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PROTOKÓŁ   Nr  IX/9/2015 
z  IX  Sesji  Rady  Gminy  Świlcza 

z  dnia  22 czerwca  2015r. 
 
 
 IX  sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Wanat. 
Powitał 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. Drogą mailową wszyscy radni otrzymali 
ustalony porządek sesji, Wójt zgłosił do porządku trzy dodatkowe punkty, a 
mianowicie: 
 

 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 odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 
 

Przewodniczący Rady -  Piotr Wanat 
- zwrócił się z zapytaniem do P.Jadwigi Jucha – Kierownika Referatu 
Gospodarki Mieniem i Planowania Przestrzennego, czy na dzisiejszej sesji 
musi być podjęta uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy? 
Pani Jucha stwierdziła ,że nic nie stoi na przeszkodzie aby ta uchwała została 
podjęta 

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

 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy. 
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 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Świlcza za rok 2014  wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu Gminy Świlcza w roku 2014. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
rok 2014 samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie”. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
rok 2014 samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka 
Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie”. 

 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Świlcza 
na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic tych obwodów 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

 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 odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 

 Sprawy różne i wolne wnioski.  
 
Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego porządku sesji został przedstawiony 
Bilans Otwarcia dla Kadencji Samorządowej 2015-2018 w Gminie Świlcza 
opracowany przez Prof. WSIiZ dr Wojciech Misiąga z Instytutu Badań i Analiz 
Finansowych z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, a 
przedstawiony został przez dr Tomasza Skica – dyrektora ds. Badań i Nauki 
Instytutu Badań i Analiz Finansowych w Rzeszowie.  
Gmina Świlcza pod względem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu 
finansów porównana była z innymi gminami o podobnym charakterze i 
porównywalnym potencjale finansowym. Jako podstawę takiego porównania 
wybrane zostały dwie grupy gmin. Pierwszą grupę tworzą cztery gminy, a 
mianowicie: 

 Niemce w woj. lubelskim, 

 Juchnowiec w woj. podlaskim, 

 Piekoszów w woj. świętokrzyskim, 

 i Stawiguda w woj. warmińsko-mazurskim, 
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Drugą grupę tworzą największe gminy powiatu rzeszowskiego, sąsiadujące 
bezpośrednio z Rzeszowem a to: 

 Głogów Małopolski, 

 Tyczyn, 

 Boguchwała, 

 Trzebownisko 

 i dodatkowo Sokołów Małopolski 
 

Ekspertyza składa się z pięciu rozdziałów: 

 W rozdziale 1   - prezentujemy podstawowe ustalenia wynikające z analizy 
dokumentów finansowych i przeprowadzonych obliczeń,   

 W rozdziale 2  - przedstawione zostały podstawowe dane charakteryzujące 
sytuację społeczno-gospodarczą  Gminy Świlcza, 

 W rozdziale 3 – przedstawiona została analiza wykonania budżetów Świlczy 
z lat 2011 - 2014, 

 W rozdziale 4  -  krótko omówiona została aktualna wersja wieloletniej 
prognozy finansowej Świlczy, analizując jej realność, 

 W rozdziale 5 – poświęcony jest ocenie sposobu zarządzania finansami 
Gminy. 
 

Po przedstawieniu Bilansu Otwarcia zadawano pytania i prowadzona była dyskusja 
w której brali udział Wójt - Adam Dziedzic, Przewodniczący Rady Wanat Piotr i  
Radny Styka Sławomir,   
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy  - Piotr Wanat ogłosił 10 minutową 
przerwę 
 
Po przerwie przystąpiono do realizacji przyjętego porządku sesji 
  

Ad.1. 
 
Czy są uwagi do protokołu z VIII sesji Rady Gminy , bo był oglądany i czytany.   Nikt 
nie zgłosił uwag, protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie bez 
uwag. 
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Ad.2. 
 
Informacje z realizacji uchwał podjętych na VII sesji w dniu 8 maja 2015r., 
działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od  9 maja do 21 czerwca br. 
przedstawił Wójt Gminy Adam Dziedzic. 

 

Ad.3. 
 
Przewodniczący Rady Gminy  -  Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świlcza za rok 2014 wraz z 
sprawozdaniem z wykonania budżetu. Sprawozdanie za rok 2014 było 
rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Przeprowadzono głosowanie, 
podczas którego na sali obecnych było 15 radnych. 
 
- Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Świlcza za rok 2014 wraz z  sprawozdaniem z wykonania 
budżetu?  -  14 
- Kto jest przeciw?  -  0 
- Kto się wstrzymał?  -  1 
 
Stwierdzam ,że w wyniku głosowania w/w uchwała została podjęta 14 głosami za 
przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 

Ad.4. 
 
