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PROTOKÓŁ  Nr  V/5/2015 
z  V  sesji  Rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  26  lutego  2015r. 
 
 V  sesję Rady Gminy Świlcza otworzył i prowadził Przewodniczący Rady 
Piotr Wanat, witając wszystkich zebranych i zaproszonych gości. Według listy 
obecności w sesji brało udział 15 radnych, co stanowiło wymaganą ilość, przy 
której Rada mogła obradować i podejmować uchwały. Wszyscy radni wraz z 
zaproszeniami otrzymali ustalony porządek sesji. Wójt Gminy zgłosił do 
ustalonego porządku jeden dodatkowy punkt, a mianowicie: 
 

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. 

2. Wpłynął również wniosek od Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji na rok 2015, zatem ; 

 
- Kto jest za przyjęciem porządku sesji wraz z dodatkowymi punktami? – 15 
- Kto jest przeciw?  -  0 
- Kto się wstrzymał?  -  0 
  
Porządek został wraz z dodatkowymi punktami 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 zmieniającej uchwałę w sprawie poboru niektórych 

podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej 
z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia, związanej z tym umowy. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej. 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży 

komunalnych nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Świlcza. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy 
Świlcza na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic tych 
obwodów oraz siedzib  obwodowych komisji wyborczych. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udziału 
mieszkańców w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. 

12. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 
13. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Po przedstawieniu porządku sesji przystąpiono do jego realizacji. 
 

Ad.1. 
 
Do protokołu z IV sesji Rady Gminy nie zgłoszono żadnych uwag, został 
przyjęty jednogłośnie 15 głosami za. 
 

Ad.2. 
 
Informację z realizacji uchwał podjętych na IV sesji w dniu 26 stycznia br., 
działalności Wójta i Urzędu Gminy  za okres od 27 stycznia do 25 lutego br. 
Przedstawił Wójt Gminy Adam Dziedzic. Przygotowane informacje  w formie 
pisemnej zostały przekazane wszystkim radnym. 
 

Ad.3. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wanat odczytał projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Ponieważ uchwała posiadała uzasadnienie nie była rozpatrywana na 
posiedzeniu Komisji Budżetowej. Przystąpiono do głosowania, w wyniku 
głosowania, 15 radnych obecnych na sali podjęło w/w uchwałę jednogłośnie 
15 głosami za. Inkasentem  do poboru podatków od osób zamieszkałych na 
terenie sołectwa Dąbrowa została wyznaczona Wojnowska Zdzisława. 
 

Ad.4. 
 
Przewodniczący Rady Piotr Wanat odczytał projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych w 
drodze bezprzetargowej wraz z uzasadnieniem i poddano ją pod głosowanie. 
W/w uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za.   



3 
 

Ad.5. 
 
W tym punkcie podejmowano uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 
komunalnej. 
 
Majka Tadeusz – sołtys wsi Świlcza 

- na tej działce znajdują się topole, część tych topoli została już wycięta, 
resztę trzeba też wyciąć 

 
Radny Kornak Seweryn 

- jest mały błąd zadrzewienia po stronie północnej nie wchodzą w tą 
działkę, projekt podziału działki jest prawidłowy 

      Dziedzic Adam – Wójt Gminy 
 - to jest pokazanie granicy, są to zdjęcia samolotowe 
      Piotr Wanat – Przewodniczący Rady 

- mamy pozyskać stan drzewny i załącznik graficzny powinien być 
dokładny 

        
      Odczytano projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i przeprowadzono 
      głosowanie. W/w uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. 
   

Ad.6. 
 
Przewodniczący Rady Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie  
wydzierżawienia nieruchomości komunalnej z jednoczesnym odstąpieniem 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej z tym, umowy wraz 
z uzasadnieniem i przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. 
 

Ad.7. 
 
Przewodniczący Rady Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza wraz z uzasadnieniem i 
poddano ja pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 
głosami za. Jest zainteresowanie i żeby można było inwestować trzeba 
dokonać zmiany Studium.  
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Ad.8. 
 
Przewodniczący Rady Piotr Wanat odczytał projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie  podziału Gminy Świlcza na stałe obwody głosowania, 
ustalenia numerów i granic tych obwodów oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych wraz z uzasadnieniem. Wprawdzie jest uzasadnienie ale  
Sekretarz Gminy uzasadni krótko podjęcie tejże uchwały. 
 
Józef Wilga – Sekretarz Gminy 

- Rada Sołecka, sołtys wsi i mieszkańcy Woliczki zwrócili się  z prośbą o 
zmianę lokalu wyborczego, oczywiście wniosek jest zasadny, stąd 
propozycja zmiany lokalu wyborczego. Lokal z Domu Ludowego w 
Woliczce zostanie przeniesiony do Środowiskowego Domu Samopomocy  
i tam też odbywać się będą wszystkie spotkania , zebrania wiejskie i 
wybory. 
 

