
1 

 

PROTOKÓŁ  Nr  VI/6/2015 
z  VI  sesji  Rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  30  marca  2015r. 
 
 VI  sesję Rady Gminy Świlcza otworzył i prowadził Przewodniczący Rady 
Gminy  Piotr Wanat, witając wszystkich zebranych i zaproszonych gości. Według 
listy obecności w sesji brało udział  15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym 
Rada mogła obradować i podejmować uchwały. Wszyscy radni drogą  mailową  w 
dniu 23 marca br. otrzymali  zawiadomienie  i ustalony porządek sesji. Wójt zgłosił 
do porządku sesji  jeden dodatkowy punkt ,a mianowicie: 
 

 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych. 
 
- Kto jest za przyjęciem ustalonego porządku sesji wraz z dodatkowym punktem?   
-   15 
- Kto jest przeciw?  -  0 
- Kto się wstrzymał?  -  0 
 
Porządek sesji wraz z dodatkowym punktem został przyjęty jednogłośnie i 
przedstawia się następująco: 
 

 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 
rok 2015. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Świlcza. 

 Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych 
przez Wójta w roku budżetowym 2015.  

 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. 

 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. 

 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Rzeszowskiemu. 

 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 
projektu pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” w 
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ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym 
awariom i usuwanie ich skutków” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do – 
prowadzonych przez Gminę Świlcza – przedszkoli na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego. 

 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej. 

 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych. 

 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 

 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy. 

 Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Po przedstawieniu porządku sesji przystąpiono do jego realizacji. 
 

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

Ad.2. 
 
Informacje z realizacji uchwał podjętych na V sesji Rady Gminy w dniu 26 
lutego br., działalności Wójta oraz Urzędu Gminy za okres od 27 lutego do 29 
marca br.  przedstawił Wójt Gminy Adam Dziedzic. Wszystkie informacje  
otrzymali również Radni drogą mailową. 
 

Ad.3. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015 i oddał  głos Pani 
Skarbnik . 
 
Ruszel Stanisława - Skarbnik Gminy uzasadniła podjęcie uchwały i przedstawiła 
zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015, które dotyczyły: 

 Zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 87.500,00 zł. 

 Zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.651.013,00 zł. 

 Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 20.500,00 zł. 
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 Dokonuje się również przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, 
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabela nr 4 
do niniejszej uchwały. 
 

     Radny  Styka Sławomir  -  Przewodniczący Komisji Planowania 
     Gospodarczego i Budżetu 
 -  przedstawił opinię do w/w uchwały, dochody zostały przez Komisję 

Budżetową zaopiniowane pozytywnie, natomiast prosi o wyjaśnienie zakupu 
aparatu fotograficznego w kwocie 5.000,00 zł., ponieważ Komisja w tej 
sprawie wstrzymała się od głosu  

Dziedzic Adam – Wójt Gminy 
- aparat wraz z akcesoriami  przeznaczony jest dla wydawnictwa Trzcionka, 
jeżeli będziemy dyskutować o kwocie 5.000,00 zł. to chce powiedzieć, że ja 
do chwili obecnej pracuję sam bez Zastępcy Wójta , jedynie wspomaga mnie 
w pracy doradca P.Lis. uważam ,że Gmina powinna wydawać kwartalnik 
Trzcionka, a redaktorzy tego kwartalnika pracują nie pobierając za tą pracę 
żadnego wynagrodzenia. Jeżeli Rada stwierdzi, że zakup tego aparatu nie 
jest zasadny, to ja się z tym zgadzam w całej rozciągłości 

Radny Kornak Seweryn 
- jest taka potrzeba dla kwartalnika, a jak Pan widzi potrzebę remontu 
podłogi w szkole w Świlczy 

Dziedzic Adam – Wójt Gminy 
- dzisiaj w szkole w Świlczy jest realizowana kosztowna inwestycja sali 
gimnastycznej, prosiłbym nie stwarzajmy problemów tam gdzie ich nie ma 
można się zastanawiać skąd wziąć środki na realizację tej inwestycji, to jest 
dyskusja dla dyskusji. Ci ludzie, którzy pracują społecznie powinni mieć 
narzędzia do wykonywania tej pracy, nie ma co kruszyć kopii o te 5.000,00 
zł. 

