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PROTOKÓŁ  Nr LIV/54/2014 
z  LIV  sesji  Rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  26  czerwca  2014r. 
 

 
 LIV  sesję  Rady  Gminy Świlcza otworzył i prowadził  Przewodniczący  
Rady Gminy – Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich radnych, sołtysów i 
zaproszonych gości. Według listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co 
stanowi wymaganą ilość przy której Rada może obradować i podejmować 
uchwały. Razem z zaproszeniami wszyscy radni otrzymali ustalony porządek 
sesji, Wójt zgłosił do ustalonego porządku sesji trzy dodatkowe punkty, a 
mianowicie: 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza 
na rok 2014. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Świlcza. 

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

 
P.Wójt 

- chciałem się odnieść do dodatkowych punktów , a mianowicie mamy 
dodatkowe dochody  i rozpoczęte zadania, które musimy zakończyć, 
dlatego należy wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej na ten rok i w 
wieloletniej prognozie finansowej 
- trzeci dodatkowy punkt dotyczy remontu Domu Strażaka w 
Bratkowicach i muszę mieć zgodę na podpisanie weksla „in blanco”  

 
- Kto jest za przyjęciem porządku sesji wraz z dodatkowymi punktami? - 13 
- Kto jest przeciw? - 0 
- Kto się wstrzymał? - 0 
 
Porządek sesji wraz z dodatkowymi punktami został przyjęty jednogłośnie i 
przedstawia się następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołów  z poprzednich sesji. 
2. Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Świlcza za rok 2013 wraz z sprawozdaniem z 
wykonania budżetu. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu Gminy w roku 2013. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
w Świlczy z siedzibą w Trzcianie”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z 
siedzibą w Trzcianie”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza 
na rok 2014. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Świlcza. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Rzeszowskiego 
realizacji zadania publicznego. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przyjęcie darowizny nieruchomości komunalnych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej. 
14. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
Przystępujemy do realizacji ustalonego porządku sesji. 
 

Ad.1. 
 
Kto ma uwagi do protokołów z poprzednich sesji. Nie widzę przechodzimy do 
następnego punktu. 
 

Ad.2. 
 
Informację z realizacji uchwał podjętych na LII i LIII sesji Rady Gminy, 
działalności Wójta i Urzędu za okres od 17 maja do 25 czerwca br. przedstawił 
P.Wójt.  
 

Ad.3. 
 
W punkcie trzecim rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gminy 
Świlcza za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 
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P.Wójt  
- Wszyscy radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 
2013. Budżet na rok 2013 został przyjęty uchwałą Rady Gminy nr 
XXXIII/252/2013 z dnia 25 stycznia 2013r. Dochody budżetowe ustalono 
w łącznej kwocie 42.546.223,19 zł., a wydatki w kwocie 41.360.223,19 zł. 
W ciągu roku dokonywane były zmiany budżetu. Plan budżetu po 
zmianach na dzień 31 grudnia 2013r. wynosił: dochody w kwocie 
45.360.993,82 zł., a wydatki 45.657.554,09 zł. Planowane dochody 
zostały wykonane w wysokości 43.410.860,57zł. co stanowi 95,70 % , 
Natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 43.125.931,63 zł. co 
stanowi 94.46% planowanych wydatków. Jeżeli chodzi o wpływy to są 
one podobne jak w latach ubiegłych. Korzystaliśmy również ze środków 
unijnych , które były wykorzystane do przeprowadzenia remontów 
Domów Ludowych i Domów Strażaka, jak również poprawy bazy 
oświatowej, jakości wody pitnej i inne inwestycje na terenie Gminy 
Świlcza. Jeśli chodzi o wydatki budżetowe to największą pozycję stanowią 
wydatki oświatowe , to co było możliwe i co zrobiliśmy zmierza w dobrym 
kierunku myślę ,że już większych rewolucji w oświacie nie będzie, 
ograniczono również wydatki na drogi, taką większą pozycją było 
wykonanie chodnika w Rudnej Wielkiej,  realizujemy również kanalizację 
w Bziance. Pewnie oczekiwania byłyby większe, ale na tyle było nas stać i 
tyle zostało wykonane, każdy ma prawo mieć swoją opinię na ten temat. 

