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PROTOKÓŁ  Nr  LVI/56/2014 

z  LVI  sesji  rady  Gminy  Świlcza 
z  dnia  8  września  2014r. 

 
 

 Sesję  otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy  - P.Krzysztof 
Ciszewski, powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości. Według listy 
obecności w sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi quorum przy którym 
Rada może obradować i podejmować uchwały. Wraz z zaproszeniami radni 
otrzymali ustalony porządek obrad, który przedstawia się następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja z realizacji uchwał , działalności Wójta i Urzędu Gminy. 
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały 

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

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

Gminy Świlcza. 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej 

wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2014. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości 

gruntowej. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji 

nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 
1388R relacji Trzciana – Nosówka – Zwięczyca. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy 
Świlcza na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic tych 
obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku sesji. 
 

Ad.1. 
 
Protokół z LV sesji Rady Gminy został przyjęty bez uwag. 
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Ad.2. 
 
Informacje z realizacji uchwał podjętych na LV sesji w dniu 1 sierpnia br. , 
działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 2 sierpnia do 7 września br. 
przedstawił Wójt Gminy. 
 
P.Szczepanik Wiesława – sołtys wsi Błędowa Zgłobieńska 

- został unieważniony przetarg na remont mostu w Błędowej 
Zgłobieńskiej, 

P.Wójt 
 - tak został unieważniony z uwagi na brak środków i nie będzie robiony  
 

Ad.3. 
 
P.Ruszel Stanisława  -  Skarbnik  Gminy uzasadniła podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 
rok 2014. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Uchwała Nr 
XVIII/3947/2014 z dnia 11 sierpnia 2014r. stwierdziło  w Uchwale Nr 
LV/432/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2014r. nieprawidłowość 
polegającą na zwiększeniu planowanych przychodów budżetu w & 903 o kwotę 
481.569 zł. i planowanych rozchodów w & 963 o kwotę 481.569 zł. tytułem 
zaciąganej w 2014r. i spłacanej  w 2014r. pożyczki na podstawie Uchwały  Nr 
LV/435/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2014r. 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, Mrowli, Rudnej 
Wielkiej i Woliczce Gm. Świlcza” w sytuacji gdy z tytułu zaciąganych pożyczek 
krótkoterminowych nie planuje się w budżecie gminy przychodów i rozchodów. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przeprowadzono 
głosowanie. W/w uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie 
12 głosami za. 
 

Ad.4. 
 
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 8.900,00 zł. 

 Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 188.157,92 zł. 
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 Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 197.057,92 zł. 
P.Wójt 

- ta kwota dla Bzianki jest bardzo duża, ale to jest dotacja którą my 
dostajemy i przekazujemy na szkołę w Bziance. Byłem w Błędowej 
Zgłobieńskiej bo chodziło o utworzenie przedszkola , warunek był taki, że 
jeżeli dzieci z Nosówki przyjdą do naszych szkół to przedszkole będzie 
utworzone i jak się okazało ani jedno dziecko nie przyszło do naszej 
szkoły, tj. ok. 230-250 tys. zł. straty rocznie w naszym budżecie 

 
Przewodniczący rady Gminy odczytał projekt uchwały i przeprowadzono 
głosowanie. W/w uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. 
 

Ad.5. 
 
P.Ruszel Stanisława  -  Skarbnik Gminy uzasadniła podjęcie uchwały w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza. 
Ponieważ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałą Nr 
XIX/4161/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r. stwierdziło nieważność uchwały w 
całości Nr LV/431/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2014r. z powodu 
zwiększenia planowanych na 2014r. przychodów budżetu o kwotę 481.560,00 
zł. i planowanych rozchodów budżetu o kwotę 481.569,00 zł. tytułem 
zaciąganej w 2014r. i spłacanej w 2014r. pożyczki krótkoterminowej 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” w sytuacji gdy z tytułu zaciąganych pożyczek krótkoterminowych nie 
planuje się w budżecie gminy przychodów i rozchodów, dlatego na dzisiejszej 
sesji musimy podjąć nową uchwałę w sprawie zmian wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Świlcza. 
     
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przystąpiono do 
głosowania. W wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta jednogłośnie 
12 głosami za.  
 