Przystąpiono go głosowania w wyniku którego w/w uchwała została podjęta 
jednogłośnie 15 głosami za. 
 

Ad.9. 
 
Przewodniczący Rady Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków .  
 
Proszę Przewodniczącego Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu o 
przedstawienie opinii komisji w tej sprawie. 
 
Radny Sławomir Styka – Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarczego 
i Budżetu 

- zgodnie z art.24 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dyrektor 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy w terminie 70 dni od dnia 
wejścia w życie taryf przedstawił Wójtowi Gminy wniosek o ich 
zatwierdzenie. Nowe taryfy będą obowiązywały od 1 kwietnia 2015r. do 
31 marca 2016r. Wniosek o zatwierdzenie nowych taryf był przedmiotem 
konsultacji Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu na 
posiedzeniach w dniach 23 i 26 lutego br. Po analizie przedstawionych 
materiałów Komisja stwierdza, że wysokość cen i stawek opłat w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rok 2015 nie ulega zmianie, 
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natomiast w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków 
wzrasta opłata i tak: dla grupy I ( gospodarstwa domowe i cele bytowe ) z 
3,37 zł. do 3,92 zł. czyli 16,2%, natomiast dla grupy II ( pozostali odbiorcy 
) z 3,79 zł. do 4,04 zł. czyli 6,5%. Proponowany wzrost taryf ma związek ze 
zrealizowaną już inwestycją przez poprzedniego Wójta Gminy i 
koniecznością doliczenia kosztów amortyzacji. Do tej pory w kalkulacji 
kosztów nie uwzględniona była amortyzacja. W celu przeciwdziałaniu 
drastycznemu wzrostowi cen, planowane jest stopniowe wliczanie 
amortyzacji do taryf. W związku z czym w roku 2015 planowane jest 
uwzględnienie 20% odpisu amortyzacyjnego sieci i urządzeń 
kanalizacyjnych, w 2016 – 40%, 2017 – 60%, 2018 – 80% i od 2019 – 
100%. Wprowadzenie amortyzacji do taryf w ciągu 5 lat, 
przedstawionych przez ZWiK znacznie obciąży budżet domowy 
mieszkańców Gminy Świlcza. Zrealizowana inwestycja przez ZWiK 
generuje bardzo duże koszty, dotyczące konieczności zakupu wapna 
dodawanego do osadu ściekowego w celu wytworzenia granulatu. 
Natomiast po stronie przychodów nie uwzględniono możliwości 
sprzedaży tego granulatu ze względu na brak odpowiednich atestów. 
Komisja Planowania Gospodarczego i Budżetu zwraca uwagę na to by 
Dyrektor ZWiK przeprowadził racjonalizację ponoszonych kosztów, 
dokonał weryfikacji i reorganizacji struktury organizacyjnej w celu 
obniżenia kosztów funkcjonowania zakładu. Komisja wnioskuje o pilne 
przedłożenie planu naprawczego dla zakładu, aby koszty związane  z 
amortyzacją w minimalnym zakresie obciążały mieszkańców Gminy oraz 
przedłożenie sprawozdania rocznego z działalności ZWiK. Komisja mając 
na uwadze prawidłowe gospodarowanie środkami pochodzącymi z UE co 
ma związek z trwałością projektu dot. rozbudowy oczyszczalni ścieków 
wnosi o przyjęcie przez Rade Gminy Świlcza zaproponowanych stawek za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.   

 Komisja Planowania Gospodarczego i Budżetu konsultowała przedłożone  
Taryfy na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2015r. Obecnych było 7 członków 
Komisji oraz Dyrektor ZWiK. Po ogłoszonej przerwie w obradach Komisji i 
wznowieniu ich w dniu 26 lutego 2015r. obecnych było 5 członków 
Komisji. Poddano pod głosowanie wniosek o przyjęcie zaproponowanych 
taryf wraz z przedłożonymi uwagami. W wyniku głosowania przyjęto 
zaproponowane taryfy, głosami:  za było 5 członków Komisji, przeciw – 0 , 
wstrzymujących się – 0. 
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Adam Dziedzic  -  Wójt Gminy 
- przedstawił opinię w/s zgodności opracowania taryf na dostawę wody i 
odprowadzanie ścieków, z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.  o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – 
obowiązek wynikający z art. 24, ust.4 oraz art.20 ust.4 pkt.1 w/w ustawy. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
Świlczy , stwierdzam niezgodność wyliczeń kosztów i przychodów z 
planem finansowym Gminy za 2015 rok, co jest po części spowodowane 
różnicą w sposobie sporządzenia planu finansowego i kalkulacją 
systemową niezbędną do opracowania taryf. W związku z koniecznością 
uwzględnienia w kosztach odpisów umorzeniowych, związanych z 
wykonaną inwestycją – instalacją linii technologicznej do granulacji 
osadów ściekowych oraz  uwzględniając przy tym konieczność 
prawidłowego gospodarowania środkami, które zostały wykorzystane do 
realizacji i utrzymania projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza 
Kamyszyn”, pozytywnie opiniuję przedłożoną w przedmiotowym wniosku 
taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na okres obowiązywania taryfy tj. od dnia 1 kwietnia 2015r. do 
31 marca 2016r. 
  W celu zapobieżenia ewentualnym drastycznym podwyżkom taryfy 
w kolejnych latach zobowiązuję Dyrektora Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji w Świlczy do przedłożenia rozwiązań mających na celu 
obniżenie kosztów związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem 
ścieków. Musimy mieć świadomość, że ciężko będzie wytłumaczyć taką 
podwyżkę , to wcale nie jest koniec. Tak naprawdę to jest skutek 
podjętych wcześniej decyzji, głównie dotyczy gospodarstw domowych i 
tak naprawdę nie da się  w nich nic zaoszczędzić. Ale nie mamy większego 
wyjścia. 

