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PROTOKÓŁ  Nr  LVII/57/2014 
z  LVII  sesji  Rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  29  września  2014r. 
 
 
 LVII  sesję Rady  Gminy  Świlcza otworzył i prowadził Przewodniczący  
Rady Gminy – Pan Krzysztof Ciszewski witając wszystkich zebranych i 
zaproszonych gości. Według listy obecności w  sesji  brało udział  12 radnych, co 
stanowi quorum przy którym może obradować i podejmować uchwały. Wszyscy 
radni otrzymali wraz z zaproszeniami ustalony porządek sesji, Wójt zgłosił do 
ustalonego porządku sesji 6 dodatkowych punktów, a mianowicie: 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza 
na rok 2013. 

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

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w 
trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świlcza do 
zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie Gminy 
Świlcza na rok 2014. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. 

 
P.Wójt 

- w zasadzie sesja ta została zwołana na prośbę Starosty bo głównym jej 
celem jest sprawa przebudowy drogi powiatowej Nr 1333R, temat ten 
również był poruszany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji 
problemowych Rady Gminy, omawiane zostały wszystkie w/w projekty 
uchwał i komisje wyraziły zgodę aby zostały podjęte na dzisiejszej sesji 
dlatego mamy 6 dodatkowych punktów do ustalonego porządku 
dzisiejszej sesji 
  

Porządek wraz z dodatkowymi punktami został przegłosowany i przyjęty do 
realizacji jednogłośnie. Porządek przedstawia się następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy. 
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3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy partnerskiej 
z Powiatem Rzeszowskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska – 
Bratkowice – Miłocin wraz z budową chodnika” współfinansowanego ze 
środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn.: 
„Narodowy program budowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-
Dostępność-Rozwój”. 

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 w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w 
trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świlcza do 
zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie Gminy 
Świlcza na rok 2014. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy. 
10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

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

Ad.2. 
 
Informację z realizacji uchwał podjętych na LVI sesji w dniu 8 września br. oraz 
działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 9 do 28 września br. przedstawił 
Wójt Gminy. 
 

Ad.3. 
 
W trzecim punkcie podejmowana była uchwała w sprawie wyrażenia woli 
zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Rzeszowskim dotyczącej wspólnej 
realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333R Czarna 
Sędziszowska – Bratkowice – Miłocin wraz z budową chodnika” 
współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu 
wieloletniego pn.: „Narodowy program budowy dróg lokalnych – etap II 
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”. 
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P.Wójt 
- z taką propozycją zwrócił się do mnie Starosta, dlatego poprosiłem o 
zwołanie dzisiejszej sesji na której zostanie podjęta uchwała w sprawie 
zawarcia umowy partnerskiej  z Powiatem Rzeszowskim, której 
przedmiotem będzie wspólna realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska-Bratkowice-Miłocin wraz z 
budową chodnika”. Wartość robót na terenie Gminy Świlcza wynosi 
5.000.000,00zł. z tego: 
- długość remontu nawierzchni drogi 14,435 km  na kwotę 3980.000,00zł.  
- budowa chodnika na łącznej długości 1,7 km, o wartości 1.020.000,00zł. 
dlatego zwracam się do wszystkich radnych o podjęcie tej uchwały, gdyż 
na zebraniach wiejskich najczęściej poruszane jest bezpieczeństwo na 
drogach, jeżeli to zadanie przejdzie to te miejscowości , których to 
dotyczy niech nie oczekują większych zadań inwestycyjnych  

P.Radion Marek – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
- program remontu dróg to jest II etap tego programu i to jest już ostatni 
rok jego realizacji. Argumentem za tą drogą jest to ,że wpisała się w 
założenia programu i zostanie wysoko oceniona, następne kryterium to 
współpraca z gminą. Założenia są takie, że 5.000.000,00 zł. przypada na 
Gminę Świlcza. Wnioski należy składać do 30 września 2014r. 

P.Radny Kłos Ryszard 
- nasza Gmina zaczyna się dzielić na północ i południe, najbardziej nas 
boli odcinek drogi Świlcza-Mrowla, jak Pan to widzi, czy jest to do 
zrobienia? 