Przewodniczący Rady Gminy  

- uchwała Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej była przedstawiona na poprzedniej 
sesji, pozwolę sobie przytoczyć tylko konkluzję ,która brzmi „Mając na 
uwadze pozytywną opinię, o której mowa w § 1 , Komisja wnioskuje do Rady 
Gminy Świlcza o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu Gminy w roku 2014”.Obecny Wójt pełnił w roku 2014 swoją funkcję 
w wymiarze 1/12 czyli tylko 1 miesiąc, 11 miesięcy  funkcję tą pełnił Wójt 
Wojciech Wdowik 

Radna Skuba-Więcław Natalia  - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
- ponieważ jest ciągłość władzy, więc absolutorium udzielamy Wójtowi 
Gminy 
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Przewodniczący Rady Gminy  -  Piotr Wanat 
- odczytał Uchwałę Nr V/41/2015 z dnia 9 czerwca 2015r. Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Świlcza o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
Świlcza z tytułu wykonania budżetu za rok 2014, Opinia RIO jest pozytywna. 
Przeprowadzono głosowanie. 
 
- Kto jest za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2014?     -  10 
- Kto jest przeciw?   -   0 
- Kto się wstrzymał?  -  5 
 

Stwierdzam ,że absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy 
za rok 2014 zostało udzielone 10 głosami za, nikt przeciw, przy 5 głosach 
wstrzymujących się i  odczytana została stosowna uchwała. 
 

Ad.5. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 samorządowej instytucji 
kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z 
siedzibą w Trzcianie” i poddano ją pod głosowanie. W wyniku głosowania w/w 
uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. 
 

Ad.6. 
 
Przewodniczący Rady Gminy  -  Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 samorządowej instytucji 
kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” i 
przeprowadzono głosowanie. Uchwała został podjęta jednogłośnie 15 głosami za. 
 

Ad.7. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – 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. 
Nie zmieniamy obwodów głosowania tylko lokale wyborcze w Dąbrowie i Mrowli. 
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Dziedzic Adam – Wójt Gminy 
- tj. rzeczywiście pokłosie zebrań wiejskich, chcemy ułatwić dostęp do lokali 
wyborczych dla osób starszych i niepełnosprawnych 
 

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

Ad.8. 
 
Przewodniczący Rady Gminy  -  Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015. Zmiany te wynikają z 
ilości wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy o usunięcie wyrobów 
zawierających azbest. 
 
Przeprowadzono głosowanie , uchwała w/w została podjęta jednogłośnie 15 
głosami za.    
 

Ad.9. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza i przystąpiono do 
głosowania. Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. 
 
Cwynar Aneta – Skarbnik Gminy 

- zmiany dotyczą upoważnienia Wójta Gminy Świlcza do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas określony w zakresie: 

 Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów 
komunalnych do kwoty 1.350.000,00 zł. 

 Dowóz dzieci do placówek oświatowych do kwoty 15.000,00 zł. 

 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych do kwoty 
120.000,00 zł.  

 Ochrona ubezpieczeniowa do kwoty 60.000,00 zł. 
Adam Dziedzic – Wójt Gminy 

- rzeczywiście przed nami przetarg na odbiór odpadów komunalnych i 
dowóz dzieci do placówek oświatowych oraz ochronę ubezpieczeniowa, 
chcemy to zrobić kompleksowo 
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Przewodniczący Rady  - Piotr Wanat 
 - za tydzień  będzie sesja poświęcona w/w zagadnieniom 
 

Ad.10. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Wanat odczytał projekt uchwały w sprawie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy. Chcemy uporządkować gospodarkę odpadami, mnie 
zastanawiało zawsze skąd się biorą odpady na nieruchomościach ,które nie są 
zamieszkałe, oczywiście pomijam tu domy ludowe, czy domy strażaka. 
 
