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PROTOKÓŁ  Nr LII/52/2014 
z  LII  sesji  rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  16  maja  2014r. 
  

 
 LII  sesję Rady Gminy Świlcza otworzył i prowadził Przewodniczący Rady 
Gminy  Pan Krzysztof Ciszewski, powitał wszystkich zebranych i zaproszonych 
gości. Według listy obecności w sesji uczestniczy 12 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 siedem dodatkowych uchwał , a 
mianowicie: 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Błędowa Zgłobieńska”. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Bratkowice”. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Dąbrowa”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Mrowla”. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Woliczka”. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu 
Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza. 

 
P.Wójt 

- dodatkowe punkty w zasadzie dotyczą wniosków o Odnowie Wsi, Urząd 
Marszałkowski zausterkował tj. taka techniczna zmiana. W Bratkowicach 
budowa chodnika może być wykonana ale musi być coś innowacyjnego, 
jeżeli chcemy odzyskać 170 tys.zł. to musi być chodnik i ścieżka rowerowa 

P.Radny Rak 
 - składa wniosek aby pkt. 10,11 i 12  były rozpatrzone po  pkt.2  
 
Kto jest za przyjęciem porządku sesji wraz z dodatkowymi punktami? 
Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał? 
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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 Świlczy 

na rok 2014. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Świlcza. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Rzeszowskiemu. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
Gminę Świlcza, wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć 
bezpłatnych oraz warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz 
pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 1/2014 Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Świlcza. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 
2/2014 Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Świlcza. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Świlcza. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2014 w miejscowości 
Trzciana. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2009 w 
miejscowości Trzciana. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziału we współwłasności 
nieruchomości gruntowej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości 
gruntowej. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Błędowa Zgłobieńska. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Bratkowice. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Dąbrowa”. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Mrowla. 

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

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości  
Woliczka. 

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu 
Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza. 

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

Ad.1. 
 
Protokół z LI sesji Rady Gminy został przyjęty bez uwag jednogłośnie. 
 

Ad.2. 
 
Informacje z realizacji uchwał podjętych na LI sesji w dniu 11 kwietnia br., 
działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 12 kwietnia do 15 maja br. 
Przedstawił Wójt Gminy. 
 

Ad.10. 
 
P.Wójt – uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Świlcza. Było przyjęte Studium , w którym te tereny przeznaczone były 
pod zabudowę mieszkaniowa i usługową. Obecnie chcemy zmienić plan i 
zalegalizować tą działalność, która jest prowadzona na tych terenach. Zmiana 
Studium  umożliwi przeznaczenie tych terenów pod zabudowę usługową i 
przemysł. Inwestor zobowiązał się pokryć koszty zmiany planu. 
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P.Piatek Witold – inwestor 
- przedstawił działalność firmy i zobowiązał się pokryć koszty zmiany 
planu 

P.Radny Stokłosa Jerzy 
 - uważam ,że należy tą uchwałę podjąć 
 
Przewodniczący Rady Gminy P.Ciszewski Krzysztof odczytał projekt uchwały i 
przeprowadził głosowanie. W trakcie głosowania na sali obecnych było 12 
radnych i w/w uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. 
 

Ad.11. 
 
P.Wójt uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2009 
w miejscowości Trzciana. Celem  sporządzenia zmiany planu jest zmiana 
przeznaczenia działek na tereny zabudowy usługowej z lokalami mieszkalnymi. 
Zmiana miejscowego planu  ma służyć zmniejszeniu uciążliwości istniejącej 
działalności na sąsiednie tereny. Inwestor wykupił działki i chce je przeznaczyć 
pod prowadzoną działalność. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddał ja pod 
głosowanie. 12 radnych obecnych na sali w/w uchwałę podjęło jednogłośnie 12 
głosami za.   
 

Ad.12. 
 
P.Wójt  - sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
w Trzcianie ma służyć zmniejszeniu uciążliwości istniejącej działalności 
zlokalizowanej na działkach oznaczonych na graficznym załączniku . 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy P.Trala Damian odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. W wyniku głosowania 12 radnych obecnych na 
Sali w/w uchwałę podjęło jednogłośnie 12 glosami za. 
 

Ad.3. 
 