P.Radion Marek – Dyrektor ZDP 
- były pewne przeszkody, pierwsza to  roboty z przebudową linii 
kolejowej, druga sprawa to historia firmy RADKO jak to było, co zrobiła i 
jak to się zakończyło oraz stan tej drogi. W tym roku będzie realizowana 
budowa chodnika przy tej drodze, przychodzą do nas delegacje i żądają 
usunięcia wody z tej drogi, ale my się tym nie zajmujemy, założenia są 
takie, że będziemy robić nawierzchnię tylko tam gdzie są chodniki 

P.Pachorek Tadeusz – Radny Rady Powiatu 
- apeluje do radnych aby wykorzystać tą szansę, druga sprawa to 
mieszkańcy Mrowli apelowali na zebraniu wiejskim, że przepusty pod 
droga są niedrożne 

P.Radion Marek   – Dyrektor ZDP 
 - nakłady na budowę chodnika przy tej drodze wyniosły ok. 250.000,00 zł. 
P.Radny Powroźnik Zbigniew 

- praktycznie ten chodnik robimy przez cała kadencję, żeby znowu nie 
było to robione przez następne dwie kadencje 
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P.Radion Marek – Dyrektor ZDP 
- jeżeli będzie większy nacisk na budowę chodników to będzie coś więcej 
robione 

P.Wójt 
- jeżeli partycypacja będzie przeznaczona tylko na chodniki to ciężko 
będzie dokładać też do dróg 

P.Radny Leja Mieczysław 
- analizując bezpieczeństwo drogowe chodzi o Bratkowice – Centrum w 
kierunku Miłocina, mamy do pokrycia 300 rowu bo parkowanie ogranicza 
się tylko przy szkole i kościele, prosiłbym o uwzględnienie tego odcinka  

P.Radion Marek  – Dyrektor ZDP 
 - jest to nie do zrealizowania 
P.Wójt 

- parking to nie jest zadanie Powiatu, jeśli chodzi o drogę Trzciana-
Bratkowice, czy mógłby Pan skonkretyzować jaki to jest odcinek 

P.Radion Marek  – Dyrektor ZDP 
- nie jestem w stanie powiedzieć ale jest to spory odcinek, jak nie 
zrobimy w tym roku to w przyszłym roku coś zrobimy 

P.Radny Stokłosa Jerzy 
 - przypuszczam ,że na wiosnę ta droga będzie nie przejezdna 
P.Radion Marek – Dyrektor 

- powiat środków nie posiada na takie inwestycje, budżet unijny został 
tak skonstruowany, że środków na drogi nie ma 

P.Radny Bednarz Andrzej 
 - czy tym programem objęte są również pobocza? 
 P.Radion Marek – Dyrektor ZDP 
 - zakładam ,że w jakiś sposób pobocza są wzmacniane i robione 
P.radny Salach Tomasz 

- prosiłbym o przegłosowanie tej uchwały, gdyż ona dotyczy Rudnej 
Wielkiej, a zwłaszcza chodników 

P.Radny Stokłosa Jerzy 
- mam taką prośbę aby uwzględnić najgorsze odcinki drogi Trzciana-
Bratkowice 

P.Radny Misiuda Eugeniusz 
- żeby Pan Wójt nie zapominał o dofinansowaniu chodników w innych 
miejscowości np. takich jak Woliczka 

P.Wójt 
- uważam że należy przeprowadzić inwentaryzację dróg i określić co na 
poszczególnych drogach było robione i na jaką kwotę 
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadzono głosowanie. 
Uchwała 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 34.775,00 zł. 

 Zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.486.375,00 zł. 

 Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 310.000,00 zł. 

 Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 358.400,00 zł. 

 Dokonuje się również przeniesienia planu dochodów i wydatków 
pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej 

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i została poddana pod 
głosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta jednogłośnie 
12 głosami za. 
 

Ad.5. 
 
P.Ruszel Stanisława  -  Skarbnik Gminy 

- przedstawiła zmiany do prognozy finansowej Gminy Świlcza. Zmiany do 
prognozy finansowej zostały wprowadzone na podstawie Uchwały 
podjętej na dzisiejszej sesji w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Świlcza na rok 2014. ,oraz Zarządzeń Wójta Nr 86/2014, 93/2014, 
98/2014, 100/2014 105/2014 zwiększa się nakłady na zadanie: 

 „ Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” o kwotę 
64.000,00 zł. 

 „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy” o kwotę 38.000,00 zł. 
W załączniku Nr 1 są też określone odsetki od kredytów w poszczególnych 
latach 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadzono 
głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami za / jeden 
radny został zwolniony z dalszych obrad sesji /. 

 

Ad.6. 
 
P.Ruszel Stanisława  -  Skarbnik Gminy 
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- kredyt zostanie zaciągnięty w wysokości 1.500.000,00 zł. z 
przeznaczeniem na: 

 Spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów  -  453.233,20 zł. 