Przewodniczący Rady – Piotr Wanat poprosił o głos Dyrektora Pachorka 
kierującego Zakładem Wodociągów i Kanalizacji 

- Dyrektor Pachorek przedstawił kalkulację, co do opłat ,Gmina Świlcza 
była na 59 miejscu w porównaniu z innymi gminami, inne gminy 
przerzucają na przedsiębiorców, trzeba mieć to na uwadze, bo na rodzinę 
przypada ok. 15 kubików wody 

Pachorek Tadeusz – Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy 
- na wstępie chciałem podziękować za aktywną i ciężką pracę bo 
znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, Komisja była w terenie bo  chciałem 
pokazać na jakiej zasadzie działają te wszystkie urządzenia i o jaką ilość 
osadu chodzi . Warunkiem przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 
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Ochrony Środowiska było wprowadzenie amortyzacji. Koszty wody i 
ścieków będą rosły, sugestie przyjąłem bo były one zasadne. 

Radny Stokłosa Jerzy 
 - co roku będzie wzrastać czyli przekroczy 3 krotnie amortyzację 
Radny Kornak Seweryn 
 - kto, kiedy wystąpił z realizacją tej inwestycji, kto był jej pomysłodawcą 
 - od kiedy ustalono amortyzację do taryfy 
Dziedzic Adam – Wójt Gminy 

- na tą chwilę nie znam procesu tej inwestycji, mogę przedstawić  
informację na następnej sesji w formie pisemnej po zebraniu 
odpowiednich materiałów 
- inwestycja została zakończona, nie jestem w stanie odpowiedzieć 

Przewodniczący Rady  -  Piotr Wanat 
- Na ten moment podwyżki są nieuniknione , ale w latach następnych 
sobie tego nie wyobrażam, bo będą odbiegać poziomem od innych gmin, 
uchwała wcześniej była odczytana przechodzimy więc do głosowanie. 
- Kto jest za przyjęciem w/w uchwały? – 13 
- Kto jest przeciw?  -  1 
- Kto się wstrzymał? - 1 
Stwierdzam ,że   wyniku głosowania w/ uchwała została podjęta 13 

głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się. 
 

Ad. 10. 
 
Przewodniczący Rady - Piotr Wanat odczytał projekt uchwały uchylającej 
uchwałę w sprawie ustalenia zasad udziału mieszkańców w kosztach budowy 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z uzasadnieniem.  
Gmina pobierała wcześniej opłaty za przyłącz kanalizacyjny, w związku z tym 
głosujemy za uchyleniem wcześniej podjętej uchwały. 
 
Radny Stokłosa Jerzy 
 - opłaty były pobierane przez Komitety, które w tym czasie powstawały 
Łagowski Kazimierz – sołtys wsi Trzciana 
 - czy nie powstanie lawina zwrotu pobieranych opłat 
Dziedzic Adam – Wójt Gminy 

- ta podstawa prawna nie miała żadnych właściwości, przychodzą 
mieszkańcy o zwrot za przyłącz do kanalizacji, ale chyba tej świadomości 
wszyscy nie mają, Gmina nie wraca środków za przyłącz do kanalizacji, 
Gmina ma obowiązek wykonać sieć, sprawa wynikła w Bziance, nie ma 
żadnych 20 m, to nie ma znaczenia że przyłącz jest dłuższy 
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Przewodniczący Rady –  Piotr Wanat 
 - sieć jest w gestii Gminy do granicy działki, reszta to sprawa właściciela,  
Przystąpiono  do głosowania: 
- Kto jest za przyjęciem w/w uchwały?  -  14 
- Kto jest przeciw?  -  0 
- Kto się wstrzymał?  -  1 
 
Stwierdzam, że w/w uchwała została podjęta 14 głosami za , przy jednym głosie 
wstrzymującym się. 
 

