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PROTOKÓŁ  Nr  VIII/8/2015 
z  VIII  Sesji  Rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  5  czerwca  2015r. 
 
 VIII  sesję Rady Gminy rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady Gminy 
Pan Piotr Wanat. Powitał wszystkich zebranych radnych i sołtysów oraz 
zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczyło 15 radnych, 
co stanowiło  podstawę do podejmowania przez Radę prawomocnych decyzji. 
Wszyscy radni drogą mailową otrzymali zaproszenia wraz z ustalonym 
porządkiem sesji, który przedstawia się następująco: 
 

 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 Informacja o stanie i stopniu realizacji inwestycji w Gminie Świlcza. 

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

Ad.1. 
 
Nie stwierdzono zastrzeżeń do protokołu z poprzedniej sesji, zatem protokół z 
VII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 
 

Ad.2. 
 
Adam Dziedzic – Wójt Gminy 

- chciałem Państwa przeprosić, bo pewnie mieli Państwo  jakieś plany 
urlopowe, ale sprawy które chcę przekazać są bardzo ważne i nie można 
ich odwlekać w czasie, stąd  ta dzisiejsza sesja. Chciałem przekazać kilka 
ważnych spraw dotyczących inwestycji bo wiążą się one z finansami a 
mamy w tym względzie dużo problemów: 

 Dom Strażaka w Świlczy – nie zostały zachowane warunki umowy dot. 
nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w 
ramach  realizacji operacji, na które została przyznana i wypłacona 
pomoc oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Budynek Domu 
Strażaka w Świlczy bez zgody Samorządu Województwa został 
przekazany na podstawie umowy użyczenia GCKSiR w Świlczy z siedzibą 
w Trzcianie. Umowa została zawarta nie zgodnie z zapisami umowy o 
dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim i musiała zostać rozwiązana. 
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Wystosowano pismo do Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na 
zmianę użytkownika Domu Strażaka w Świlczy.  

 Budowa targowiska w Bratkowicach – rozbieżności jakie wynikły 
pomiędzy kosztorysem ofertowym a kosztorysem powykonawczym 
dotyczyły; 
- w kosztorysie ofertowym pokrycie budynku było blachą 
dachówkopodobną, a pokrycie stoisk handlowych blachą fałdowaną. W 
celu ujednolicenia wyglądu dachów przyjęto do wykonania pokrycie 
budynku i zadaszeń z blachy trapezowej, 
- wykonano jednolite obłożenie ścian w pomieszczeniach bez cokolików  
- wycięto część stołów, celem zrobienia przejść, w tym roku stoły te 
zostały uzupełnione przed kontrolą z Urzędu Marszałkowskiego  

 Przebudowa pomieszczeń Domu Strażaka w Bratkowicach – Gmina 
Świlcza zadeklarowała, że uzyska ostateczną decyzję o udzielenie 
pozwolenia na budowę. Zadanie zostało zrealizowane  bez dokumentacji, 
i bez prawa do dysponowania nieruchomością, taką umowę zawarłem,  

 Utworzenie Gminnego Ośrodka  Sportu w Trzcianie, co tu się zmieniło; 
inwestycja była realizowana nie zgodnie z dokumentacją, zastępcza 
dokumentacja kosztowała ok. 15 tys.zł. została wykonana kiedy te 
zadania były już realizowane. Dokumentacja nie przewidywała 
ogrzewania budynku zaplecza. Opracowano projekt zamienny, w którym 
uwzględniono ogrzewanie elektryczne ale nie znalazło to uzasadnienia. 
W związku z ograniczonymi środkami podjęto decyzję o 
nieuwzględnieniu do przetargu dowiezienia piasku do podniesienia 
poziomu planowanego do budowy boiska, powstała różnica pomiędzy 
wykonaną, a projektowaną rzędną posadowienia płyty boiska. Również 
nie był realizowany zbiornik retencyjny z uwagi na wysokie koszty 
wykonawstwa i eksploatacji. Jako zamienne rozwiązanie został 
opracowany projekt odprowadzenia wód deszczowych i uzyskano 
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków deszczowych i wód 
drenażowych do rowu.  