 Pokrycie deficytu budżetu Gminy   -  1.046.766,80 zł. z tego na zadania: 
- „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance o Świlczy oraz sieci 
wodociągowej we Świlczy”   -  500.000,00 zł. 
- „Budowa  sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w 
Świlczy”  -  546.766,80 zł. 
Spłata kredytu nastąpi w latach 2015-2026 ze źródeł dochodów 
własnych Gminy. 

 
P.Kłos Ryszard – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddano 
ją pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała w sprawie zaciągnięcia 
kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach 
publicznych została podjęta jednogłośnie 11 głosami za.  
 

Ad.7. 
 
P. Wójt uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 
Świlcza do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie Gminy 
Świlcza na rok 2014. Realizujemy zadanie pn.; „Utworzenie Gminnego Ośrodka 
Sportu w Trzcianie – etap I „ i doszliśmy do wniosku żeby przed zimą nie 
zakładać instalacji przeniesiemy te wydatki na rok 2015 i muszę mieć uchwałę 
upoważniającą mnie do zaciągnięcia zobowiązania do kwoty 1.200.000,00 zł.  
 
Wiceprzewodniczący Rady – P.Kłos Ryszard odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie. Uchwała w/w została podjęta jednogłośnie 11 
głosami za. 
 

Ad.8. 
 
P.Wójt uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
komunalnej. Chodzi o nieruchomość na Słotwince koło sklepu i właścicielka 
sąsiadująca z tą działką P.Kozubal wyraziła chęć wykupienia tej działki. Uważam, 
że należy ją sprzedać. 
 
P.Łagowski Kazimierz  -  sołtys wsi Trzciana 

- ten budynek nie miał dostępu do drogi, korzystała z naszej drogi, nasza 
działka oddziela ją od drogi powiatowej. 
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przeprowadził 
głosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta jednogłośnie 
11 głosami za. 
 

Ad.9. 
 
P.Wilga Józef  -  Sekretarz Gminy uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.  Pani Duchnik Lucyna zam. 
Dąbrowa 115 A złożyła za pośrednictwem Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Rzeszowie skargę na działalność Wójta Gminy Świlcza że nie 
podejmuje żadnych kroków mających spowodować zaprzestanie działalności 
gospodarczej prowadzonej przez P.Rodzonia z Dąbrowy. P.Rodzoń prowadzi 
gospodarstwo rolne , składuje na swojej działce nawozy sztuczne , jeździ 
ciężkim sprzętem i zakłóca spokój. Państwo Rodzoniowie otrzymali zezwolenie 
na dowóz i wywóz płodów rolnych z posesji dla pojazdów nie przekraczających 
20 ton.  
P.Wójt 

- prowadzi działalność na swojej działce i nie zabronię mu prowadzenia 
tej działalności, gromadzenia nawozów i jeżdżenia samochodami ze 
zbożem. Były z nim prowadzone rozmowy w kwestii prowadzenia tej 
działalności w innym miejscu na terenie gminy, ale nie był tą propozycją 
zainteresowany. 

 
P.Kłos Ryszard – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i 
przeprowadzono głosowanie . Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami 
za.    
 

Ad.10. 
 
Ostatni punkt dzisiejszej sesji to sprawy różne i wolne wnioski. 
 
P.Łagowski Kazimierz  -  sołtys wsi Trzciana 

- poruszył sprawę rowu przy drodze Trzciana-Błędowa Zgłobieńska, który 
jest zamulony i trzeba go przed zimą wyczyścić 
- oznakować „Przesmyk”  
- nie dawno został wyremontowany przystanek i rozluźniły się blachy,  
trzeba je też naprawić 

P. Machowski Wiesław  - Zastępca Wójta 
- jakiś czas był spokój z tymi przystankami, ponownie są dewastowane i 
będziemy je stopniowo naprawiać 
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P.Nowak Zbigniew  -  sołtys wsi Woliczka 
- ja też chce nawiązać do tych przystanków, są one regularnie 
zaśmiecane, są w okropnym stanie, u nas może by wymienił ten 
przystanek na szklany to może by go tak nie dewastowali 

P.Pasterz Zbigniew  -  sołtys wsi Mrowla 
- u nas był postawiony znak ograniczający prędkość, ale zaginął, nie wiem 
co z tym zrobić 

P.Franczyk Ryszard  -  sołtys wsi Bratkowice 
 - postawić znak na Zastawiu I „ustąp pierwszeństwa przejazdu” 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,  że porządek sesji został wyczerpany, 
zamknął obrady LVII sesji Rady Gminy, które trwały od godz. 900  do 1130. 
 
Protokołowała: 
 
Halina  Batóg      Przewodniczący Rady Gminy 
 
                Krzysztof  Ciszewski  


