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PROTOKÓŁ   Nr  IV/4/2015 
z  IV  sesji  Rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  26  stycznia  2015r. 
 

 
  IV  sesję  Rady Gminy Świlcza  otworzył i prowadził Przewodniczący 
Rady Gminy Pan mgr Piotr Wanat. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych 
gości. Zgodnie z listą obecności w sesji brało udział 15 radnych co stanowiło 
wymaganą ilość przy której Rada mogła obradować i podejmować uchwały. 
Wraz z zaproszeniami wszyscy radni otrzymali ustalony porządek sesji, Wójt 
zgłosił do porządku sesji jeden dodatkowy punkt, a mianowicie: 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru osoby uprawnionej do 
reprezentowania Gminy Świlcza w Stowarzyszeniu Samorządów 
Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”. 

 
- Kto jest za przyjęciem porządku sesji wraz z dodatkowym punktem? - 15 
- Kto jest przeciw?  -  0 
- Kto się wstrzymał?  -  0 
 
Porządek sesji wraz z dodatkowym punktem został przyjęty jednogłośnie 15 
głosami za i przedstawia się następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy. 
3. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Świlcza. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży 

komunalnych nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru osoby uprawnionej do 

reprezentowania Gminy Świlcza w Stowarzyszeniu Samorządów 
Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski.   
 
Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku sesji. 
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Ad.1. 
 
Kto ma uwagi do protokołu z III sesji Rady Gminy?  Uwag nie było protokół z 
poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.  
 

Ad.2. 
 
Informacje z realizacji uchwał podjętych na III sesji w dniu 29 grudnia 2014r., 
działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 1 do 25 stycznia 2015r. 
przedstawił Wójt Gminy Adam Dziedzic. 
 
Poprosił sołtysów aby na zebrania wiejskie zapraszali dzielnicowych. 
Poinformował również ,że jeden dzień w tygodniu w budynku ECIGTiK będzie 
dyżur dzielnicowego.     
 

Ad.3. 
 
Wanat  Piotr – Przewodniczący Rady Gminy 

- przystępujemy do podjęcia uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 
2015, który był kilka razy nowelizowany. Podjęcie tej uchwały poprzedziły 
spotkania Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu, na których 
została wypracowana opinia do budżetu na rok 2015 i proszę więc 
Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii. 

Radny Styka Sławomir – Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarczego i 
Budżetu 

- zgodnie z art. 238 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych Wójt Gminy złożył w RIO w Rzeszowie zarządzenie  Nr 
141/2014 z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie projektu uchwały 
budżetowej na 2015 rok i projekt uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Świlcza. Jednocześnie projekt tej uchwały 
został przekazany radnym a następnie pod obrady poszczególnych 
komisji. W dniu 24 grudnia 2014r. do Urzędu Gminy Świlcza wpłynęły 
Uchwały Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie. W uchwale Nr 
V/23/2014 RIO pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały 
budżetowej na 2015 rok przy uwzględnieniu uwag zawartych w 
uzasadnieniu do uchwały, w uchwale Nr 30/2014 pozytywnie opiniuje 
przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Świlcza na lata 2015-2016 przy uwzględnieniu uwag zawartych w 
uzasadnieniu do uchwały. W  dniu 29 grudnia 2014r. oraz 2 stycznia 
2015r. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy 
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Świlcza celem konsultacji projektu uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 
rok 2015, w trakcie którego po konsultacji projektu budżetu zostały 
naniesione poprawki uwzględniające uwagi RIO oraz wnioski wszystkich 
Komisji Rady Gminy. 
W dniu 10 stycznia 2015r. odbyło się posiedzenie Komisji Planowania 
Gospodarczego i Budżetu w celu wypracowania opinii do uchwały 
budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015 oraz analizy wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Świlcza. W wyniku przeprowadzonej  analizy projektu 
budżetu na rok 2015 oraz wieloletniej prognozy finansowej Komisja 
Planowania Gospodarczego i Budżetu stwierdza, że przewiduje się: 
Dochody budżetowe w wysokości  43.014.910,00 zł. z tego: 
- dochody bieżące     39.621.566,97 zł. 
- dochody majątkowe      3.393.344,00 zł. 
W tym ze sprzedaży majątku;     1.683.795.00 zł. 
Wydatki  budżetowe w wysokości  41.059.869,13 zł. z tego: 
- wydatki bieżące     35.095.892,68 zł. 
- wydatki majątkowe      4.963.976,45 zł. 
Nadwyżka budżetowa      1.955.041,84 zł. 
przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
Rozchody w wysokości      1.955.041,84 zł. 
Reasumując: 
Na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2015r. Komisja Planowania 
Gospodarczego i Budżetu zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie 
projekt budżetu na rok 2015 oraz pozytywnie zaopiniowała wieloletnia 
prognozę finansową Gminy Świlcza na lata 2015-2026. W głosowaniu 
brało udział 8 członków Komisji: 
- „za” przyjęciem głosowało 8 członków Komisji, 
- wstrzymało się od głosu 0  
- przeciw było 0 głosów 
W związku z powyższym Komisja Planowania Gospodarczego i Budżetu 
wnioskuje o przyjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Świlcza na lata 2015-2026. 