Radny Kornak Seweryn 
- jeżeli nie ma co kruszyć kopii o 5.000,00 zł. to o 3.000,00 zł. na remont 
podłogi też nie ma co kruszyć kopii 

Dziedzic Adam  -  Wójt Gminy 
- przygotowujemy mienie do sprzedaży aby uzyskać wpływy do budżetu, ja 
nie ustalam podziału środków, lecz Rada, jeżeli uważacie, że się nie należą 
środki na ten cel to proszę przegłosować, należą się środki szkole w Świlczy, 
ale każdej szkole by się coś należało, tylko my tych środków nie mamy, 
realizujemy bardzo trudny budżet. Nie będę się spierał o 5.000,00 zł., 
rozmawiajmy i zastanówmy się skąd pozyskać środki 
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Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 
- chodzi pewnie o pilność zadań i priorytety, czy niektóre zadania nie mogą 
poczekać, przechodzimy więc do głosowania  
- Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 
rok 2015?  -  12 
- Kto jest przeciw?   -  0 
- Kto się wstrzymał?  -  3 

 
W wyniku głosowania w/w uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 3 głosach 
wstrzymujących się. 
 

Ad.4. 
 
Ruszel Stanisława – Skarbnik Gminy 

- przedstawiła zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza.  
Zmiany w prognozie finansowej polegają na dostosowaniu danych roku 
2014 do wykonania budżetu za rok 2014 i dostosowania danych roku 2015 
do zmian planu budżetu na rok 2015 w związku z podjęciem wcześniej 
uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 
oraz wprowadzeniem zmian w budżecie zarządzeniami Wójta Gminy.  

 
Wanat Piotr – Przewodniczący Rady Gminy 
 Czy wskaźniki zadłużenia się   nie zmieniły 
Skarbnik Gminy-nie 
 Komisji Planowania i Budżetu 

- Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza 

Piotr Wanat – Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadzono 
głosowanie. W wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta jednogłośnie 15 
głosami za. 
 

Ad.5. 
 
Przewodniczący Rady  - Piotr Wanat odczytał projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem w sprawie maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez 
Wójta w roku budżetowym 2015 i przeprowadzono głosowanie. Uchwała w/w 
została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. Jeżeli zajdzie potrzeba udzielenia 
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takiej pożyczki to Rada może ustalić wysokość takiej pożyczki podejmując 
stosowną uchwałę. 
 

Ad.6. 
 
Przewodniczący Rady – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy 
z siedzibą w Trzcianie. Taka uchwała była podejmowana na sesji w dniu 29 grudnia 
2014r. i termin jej spłaty był wyznaczony do dnia 31 marca 2015r. W tej uchwale 
przesuwamy termin spłaty na dzień 30 czerwca 2015r. Uchwała została poddana 
pod głosowanie, w wyniku którego została podjęta   jednogłośnie 15 głosami za.   
 

Ad.7. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat - jest to podobna uchwała do 
poprzedniej. Odczytał projekt uchwały i przeprowadzono głosowanie. W wyniku 
głosowania uchwała w sprawie udzielenia pożyczki Gminnej Bibliotece  Publicznej 
w Świlczy z siedzibą w Trzcianie została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. 
 

Ad.8. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu. Dotyczy udzielenia 
pomocy w formie dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł. z przeznaczeniem na 
budowę chodników przy drogach powiatowych w Dąbrowie, Woliczce, Trzcianie i 
Świlczy. Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta 
jednogłośnie 15 głosami za. 
 
Dziedzic Adam – Wójt Gminy 

- planowaliśmy  ok. 200.000,00 zł. ale zmniejszyło się do 150.000,00 zł. 
z uwagi na brak środków. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jak potoczy się 
sytuacja ze sprzedażą nieruchomości. Chcielibyśmy w ramach ZIT-u 
przygotować poprawę komunikacji w naszej gminie 

Pachorek Tadeusz – Radny Rady Powiatu 
- obiecaliśmy kontynuować pewne zadania i tego się trzymamy, to 
dofinansowanie przez Powiat też nie załatwi oczekiwań mieszkańców, 
zawsze powiat dodawał trochę więcej pieniędzy niż 50 do 50 %. Myślę, że 



6 

 

kwota 150.000,00 zł. też pozwoli  zrealizować część zadań i ludzie będą 
zadowoleni 
 

Ad.9. 
 
Przewodniczący Rady – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: 
„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” w ramach działania 
„Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich 
skutków” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Rzeszowie. Zakres projektu obejmuje doposażenie OSP w Mrowli poprzez zakup 
doposażenia w postaci; agregaty prądotwórczego, masztu oświetleniowego 
,prądnic gaśniczych itp. Szacunkowy koszt realizacji tego projektu to ok.19.000,00 
zł., wartość dofinansowania ok.80% czyli 15.000,00zł. realizacja tego projektu 
przewidywana jest w roku 2015. 
 
Przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania w/w uchwał została podjęta 
jednogłośnie 15 głosami za. 
 
Dziedzic Adam  -  Wójt Gminy 

- jest to uchwała intencyjna, staramy się te straże doposażyć, sprzęt dla OSP 
jest nieodzowny. Te mniejsze jednostki musimy wspierać sprzętowo. 
Przypomnę ,że mamy trzy jednostki ,które są w systemie ratownictwa 
krajowego tj. Bratkowice, Świlcza i Trzciana 

 

Ad.10. 
 
Przewodniczący Rady – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
określenia kryteriów naboru do – prowadzonych przez Gminę Świlcza – przedszkoli 
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Jestem członkiem Komisji 
oświatowej i byłem na spotkaniu. Każda Gmina musi określić dodatkowe kryteria 
naboru do przedszkoli. Są to 4 punkty, które powinny być spełnione. Sprawa jest o 
tyle istotna, że dzieci 5 letnie realizują obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego i mają mieć zapewnione miejsca w przedszkolach. Dzieci 
czteroletnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a Gmina 
ma obowiązek zapewnić warunki realizacji tego prawa, w związku z tym może być 
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więcej chętnych ,a niżeli mamy miejsc w przedszkolach, w związku z tym te 
dodatkowe kryteria przyjęć muszą być określone. 
 
Radna Buda Barbara – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i 
Porządku Publicznego 

- do przedszkola przyjmowane są dzieci z terenu Gminy, Komisja pozytywnie 
opiniuję projekt tej uchwały i proszę o jej podjęcie. 

Radny Biały Tomasz 
- w projekcie tej uchwały nie ma takiego zapisu, że w pierwszej kolejności 
przyjmuje się do przedszkoli dzieci z terenu Gminy 
 
 
 

Przewodniczący Rady – Piotr Wanat 
- mamy mały galimatias, byłbym za tym żeby tą uchwałę podjąć, a 
rozbudować kryteria o zapis „zameldowanie rodziców lub opiekunów 
prawnych na terenie gminy” 

Przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta 
jednogłośnie 15 głosami za. 
 

Ad.11. 
 
W tym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości komunalnej. Dotyczy to nieruchomości nr 3519/4 o pow. 0.0150 ha 
położonej w Rzeszowie – Przybyszówce. Zbycie działki jest zasadne z uwagi na 
realizację dochodów zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2015. 
Dziedzic Adam  -  Wójt Gminy 

- jutro mam spotkanie u Prezydenta Rzeszowa w sprawie przekazania sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Nie możemy się tak dać zrobić jak ze szkołą. 
Jeżeli jest możliwość jakąś nieruchomość sprzedać to należy sprzedać z 
zyskiem dla Gminy 

 
Przewodniczący Rady – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem i poddał ją pod głosowanie. W/w uchwała została podjęta 
jednogłośnie 15 głosami za.     
 

Ad.12. 
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Przewodniczący Rady – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych i 
przeprowadził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
jednogłośnie 15 głosami za. 
 
Radny Salach Tomasz – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i 
Ochrony Środowiska 

- przedstawił opinię Komisji w tej sprawie. Grunty te położone w  Rudnej 
Wielkiej i Mrowli o łącznej pow. 7,52 ha dzierżawił P.Bednarz. Umowa 
wygasła w kwietniu 2014. Dopiero teraz złożył podanie o dalsze ich 
dzierżawienie uzasadniając sytuacją rodzinną i zdrowotną. Ale wcześniej 
złożył wniosek o dopłatę w ramach Programu rolno-środowiskowego, 
niestety musi przystąpić do przetargu , a jak nie wygra to musi wrócić 
przyznane środki. Komisja zaopiniowała podanie negatywnie, wyraziła zgodę 
na wydzierżawienie tych gruntów w drodze przetargu. 
Od 1 kwietnia 2015r. wszystkie nieruchomości gruntowe mają być 
wydzierżawiane formie przetargu. 
 