 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Świlczy, inwestycja 
wykonywana przez firmę JOMAKO. Była dofinansowana z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w kwocie 1.500,000 zł. Całkowity koszt tego zadania 
wynosi 3.814.346,58 zł. Inwestycja  ma bardzo duże opóźnienie. W chwili 
obecnej zaawansowanie robót wynosi 56% , a umowny termin jej 
zakończenia upływa w grudniu 2015r.Jeżeli do grudnia 2015r. nie będzie 
możliwości jej zrealizować to utracimy środki finansowe. Poprawki 
zgodnie z projektem dotyczą: 
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- Wykucie ścianek podokiennych wykonanych nieprawidłowo /wykonane  
wnęki przez częściowe skucie pustaków /, 
- poprawienie wykonania prawidłowego ocieplenia w miejscach 
mocowania alubondów, 
- wykonano ściankę z cegły pod trybunami do obłożenia płytkami 
klinkierowymi – bez zgody zamawiającego – konieczność wykonania 
zgodnie z projektem z cegły klinkierowej, 
- brak zamocowania listwy startowej na elewacji, 
- sprawdzenie wykonania zbrojenia w posadzce. 

 Wykonanie nawierzchni tłuczniowej wraz z podbudową na drodze w 
Mrowli do stadionu działka nr 1623 – zostało wytypowane wiele dróg do 
remontu i m.in. droga w miejscowości Mrowla  usytuowana na działce nr 
1623. Remont tej drogi nie mógł być zatwierdzony przez Starostwo 
Powiatowe w związku z tym ,że w/w działka nie posiadała statusu drogi. 

 Utwardzenie dróg Trzciana-Dyndy i Dąbrowa – roboty zostały wykonane 
na przełomie maja i czerwca 2014r. a umowa na te roboty została 
podpisana dopiero w listopadzie 2014r. Dokumenty formalno-prawne są 
przygotowywane do uregulowania płatności za w/w roboty. 

 Przepompownia wód deszczowych w Rudnej Wielkiej, dopiero teraz 
zostało to przygotowane, robiliśmy coś czego nie było, 

 Umowa z Zakładem Energetycznym, tam gdzie były instalacje i słupy 
zostało zamontowane oświetlenie, które koszt netto wynosi 6 zł. tj. koszt 
lamp i konserwacja. Umowa została zawarta na okres od 2013r. do 
2028r. 

 Orlik w Rudej Wielkiej - to co znajduje się w protokole nie znajduje 
odzwierciedlenia w rzeczywistości, są prowadzone rozmowy i usterki 
maja być usunięte 

 Dokończona została inwestycja w Bziance, po przedstawieniu protokołu 
dokonaliśmy odkrywki, że nie było podsypek z piasku na całej długości 
przykanalików, które były w projekcie, w Dzienniku budowy są zalecenia 
o zasadności tych podsypek, a nie zostały wykonane, brak rozliczenia mas 
ziemnych wykopów, rozliczenia ilości naprawianych nawierzchni 
drogowych, rozliczenia długości wykonywanych przewiertów. 
Prowadzimy rozmowy z wykonawcą bo jeżeli nie będzie to prawidłowo 
wykonane to koszty przechodzą na mieszkańców, są dwa warianty; 
- wariant I – budowa sieci zgodnie z projektem, 
- wariant II – inspekcja wizyjna, musi być zachowana szczelność i 
zachowanie spadków bo nie możemy przejść do użytkowania, jeżeli to 
będzie zachowane to przejdziemy do rozliczeń finansowych, to jest 
kwestia , która działa przez kilka lat. Nie zamierzam brać 
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odpowiedzialności za to co było robione w poprzednich latach. Nie biorę 
również odpowiedzialności  za dewastacje Przedszkola w Trzcianie i 
szkołę podstawową w Błędowej Zgłobieńskiej.   Powiadomimy 
odpowiednie instytucje po przygotowaniu stosownych dokumentów. Są 
też inwestycje, które nie zostały zrealizowane  w Bratkowicach, Trzcianie 
i Błędowej Zgłobieńskiej oraz oświetlenie przy drodze E-4. Przygotowane 
zostały dokumentacje bez zabezpieczenia środków finansowych, pytam 
jak ja mam to robić tj. sesja nienormalna, ale trzeba jasno sobie o tym 
powiedzieć, wszystkie kwestie próbuję prostować, ale nie wszystko się da 
wyprostować np. co się stanie w momencie wylania wody  z boiskiem 
sportowym w Trzcianie. Każdy w kampanii wyborczej coś obiecywał, 
tylko co się da zrobić? Sporządzę dokumentację i przedstawię 
odpowiednim instytucjom bo zamierzam zająć się pracą, a nie 
prostowaniem spraw zaległych. Samych zaleceń pokontrolnych jest 
ok.36, pewne można było zrealizować. To że nie dostaliśmy 1mln.100tys. 
zł. to teraz musimy wydać z budżetu gminy. Jeżeli się coś robi to się robi 
dobrze albo wcale się nie robi. Odwodnienie drogi powiatowej w 
Bratkowicach  zatrzymało się w połowie z uwagi na brak środków 
/ kolektor odpływowy jest bez ujścia / to są tematy, o których Państwo 
musicie wiedzieć, myślę, że Państwo o tym wiedzieli. Poświęciłem 7 
miesięcy pracy i skutków nie widzę. Jeżeli mamy coś realizować to róbmy 
to konsekwentnie. Chce jeszcze powiedzieć ,że w ZIT żeśmy nie 
zabłysnęli. Teraz Pani Skarbnik przedstawi koszty niektórych inwestycji. 

