
 
 

Protokół     Nr III/2014 
 z   S e s j i   R a d y   G m i n y   w    Ś w i e r c z  o w i e 

z dnia 15 grudnia 2014 roku  
 
 
           Obrady sesji otworzył przewodniczący Rady Adam Janas  witając Wójta Gminy 
Pana Andrzeja Gosławskiego, kadrę kierowniczą urzędu gminy, kierowników i dyrektorów 
jednostek organizacyjnych , radnych i sołtysów. 
 
Porządek obrad sesji : 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad. 
2. Interpelacje radnych. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) w sprawie powołania  składów osobowych stałych  komisji Rady Gminy  w 
Świerczowie  i ustalenia przedmiotu działania każdej komisji , 

b) zmiany w budżecie w 2014 roku, 
c) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,  
d) udzielenia pożyczki długoterminowej dla instytucji kultury- Gminnego Ośrodka 

Kultury w Świerczowie, 
e) zmiany uchwały w sprawie diet radnych i sołtysów, 
f) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów, 

4. Wolne wnioski i zapytania. 
5.Zamknięcie obrad sesji. 

 
Do p-tu 1. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach uczestniczy 
15 radnych/stan ustawowy 15 / co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych 
uchwał. 
Za przyjęciem  porządku obrad głosowało 15 radnych, porządek obrad sesji przyjęty 
został jednogłośnie.  
 
Do p-tu 2. 
 
Interpelacji nie zgłoszono. 
 
Do p-tu 3. 
 

a) Przewodniczący Przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania  składów 
osobowych stałych  komisji Rady Gminy  w Świerczowie  i ustalenia przedmiotu 
działania każdej komisji .Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu. 
Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr III/3/2014 w sprawie powołania 
składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Świerczowie i ustalenia 
przedmiotu działania każdej komisji. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie, 

b) projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie w 2014 roku  wraz ze wszystkimi 
załącznikami omówiła Skarbnik Gminy, 



 
- Radny Roman Żołnowski poprosił o wyjaśnienie co oznacza zapis  zadania 
statutowe, wyjaśnienie kwoty przeznaczonej na dowozy do szkół oraz zwiększenie 
wydatków w kulturze fizycznej,  
Skarbnik wyjaśniła, że zadania statutowe są to wszystkie zadania  takie jak np. 
materiały, usługi, energia ,ścieki ,a więc grupy zadań, które nie są wynagrodzeniem. 
Na dowozach  do szkół wystąpiły oszczędności ponieważ po przetargach zakupujemy 
bilety miesięczne za które płacimy tylko połowę ceny ,a pozostała część płacona jest 
przez Urząd Marszałkowski. 
Zwiększenie wydatków w kulturze fizycznej wynika z opłat za sprzątanie hali sportowej 
w Świerczowie oraz zakupu opału. 
Radny zapytał również czy można w załączniku z inwestycjami zamieścić dodatkową 
rubrykę dotyczącą stanu realizacji poszczególnych inwestycji. Pani Skarbnik 
poinformowała , że  załączniki sporządzone są na podstawie ustawy o finansach 
publicznych i dodatkowych rubryk nie można dodawać. 
 
- Radny Grzegorz Paduch zapytał o PSZOK  ,czy to oznacza, że nie będziemy tego 
zadania realizować. Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie zdążymy z realizacją w tym roku, 
zadanie to będzie realizowane w następnych latach. 
 
- Edyta Więckowska  zapytała o środki na drogę w Goli, Skarbnik wyjaśniła, że 
zaplanowane środki były na dokumentację. Zaciągnięte kredyty są mniejsze od 
planowanych ze względu na przełożenie zadań do wykonania. 
 
Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr III/4/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy 
w 2014 roku, za uchwałą głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została 
jednogłośnie. 
 
c)  projekt uchwały w sprawie  zmiany w wieloletniej prognozie finansowej omówiła 

Skarbnik Gminy, przewodniczący przedstawił uchwałę Nr III/5/2014 w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej, za przyjęciem uchwały głosowało 15 
radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

  
d)  projekt  uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla instytucji 

kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie omówiła Skarbnik Gminy. 
 

Radny Roman Żołnowski zapytał czy to co jest zrobione w parku w Świerczowie to jest 
wszystko co miało być czy będzie jeszcze coś robione. Dyrektor GOK wyjaśnił, że 
jeszcze będą stoły do tenisa oraz stoły na grę szachy. Umowa na zadanie została 
podpisana dopiero w listopadzie i do końca roku nie będzie zadanie rozliczone. Całość 
zadania to kwota 37 tys.zł z tego 25 tys.zł otrzymujemy  z Urzędu Marszałkowskiego 
pozostała kwota to udział własny gminy. 
 
Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr III/6/2014, za przyjęciem uchwały głosowało 
12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciw nie było. Uchwała 
przyjęta została większością głosów. 
 

 
e) projekt uchwały Nr III/7/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/159/2012 Rady 

Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zasad wypłacania i 



wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, 
Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i sołtysów 
przedstawił Przewodniczący Rady Pan Adam Janas. Zmiana dotyczy pobierania 
jednej diety w przypadku pełnienia 2 funkcji jednocześnie tzn. radnego i sołtysa.Za 
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie, 

 
f) projekt uchwały Nr III/8/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Świerczów przedstawił Przewodniczący Rady Adam Janas, za przyjęciem uchwały 
głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. Wysokość 
wynagrodzenia pozostawiono bez zmian do wysokości wynagrodzenia 
poprzedniego Wójta. 

 
Do p-tu 4. 
 

  
Sołtys wsi Świerczów Idczak Zdzisław zapytał czy jest jakaś ustawa ,która nakazuje 
wykorzystanie urlopu ,czy można nie wypłacić ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. 
Wójt Gminy Pan Andrzej Gosławski wyjaśnił, że sprawy urlopu wypoczynkowego reguluje 
ustawa kodeks pracy. Zgodnie z kodeksem pracy zaległy urlop należy wykorzystać do 
końca września roku następnego. W przypadku stanowiska z wyboru należy wypłacić 
należną odprawę i ekwiwalent za urlop. 
 
Sołtys wsi Mariusz Herman zapytał co się stanie z funduszem sołeckim wsi Miejsce,który 
nie zostanie wykorzystany w tym roku. 
Wójt Gminy Pan Andrzej Gosławski wyjaśnił, że fundusz sołecki jest wyodrębnioną 
częścią budżetu gminy do wykorzystania na dany rok. Jeżeli nie zostanie wykorzystany 
zgodnie z uchwałą danego sołectwa na zadanie określone w uchwale to będzie stanowić 
nadwyżkę budżetową i rada gminy zadecyduje na co będzie przeznaczony. 
 
Z-ca Przewodniczącego Rady Andrzej Hrycyszyn poruszył sprawę ulicy Parkowej             
w Miejscu, czy można środki funduszu przeznaczyć na dokumentację  .Wójt  Gminy Pan 
Andrzej Gosławski poinformował, że ulica ta jest wpisana do rejestru zabytków 
Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków i określone zostały warunki jej wykonania, może 
być wykonana tylko z kostki granitowej lub naturalnego kamienia. 

 
 
Przewodniczący zamknął  obrady  sesji dziękując wszystkim za udział.  
  
Na tym obrady sesji zakończono, protokółowała :Teresa Cieplik  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Adam Janas 

 
 
  
 