P.Ruszel Stanisława – Skarbnik Gminy 
- przedstawiła sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego 
samorządowych instytucji kultury za rok 2013 tj. GCKSiR i GBP, oraz 
bilans jednostek budżetowych / szkół, przedszkoli, żłobka, UG i ZWiK / 
Ogólnie jednostki budżetowe zamknęły się zyskiem w kwocie 284.928,94 
złotych. 

Pan Zbigniew Powroźnik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
- przedstawił opinię w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2013. 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 21 i 26 maja oraz w dniu 5 
czerwca 2014r. dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Świlcza za rok 2013, analizy informacji o stanie mienia Gminy 
Świlcza na dzień 31 grudnia 2013r. oraz analizy sprawozdania 
finansowego Gminy Świlcza. Realizując ten budżet dokonano spłaty 
zadłużenia w wysokości 14% w stosunku do dochodów. Stan zadłużenia 
wynosi 44,75% wykonanych dochodów. 
Zdaniem Komisji Rewizyjnej po analizie w/w sprawozdań wyraża 
pozytywną opinię o  wykonaniu budżetu gminy za rok 2013. 
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przeprowadził 
głosowanie. Przy 13 radnych obecnych na sali w trakcie głosowania Uchwała w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świlcza za rok 2013 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu została podjęta jednogłośnie 13 
głosami za/. 
 

Ad.4. 
 
Pan Zbigniew Powroźnik  -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

- Komisja Rewizyjna podjęła w dniu 5 czerwca 2014r. Uchwałę Nr 1/2014 
w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy w roku 2013 i wniosku do 
Rady Gminy Świlcza o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tego 
tytułu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy P. Krzysztof Ciszewski odczytał Uchwałę Nr 
V/41/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 10 czerwca 
2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Świlcza o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Świlcza za 2013 rok oraz 
projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Świlcza w roku 2013 i przeprowadził głosowanie. W 
trakcie głosowania na sali obecnych było 13 radnych. W/w Uchwała została 
podjęta jednogłośnie 13 głosami za. 
 
P.Wójt podziękował za jednogłośnie udzielenie absolutorium oraz za 
współpracę Przewodniczącemu i Radzie Gminy, sołtysom Pani Skarbnik i 
pracownikom Urzędu Gminy. 
 

Ad.5. 
 
P.Ruszel Stanisława – Skarbnik Gminy 

- omówiła sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury Sportu i 
Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie za rok 2013. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Kłos odczytał projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą 
„Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” 
za rok 2013 i poddano ja pod głosowanie. W wyniku głosowania 12 radnych 
 / jeden radny został zwolniony przez Przewodniczącego Rady z dalszych obrad 
sesji / obecnych na sali w/w uchwałę podjęło jednogłośnie. 
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Ad.6. 
 
P.Ruszel St. – Skarbnik Gminy 

- przedstawiła sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publiczne za 
rok 2013. 

 
Pan Kłos Ryszard – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą 
„Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” za rok 2013 i 
przeprowadzono głosowanie . Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami 
za. 
 

Ad.7. 
 
P.Wójt 

- została zwiększona subwencja oświatowa, oraz kończymy remont 
Domów Strażaka i proponuję przeznaczyć te środki na zadania ujęte w 
projekcie uchwały w § 2 pkt.2  ppkt. d 1 do 9.   

P.Ruszel Stanisława – Skarbnik Gminy uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie, 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013,które dotyczą: 
 Zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 401.786,00 zł. 
 Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 22.000,00 zł. 
 Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 423.786,00 zł. 

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przeprowadzono 
głosowanie. 12 radnych obecnych na sali w/w uchwałę przyjęło jednogłośnie. 
 

Ad.8. 
 
P.Ruszel Stanisława – Skarbnik Gminy uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza. W związku podjęciem 
przez Radę Gminy Świlcza na dzisiejszej sesji uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 oraz wprowadzeniem zmian w 
budżecie na rok 2014 zarządzeniem Wójta Nr 46/2014 i Nr 51/2014 dokonuje 
się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świlcza.  
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddano ją pod 
głosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta jednogłośnie 
12 głosami za. 
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Ad.9. 
 
Wójt uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie 
weksla „in blanco”. Sprawa dotyczy remontu Domu Strażaka w Bratkowicach, 
aby podpisać umowę muszę mieć zgodę na podpisanie weksla „in blanco”. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Ryszard Kłos  odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwała została 
podjęta jednogłośnie 12 głosami za. 
 

Ad.10. 
 