Cwynar Aneta – Skarbnik Gminy 
- sala gimnastyczna w Świlczy – całkowity koszt wynosi 3 mln.814 tys.zł. 
realizacja zadania 2013-2015. Zaawansowanie robót 50%. Zakończenie 
inwestycji grudzień 2015r. 
- kanalizacja Świlcza – Bzianka, całkowity koszt tej inwestycji wynosi 
1.786.869, 26 zł., realizacja w latach 2013-2015, zrealizowana w 100% 
bez podsypek i zasypek z piasku  

Przewodniczący Rady - Piotr Wanat 
 - omówiliśmy zagadnienia związane z inwestycjami, przechodzimy do 
spraw różnych 
 

Ad.3. 
 
Sprawy różne i wolne wnioski 
 
Radna Skuba-Więcław Natalia – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
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- chciałam odczytać  Uchwałę Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna w 
dniu 28 maja 2015r. odjęła Uchwałę Nr 1/2015 w sprawie opinii o 
wykonaniu budżetu Gminy w roku 2014 i wniosku do Rady Gminy Świlcza 
o udzieleniu Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu o następującej 
treści: 
„1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu 
Gminy Świlcza w roku 2014 oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień 
Wójta w tym przedmiocie. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje 
wykonanie tego budżetu. 
Mając na uwadze pozytywna opinię, Komisja wnioskuje do Rady Gminy 
Świlcza o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu Gminy w roku 2014”.   

Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 
- uchwała Komisji Rewizyjnej  to tytułem uchwały o udzielenie 
absolutorium, która będzie podejmowana na   następnej sesji  

Dziedzic Adam – Wójt Gminy 
- odnośnie przepompowni, zostało spisane porozumienie i 
zaakceptowany wariant I, który obejmował remont istniejącej pompowni 
wód deszczowych zlokalizowanej na działce PEHAMET poprzez wymianę 
niesprawnej pompy na nową wraz z nowym sterowaniem. Na takie 
rozwiązanie brak dokumentacji i stosownych zezwoleń, były tylko 
wewnętrzne uzgodnienia z PEHAMET. 
- boisko w Dąbrowie na gruntach po P. Molendach, zadanie wykonane 
bez stosownych dokumentów tj. zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego, dzisiaj jest kwestia 
ściągnięcia tej pozycji z budżetu, bo nie ma co robić, na co nie ma 
dokumentacji   
- realizacja inwestycji w Świlczy, pozostało jeszcze 50% do wykonania, 
gdzie inwestycja była robiona przez 3 lata, proszę się liczyć z tym, że to 
dotknie nas wszystkich, przykre to ale na niektóre tematy nie mam 
wpływu i nie miałem, przekazałem Państwu najistotniejsze kwestie 

Łagowski Kazimierz – sołtys wsi Trzciana 
 - czy są prowadzone rozmowy na temat odnowienia stadionu w Trzcianie 
Pachorek Tadeusz – Radny Rady Powiatu 

- faktycznie mamy ten problem z przepompownią  i musimy wykonać rów 
odwadniający 

Łagowski Kazimierz – sołtys wsi Trzciana 
 - proponował bym się spotkać w terenie w sprawie tego stadionu 
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Radny Styka Sławomir – Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarczego i   
Budżetu  

- przedstawił  plan pracy komisji na rok 2015, który został przyjęty przez 
Radę do wiadomości i akceptacji 
 