Adam Dziedzic – Wójt Gminy 

- chciałbym aby odpady były odbierane kompleksowo, kończy się okres 
przetargowy w sierpniu, część odpadów odbierała firma TRANS-FORMERS, a 
część ZWiK, chcemy odciążyć śmieciarkę ZWiK , która idzie do sprzedaży, a 
środki z jej sprzedaży przeznaczyć na zakup ciągnika i inny sprzęt. Dotyczy to 
odpadów, które znajdują się przy budynkach użyteczności publicznej tj. 
szkoły, urzędy, przedszkola, ośrodki zdrowia oraz lokale produkcyjne i 
nieprodukcyjne, lokale gastronomiczne i inne. Mając na uwadze stworzenie 
efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ,musimy 
podjąć stosowną uchwałę  
   

Przewodniczący Rady Gminy 
- jak już  wcześniej powiedziałem najbliższa sesja będzie w całości 
poświęcona tym zagadnieniom, 

Pasterz Zbigniew – sołtys wsi Mrowla 
 - czy te odpady będą odbierane w tych samych terminach 
Adam Dziedzic  -  Wójt Gminy 

- nie jestem w stanie w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć, będziemy się 
starali nie zmieniać harmonogramu odbioru tych odpadów 
 

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

Ad.11. 
 
Ostatni punkt to sprawy różne i wolne wnioski. 
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Przewodniczący Rady Gminy  -  Piotr Wanat 
- poinformował, że wpłynęło pismo od Prezesa Sądu Okręgowego, który 
zgłosił kandydaturę na ławnika, 
- przedstawił pismo Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Świlczy , którzy 
zaapelowali do władz Gminy, aby obecne dwie klasy VI nie łączyć w jedną 
klasę gimnazjalną tylko utworzyć dwie odrębne  klasy. 

Radny Kornak Seweryn 
 - czego dotyczyła kontrola w Zespole Szkół w Świlczy 
Adam Dziedzic – Wójt Gminy 

- wpłynęło pismo, które mówiło o pewnych nieprawidłowościach 
występujących w Zespole Szkół, część zarzutów się potwierdziło, część 
znalazło uzasadnienie ,sprawdziliśmy różne kwestie, warunki pracy i 
udzielanie nagród przez dyrektora. Zwróciliśmy uwagę na przestrzeganie 
zasad przyznawania nagród dla nauczycieli 

 - dziękuję  Radzie za udzielenie absolutorium 
- dot. restrukturyzacji zatrudnienia w Urzędzie Gminy, część pracowników 
zmieniło swoją lokalizację zostali przeniesieni na parter chodzi o 
pracowników referatu podatków. Będziemy też zmieniać zatrudnienie w 
Urzędzie Gminy. 
- jeśli chodzi o pismo i warunków nauczania uczniów, to jeżeli podejmujemy  
proces naprawczy to nie wiem czy możemy dokonać jakichś zmian i czy to 
jest zasadne, mieliśmy już takie sytuacje , że w klasie było po 4 uczniów i nie 
przełożyło się to na jakoś nauczania, za 3 lata będzie znowu problem 
demograficzny. Trzeba tak organizować zajęcia aby były z korzyścią dla 
uczniów. 

Radny Kornak Seweryn 
 - czy będzie wgląd do tego protokołu pokontrolnego ? 
Adam Dziedzic  -  Wójt Gminy 
 - tak jak najbardziej 
Radna Duda Barbara 
 - ile tam ma być uczniów 
Radny Kornak Seweryn 
 - 34 albo 35 
Adam Dziedzic – Wójt Gminy 

- jeśli będzie więcej dzieci to podział taki nastąpi, może to mieć związek  
z restrukturyzacją tych godzin, jest to próba dorobienia godzin, musimy 
patrzeć na to kompleksowo i konsekwentnie realizować 
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Przewodniczący Rady – Piotr Wanat 
 -  mieszkańcy zgłaszali mi, że nie świecą się latarnie w Rudnej Wielkiej 
Adam Dziedzic  -  Wójt Gminy 

- takie informacje przekazywać do P. Antosza, jak zmieniają co 10 dni czas 
oświetlenia to potem te światła świecą się cały dzień, niestety koszty musi 
przejąć na siebie Zakład Energetyczny 

Przewodniczący Rady  - Piotr Wanat 
- w czerwcu mamy 3 sesje, jeżeli nie będzie pilnych spraw to pozwolimy 
sobie na okres wakacyjny w miesiącu lipcu 

Adam Dziedzic  - Wójt Gminy 
- na pewno pojawią się przesunięcia w budżecie związane z Ośrodkiem 

Sportu w Trzcianie, spraw dot. Dąbrowy i ogrodzenia w Bratkowicach, 
 ale zrobimy to kompleksowo po miesiącu lipcu 

Przewodniczący Rady  -  Piotr Wanat 
- czy są jeszcze jakieś pytania?, sprawy do rozpatrzenia? Nie widzę 
stwierdzam ,że porządek dzisiejszej sesji został wyczerpany. 
 

Wysoka Rado zamykam obrady IX sesji Rady Gminy Świlcza, które trwały od 
godz.1400  do 1635. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołowała: 
 
Halina  Batóg  
 