Ad.11. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Świlczy z siedzibą w Trzcianie. W § 7 statutu po wyrazach „mieszkańców 
Gminy” dodaje się wyrazy „w tym świetlic dla dzieci i młodzieży”. Żeby 
wszystko było zgodne z prawem , GBP mogła prowadzić świetlice w Domach 
Ludowych musimy taką zmianę wprowadzić do statutu . 
 
Dziedzic Adam – Wójt Gminy 

- jest to po rozmowie z mieszkańcami Rudnej Wielkiej, aby te świetlice 
mogły funkcjonować taki zapis musi być wprowadzony, będzie to 
skutkowało zwiększeniem obowiązków służbowych 
 

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego w/w uchwała została podjęta 
jednogłośnie 15 głosami za.    
 

Ad.12. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 

- zanim przejdziemy do spraw różnych Rada Gminy musi zatwierdzić plan 
pracy Komisji Rewizyjnej, ponieważ wpłynął wniosek do Rady o jego 
zatwierdzenie, odczytam wniosek i plan i proszę o jego przegłosowanie. 

  
Rada przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej 13 głosami , przy 2 głosach 
wstrzymujących się.  

   - proszę o plany pracy pozostałych komisji, ponieważ Rada Gminy musi je 
zatwierdzić. 
   - Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o wybranie 
wskazanego przedstawiciela przez Klub Radnych „Razem dla Gminy” jako 
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członka Komisji Rewizyjnej. Jest to zgodne z art.18a ust.2, który mówi, ze „w 
skład komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich 
klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art.19 
ust.1”.  Skład Komisji Rewizyjnej należy uzupełnić. 

Radny Biały Tomasz 
 - zorganizujemy spotkanie i wytypujemy swojego przedstawiciela 
 

Ad.13 
 
Przewodniczący Rady – Piotr Wanat 

- na posiedzeniu Rady jest obecny Starszy aspirant Komisariatu Policji w 
Głogowie Małopolskim P.Pietraszek, jeżeli są pytania to bardzo proszę o 
zadawanie 

Radny Styka Sławomir 
 - prosiłbym o częstsze patrole w Mrowli 
Franczyk Ryszard – sołtys wsi Bratkowice 

- zbliża się okres letni i nasilają się wtedy dewastacje przystanków, proszę 
o częstsze patrole w tym okresie w porze nocnej 

Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 
 - jaka jest kara za umyślne  lub nieumyślne wypalanie traw 
Pietraszek Marcin -  starszy aspirant 

- kara wynosi od 200  do 500 zł., ale sprawdzę dokładnie przekażę jakie to 
są kwoty 

Pasterz Zbigniew – sołtys wsi Mrowla 
 - sprawdzić prędkość na zakręcie koło Szeligi w Mrowli 
Pietraszek Marcin – starszy aspirant 

- mogą być problemy z pomiarem prędkości, gdyż nie będą przedłużane 
legitymacje ważności na te urządzenia, przekaże, że jest zapotrzebowanie 
na takie kontrole 

Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 
- kilka osób z obecnych na sesji otrzymało zaproszenia na Akademię Dnia 
Żołnierzy Wyklętych w Bratkowicach  

Wojton Tomasz  -  Radny Rady Powiatu 
- pozwoliłem sobie rozdać zaproszenia na  marsz pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, który odbędzie się w dniu 1 marca br. w Rzeszowie 

Dziedzic Adam – Wójt Gminy 
 - poruszył kilka spraw gospodarczych i inwestycyjnych Gminy  
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Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 
- ponieważ muszę opuścić obrady sesji w związku z zaproszeniem na 
wspomnianą uroczystość przekazuję dalsze prowadzenie sesji 
Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Sewerynowi Kornakowi 

Kornak Seweryn – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
 - czy są jakieś pytania 
Łagowski Kazimierz  -  sołtys wsi Trzciana 

- poruszył sprawę chodników i instalacji światłowodowej w granicy drogi 
gminnej, zaczyna się zapadać ziemia, trzeba to w jakiś sposób 
zabezpieczyć 

Radny Styka Sławomir 
- poruszył sprawę zabezpieczenia starej szkoły w Mrowli przed 
zniszczeniem 

Wilga Józef – Sekretarz Gminy 
- przypomniał ,że wybory sołtysów odbędą się w dniu 19 kwietnia 2015r., 
17 marca br. mija termin zgłaszania kandydatów na sołtysów i do Rad 
Sołeckich 

 
Kornak Seweryn – Wiceprzewodniczący Rady  

- stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany, zamknął obrady V sesji 
Rady Gminy Świlcza, które trwały od godz.1500  do  1650. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina  Batóg  