Pachorek Tadeusz – Radny Rady Powiatu 
- uzbrojenie terenu  między Mrowlą, a Rudną Wielką, jeżeli jest dziennik 
budowy to tylko należy wpisać , aby przedłużyć pozwolenie 

Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 
 - przekazał kilka komunikatów, a mianowicie: 

 Krajowa Rada Sędziów Społecznych pismo do tych gmin, które będą 
wybierać ławników w sprawie ważności roli ławnika. Ławnik to 
funkcjonariusz o wysokiej randze społecznej  i jego udział podczas 
orzekania jest równy sędziemu zawodowemu. Ławnicy mają decydujący 
wpływ na rozstrzygnięcia sądowe i nakładana jest na nich szczególna 
odpowiedzialność w wymiarze sprawiedliwości. Radni mają decydujący 
głos jeśli chodzi o wybory ławników. Ławnicy nie są szkoleni do tej 
funkcji. Wystosowałem pismo do Prezesów Sądu Okręgowego i 
Rejonowego w Rzeszowie w celu wytypowania członków do komisji 
opiniującej kandydatów na ławników, my będziemy musieli wybrać 
trzech radnych do tej komisji. Proszę się zastanowić kto byłby chętny do 
pracy w w/w komisji. 

 Przygotować informację jakie projekty zostały zamówione i 
niezrealizowane i jaka to jest kwota, która została wyrzucona w 
przysłowiowe błoto 

 Ukonstytuował się zarząd ROF-u i są pewne odstępstwa od statutu 
stowarzyszenia,  chciałem poinformować ,że Wójt Adam Dziedzic został 
członkiem Zarządu ROF, w 7 osobowym zarządzie 

 Jesteśmy po kontroli Biura Prawnego Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego dotyczącej sposobu wyboru ławników w poprzedniej 
kadencji i czekamy na zalecenia pokontrolne, w tej chwili jest to 
prowadzone zgodnie z przepisami prawa, 

 Dostałem informację, że w dniu 16 czerwca br. odbędzie się szkolenie w 
PODR w Boguchwale z TRYGONU nt. nowa perspektywa pozyskiwania 
funduszy oraz nowego okresu oprogramowania ROW- zachęcam do 
udziału w tym szkoleniu 

Dziedzic Adam – Wójt Gminy 
- przedstawił projekty które utraciły ważność ,koszt ich opracowania 
wynosił łącznie 91.114,00 zł. i projekty których ważność upłynie w roku 
2015 ,a koszty opracowania wyniosły 38.232 zł. 
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- Gmina działa w Stowarzyszeniu TRYGON zachodzi konieczność wymiany 
osób, będzie to miało przedłożenie w pozyskiwaniu środków 

Radny Styka Sławomir 
- mam wniosek formalny aby Rada przegłosowała na podstawie tych 
uchybień sporządzony wniosek do odpowiedniej instytucji – czy Rada jest 
za przedłożeniem tych uchybień do innych instytucji? 

Ozimek Kazimierz  -  radca prawny 
 - zastanawiam się czy jest sens głosowania 
Pachorek Tadeusz – Radny Rady Powiatu 

- jest obowiązek złożenia pisma o ujawnionym przestępstwie do 
odpowiedniej instytucji 

Przewodniczący Rady Gminy-Piotr Wanat 
- proszę sformułować w takim razie wniosek 

Radny Styka Sławomir 
 - w takim razie wycofuję swój wniosek 
Dziedzic Adam – Wójt Gminy 

- radni  w miejscowości Świlcza, żeby pomóc w realizacji tego 
przedsięwzięcia ja to przedstawię na najbliższym zebraniu wiejskim 
- został uruchomiony w Urzędzie terminal umożliwiający uiszczanie opłat 
kartą płatniczą 

Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat 
- jestem za tym aby sesje odbywały się w trzeci poniedziałek miesiąca o 
godzinie 1400 . Dzisiejsza sesja jest wyjątkowo w piątek z uwagi na ważne 
sprawy do przekazania radnym. Termin sesji  absolutoryjnej to 22 
czerwca (poniedziałek) o godz. 14.00. 
Stwierdzam ,że porządek dzisiejszej sesji został wyczerpany, zamykam 
obrady VII sesji , które trwały od godz. 1300  do  godz. 1420. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
Protokołowała: 
 
Halina  Batóg 