Wanat Piotr – Przewodniczący Rady  
 - uchwały RIO w Rzeszowie są pozytywne, uwagi  zostały wprowadzone 
Ruszel Stanisława – Skarbnik Gminy 
 - przedstawiła uwagi RIO do budżetu na rok 2015 w pkt. Od 1 do 6. 
Wanat Piotr – Przewodniczący Rady  

- większość to są uwagi redakcyjne, wszystkie zostały naniesione, mamy 
pozytywną opinię RIO i Komisji Budżetowej, nie jest to na pewno budżet 
marzeń, ale my na to nie mieliśmy wpływu, przechodzimy do głosowania; 
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- Kto jest przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2015?   -  15 
- Kto się wstrzymał? - 0 
- Kto jest przeciw?  - 0 
 
Uchwała w sprawie budżetu Gminy na rok 2015 została przyjęta jednogłośnie 
15 głosami za. 
 

Ad.4. 
 
Wanat Piotr  -  Przewodniczący Rady Gminy 

- Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie , odczytał Uchwałę Nr 
30/2015 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Świlcza na lata 2015-2026. Są pewne uwagi, 
główna uwaga dotyczy monitorowania zobowiązań wynikających z 
zaciągniętych kredytów. Mamy ujęte spłaty rat kredytów i pożyczek w 
poszczególnych latach wraz z należnymi odsetkami. Zwrócili uwagę na 
dochody ze sprzedaży majątku, jak będą dodatkowe dochody to 
zmniejszą się kwoty ze sprzedaży, musimy stale nad tym czuwać 

Ruszel  Stanisława – Skarbnik Gminy 
- w pkt.4 w załączniku 2 stanowiącego wykaz przedsięwzięć do 
wieloletniej prognozy finansowej dla zadania „Budowa sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy” sprostowano okres 
realizacji tego zadania, gdyż źle został ujęty. Prawidłowo termin realizacji 
tego przedsięwzięcia powinien być 2012-2015 bo środki zostały tak 
zaplanowane 

Wanat Piotr – Przewodniczący Rady 
 - odczytał projekt uchwały i przeprowadził głosowanie; 

- Kto jest za przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Świlcza?  -  15 
- Kto   się wstrzymał?  -  0 
- Kto jest przeciw?   -   0 

 
W wyniku głosowania uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Świlcza na lata 2015-2026 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami za. 
 

Ad.5. 
 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 
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Wilga Józef  -  Sekretarz Gminy 
- Rada Gminy co roku podejmuje taka uchwałę na dany rok . w załączniku 
nr 1 do uchwały są ujęte kierunki działania tego Programu. Fundusz w 
wysokości  150.176,00 zł. pochodzi z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Chcę powiedzieć, że co roku przybywa 
wniosków do GKRPA o leczenie odwykowe. W ubiegłym roku było 18 
wniosków, najwięcej z Bratkowic 12. W planie wydatków są ujęte zadania 
na jakie chcemy przeznaczyć środki. W pierwszej kolejności musimy 
zabezpieczyć środki na stałe działanie. Zmniejszyliśmy środki na Izbę 
Wytrzeźwień z 10 tys. na 4 tys. zł. Dużo wniosków kierujemy na leczenie 
do Sądu. Z punktu Konsultacyjno-Informacyjnego skorzystało ok.65 osób 
przeprowadzono 242 konsultacje. Raz w tygodniu przyjmuje psycholog i 
psychoterapeuta, z których porad korzystają nie tylko osoby uzależnione 
ale również  ich rodziny. Skuteczność leczenia tych osób jest nie wielka tj. 
tzw. dobrowolne leczenie. Jeżeli są jakieś uwagi to proszę zgłaszać, 
musimy wybrać takie propozycje , które są do zaakceptowania przez 
Komisję. 