P.Wójt 

- dyskutujemy nad sprawą bardzo istotną, mamy podpisać umowę z 
WFOchŚ i GW, ile zostanie pieniędzy na drogi, były dyskusje i sprawa 
partycypacji w kosztach dróg, była też dyskusja na temat budowy 
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chodników. Odrzucili nam wnioski na Odnowę Miejscowości, musimy 
dokonać poprawek i podjąć nowe uchwały 

P.Radna Wójcik-Mendelowska Agata 
- kwota na Rudną Wielka jest śmieszna, jesteśmy jedyną miejscowością, 
która nie ma chodnika, czy Powiat jest w stanie dołożyć żeby ten chodnik 
można było dokończyć 

P.Pachorek Tadeusz - radny  Rady Powiatu 
- Rudna Wielka otrzymała prawie 500 tys.zł. na nawierzchnie, nie jest 
prawdą że nie macie chodników, brakuje ok. 150 m chodnika. Powiat ma 
na utrzymaniu nawierzchnie i pobocza 

P.Radna Wójcik-Mendelowska Agata 
- jaki wpływ mają mieszkańcy na budowę chodnika, z tego co wiem to 
Powiat ogłosił przetarg, uważam ,że nie jesteśmy wyróżnieni jeśli chodzi 
o chodniki 

P.Wójt 
- rzeczywiście jest potrzeba wykonania chodników w każdej 
miejscowości, ale dzielimy to co mamy 

P.Radny Misiuda Eugeniusz 
- na Woliczkę jest 20 tys.zł. to jest śmieszna kwota, będę głosował 
przeciw 

P.radny Kawa Janusz 
- w Bziance nie ma ani metra chodnika przy drodze powiatowej, a ta 
droga jest bardzo ruchliwa 

P.Ruszel Stanisława – Skarbnik Gminy uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014. Zmiany dotyczą 
zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.717.457,51 zł., zwiększenia 
wydatków budżetowych o kwotę 2.820.098,78 zł. Dokonuje się również 
przeniesienia planu dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami 
klasyfikacji budżetowej.  
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przeprowadził 
głosowanie. W trakcie głosowania na sali obecnych było 12 radnych . W/w 
uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. 
 

Ad.4. 
 
P.Ruszel Stanisława – Skarbnik Gminy uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie 
zmian  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza. Zmiany do prognozy 
zostały wprowadzone na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy na sesji w 
dniu  11 kwietnia i 16 maja br.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
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Świlcza na rok 2014 oraz zarządzeń Wójta Gminy Nr 29/2014, 32/2014, 
35/2014, 36/2014 i 40/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 
2014. 
 
Wiceprzewodniczący Rady P.Trala Damian odczytał projekt uchwały i poddano 
ją pod głosowanie. Uchwala została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. 
 

Ad.5. 
 
P.Wójt uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i 
rzeczowej Powiatowi Rzeszowskiemu. Wracamy do budowy chodników przy 
drogach powiatowych. Zaproponowane są środki gminne na budowę tych 
chodników, Ponieważ w Bratkowicach musi być coś innowacyjnego, to z 
chodnikiem będzie wykonana ścieżka rowerowa. 170 tys.zł. jest mało trzeba 
jeszcze dołożyć 50 tys.zł. Wszystkich chodników na pewno nie wybudujemy 
 
Wiceprzewodniczący Rady P.Kłos Ryszard odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. W trakcie głosowania na Sali obecnych było 12 
radnych. Uchwała w sprawie  udzielenia pomocy finansowej w kwocie 
250.000,00 zł. i rzeczowej w kwocie 220.000,00 zł. Powiatowi Rzeszowskiemu 
została podjęta 10 głosami za, przy jednym głosie sprzeciwu i 1 głosie 
wstrzymującym się. 
 

Ad.6. 
 
P.Jarosz Maria – inspektor ds. oświaty Urzędu Gminy Świlcza uzasadniła 
podjęcie uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 
Świlcza, wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 
przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych oraz warunków 
częściowego zwolnienia z tych opłat. W związku z nowym rozporządzeniem 
MEN Gminy mają obowiązek podjąć uchwałę w sprawie opłaty za przedszkola. 
Opłata za przedszkole wynosi powyżej 5 godzin wynosi 1 zł. Podejmowana 
uchwała daje możliwość rodzinom wielodzietnym  korzystania z  zwolnienia z  
opłaty. Uchwała obowiązywać będzie od 1 września 2014r.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy P. Ryszard Kłos odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. 10 radnych obecnych w trakcie głosowania w/w 
uchwałę podjęło jednogłośnie / 2-ch radnych opuściło obrady sesji za zgodą 
Przewodniczącego Rady Gminy/. 
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Ad.7. 
 
P.Jarosz Maria  -  inspektor ds. oświaty Urzędu Gminy Świlcza uzasadniła 
podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i 
doradców zawodowych. Uchwała ta dotyczy ustalenia tygodniowego wymiaru 
godzin dla tzw. „nauczycieli wspomagających”. Takiego nauczyciela możemy 
zatrudnić w klasach integracyjnych gdzie co najmniej jest 3- ch uczniów z 
orzeczeniem lekarskim. Na terenie gminy od 1 września br. Powinno być 
zatrudnionych 4 takich nauczycieli dla których musimy określić pensum, żeby 
nie płacić godzin ponadwymiarowych. W naszej gminie pensum dla takiego 
nauczyciela wynosi 26 godzin tygodniowo. Niestety ale co raz więcej dzieci 
mamy w szkołach z orzeczeniami lekarskimi. 
 
