oraz wprowadzeniem zmian w budżecie 
zarządzeniami Wójta Gminy. Zwiększyły się nakłady finansowe o dodatkowe 
roboty na zadaniu „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku 
sportowym w Woliczce o kwotę 24.000,00 zł. i na zadaniu „Budowa sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy” o kwotę 
39.300,00 zł. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie. W 
trakcie głosowania na sali obecnych było 13 radnych. Uchwala została podjęta 
jednogłośnie.  
 

Ad.5. 
 
P.Wójt uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zabezpieczenia w 
formie weksla „in blanco”. W ramach TRYGONU Gmina złożyła wnioski między 
innymi wniosek na „Punkt widokowy w Trzcianie wraz z wyposażeniem”. 
Szukaliśmy takiego miejsca i wykorzystaliśmy punkt koło Olszynek w Trzcianie. 
Przyszła umowa z Urzędu Marszałkowskiego, żeby ją podpisać muszę mieć 
zabezpieczenie w formie weksla „in blanco”. Całkowity koszt wynosi 16.912,50 
zł., dofinansowanie 11.000,00 zł. a środki własne 5.912,50 zł. W ramach tego 
zadania wykonane będą prace remontowo-budowlane zapewniające 
utrzymanie i odnowienie stanu technicznego. Zostaną zakupione urządzenia 
takie jak: 

 Luneta obserwacyjna wodoodporna, wyposażona w statyw i adapter 
fotograficzny, 

 Zestaw foto wideo do nagrywania do lunety z mikrofonem 
kierunkowym, 

 Lornetki 2 szt. 
 Lustrzanka, 
 Obiektyw i statyw fotograficzny 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Kłos Ryszard odczytał projekt uchwały i 
przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
jednogłośnie 13 głosami za. 
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Ad.6. 
 
P.Ruszel Stanisława – Skarbnik Gminy uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie 
wyodrębnienia w budżecie Gminy Świlcza środków stanowiących fundusz 
sołecki. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Rada Gminy wyraża zgodę 
wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Jest 
wzór na podstawie którego oblicza się fundusz sołecki, w tym przypadku 
obliczać będziemy fundusz na rok 2015. Wojewoda wraca 30%. Jeżeli kontrola 
wykaże , że  został zmieniony cel przeznaczenia to środki będą musiały być 
zwrócone do Wojewody. Po zmianach ustawy o funduszu sołeckim środki 
będzie można przeznaczyć na inny cel. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy P.Kłos Ryszard odczytał projekt uchwały i 
poddano ją pod głosowanie. 13 radnych obecnych na sali w/w uchwałę podjęło 
jednogłośnie. 
 

Ad.7. 
 
P.Wójt uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2006 w 
miejscowościach Świlcza i Rudna Wielka. Jest tu załącznik graficzny, 
przedstawiający granice obszaru objętego projektem zmiany planu. Dotyczy to 
terenów w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka. W starym planie te tereny 
były przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem działalności 
handlowej. Po zmianie planu teren ten przeznaczony zostanie pod działalność 
usługowo-przemysłową. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Damian Trala odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. W trakcie głosowania na sali obecnych było 12 
radnych / jeden radny  został zwolniony z obrad sesji przez Przewodniczącego 
Rady Gminy / podjęło w/w uchwałę jednogłośnie. 
 

Ad.8. 
 
P.Wójt  - sprawa dotyczy kompleksu sportowego w Woliczce, a zwłaszcza 
parkingu, który koliduje z naszą drogą. Najlepiej byłoby wykupienie działki tj. 
ok. 4 ary od Państwa Wąsików, którzy wyrażają zgodę na jej sprzedaż. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy P.Kłos Ryszard odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. W wyniku głosowania uchwała w sprawie nabycia 
nieruchomości gruntowej została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. 
 

Ad.9. 
 
Sprawy różne i wolne wnioski.  
 
P.Wilga Józef – Sekretarz Gminy 

- przypomniał ,że oświadczenia majątkowe radni składają do końca 
kwietnia w 2-ch egzemplarzach 
- przekazał sołtysom  i radnym zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy 
Świlcza z dnia 7 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsca na 
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 
komitetów wyborczych 

P.Radny Salach Tomasz 
- prawdopodobnie zostało wystosowane pismo do Starosty w sprawie 
zadeklarowania środków na drogi 

P.Wójt 
- odczytał pismo jakie zostało wysłane do Starosty w sprawie 
zadeklarowania środków na drogi,  

P.Radny Bednarz Daniel 
 - chciałem coś wiedzieć na temat łącznika Mrowla-Lipie 
P.Wójt 
 - na przyszły tydzień jestem w tej sprawie umówiony z BUDIMEXEM 
 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził ,że porządek L sesji został 
wyczerpany, zamknął  L  sesję, której obrady trwały od godz. 1330  do  1500. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołowała: 
 
Halina  Batóg     Przewodniczący  Rady  Gminy 
 
                 Krzysztof  Ciszewski  
 
 


