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PROTOKÓŁ  Nr  LIII/53/2014 
z  LIII  sesji  rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia 4  czerwca  2014r. 
 
 

 LIII sesję  Rady  Gminy  Świlcza  otworzył i prowadził  Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Krzysztof  Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i 
zaproszonych gości. W sesji uczestniczy 14 radnych co stanowi quorum, przy 
którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Sesja poświęcona jest 
uczczeniu 25 rocznicy wolnych wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej 4 czerwca 1989r. Wójt do porządku sesji zgłosił 4 dodatkowe punkty, a 
mianowicie: 
 

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

P.Wójt 
- pozwoliłem sobie wprowadzić do porządku cztery dodatkowe punkty 
nie ukrywam ,że to na prośbę Urzędu Marszałkowskiego. Musimy 
podpisać umowy i muszę mieć zabezpieczone środki na cztery zadania. 

 Zadanie „Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Strażaka w Mrowli” 
- całkowity koszt : 225.216,43 zł. 
- dofinansowanie: 146.482,00 zł. 
- środki własne: 78.734,43 zł. 
W ramach tego zadania przeprowadzony zostanie remont sali 
widowiskowej z zapleczem oraz wykonane zostaną roboty elektryczne, 
instalacje ; wodno-kanalizacyjna, gazowa i wentylacja  

 Zadanie „Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w 
technologii LED w  Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, Dąbrowie, 
Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce” 
- całkowity koszt: 740.413,24 zł. 
- dofinansowanie: 481.569,00 zł. 
- środki własne: 258.844,24 zł. 
W ramach operacji zostaną wymienione oprawy sodowe na słupach 
energetycznych na oprawy LED w w/w miejscowościach 

 Zadanie ”Urządzenie placu zabaw w Świlczy-Kamyszyn” 
- całkowity koszt: 38.437,50 zł. 
- dofinansowanie: 25.000,00 zł. 
- środki własne: 13.437,50 zł. 
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W ramach tego zadania wykonane zostaną roboty ziemne, wyrównanie 
terenu, wykonanie z piachu strefy bezpieczeństwa dla urządzeń 
zabawowych a następnie zastaną zamontowane urządzenia zabawowe. 

 Zadanie „Z gliny lepione – warsztaty o zanikającym zawodzie dla dzieci i 
młodzieży Gminy Świlcza” 
- całkowity koszt: 20.341,00 zł. 
- dofinansowanie: 11.000,00 zł. 
- środki własne: 9.341,00 zł. 
W ramach operacji zostaną przeprowadzone warsztaty garncarskie w 
Regionalnym Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie, które pozwolą 
dzieciom i młodzieży na zapoznanie się z procesem wytwarzania naczyń 
glinianych;  sposobem lepienia ręcznego, zdobieniem szkliwem, metodą 
toczenia na kole garncarskim, techniką wypału w piecu ceramicznym , 
zapewniony będzie również transport dla 360 uczestników warsztatów z 
terenu Gminy. Wydany zostanie folder w ilości 500 sztuk.  
Bardzo proszę o podjęcie tych uchwał. 
 

- Kto jest za przyjęciem dodatkowych punktów do porządku sesji? 
- Kto jest przeciw? 
- Kto się wstrzymał? 
 
Stwierdzam ,że porządek sesji został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się 
następująco: 
 

1. Przyjęcie przez Radę Gminy Świlcza Oświadczenia w sprawie uczczenia 25 
rocznicy wolnych wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  4 
czerwca 1989r.  

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

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

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

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

 
Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku sesji. 
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Ad.1. 
 
Przewodniczący Rady Gminy P.Krzysztof Ciszewski odczytał Oświadczenie w 
sprawie uczczenia 25 rocznicy wyborów do Sejmu i Senaty Rzeczypospolitej 
Polskiej 4 czerwca 1989r., które Rada Gminy przyjęła przez  aklamację. 
  

Ad.2,3,4 i 5. 
 
Przewodniczący  Rady Gminy  P.Ciszewski  odczytał kolejno w/w uchwały i 
przeprowadził głosowanie. W wyniku głosowania wszystkie uchwały w 
sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” zostały 
podjęte jednogłośnie 14 głosami za.   
 
Porządek LIII sesji został wyczerpany. Obrady sesji zostały zamknięte, dalszą 
część uroczystej sesji poprowadził Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji Pan Adam Majka. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina  Batóg      Przewodniczący  Rady  Gminy 

      
                  Krzysztof  Ciszewski 


