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PROTOKÓŁ  Nr LV/55/2014 
z  LV  sesji  Rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  1  sierpnia  2014r. 
 

 
 LV  sesję  Rady Gminy Świlcza rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady 
Gminy – Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych 
gości. Według listy obecności w sesji bierze udział 11 radnych co stanowi 
wymaganą ilość przy której Rada może obradować i podejmować uchwały. 
Wszyscy radni wraz z zaproszeniami otrzymali ustalony porządek sesji ,Wójt 
Gminy zgłosił do ustalonego porządku sesji dwa dodatkowe punkty, a 
mianowicie: 
 

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

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do 
porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2013r. pomiędzy Gminą Miasto 
Rzeszów oraz pozostałymi Gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar 
Funkcjonalny, zwanego Umową Partnerską oraz zabezpieczenia wkładu 
własnego w formie dotacji celowej na potrzeby realizacji zamówień 
uzupełniających w ramach zadania pn; „Opracowanie Strategii ZIT 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 
 

P.Machowski – Zastępca Wójta 
- pierwszy dodatkowy punkt dotyczy zabezpieczenia w formie weksla „in 
blanco” realizacji zadania „Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w 
Trzcianie – I etap”, żeby podpisać umowę potrzebne jest taka uchwała 
- druga uchwała dotyczy wprowadzenia zmian do porozumienia 
zawartego w dniu 10 lipca 2013r. i wkładu własnego Gminy Świlcza w 
formie dotacji celowej na rzecz Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 
3.936,49 zł. na potrzeby realizacji w 2014r. zamówień uzupełniających w 
ramach zadania ”Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnegho”.      
 

- Kto jest za przyjęciem porządku sesji wraz z dodatkowymi punktami? - 11 
- Kto jest przeciw? - 0 
- Kto się wstrzymał? - 0 
 
Porządek sesji wraz z dodatkowymi punktami został przyjęty jednogłośnie i 
przedstawia się następująco: 
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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 wniesienia zabezpieczenia w formie weksla 

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

„in blanco”. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na 

wyprzedzające finansowanie operacji pod nazwą „Wymiana oświetlenia 
tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, 
Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce” gm. 
Świlcza. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej 
wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2014. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości 

gruntowej. 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży 

komunalnych nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2014 w miejscowości 
Bzianka. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowienia Komisarza 
Wyborczego w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie podziału 
Gminy Świlcza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do 
porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2013r. pomiędzy Gminą Miasto 
Rzeszów oraz pozostałymi Gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar 
Funkcjonalny, zwanego Umową Partnerską oraz zabezpieczenia wkładu 
własnego w formie dotacji celowej na potrzeby realizacji zamówień 
uzupełniających w ramach zadania pn; „Opracowanie Strategii ZIT 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.  

16. Sprawy różne i wolne wioski 
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Przystępujemy do realizacji przyjętego porządku sesji. 
 

Ad.1. 
 
Protokół  z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
 

Ad.2. 
 
Informację z realizacji uchwał podjętych na LIV sesji w dniu 26 czerwca br. oraz 
działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 27 czerwca do 31 lipca br. 
przedstawił Zastępca Wójta. 
 

Ad.3. 
 
P.Stanisława Ruszel  -  Skarbnik  Gminy 

- uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Świlcza na rok 2014. Zmiany dotyczą: 

 Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 612.419,30 zł. 

 Przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i 
paragrafami klasyfikacji budżetowej 

 
Przewodniczący Rady Gminy  odczytał projekt uchwały i przeprowadzono 
głosowanie. W/w uchwała została podjęta jednogłośnie  11 głosami za. 
 

Ad.4. 
 
P. Stanisława Ruszel – Skarbnik Gminy 

- uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie zmian  wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Świlcza. Zmiany wynikają z podjętych uchwał i 
wydanych zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2014. W załączniku nr  2 zwiększa się limit na 
realizację projektu „Opracowanie dokumentów strategicznych dla 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w kwocie 287,77 zł. oraz na 
zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci 
wodociągowej w Świlczy o kwotę 580.000,00 zł. 

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddano ją pod 
głosowanie.  Uchwała została podjęta jednogłośnie  11 głosami za. 
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Ad.5. 
 
P. Machowski Wiesław – Zastępca Wójta 

- uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie weksla 
„in blanco”. Związane jest to z  remontem Domu Ludowego w Rudnej 
Wielkiej i wyposażeniem kuchni, w celu prawidłowego zabezpieczenia 
realizacji tego zadania potrzebne jest zabezpieczenie w formie weksla „in 
blanco”    

 
P. Kłos Ryszard – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt  uchwały i 
przystąpiono do głosowania. W/w uchwała została podjęta jednogłośnie 11 
głosami za. 
 

