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ŚWILCZA

PROTOKÓŁ Nr 47/2017

XVLlI sesji Rady Gminy Świlcza
z dnia 11 września 2017 r.

XLVII sesję otworzył i prowad ził Przewodn iczący RadyGminy Pan Piotr Wanat, któ ry p ow it a ł wszystkich
zebranych i zaproszonych go ści.
Przewodniczący Rady Gminy Świlcza Pan Piotr Wanat - od czytał kalendariu m wyb orcze wy borów
uzupełn iających do Rady Gminy Świlcza w okręgu Nr 12 w Bratkowicach zarządzonych na dzień 20

sierpnia 2017 r. z kt órego wynika , że Pan Wójcik Bogdan wybrany został radnym Rady Gmin y Świlcza .
N a stę pnie przyjął Ś l ubowa n ie Radnego i wrę czył Panu Bogdanowi Wójcikowi z aświ a d cze nie
stwie rd zające wybór na radnego.
Pan Piotr Wanat - stw ierdził, że we dł ug listy o becno ści na sesji obecnych je st 13 radnyc h co stanowi
quorum, przy którym Rada może obradować i pod ejmowa ć u chwały . Wszyscy radni otrzymali
materiały i ustalony porząd ek sesji, kt óry przedstawia się następująco :
1.

Przyjęcie proto kołu

z poprzedniej sesji.

2. Informacja z realizacj i

uchwał, d z iałal no ści

Wójta i

Urzędu

Gminy.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały bud żetowej Gminy Świ lcza na rok 2017.
4.

Podjęcie uchwały zmie ni ającej uchwałę

w sprawie zmian Wie lole tn iej Prognozy Finansowej

Gminy Świlcza
5.

Podjęcie uchwały

w spraw ie udzielenia pomocy fi nansow ej Powiato wi Rzeszowskiemu.

6. Podjęcie uchwały w spraw ie zmiany uchwały bud żetowej Gminy Świl cza na rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statut u Gminy Świ lcza
8.

Podj ęci e

uchwały

zmi e n iaj ą cej

uchwałę

9.

Podjęcie uchwały zm ieniająca uchwałę

w sprawie określ en i a sa m o rzą d owyc h j ednostek
budżetowych Gminy Świlcza, które gromad zą dochody na wydzielonym rachunku, ż ró deł
tych dochodów oraz ich przeznaczenia a ta kże sposobu i t ryb sp o rządzani a planu
finansowego tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, dokonywania zmian w tym
planie i jego zatwierdzania .

10.

Podjęcie uchwały w sprawie trybu przeprowadze nia konsultacji z mieszkańcami w
przedmiocie wyłączen ia części obszaru z sołectwa Świ lcza i włączen i a t ego obszaru do
sołectwa Wo liczka

w sprawie utworzenia gminnej jednostki
bud żetowej - Centrum U sług Wspólnych Gminy Świlcza.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru WiceprzewodniczącegoRady Gminy Świl cza.
12. Sprawy

różn e

Na stępnie zgłosił

i wo lne wn ioski.
dwa dodatkowe pun kty do

porząd ku

obrad, a mi anowicie:
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1) Podjęci e uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu o nazw ie " Diagnoza pot rzeb edukacyjnych
na poziomie przedszkolnym w gminie Świlcza, w konte kście realizacji wsp arcia or az
zachowania trwało ści utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn.
" Utworzenie i fun kcjonowanie miejsc wychowa nia przedszkol nych w m iejscowo ścia ch Świlcza
i Rudna Wielka na lata 2017-2020" .
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały bud żetowej Gminy Świl cza na rok 2017.
Przystąpiono

do głosowa n ia

Za przyjęciem

porządku

porządku

obrad

obrad wraz ze zmianami.

głosowało-B

Przeciw-O
Wstrzym ało się

- O

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad wraz ze zmianami, w zw iązku z tym przystąpiono
do jego realizacji.
Ad.1) .