Radny Kornak Seweryn 
- jest to dzierżawa na czas nieokreślony i umowa musi być rozwiązana  za 
trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, czyli interes Gminy jest 
zabezpieczony 

Radny Biały Tomasz 
 - w przypadku upraw umowę należy wypowiedzieć rok wcześniej 
Zajchowski Jan – sołtys wsi Rudna Wielka 

- od wielu lat te grunty były dzierżawione, ale ktoś kto  dzierżawił to tylko 
kosił trawę , która gniła i roznosił się nieprzyjemny zapach, uważam, że tak 
nie powinno być 
 

Przewodniczący Rady – Piotr Wanat 
- rozmowa ta do kształtu umowy nic nie wniesie, przechodzimy do 
głosowania uchwały. W trakcie glosowania uchwała została podjęta 12 
głosami za, 3 przeciw, wstrzymujących 0. 
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Ad.13. 
 
 Przewodniczący Rady- Piotr Wanat. W tym punkcie podejmować będzie uchwałę 
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Świlcza.  
 
Dziedzic Adam – Wójt Gminy 

- Pani Ruszel Stanisława pracuje 47 rok, chciała odejść z dniem 31 stycznia 
2015r. ale doszliśmy do porozumienia, że użyczy swojej osoby i wiedzy 
nowemu Skarbnikowi.  

Przewodniczący Rady – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
odwołania Skarbnika Gminy Świlcza. Przypomniał, że do wyłączne jwłaściwości 
Rady należy odwoływanie i powoływanie Skarbnika Gminy na wniosek Wójta. W 
wyniku przeprowadzonego głosowania przedmiotowa uchwał została podjęta 
jednogłośnie 15 głosami za. 
 
Podziękowanie za wieloletnią pracę pani Skarbnik złożył Wójt Gminy, 
Przewodniczący Rada Gminy  i Sołtysi.   
 

Ad.14. 
 
Ta uchwała jest konsekwencją punktu poprzedniego. 
 
Dziedzic Adam – Wójt Gminy 

- składam wniosek o powołanie z dniem 1 kwietnia 2015r. na stanowisko 
Skarbnika Gminy Świlcza Panią Anetę Cwynar i proszę Panią o krótkie 
przedstawienie swojej osoby. 

Cwynar Aneta 
- mam przygotowanie ekonomiczne i uprawnienia biegłego rewidenta, 
uważam ,że moja wiedza z zakresu finansów pozwoli ,że swoje  obowiązki na 
stanowisku Skarbnika Gminy będę wykonywać należycie 

 
Przewodniczący Rady – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
powołania Skarbnika Gminy Świlcza i przeprowadził głosowanie. W wyniku 
głosowania w/w uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za i na 
Skarbnika Gminy Świlcza została powołania Pani Aneta Cwynar. 
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Cwynar Aneta podziękowała Radzie za kredyt zaufania i jednogłośny wybór na 
stanowisko Skarbnika Gminy. 
 

Ad.15. 
 
Ostatni punkt sprawy różne i wolne wnioski.    
 
Radna Buda Barbara – Przewodnicząca komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i 
Porządku Publicznego 
 - przedstawiła plan pracy Komisji na rok 2015 
Przewodniczący Rady – Piotr Wanat 

- zwracam się do wszystkich Komisji aby przedstawiły swoje plany pracy na 
rok 2015 do zatwierdzenia przez Radę 

Radny Żańczak Marcin 
- na poprzedniej sesji był wniosek aby Klub Radnych „Razem dla Gminy” 
zgłosił swojego kandydata na członka Komisji Rewizyjnej 

Radny Biały Tomasz 
 - nikt nie zgłosił swojej kandydatury na członka Komisji  Rewizyjnej  
Przewodniczący Rady – Piotr Wanat 

- myślę, że w tej sprawie nie odbyło się żadne spotkanie, a zgodnie z   
art.18a  ust.2 ustawy o samorządzie gminnym  Klub Radnych powinien 
wskazać swojego przedstawiciela na członka Komisji Rewizyjnej i proszę  
Klub Radnych o wytypowanie swojego przedstawiciela do prac w tej Komisji.  
Odbyłem spotkanie z P.Ewą Śliwą – dyrektorem Biura LGD „Trygon – Rozwój 
i Innowacja”i w dniu 15 kwietnia br. o godz. 1700 w Domu Kultury odbędzie 
się spotkanie aktywizacyjne organizowane przez Lokalną Grupę Działania dla 
społeczności Gminy Świlcza, na którym będzie podsumowanie działalności . 
Proszono aby zorganizować spotkanie ze wszystkimi organizacjami 
działającymi na terenie Gminy Świlcza. Czy będzie można liczyć na Urząd, 
aby się w to zaangażował i pomógł takie spotkanie zorganizować? 