Wójt uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu 
Rzeszowskiego realizacji zadania publicznego. Sprawa dotyczy budowy szlaku 
pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150R w Bratkowicach, dlatego 
musimy przejąć od Powiatu ten odcinek drogi na czas realizacji tego zadania, 
muszę mieć zgodę na to od Rady Powiatu i Rady Gminy, dlatego proszę o 
podjęcie tej uchwały. Ten ciąg będzie połączony z drogami serwisowymi. 
 
P.Pachorek Tadeusz – Radny Rady Powiatu 

- Gmina Świlcza nie ma krzywdy, dość duże środki poszły na odtworzenie 
nawierzchni 

 
P.Kłos Ryszard – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i 
poddano ją pod głosowanie. W/w uchwała została podjęta jednogłośnie 12 
głosami za. 
 

Ad.11. 
 
Wójt uzasadnił podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych. Taka uchwała była 
podjęta na sesji w dniu 30 października 2013r. Dotyczy to działek za 
cmentarzem w Świlczy, które miały być przeznaczone na urządzenie drogi 
ogólnodostępnej. Odstępujemy od darowizny działki nr 4065/2 i nabędziemy ją 
w formie sprzedaży 
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P.Kłos – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadzono 
głosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta jednogłośnie 
12 głosami za. 
 

Ad.12. 
 
P.Wójt tj. kontynuacja tej poprzedniej uchwały, nabywamy nieruchomość  nr 
4065/2 o pow. 0.0100 ha i przeznaczamy ją na urządzenie drogi.   
 
Wiceprzewodniczący Rady P.Kłos odczytał projekt uchwały i przeprowadzono 
głosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwala została podjęta jednogłośnie 
12 głosami za. 
 

Ad.13. 
 
P.Wójt uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
komunalnej. Dotyczy to działki nr 915/2 o pow. 0.0300 ha położonej w 
miejscowości Bzianka. Kiedyś było tam targowisko i kupił to Pan Wróbel zostało 
3 ary i zwrócił się do Gminy o nabycie tej nieruchomości. Zebranie wiejskie w 
Bziance wyraziło zgodę na sprzedaż tej działki w drodze przetargu i uważam ,że 
należy taką uchwałę podjąć. 
 
P.Kłos – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddano ją pod 
głosowanie. W/w uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za.   
 

Ad.14. 
 
Ostatni punkt dzisiejszej sesji to sprawy różne i wolne wnioski. 
 
P.Pachorek  Tadeusz – Dyrektor ZWiK w Świlczy 

- dziękuję bardzo za absolutorium bo jest to równoznaczne z 
zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji za 2013 rok,  
- druga sprawa to jest potrzeba zakupienia samochodu i prosiłbym 
bardzo o wzięcie tego pod uwagę 
 

P.Wójt 
 - niech Pan zwróci się na piśmie do Gminy o dotację na ten cel 
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P.Majka Tadeusz – sołtys wsi Świlcza 
- na ostatnim zebraniu wiejskim w Świlczy padło takie pytanie , czy nie 
byłoby możliwości zakupienia dwóch branek do piłki nożnej dla dzieci 

P.Wójt 
- ja dzisiaj Panu na to nie odpowiem, wydaje się ,że to powinno być tanie, 
ale atestowane bramki są bardzo drogie 

P.Łagowski Kazimierz – sołtys wsi Trzciana 
- jest wykonany projekt na drogę dojazdową do JOLWITU i 
zaprojektowane przepusty, mam prośbę aby były one wykonane zgodnie 
z projektem 

P.Franczyk Ryszard 
- odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych ale trochę na innych 
zasadach jak w latach poprzednich, bo nie zabierali tych odpadów z 
posesji tylko z wyznaczonych na ten cel miejsc, uważam że powinny być 
brane z posesji bo nie każdy może je dostarczyć w wyznaczone miejsca 

P.Wójt 
- tych odpadów jest coraz mniej i można je wywieźć na składowisko przy 
oczyszczalni ścieków na tzw. PSZOK 

P.Radny Powroźnik Zbigniew 
- tak bardzo nie ułatwiajmy tej wywózki bo ludzie w końcu nie będą wcale 
dostarczać do wyznaczonych punktów 

 
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany. Zamknął 
obrady LIV sesji Rady Gminy Świlcza, które trwały od 900  do  1115. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokół sporządziła: 
 
       Halina  Batóg     Przewodniczący  Rady  Gminy 
 
                  Krzysztof  Ciszewski  
   

 