Protokół

z XLVI sesji Rady Gminy został przyjęty bez uwag.

Ad. 2). Informacje z realizacji uchwał, działalności Wójta i
Dziedzic Wójt Gminy Świlcza.

Urzędu

Gminy

przedstawiła Pan Adam

Ad. 3). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.
Pan Piotr Wanat -

odczytał

projekt

uchwały.

Pan Marcin Zańczak - przedstawił - pozytywną opin ię Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środowis ka i Spraw Regulaminowych .
Pan Seweryn Kornak - zauważył, że przeniesienie planu wydatków dokonuj e się miedzy innymi w
związku z po trzebą zapew nienia środków na budowę boi sk sportowych przy sz kołach i zat rudnienie
instruktorów w siłown i przy Zespole Szkól w Świlczy, w związku z tym zadał pytanie przy których
szkoła c h, będzie budowa tych boisk i o liczbę inst rukt orów oraz podanie informacji na jakich
war unkach będą obecni na siłown i?
Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy - wyjaśnił. że w Zespole sz kół jest dwóch instru ktorów. Natomiast
budowa boisk sportowych była zaplanow ana w bud żecie przy szkołac h w Trzelanie. M rowli i przy
Szkole Podstawo w ej Nr 2 w Brat kow icach. Ś rod ki te przeno si się w zw iąz ku na oczekiwanie na
d ecyzję w sprawi e do finansowania.
Następnie szczegóło wo przedsta wił aktualną syt u a cję
dotyczącą wniosków i inwestycji w tej materii.
Przystąpiono do głosowania

W glosowaniu wz ięło udział - 13 radnych
Za podjęciem

uchwały głosowało-B

Przeciw-O
Wstrzymało s ię

- O

Rada Gminy jednogłośnie 13 głosam i za podjęła w/w uchwałę
Ad. 4). Podjęcie uchwały
Finansowej Gminy Świlcza.

zmieniającej

uchwałę

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
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Pan Piotr Wanat - odczytał proj ekt u chwały i po informował, że do projektu
zgłoszo na zmiana. Zmiana ta doty czy zapisu w § 2 oraz dop isania § 4.

uchwały zo stała

Pan Marcin Żańczak - przedsta wił po zytywną op in ię kom isji Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Ś rodowiska i Spraw Regulaminowych, zazna czył jed nak, że opiniowany był proj ekt
uchwały w pierwszej wersji przed naniesieniem zmiany.
Pani Aneta Cwynar Skarbnik Gminy - wyj aś niła, że zmiana dotyczy upowa ż n i en ia Wójta do
przekazywania u p rawnień kierownikom gminnyc h je dnostek organizacyj nych do zaciągan ia
zo bowiązań zwią zanych z realizowanymi przed sięwzię ciam i, kt óre będą reali zowan e przez te
jednostki.
Przystąpiono

do glosowania

W głosowaniu
Za podjęciem

wzięło udzia ł

- 13 radnych

uc hwa ły głosowało

- 12

Przeciw-O
Wst rzym a ło się

- 1

Rada Gminy w iększo ścią
Ad. S). Podjęcie

głosów podj ęła

uchwały

Pan Piotr Wanat -

w/w

uchwałę

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu .

odczytał

projekt

uchwały.

Pan Marcin Żańczak - p rzedstawił po zytywną opin ię Kom isji Finansów publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środow iska i Spraw Regulaminowych z uzupełn ien iem , że jest to budowa chodni ków
w miejscowości Trzciana i Bratkowice .
Pan Tadeusz Pachorek -

wyja śnił, że

dofinansowanie śro d ków gminy oscyluje m ięd zy 3S%, a 40%.

Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza - po informował, że Gmina Świ lcza stara się realizować
wspólnie z Powiatem Rzeszowskim przedsięwzięcia dotyczące poprawy bezpi eczeństwa przy
drogach powiatowych .
Przystąpiono

do

W głosowan iu
Za podjęciem

głosowania

wz ięło ud ział

-13 radnych

u chwały głosowało

- 13

Przeciw -O
Wstrzymało się

- O

Rada Gminy jednogłośnie 13 glosami za podjęła w/w uchwałę.
Ad.6). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.
Pan Piotr Wanat W głosowan iu
Za

od czytał

wzięło udział

projekt

uchwały.

-13 radnych

podjęciem uch wa ły gło sowało

- 13
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Przeciw-Q
Wstrzymało się

- Q

Rada Gminy jednogło śn ie 13 głosam i za podjęła w/w

uchwa łę .

Ad.7). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Świlcza
Pan Piotr Wanat Organizacyjnych.
W glosowaniu
Za

odczytał

wzięło udział

projekt

uchwały i wyja śnił, że

zmiany dotyczą wy kazu Gminnych Jednostek

- 13 radnych

podj ęciem uchw ały głosowało

- 13

Przeciw-Q
Wstrzymało s ię

- Q

Rada Gminy jednogłośnie 13 głosam i za podjęła w/w

uchwałę .

Ad. 8). Podjęcie uchwały zmien iającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki
- Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza.
Pan Piotr Wanat W głosowaniu
Za

odczytał

wzięło udział

projekt

budżetowej

uchwały.

- 13 radnych

podjęciem uchwały gło so wało

- 13

Przeciw -Q
Wstrzymało się

- Q

w sprawie określenia samorządowych jednostek
budżetowych Gminy Świlcza, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych
dochodów oraz ich przeznaczenia a także sposobu i tryb sporządzania planu finansowego tych
dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, dokonywania zmian w tym planie i jego zatwierdzania.

Ad.9).

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę

Pan Piotr Wanat W

związku

projekt

z brakiem dyskusji

W głosowa ni u
Za

odczytał

wzięło ud z iał

uchwały.

przystąpiono

do głosowania .

- 13 radnych

podjęciem uc hwa ły głoso wało-B

Przeciw -Q
W strzymało s ię

- Q

Rada Gminy jednogło śnie podjęła w/w uchwałe.
Ad. 10). Podjęcie uchwały w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w
przedmiocie wyłączenia części obszaru z sołectwa Świlcza i włączenia tego obszaru do sołectwa
Woliczka.
Pan Piotr Wanat -

odczytał

projekt

uchwały i otworzył dys kusję.

s
Pan Seweryn Korna k - zgłosił dwie pop rawki do projektu uchwały. Pierwsza poprawka dotyczy
po słowie " ... o pow ierzchni" skrótu " ok .." w § 1 i § 2 z uwagi na to, że wskazana
pow ierzchnia jest z dokładnością do metra kwadratowego i skrót o koło jest niewłaściwy. Druga
poprawka dotyczy § 2 który brzmi " Stanowisko mieszkańców zostanie wyra żon e w formie uchwał na
Zebraniach wiejskich , będących wynikiem głosowania..." i zaproponował, aby przed słowem
" gło so wa n i a " dodać słowo " t aj nego" głosowania , uzasadniając to tym, że wyra żen ie pog lądu na ten
temat jest poglądem politycznym do którego mieszkańcy maja prawo żąda ć zapewnienia takich
warunków technicznych, które by spowodowały możliwość oddania ni e skrę powa n ego i tajne go głos u .
wykreślenia

Pan Kazim ierz Qzime k Radca Prawny- wyjaśnił, że należy najpierw zapoznać s i ę ze statutem sołectwa,
gdyż w projekcie uc hwały jest zapis, że głosowanie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w
Statutach.
Pan Seweryn Kornak - nie zgo d ził się z wypowiedzią Pana Radcy Prawnego z tego wzgl ędu, i ż t ryb i
sposób przeprowadzenia tego typu konsultacji ustala Rada Gminy w uchwale i Rada jest do tego
wład na .