Ad.6. 
 
P. Machowski Wiesław  -  Zastępca Wójta 

-  sprawa dotyczy urządzenia placu zabaw wraz z miejscami postojowymi  
w Woliczce i również jest potrzebne zabezpieczenie realizacji tego 
zadania w formie weksla „in blanco” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Pan Kłos odczytał projekt uchwały w 
sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in b lanco” i przeprowadzono 
głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 11 
głosami za. 
 

Ad.7. 
 
P. Machowski Wiesław – Zastępca Wójta 

- uzasadnił podjęcie kolejnej uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie 
weksla „in blanco”, która dotyczy  urządzenia Gminnego Ośrodka Sportu 
w Trzcianie – etap I. Aby podpisać umowę musimy mieć zabezpieczenie w 
formie weksla „in blanco” na realizację tego zadania.  

 
P. Kłos R. – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddano ją 
pod głosowanie. W/w uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami za. 
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Ad.8. 
 
Uchwala w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie operacji pod nazwą „Wymiana oświetlenia tradycyjnego na 
oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, 
Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce gm. Świlcza”. 
 
P. Zastępca Wójta  

- przetarg na to zadanie jest przewidziany na dzień 13 sierpnia br. i 
zostanie wyłoniony wykonawca 

P. Ruszel Stanisława – Skarbnik Gminy 
- pożyczka w kwocie 481.569,00 zł. będzie zaciągnięta w BGŻ i wpłynie 
bezpośrednio do banku na spłatę kredytu 

 
Projekt uchwały odczytał P.Kłos R. – Wiceprzewodniczący Rady i 
przeprowadzono glosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwała została 
podjęta jednogłośnie 11 głosami za. 
 

Ad.9. 
 
P.Ruszel Stanisława  -  Skarbnik Gminy 

- uzasadniła podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 
budżetowym 2014. Maksymalna wysokość  udzielanych pożyczek była 
ustalona w wysokości 40.000,00 zł. uchwałą Nr XLIX/377/2014 w dniu 21 
lutego br. i została już wykorzystana. W tej chwili zwiększa się do kwoty 
140.000,00 zł. Organizacje społeczne realizują zadania , a nie mają swoich 
środków. Jeżeli będzie taka uchwała to organizacje zwrócą się z 
wnioskiem o udzielenie takiej pożyczki i tak:   

 LKS Bratkowice  - przeprowadzi warsztaty z gry w piłkę nożną i kurs nauki 
pływania, 

 LKS Dąbrowa – zakupi wyposażenie do siłowni, 

 LKS Świlcza – zakupi i zamontuje trybuny i bramki na stadionie, 

 OSP Trzciana – zakupi sprzęty do świetlicy 
 
Wiceprzewodniczący Rady P.Kłos R. odczytał projekt uchwały i przystąpiono do 
głosowania. Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami za. 
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Ad.10. 
 
P. Jadwiga Jucha – Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Planowania 
Przestrzennego uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości komunalnej. Dotyczy działki nr 1375/2 o pow. 0,0792 ha w 
Trzcianie na tzw. Wygonie i w tej chwili może być przedmiotem zbycia w drodze 
przetargowej bo są nią zainteresowane dwie osoby. Dokonano podziału i 
wydzielono część dla Gminy. 
P.Kazimierz Łagowski  -  sołtys wsi Trzciana 
 - ten podział spowoduje zatarcie konfliktu i proszę o podjęcie tej uchwały 
 
Wiceprzewodniczący Rady P.Kłos R. odczytał projekt uchwały i poddano ją pod 
głosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta jednogłośnie 
11 głosami za. 
 

Ad.11. 
 
Uchwała w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej 
 
P.Jucha J. – Kierownik Referatu GMiPP 

- to jest kontynuacja poprzedniej uchwały, bo po wydzieleniu działki dla 
gminy musimy obciążyć służebnością bo sąsiedzi nie mieli by dojazdu 

 
Odczytano projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Uchwała została 
podjęta jednogłośnie 11 głosami za. 
 

Ad.12. 
 
P.Jucha J.  -  Kierownik Referatu uzasadniła podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych w 
drodze bezprzetargowej. W sprawie sprzedaży działek podjęta była uchwała Nr 
XXIII/179/2012 z dniu 29 czerwca 2012r. z przeznaczeniem na poszerzenie 
działek przyległych w Trzcianie – Dyndy. Dokonaliśmy podziału i została jedna 
działka , którą nie był nikt zainteresowany. W tej chwili namyśliła się jedna Pani 
i chce kupić za kwotę wycenioną przez rzeczoznawcę.  
 
Wiceprzewodniczący Rady P.Kłos R. odczytał projekt uchwały i przeprowadzono 
głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami za. 
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Ad.13. 
 