Ad.6. 
 
P.Ruszel Stanisława  -  Skarbnik Gminy  
 - dyrektor GBP w Świlczy zwróciła się z prośbą o udzielenie pożyczki w 
wysokości 55 221,70 zł.na realizację projektu polegającego na wydaniu dwóch 
publikacji pt. :Ślady dziejów wsi Trzciana” oraz „Ochotnicze Straże Pożarne w 
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Gminie Świlcza – zarys dziejów” oraz projektu pt. „Warsztaty biznesowe dla 
osób pozostających bez pracy na terenie Gminy Świlcza oraz warsztaty z 
florystyki jako przykład własnej działalności” realizowanego w ramach działania 
wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, dlatego 
zwiększa się wysokość udzielanej przez Wójta pożyczki z kwoty 140.000,00 zł do 
kwoty 196.000,00 zł. 
 
P.Radny Trala 
 - kiedy te pożyczki zostaną uruchomione 
P.Ruszel – Skarbnik Gminy 

- zostaną przygotowane umowy ,należy je podpisać i pożyczki będą 
przekazane 

 
P.Trala Damian – Wiceprzewodniczący Rady Gminy  odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 
budżetowym 2014 została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. 
 

Ad.7. 
 
P.Wójt uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 
gruntowych. Już  raz była podejmowana taka uchwała w roku 2008 dot. to 
nieruchomości po zmarłych Molendach, nie mogliśmy tej uchwały zrealizować 
bo trwało dość długo postepowanie spadkowe .W tej chwili już są spadkobiercy 
i można te działki sprzedać za kwotę 250 tys.zł. Zmieniły się tylko numery 
działek. My chcemy to kupić w całości i proszę o podjęcie tej uchwały. 
 
P.Radny Trala 

- postepowanie spadkowe przeciągało się w czasie z uwagi na śmierć 
spadkobierców, w tej chwili jest już wszystko uregulowane dlatego 
proszę o podjęcie tej uchwały 
 

P.Trala D. – Wiceprzewodniczący 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.8. 
 
P.Wójt 

- dotyczy to działki na tzw. „Wygonie” w Trzcianie i ludzie tam 
mieszkający zwrócili się do mnie o ustanowienie służebności w zakresie 
przejazdu, przechodu i przegonu, dlatego podjęcie uchwały w sprawie 
obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej jest uzasadnione 

 
P.Kłos Ryszard – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami 
za. 
 

Ad.9. 
 
P. Machowski Wiesław – Zastępca Wójta uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 
przy drodze powiatowej 1388R relacji Trzciana – Nosówka – Zwięczyca. Chodzi 
tu o pogranicze Trzciany i na prośbę mieszkańców mamy zamiar wybudować 
dwa nowe przystanki autobusowe, ale jest potrzebna uchwała, dlatego proszę 
o podjęcie przedmiotowej uchwały. 
 
P.Kłos R.  -  Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i 
poddano ją pod głosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwała została 
podjęta jednogłośnie 12 głosami za. 
 

Ad.10. 
 
P. Wilga Józef  -  Sekretarz Gminy uzasadnił podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie podziału Gminy Świlcza na stałe obwody głosowania, 
ustalenia numerów i granic tych obwodów oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. Drobne zmiany zostały  wyprostowane w poprzedniej uchwale, 
dzisiaj dostosujemy zmiany do granic obwodów wyborczych. 
Druga sprawa zostało wydane zarządzenie Nr 97/2014 Wójta Gminy Świlcza z 
dnia 5 września 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 
wyborczych. Takie miejsca są wyznaczone w każdej miejscowości w Gminie 
Świlcza. 
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P.Trala D. –Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i 
poddano ją pod głosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwała została 
podjęta 11 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 

Ad.11. 
 
Ostatni punkt dzisiejszej sesji to sprawy różne i wolne wnioski. 
 
W tym punkcie nie poruszane były żadne sprawy  i nie prowadzono dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że ustalony porządek LVI został 
wyczerpany. Zamknął obrady LVI sesji, które trwały od godz. 900  do  1020.  
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
Protokołowała: 
 
Halina  Batóg      Przewodniczący  Rady  Gminy 
 
                 Krzysztof  Ciszewski 
  
 
 
 
 
 
 