Podczas sprawdzania Statutu sołectw, Pan Piot r Wanat
takich konsultacji np. w Rzeszowie oraz Gminie Świlcza .
Pan Sew eryn Kornak w § 2 w wersie 2 :
" ... będących wynikiem

zgłosił poprawkę

głosowania ..."

po

do projektu

słowie

przypomniał różne

uchwały polegającą

wy nikiem

dodać słowo

formy przeprowadzania

na dodan iu

słowa

" tajnego"

" taj nego" .

Pan Kazimierz Qzim ek Radca Prawny - poinfo rmowa ł, że w Statucie Sołectwa Świlcza w § 8 pkt S jest
zapis który mówi " zebranie może postanowić o przeprowadzeniu nad ko n kretn ą sp rawą głosowan ia
tajnego"
Pan Piotr Wanat - stw ierdził,
w sposób tajny.

że

musi

być uchwała

zebrania wiejskiego aby móc

przeprowadzić

głosowanie

Pan Seweryn Kornak - odniósł się do treści pkt 2 § 1 projektu uchwały którą można rozumieć trochę
inaczej " konsult acje zostaną przeprowadzone na zebraniach wiejskich, które zostaną zwołane
i przeprowadzone zgodnie z zasadami i Stat ut em sołectwa", , a więc Rada Gminy ustala try b.
Pan Pio t r Wanat

-poddał

pod

głosowanie zgłoszona

po p ra w kę,

która w § 2

będz ie

brzm ieć

następują co :

" St anowi sko mieszkańców zostanie wyrażo ne w formie u chwa ł Ze brań Wiejskich , będą cych wynikiem
taj nego głosowania uczest ników tych Zeb rań w odpowiedzi na n astęp ujące pytania: .....n Czyli po słowie
wynikiem dodaje się słowo "tajnego"
W głosowaniu

wzięło udział

13 radnych

za przyjęciem poprawki w zaproponowanym
Przeciw-7
Wstrzymało się

Rada Gminy

- 1

pop ra wkę odrzuciła .

kształcie głosowało

- S
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Pan Piotr Wanat - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie trybu przeprowadzenia
konsultacji z m ieszkańcami w przedm iocie wyłączen ia czę ści obszaru z sołectwa Świlcza i włączenia
tego obszaru do
Głosowało

sołectwa

Woliczka

13 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9
Przeciw-2
Wstrzymało się

- 2

Rada Gminy uchwałę przyjęła większością głosów .
Ad.U). Podjęcie uchwały w sprawie wyboru WiceprzewodniczącegoRady Gminy Świlcza.
odczytał

Pan Piotr Wanat zgłaszanie

uchwały

projekt

związku

w

z tym ,

że

wybory

będą

tajne

poprosił

o

kandydatów do Komisj i Skrutacyjnej.

Pan Seweryn

Kornak

Wicep rzewodniczącego

Pan Piotr Wanat·
zanotować

zaproponował

-

aby

najpierw

zgłaszać

kandydatury

na

funkcję

Rady.

stwierdził, żeby można było zgłosić

kandydata to Komisj a Skrutacyjna musi go

prowad zi ć j uż listę .

i

Przy stąpiono

do

zgłaszania

Pan Piotr Wanat -

kandydatur na

zgłosił kandyd a turę

członków

Komisji Skrutacyjnej.

Pani Natalii Skuby -

Więcław,

która

wyraziła zgodę.

Pan Tomasz B iały zgło sił kandydaturę Pan Seweryna Kornaka, który wyraził zgodę.
Pan Piotr Wanat zgłosił kandydaturę Pana Tomasza Salacha, który wyraził zgodę.
Komisja Skrutacyjna
Przystąpiono

Pan Tomasz

do

została

zgłaszan ia

wybrana.

kandydat ur na fu nkcje

Biały zgłosił kandydaturę

Wiceprzewodn iczącego

Rady Gminy.