Dziedzic Adam – Wójt Gminy 
 - jak najbardziej Urząd pomoże takie spotkanie zorganizować 
Wojnowska Zdzisława – Przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich 

- już raz takie spotkanie było organizowane i przyszło bardzo mało osób, 
mamy taką prośbę aby jednak zaproszone osoby w takich spotkaniach brały 
udział 
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Łagowski Kazimierz  -  sołtys wsi Trzciana 
- poruszył sprawę asfaltów, które były robione w ubiegłym roku, zaczynają 
się łamać, prosiłbym aby przeprowadzić przeglądu wszystkich dróg 

Franczyk Ryszard  -  sołtys wsi Bratkowice 
- chciałem zasygnalizować taki problem ,a mianowicie wokół autostrady 
mamy drogi serwisowe i pojawiły się wzdłuż tych dróg wysypiska śmieci, 
trzeba na to zwrócić uwagę i coś z tym zrobić 

Dziedzic Adam  -  Wójt Gminy 
 - poruszył kilka spraw gospodarczych i inwestycyjnych Gminy Świlcza 
Radna Natalia Skuba-Więcław 

- docierają głosy do nas w sprawie ograniczania etatów pracowników  w 
placówkach oświatowych ,wcześniej takie działanie miało wielki wpływ m.in. 
na karierę poprzednika, mam taką prośbę, żeby nie obniżać etatów tym, 
którzy mają najniższe wynagrodzenia i są tuż przed emeryturą 

Dziedzic Adam  -  Wójt Gminy 
- osobą prowadząca szkoły jest dyrektor i to nie ja spowodowałem przerost 
zatrudnienia w tych placówkach, praktycznie wszystkie placówki złożyły 
korektę o dopłatę do planu finansowego. Prosiłem żeby dyrektorzy 
przygotowali programy naprawcze. To nie wójt zatrudnia pracowników w 
placówkach oświatowych, ja nikomu nie nakazuję kogo ma zatrudniać i kogo 
ma zwalniać. Zlikwidowano 3 szkoły, a zatrudnienie wzrosło o 7 etatów. Ja 
jestem daleki od manipulowania zatrudnianiem i wynagradzaniem. Jeżeli 
ktoś nie znalazł pracy i nie zatrudnił się to w Gminie się gdzieś zaczepił. 
Moim pracownikiem jest tylko dyrektor szkoły, a reszta kadry to już jego 
ludzie. Jak im brakuje środków to przychodzą do Wójta, ja przekazuję 
subwencję i niech tak rządzi żeby miał oszczędności. Sprawy zatrudnienia 
artykułować do dyrektorów tych jednostek. W jednostkach powoływane 
były stanowiska, które nie powinny funkcjonować , jest dyrektor i on o 
wszystkim decyduje. 
 

Radna Natalia Skuba-Więcław 
- pana poprzednik ograniczał etaty i teraz znowu te same osoby mają 
zmniejszane etaty, a tym samym wynagrodzenia 

Radny Słowik Wojciech 
- jak miałem dyżur to przyszedł do mnie konserwator  jednej ze szkół, 
prawie 60-letni mężczyzna bo został mu zmniejszony etat, to spowodowało 
że nie może skorzystać nawet z zasiłku przedemerytalnego, nie można tak 
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ciąć tylko tym którzy mają najniższe wynagrodzenia, dlaczego to nigdy nie 
dotyczy nauczycieli,  

Dziedzic Adam – Wójt Gminy 
 -  to nie prawda ,że nie dotyczy to nauczycieli       
Radny Trala Damian 

- jednym z priorytetów było zatrzymać uczniów, aby nie stracić subwencji,  
mam trochę wątpliwości bo na pewno oszczędności będą, ale rodzic staje 
się co raz bardziej wygodny, jeżeli świetlice nie będą otwarte w godzinach 
wygodnych dla rodziców to pośle dziecko tam gdzie będzie dla niego lepiej, 
my jedynie co możemy zrobić to wzbogacić  ofertę , funkcjonowanie świetlic 
wtedy kiedy trwają lekcje nie ma sensu, świetlice są potrzebne dzieciom 
przed rozpoczęciem lekcji i po ich zakończeniu 

Dziedzic  Adam  -  Wójt Gminy 
 - czas funkcjonowania świetlic będzie zmieniony 
Radny Trala Damian 

- my tylko w przybliżeniu możemy określić ile dzieci od września pójdzie do 
szkoły, dużo rodzin z dziećmi zamieszkuje na naszym terenie ale są nie 
zameldowane 

