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PROTOKÓŁ Nr LI/51/2014 

z LI Sesji Rady Gminy Świlcza 

z dnia 11 kwietnia 2014 r. 

 
 LI /51/ sesję rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości. 

Według listy obecności w sesji brało udział 14 radnych, co stanowi quorum, 

przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Wraz z 

zaproszeniami radni otrzymali ustalony porządek obrad, Wójt Gminy Świlcza 

Wojciech Wdowik 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 wniesienia zabezpieczenia w formie weksla                   

„in blanko” 

 

Wójt Gminy Świlcza Wojciech Wdowik uzasadnił konieczność 

wprowadzenia pod obrady sesji powyższe punkty. 

  

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek sesji wraz                    

z dodatkowymi punktami. Porządek został przyjęty jednogłośnie i 

przedstawia się następująco: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

2. Informacja z realizacji uchwał rady Gminy, działalność 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 zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 

Błędowa Zgłobieńska”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 

Bratkowice”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 

Dąbrowa”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 

Mrowla”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
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Rudna Wielka”. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy 

Miejscowości Woliczka”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 50/99 w 

Trzcianie. 

12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku sesji. 

 

Ad.1. 
 

Nie zgłoszono żadnych uwag do protokołu z L sesji Rady, został przyjęty 

jednogłośnie bez uwag. 

 

Ad.2. 
 

Informacje z realizacji uchwał podjętych na L sesji w dniu 27 marca br., 

działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 28 marca do 10 kwietnia 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 61.800,00 zł 

 zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 61.800,00 zł 

 

P. Radny Zawiślak Mateusz 

- Czy dotacja celowa za dzieci ma tendencję wzrostową? 

P. Wójt 

- Jeśli chodzi o przedszkola publiczne to nie, natomiast na przedszkola 

niepubliczne niestety tak, stąd musimy płacić. 

P. Radny Zawiślak Mateusz 

- Czy dotacja dla Gminy Boguchwała dotyczy w całości dopłat do dzieci                          

z Błędowej Zgłobieńskiej? 
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P. Ruszel Stanisława 

- W większości dotyczy dzieci z Błędowej Zgłobieńskiej, pozostała dotacja 

obejmuje dotacje dla Rzeszowa za dzieci z innych miejscowości. 

P. Radny Powroźnik Zbigniew 

- Dlaczego musimy płacić za dzieci uczęszczające do niepublicznych 

przedszkoli? 

P. Wójt 

- Niestety takie mamy przepisy i nic z tym nie możemy zrobić. 

P. Radna Wójcik – Mendelowska Agata 

- Ale przecież rodzice też płacą za prywatne przedszkole nie tylko gmina 

P. Radny Powroźnik Zbigniew 

- A może warto by zadać pytanie dlaczego te dzieci chodzą do prywatnych 

przedszkoli w Rzeszowie. 

P. Radny Zawiślak Mateusz 

- Z czego wynikły dopłaty do transportu zbiorowego (MPK)? 

P. Wójt 

- Dopłaty wynikły z tego, że został dołożony dodatkowy kurs o 22.15 do 

Bratkowic, który nie był dotychczas oszacowany.  

P. Leja Mieczysław 

- Kurs został dołączony na wyraźną prośbę mieszkańców, którzy mieli 

problemy  z powrotem do domów po drugiej zmianie bo autobusy PKS-u 

były około 20 i 23. Jest on bardzo dobrze obciążony bo nie tylko 

mieszkańcy Bratkowic ale i Rudnej Wielkiej i Mrowli z niego korzystają. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przeprowadził 

głosowanie. W trakcie głosowania na sali obecnych było 14 radnych i  uchwała 

została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.4. 
 

P. Wójt 

Uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie 

weksla „in blanco”.  Stwierdził, że musi mieć upoważnienie do podpisania 

weksla „in blanco” do umowy na dofinansowanie „Rozbudowy oczyszczalni 

ścieków Świlcza – Kamyszyn” i poprosił o podjęcie tej uchwały. 

Przedstawię także pismo z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i 



4 

 

Gospodarki 

 

Wodnej w Rzeszowie zatwierdzające kwotę dofinansowania wynoszącą 

2 678 272,02 zł. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przeprowadził 

głosowanie. W/w uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami. 

 

Ad.5. 
 

P. Wójt 

- uzasadnił podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia „Planów Odnowy 

Miejscowości Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Dąbrowa, Mrowla, Rudna 

Wielka, Woliczka”. W 2013 zostały złożone dwa wnioski do Urzędu 

Marszałkowskiego w Rzeszowie o dofinansowanie realizacji zadania 

„Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w 

Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej 

i Woliczce, gm. Świlcza” oraz „Budowa oświetlenia ulicznego w technologii 

LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach i Dąbrowie, gm. Świlcza”. 