Pani Barbary Budy, która wyraziła zgodę.

PrzewodniczącyRady Gminy Pan Piotr Wanat - przypomniał, że w Statucie Gminy Św ilcza j est zapis,

l

że Wiceprzewodniczący

Rady Gminy nie

mo że pełn ić

funkcji

Przewodniczącego

Komisj i. W

zwią zku

z

tym, j eże li Pani Barbara Buda zostałaby wybrana na Wiceprzewodnicząca Rady, musi złożyć rezygnację
z pełnienia funk cji Przewodniczącej Komisji.
Pan Kazimierz Ozimek Radca Prawny W
i

zw i ązku

z tym,

że

nie

zgłoszono

udała się p rzygotowywać

Oczekując

karty do

potwi erd ził, że

ta

wy kład nia

jest

prawid łowa .

innych kandydat ur, Komi sj a Skrutacyjna

opu ściła sa lę posied zeń

głosowan i a .

na powrót Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Rady Gminy postanowił przej ść do

ostatn iego punktu czyli do spraw ró żnych .
Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza - p rzekazał i nfo rm a cję dla m iesz ka ńców Wo Jiczki i Brat kowic
odnośn ie

postulatów, które były zgłaszane na zebraniach wiejskich, ich procedura już jest realizowana.
W najbliższym czasie odbędą się dwa uroczyste otwarcia, pierwsze to Dom Sportowca w Świlczy
i drugie to tak zwany Lasek w Mrowli. N astępnie poruszył kwestia II etapu wykonania dróg , które będą
wyko nywane na bieżą co i p oinformował, że ruszają prace przy dro gach powiatowych, je że li chodzi
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o chodn iki. Kończy się proces termomodernizacji budynków o światowych i czas przygotowywa ć s i ę do
nowego roku budżetowego i w zwią z k u z tym zwrócił się z prośbą o składanie i przed kład ać je do końca
września .

Pan Zbigniew Pasterz sołtys Sołectwa Mrowia - odniósł się do Dożyn ek Gminnych i pod ziękował
wszystkim uczestnikom i organizatorom. Podziękował również za siłownie plenerową, z której wszyscy
są zadowolen i. Zwrócił się z zapytaniem do Wójta czy ścież ki z kru szywa będą inaczej wyglądały, bo
obecnie niezbyt wy godnie się po nich chod zi..
Pan Adam Dziedzic - wyjaś nił, że alejki nie
wszyst kich prac ziemnych.

są

jeszcze

zako ń czo n e, będą

on e za stabil izowane po

zako ńcze ni u

Pan Ryszard Franczyk sołtys wsi Bratkowice - przypomn iał o sprawie dotyczącej
dom ach i stod oła c h zn ajdują cych się przy dro gach gm innych i pow iato wyc h.
Pan Adam Dziedzic -wyjaśnił,
Pani

Stanisława

zosta ła

Szmigiel

że

rozwalających się

sprawy własn ości są bardzo trudne i t rzeba się wy kazać

sołtys

wsi

Błędowa Zgłobieńska

-

podziękowała

za pomoc

ci e rpliwością .
dz ięk i

której

otwarta szkoła w Błędowej Zglobieńskiej . Jednocze śn ie za pyta ła o budowę chodn ika w kierunku

sz ko ły.

Pan Adam Dziedzic - prze ka zał informa cję od Za rzą d u Dróg Pow iatowych, że obecnie jest etap
wyłonien ia wy konawcy. Ze względu na brak siły roboc zej, sprawy dotyczące wy konawstwa
przeciągnęły się. Deklaracje są takie, że prace będą się za czynały w pa ździernik u .
Komisja Skrutacyjna

powróciła

Pani Natalia Skluba-

na salę

posied zeń.