Wanat Piotr – Przewodniczący Rady 
- te środki w całości nie zawsze są wydatkowane, powinny być cyklicznie 
wydatkowane na ten cel 

Dziedzic Adam –  Wójt Gminy 
- środki powinny być przeznaczone na zakup sprzętu , przede wszystkim 
na prace z osobami , które mają problem, skupić się nad praca z 
młodzieżą 

Radny Słowik Wojciech 
- zatrwożyła mnie ta informacja ,że z Bratkowic jest tak dużo zgłoszeń. 
Budującym jest, że w planie wydatków zmniejszyła się poz. 1 związana z 
działalnością GKRPA do 11 tys. zł gdzie wcześniej było 40 tys. zł. 
 

Odczytano projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. W wyniku 
głosowania w/w uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za.   
      

Ad.6. 
 
Wanat  Piotr  -  Przewodniczący Rady  

- na poprzedniej sesji P.Wójt wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku 
sesji tego punktu z uwagi na brak załącznika graficznego i uzasadnienia 
do uchwały 

 - ogłosił 5 minutową przerwę 
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Po przerwie 
 
Wanat Piotr  -  Przewodniczący Rady  

- teraz już mniej więcej wiemy na temat tej uchwały, została ona podjęta 
z błędnym numerem działki, na tym gruncie, który zamierzamy zbyć ma 
być kolektor, proponuję aby na ten moment jeszcze raz wycofać ten 
punkt z porządku sesji 

Pachorek Tadeusz – dyrektor ZWiK w Świlczy 
- ma być zlokalizowana przepompownia i rurociąg tłoczny i mogło by to 
być w jakiejś sprzeczności, działkę można by skomunikować z drogą 
 Powiatową 

Radny Kornak Seweryn 
- warto się przyjrzeć i uchylić pkt. 1 z uchwały podjętej w roku 2012, była 
poprawiana w roku 2014 i dalej są błędy 

Wanat  Piotr  -  Przewodniczący Rady  
- trzeba wyprostować numer działki i wtedy zdecydujemy czy ją sprzedać 
czy nie 
 - poddajmy pod głosowanie; 
- Kto jest za zdjęciem tego punktu z porządku sesji?  - 15 
- Kto się wstrzymał?  -  0 
- Kto jest przeciw?   -   0 
 

W wyniku głosowania punkt dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych w drodze 
bezprzetargowej Rada Gminy wycofała jednogłośnie z porządku sesji 15 
głosami za.  
 

Ad.7. 
 
Wilga Józef  -  Sekretarz Gminy 

- uzasadnił podjęcie uchwały w sprawie wyboru osoby uprawnionej do 
reprezentowania Gminy Świlcza w Stowarzyszeniu Samorządów 
Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”. Gminy utworzyły 
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”, 
które Gminę Świlcza reprezentuje dwie osoby Wójt Gminy i 
Przewodniczący Rady Gminy. Gmina płaci roczną składkę  w wysokości 
2% wykonanych dochodów za poprzedni rok czyli ok. 4.300 zł 

Radny Kornak Seweryn 
 - jakie mamy z tego tytułu korzyści 
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Wanat  Piotr  -  Przewodniczący Rady 
 - chodzi o wybór delegata, a potem będziemy liczyć korzyści 
Pachorek Tadeusz 

- przez to Stowarzyszenie jest realizowany projekt informatyczny 
polegający na udostępnianiu informacji odnośnie terenów i uzbrojenia 
oraz posiadania planów zagospodarowania itp. 

Wanat  Piotr  -  Przewodniczący Rady 
 - taki przedstawiciel może pomóc , a na pewno nie zaszkodzi  
Radny Kornak Seweryn  

- czy przedstawiciel jest upoważniony do oświadczania woli, drugie 
pytanie czy się wybiera czy się upoważnia, jeżeli się upoważnia to nie 
art.18 ustawy o samorządzie gminnym 

Ozimek  Kazimierz  -  Radca prawny 
 - to jest to samo,  
Adam Dziedzic  -  Wójt Gminy 

- żeby tak nie było, że nie będę mógł decydować bo muszę mieć opinię 
Rady, bo wtedy trzeba by było delegować cała Radę  

Ozimek  Kazimierz  -  Radca prawny 
 - wybieramy, żeby ktoś Gminę reprezentował 
Wanat  Piotr  -  Przewodniczący Rady  
 - przystępujemy do wyboru delegata, proszę zgłaszać kandydatów 
 
Radny Słowik Wojciech zgłosił  Radnego Piotra Wanata, który wyraził zgodę. 
Innych propozycji nie zgłoszono, zamknięto listę i  przystąpiono do głosowania: 
Wanat Piotr – Przewodniczący Rady 

- pozwólcie Państwo, że ja się wstrzymam od głosowania ponieważ 
dotyczy to mojej osoby  

- Kto jest za tym aby Wanat Piotr był delegatem do Stowarzyszenia 
„Aglomeracja Rzeszowska”?  -  14 
- Kto się wstrzymał?  -  1 
- Kto jest przeciw?  -  0 
 
Delegatem do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja 
Rzeszowska”  został wybrany 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się  
Wanat Piotr. 
 