Aby podpisać umowy na dofinansowanie muszą być uchwalone takie plany 

dla w/w miejscowości, w których została ujęta wymiana i budowa 

oświetlenia tradycyjnego na LED-owe. 

 

P. Radna Wójcik – Mendelowska Agata 

- Dlaczego montowane będzie oświetlenie LED-owe a nie np. SOLARNE? 

P. Wójt 

- Z konsultacji i zapoznania się z nowymi technologiami to rozwiązanie jest 

najbardziej korzystne i najmniej awaryjne, praktycznie w ogóle się nie psuje 

i daje największe oszczędności jest o ponad połowę niższe od płaconych 

teraz kosztów oświetlenia. 

P. Pachorek Tadeusz – Radny rady Powiatu 

- To przy tej okazji należałoby zrobić inwentaryzację dotychczasowego 

oświetlenia. A następnie można by zamontować pozostałe po wymianie 

lampy w tych miejscach gdzie ich nie ma i również zamienić te gorsze, aby 

polepszyć bezpieczeństwo na drogach. 

P. Łagowski Kazimierz – sołtys wsi Trzciana 

- Czy byłaby możliwość wymiany dwóch lamp znajdujących się na 
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Słowince? 

P. Wójt 

- To trzeba porozmawiać z Panią sołtys z Błędowej na ten temat. 

 

Pan Damian Trala – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 

uchwały                   i przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie 

zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Błędowa Zgłobieńska została 

przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. 

 

Ad.6. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Kłos Ryszard odczytał projekt uchwały w 

sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości  Bratkowice  i 

przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania w/w uchwała została 

podjęta jednogłośnie 14 głosami. 

 

Ad.7. 
 

Pan Damian Trala – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 

uchwały                   i przystąpiono do głosowania.  W trakcie głosowania na sali 

obecnych było 14 radnych i uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy 

Miejscowości Dabrowa”  została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. 

 

Ad.8. 
 

Pan Kłos Ryszard – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Mrowla” i 

przystąpiono do głosowania.  W/w uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 

głosami za. 

 

Ad.9. 
 

Pan Damian Trala – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 

uchwały                   i przystąpiono do głosowania.  Uchwała w sprawie 

zatwierdzenia „planu Odnowy Miejscowości Rudna Wielka” została podjęta 

jednogłośnie 14 głosami. 
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Ad.10. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Kłos Ryszard odczytał projekt uchwały w 

sprawie zatwierdzenia „planu Odnowy Miejscowości Woliczka” i 

przeprowadzono  głosowanie, w wyniku którego w/w uchwała została podjęta 

jednogłośnie 14 głosami. 

 

Ad.11. 
 

P. Wójt 

Uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Nr 1 Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 

50/99 w Trzcianie. Nie będę nanosił tych zmian teraz, ale chce mieć 

zabezpieczenie jakbym musiał je robić, wiadomo ze wiąże się to z kosztami 

i to nie małymi.  

 

Pan Damian Trala – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 

uchwały                   i przystąpiono do głosowania.  W trakcie głosowania na sali 

obecnych było 14 radnych i  uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.12. 
 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

P. Nowak Zbigniew – sołtys wsi Woliczka 

- Mieszkańcy zadają mi pytanie gdzie mają wywozić popiół i inne odpady, 

bo droga do oczyszczalni jest w fatalnym stanie. Bardzo wiele samochodów 

ugrzęzło tam w błocie? 

- I co zrobić z mieszkańcami, którzy zaorują drogi gminne w polach? 

P. Wójt 

- Droga zostanie wyrównana, ale będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać. 

- takie sytuacje o drogach zgłaszać Straży Gminnej. 

P. Józef  Wilga   -  Sekretarz Gminy 

 - została przygotowana Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 

w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej oraz demograficznej i 

przedłożona wszystkim radnym celem zapoznania się. Gdyby były jakieś 
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niejasności i nasuwały się pytania, to na najbliższej sesji zostaną wyjaśnione i 

udzielone odpowiedzi przez dyrektora GOPS. Ocena Zasobów pomocy 

Społecznej stanowi podstawę do planowania budżetu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stwierdzam, że porządek sesji został wyczerpany, zamykam obrady LI sesji 

Rady Gminy Świlcza, które trwały od godz. 14
00

 do 15
00

. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła: 

 

Agnieszka  Nowak     Przewodniczący Rady Gminy 

 

              Krzysztof  Ciszewski  