Pan Trala Damian – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i 
poddano ją pod głosowanie. 10 radnych biorących udział w głosowaniu w/w 
uchwałę podjęło jednogłośnie. 
 

Ad.8. 
 
P.Wójt uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 
1/2014 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Świlcza.  Zmiana dotyczy terenów o pow. ok.45 ha położonych na 
granicy miejscowości Świlczy i Rudnej Wielkiej. W starym planie tereny te 
przeznaczone były pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Jest propozycja 
aby przeznaczyć te tereny pod działalność przemysłową. Są też tereny w Rudnej 
Wielkiej przeznaczone pod Ośrodek Ruchu Drogowego i tego bym nie 
kwestionował. 
 
Przewodniczący rady Gminy odczytał projekt uchwały i przeprowadził 
głosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta jednogłośnie 
10 głosami za. 
 

Ad.9. 
 
P.Wójt zreferował temat. Powierzchnia objęta zmianą to ok.6 ha położonych w 
Mrowli-Lipie gdzie znajdują się złoża kopalin /piasku /  dlatego uzasadniona jest  
zmiana studium dla tego terenu. 
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Pan Kłos Ryszard – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i 
przystąpiono do głosowania. Uchwała w wyniku głosowania została przyjęta 
jednogłośnie 10 głosami za. 
 

Ad.13. 
 
P.Wójt uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziału /1/6 / we 
współwłasności nieruchomości gruntowej położonej  Dąbrowie. Robiliśmy 
drogę ,która była we władaniu Gminy i okazało się, że współwłaścicielem tej 
drogi jest P.Dziedzic Marcin, który chce żeby jego część wykupiła Gmina za 
kwotę 500 zł., uważam ,że nie jest to wygórowana cena i proszę o podjęcie 
tejże uchwały. 
 
Pan Kłos Ryszard – Wiceprzewodniczący Gminy odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono do głosowania. 10 radnych obecnych na sali w/w uchwałę 
podjęło jednogłośnie. 
 

Ad.14. 
 
P.Wójt uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie obciążenia komunalnej 
nieruchomości gruntowej. Dotyczy działki na Otoce gdzie została wykonana 
zatoczka autobusowa i to jest taka kwestia. 
 
Pan Trala Damian – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały 
i poddano ja pod głosowanie. W trakcie głosowania na sali obecnych było 9 
radnych / jeden radny opuścił  sesję za zgodą Przewodniczącego Rady Gminy /. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Ad.15,16,17,18,19 i 20 
 
P.Wójt podejmować będziemy sześć uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Dabrowa, Mrowla, 
Rudna Wielka i Woliczka”. W rozdziale IV jest dokładny opis i charakterystyka 
obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb danej 
społeczności. Musimy dopisać ,że nastąpi wymiana oświetlenia tradycyjnego na 
oświetlenie w technologii LED, a w Bratkowicach będzie jeszcze dodatkowo 
wykonana ścieżka rowerowa. 
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Odczytywano kolejno projekty uchwał i przeprowadzono głosowanie. W wyniku 
głosowania wszystkie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planów Odnowy w/w 
Miejscowości” zostały podjęte jednogłośnie. 
 

Ad.21. 
 
P.Wójt – chcemy pewne sprawy uporządkować , będzie ogłoszony nowy 
przetarg i wprowadzić dodatkowo dwa kolory worków ; zielony worek  
przeznaczony na szkło kolorowe, a brązowy na odpady biodegradowalne.  
 
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Trala Damian odczytał projekt uchwały i 
przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania uchwała zmieniająca 
uchwałę w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie 
Gminy Świlcza została podjęta jednogłośnie. 
   

Ad.22. 
 
Ostatni punkt dzisiejszej sesji to sprawy różne i wolne wnioski. 
 
P.Wójt 

- proponuje aby 4 czerwca br. Odbyła się uroczysta sesja poświęcona 25-
leciu wolnych wyborów, na której zostanie podjęta stosowana uchwała. 

P.radny Bednarz Daniel 
- zapraszam na koncert pieśni Maryjnych, który odbędzie się w Mrowli 
najbliższą niedzielę o godz. 1500 
- była poruszana sprawa odznaczeń związanych z świętem 
samorządowców 

P.Wójt 
- 25-lecie samorządu przypada w roku 2015 i o takich odznaczeniach 
pomyślimy, będziemy gromadzić materiały 

 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek  LII sesji został wyczerpany. 
Zamknął obrady LII sesji Rady Gminy Świlcza, które trwały od godz. 900 do 1220. 
 
Na tym protokół zakończono im podpisano.  
 
Protokół sporządziła:    Przewodniczący  Rady  Gminy  
 
      Halina  Batóg      Krzysztof  Ciszewski  
 