P. Jucha  J. – Kierownik Referatu GMiPP zreferowała temat. Plan obejmuje 
obszar o pow. 3.5 ha położony w Bziance. To był dawny tzw. spęd, zostało to 
sprzedane i nowy właściciel chce tam prowadzić jakąś działalność, ale obecny 
plan trzeba zmienić żeby umożliwić właścicielowi realizację swoich zamierzeń. 
Koszty związane ze zmianą planu pokryje wnioskodawca. 
 
P.Kłos R. – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 2/2014 w miejscowości Bzianka i poddano ją pod 
głosowanie, wyniku którego została podjęta jednogłośnie 11 głosami za. 
 

Ad.14. 
 
Uchwała w sprawie zmiany postanowienia komisarza Wyborczego w Rzeszowie 
z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Świlcza na okręgi wyborcze, 
ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym. 
 
P.Józef Wilga – Sekretarz Gminy  

- uzasadnił podjęcie w/w uchwały. Do  projektu uchwały Komisarza nie 
wnosi się uwag, dodajemy tylko nowo powstałe i brakujące numery. 
Nasza Gmina jest jedyną Gminą , której okręgi wyborcze ustalił Komisarz 
Wyborczy. 

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przeprowadzono 
głosowanie. W/w uchwała została podjęta 4 głosami za, 1 głosem sprzeciwu i 6 
głosami wstrzymującymi się. 
 

Ad.15. 
 
P.Machowski W. – Zastępca Wójta 

- uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wprowadzenie zmian do porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2013r. 
pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów oraz pozostałymi Gminami tworzącymi 
Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, zwanego Umową Partnerską oraz 
zabezpieczenia  wkładu własnego w formie dotacji celowej na potrzeby 
realizacji zamówień  uzupełniających w ramach zadania pn. 
„Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 
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Dotyczy to ciągle Strategii i doprowadzane jest do wymogów, dlatego  
muszą być wprowadzane zmiany i podejmowane stosowne uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie. W 
wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami za. 
 

Ad.16. 
 
Ostatni punkt sprawy różne i wolne wnioski.  
 
P.Kazimierz Łagowski  -  sołtys wsi Trzciana 

- w Trzcianie na Kolonii Wschodniej zamykana jest ciągle zasuwa i 
nieczystości ze studzienek wylewają się na pola, trzeba na to zwrócić 
uwagę 
- druga sprawa to w ostatnim czasie było dużo imprez okolicznościowych 
m.in. występy zespołów polonijnych i z przykrością stwierdza się ,że dwa 
pierwsze rzędy były puste tj. bardzo przykre 

P. Adam Dziedzic – Radny Rady Powiatu 
- to jest pewnie prawda, ale niefortunnie się stało ,że w jednym dniu było 
tych imprez chyba 3 albo 4 i nie można być na wszystkich w jednym 
czasie, trzeba te imprezy jakoś inaczej planować 
- druga sprawa to mam taką prośbę po raz kolejny zwracam uwagę na 
trawę wzdłuż drogi, czy zostały ustalone z Powiatem, które odcinki 
chodników będą robione 

P.Łagowski K. – sołtys wsi Trzciana 
 - wysłałem odpowiedniego człowieka i trawa została wykoszona 
Zastępca Wójta 

- jeśli chodzi o chodniki przy drogach powiatowych to chodnik będzie 
robiony w Bratkowicach od Zespołu Szkół do wiaduktu, a co do reszty to 
ze strony Powiatu nie ma żadnej odpowiedzi, a my chcemy dać na ten cel 
środki 

P. Grażyna Gołąb – sołtys wsi Bzianka 
- poruszyła sprawę chodnika przy drodze powiatowej w Bziance od Domu 
Strażaka w kierunku Rzeszowa  

 P.Dziedzic A. – Radny Rady Powiatu 
 - Starosta przekazał, że od września te roboty powinny się rozpocząć 
Zastępca Wójta 

- my przekazujemy środki, a kto inny robi przetargi, robimy co możemy, a 
skutki są różne 
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P.Wilga J. – Sekretarz Gminy 
- 21 listopada br. kończy się kadencja Rady, do 21 września br. należy 
złożyć oświadczenia majątkowe czyli dwa miesiące przed upływem 
kadencji, mam druki jeżeli ktoś  z radnych chce to udostępnię 

Przewodniczący Rady Gminy 
- porządek dzisiejszej sesji został wyczerpany. Zamykam LV sesję Rady 
Gminy Świlcza , której obrady trwały od godz. 900  do  1120. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina  Batóg     Przewodniczący  Rady  Gminy 
 
                 Krzysztof  Ciszewski  

 