Dziedzic Adam – Wójt Gminy 
- proszę  nie wymagać ode mnie jeśli chodzi o zatrudnienie, sprawę 
kierować do dyrektorów szkół, dyrektorzy mieli czas na przygotowanie 
jakiegokolwiek procesu naprawczego, proszę mi dać narzędzia wskazać skąd 
wziąć środki, ja wtedy będę finansował 

Radny Stokłosa Jerzy 
- jeżeli chodzi o nauczycieli to plany nauczania decydują o wszystkim, można 
szukać ewentualnie oszczędności przy łączeniu klas, jeśli chodzi o 
pracowników administracyjnych to jest w gestii dyrektora szkoły, nic 
dziwnego ,że ta grupa pracowników jest najbardziej narażona na zwolnienia, 
trzeba przyznać, że dyrektorzy są w ciężkiej sytuacji bo to są ludzkie losy     
- druga sprawa to możemy pozyskać uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 

Majka Tadeusz  -  sołtys wsi Świlcza 
 - został po zimie piasek i pasowało by go usunąć 
Radny Sławomir Styka 

- poruszył sprawę zaśmiecania rowów przy drodze na Lipie i spożywaniu 
alkoholu pod sklepem w Mrowli  

Sadecki Krzysztof – Komendant Straży Gminnej 
 - są to śmiecie , gdzie nie można ustalić sprawców wyrzucania tych śmieci 
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- jeśli chodzi o sklepy to wszystkie te miejsca monitorujemy, ostatnio 
zwracaliśmy uwagę na Bratkowice i Rudne Wielką, zapraszam Pana do siebie 
i udostępnię dokumentację  

Przewodniczący Rady – Piotr Wanat 
- nie urządzajmy takiej indywidualnej żonglerki słownej, komendant 
przygotuje takie sprawozdanie i każdy Radny je otrzyma    

Dziedzic Adam  -  Wójt Gminy 
- jeśli chodzi o Straż Gminną to zakończyła prace w Bratkowicach , kolejna 
miejscowość to Mrowla 

Radny Kornak Seweryn 
- mam pytanie do radnych powiatowych, sprawdzić dlaczego nie ma w 
Ośrodku Zdrowia w Świlczy pediatry 

Pachorek Tadeusz – Radny Rady Powiatu 
- nie mamy z tym problemów w innych miejscowościach, natomiast w 
Świlczy takie problemy są i ta sytuacja będzie się pogłębiać, z tego co wiem 
to pediatra jest już zatrudniony 

Wojton Tomasz – Radny Rady Powiatu 
- poruszył sprawę zjazdu z drogi gminnej na drogę powiatową w rejonie 
placu treningowego w Bratkowicach 

Dziedzic Adam – Wójt Gminy 
- odbyło się spotkanie z członkiem Zarządu i dyrektorem Radianem i 
czekamy na ustalenia 

Radny Styka Sławomir 
 - poruszył sprawę rewitalizacji lasku przy rzece w Mrowli 
Przewodniczący Rady Gminy  -  Piotr Wanat 

- po raz pierwszy otrzymaliśmy materiały na sesję w formie elektronicznej  
uważam ,że  również powinniśmy otrzymywać w formie papierowej. W 
formie  elektronicznej materiały będą przesyłane z zachowaniem 
odpowiedniego terminu , natomiast formy papierowej termin nie będzie 
obowiązywał 

Radny Kornak Seweryn 
- czy to prawda ,że na terenach inwestycyjnych pomiędzy Świlczą, Mrowlą i 
Rudną Wielką będzie budowana sortownia odpadów 

Dziedzic Adam – Wójt Gminy 
 - pierwszy raz słyszę o budowie sortowni 
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Pachorek Tadeusz – Radny Rady Powiatu 
- są wydane warunki zabudowy na tereny położone po północnej stronie 
drogi łączącej oczyszczalnię z drogą powiatową, miała tam być sortownia 
surowców  wtórnych ale na chwilę obecną jest to nierealne 

Przewodniczący Rady Gminy  -  Piotr Wanat 
- podziękował za przygotowanie śniadania wielkanocnego dla 
podopiecznych GOPS-u. Jest to dobra okazja na rozmowy z takimi osobami 
bo są to przeważnie osoby starsze i samotne. Złożył życzenia świąteczne 
wszystkim uczestnikom sesji.  
Porządek VI sesji został wyczerpany, Przewodniczący zamknął obrady VI sesji 
Rady Gminy Świlcza, które trwały od 1400  do  1720.   

 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołowała: 
 
Halina  Batóg           
 

 
 
 
 

  
 