Ad.8. 
 
Ostatni punkt to prawy różne i wolne wnioski. 
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 Wanat  Piotr  -  Przewodniczący Rady 
- otrzymałem propozycje stawek za ścieki i wodę, którą będziemy się 
zajmować na następnej sesji 

Pachorek Tadeusz – dyrektor ZWiK 
 - szczegółowe materiały radni otrzymają z materiałami na sesję 

- przekazał radnym informację nt. nawierzchni i chodników ich długości i 
wartości wykonanych zadań w roku 2014 

Wanat  Piotr  -  Przewodniczący Rady 
- przekażę Przewodniczącemu Komisji Planowania Gospodarczego i 
Budżetu żeby się tą sprawą zajął 

Zajchowski Jan  -  sołtys wsi Rudna Wielka 
- ująć w projekcie chodnik w centrum Rudnej Wielkiej przy drodze 
powiatowej, z poprzednim Wójtem ten temat był poruszany i jakoś nie 
było odzewu 

Dziedzic Adam – Wójt Gminy 
 - przy okazji tego zadania trzeba wykonać miejsca dla wysiadających, 

- było spotkanie ze Stowarzyszeniem , które chce prowadzić szkołę w 
Błędowej Zgłobieńskiej – do 31 stycznia br. przedstawię sprawę, 
- otrzymaliśmy zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej kontroli przez 
RIO w Rzeszowie, 
- Gmina dostała nakaz zwrotu środków za mieszkanie socjalne i dalej 
kwestia jest do rozwiązania, 
- chcę wypowiedzieć umowy na telefony znajdujące się w sołtysówkach 

Franczyk Ryszard  -  sołtys wsi Bratkowice 
 - te telefony przydają się wtedy kiedy odbierany jest podatek 
Pasterz Zbigniew – sołtys wsi Mrowla 

- w Mrowli jest telefon , ale był zamontowany tylko dlatego że w remizie  
nie było telefonu, nie ma takiej konieczności żeby tam telefon został 

Wojton Tomasz  -  Radny Rady Powiatu 
- poruszył sprawę dostarczania materiałów na sesje, miałem taki 
przypadek ,że otrzymałem zawiadomienie o sesji dwa dni po terminie 
- kolejna sprawa dotyczyła melioracji w rejonie P.Szczepanik na Piaskach, 
następnie poruszył sprawę spółek wodnych, jakie są wykonywane roboty 
na terenie Gminy Świlcza i w jaki sposób są finansowane 

Wójt Gminy  -  Adam Dziedzic 
- materiały na sesje dla Radnych powiatowych będą tez podawane przez 
kierowcę a jeżeli będzie możliwość to drogą e-mailową 
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W dalszej części dyskusji poruszane były sprawy gospodarcze i inwestycji 
realizowanych przez Gminę Świlcza, na które wyczerpującej odpowiedzi i 
wyjaśnień udzielał Wójt Gminy Adam Dziedzic. 
 
Na zakończenie Przewodniczący Rady Piotr Wanat 

-  poruszył sprawę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli. 
Powinniśmy tak regulować funduszem płac, aby nie wypłacać pieniędzy 
pustych, „za nic” tzw. „14”, która w tym roku wyniosła ok. 270 tys. 
złotych. Nauczyciele powinni być motywowani poprzez wyższe dodatki 
motywacyjne, nagrody, dodatek za wychowawstwo, lub dodatkowe 
godziny przeznaczone na pracę z uczniami   

Adam Dziedzic  -  Wójt  Gminy 
- jeżeli będziemy pracować nad dodatkami motywacyjnymi i nagrodami 
to trzeba znaleźć źródło pochodzenia, wykorzystajmy potencjał żeby 
wypłacić za robotę. Jeżeli mamy motywować ludzi do pracy, to dając 
wszystkim po równo na pewno celu nie osiągniemy. Jak będziemy w 
przyszłości pracować nad regulaminem wynagradzania nauczycieli to 
należy się do tego przyłożyć i podchodzić rozważnie, chociaż skutkowało 
by to podjęciem niepopularnych decyzji.  

 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany, 
podziękował wszystkim za uczestnictwo w sesji. Zamknął obrady IV sesji Rady 
Gminy Świlcza, które trwały od godz. 1400  do  1645. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokół  sporządziła:  
 
Halina  Batóg 

 
 
 
              