Wiecław Przewodnicząca

Komisji Skrutacyjnej -

po inform owa ła , ż e

komi sja

ukonstytuowała się . N a stępni e

Poinformowała, że ka żdy

Komisja spra wd ziła urnę do głosowan ia i stwierd ziła , że urn a jest pusta.
radny ma do oddania jeden głos. Karta do głosownia j est formułowana

w ten sposób, że decyduje się w głosowaniu tajnym czy Pani Barbara Buda jako zgłoszo n y kandydat na
Wi cep rzewod n icząca Rady Gminy Świlcza zostan ie Wiceprzewod n icząca czy nie, do wyboru jest jedna

z dwóch odpowiedzi TAK lub NIE.
Przystąpiono

do wydawania kart do glo sowania.

Pani Natalia Skuba -Więcław -

odczytywała

w

kolej ności

alfab etyc znej radnych, któ rzy odb ierali

ka rt ę

do głosowani a i potwierdzali jej wyda nie i odb iór wła sno rę cznym podp isem .
Przewodnicząca

wyczytywała

Komisji Skrutacyjnej

-stwierdziła, że

wydano 13 kart do

głosowan ia . Następnie

kolejno radnych, którzy wrzucali karty do głosowania do urny.

Komisja Skruta cyj na -

wyszła

z Sali pos iedzeń w celu policzenia

głosów .

Ko rzystając

z chw ili oczekiwa nia na komisje S kruta cyj n ą Pan Piot r Wan at pop rosił Pana Bogdana
Wójci ka o przedstawienie się i w skazanie przez niego komi sji w któ rej chcia ł by pracowa ć.
Pan Bogdan Wójcik radny Rady Gminy - pokrótce się przedstawił i wskazał Komisję w której chciałby
pracować tj . Ko m isję Finansów Publicznej, Gospodar ki Ochrony Środowis ka i Spraw Regulaminowych .
Przewodniczący Rady Gminy Świlcza - ogłosił S-min prze rwę te ch n iczną .

Po przerwie.
Przewodniczący

Rady Gminy - stwierdził, że po przerwie na Sali posiedzeń jest ob ecnych 13 radny ch.
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Pani Natalia
W wyniku
Głosowało

Oddano

Skuba-Wiecław- odczytała protokół

głosowania

stwierdza

się, że

Komisji Skrutacyjnej .

wydano kart do

głosowania

- 13

-13 radnych

głosów ważnych

Głosów nieważnych

- 12

- 1

Głosów

na TAK oddano - 8

Głosów

na NIE oddano - 4

Komisja stwierdza, że kandydatka Pani Barbara Buda otrzymała

bezwzględną większość głosów

na TAK

oddanych za jej wyborem i tym samym została wybrana na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady
Gminy Świlcza .
odczytał

Pan Piotr Wanat -

projekt

uchwały w

sprawie wyboru

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Świlcza .
Przystąpiono

do

głosowania

Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 13
Przeciw -O
Wstrzymało się

- O

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Pani Barbara Buda - podziękowała za głosowanie i poinformowała, że złożyła na ręce
Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza rezygnację z funkcji Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury,
Zdrowia i Polityki Społecznej.
Ad.l2). Podjęcie uchwaływ sprawie przyjęcia dokumentu o nazwie "Diagnoza potrzeb edukacyjnych
na poziomie przedszkolnym w gminie Świlcza, w kontekście realizacji wsparcia oraz zachowania
trwałości utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn. "Utworzenie i
funkcjonowanie miejsc wychowania przedszkolnych w miejscowościach Świlcza i Rudna Wielka na
lata 2017·2020" •
Pan Piotr Wanat -

odczytał

projekt

uchwały.

Pan Adam dziedzic Wójt Gminy Świlcza - wyjaśnił, że ten wniosek to pokłosie spotkań z radami
Rodziców i Dyrekcjami Szkół w zakresie zwiększenia ilości miejsc w oddziałach przedszkolnych. Można
tu pozyskać wsparcie ze środków pozabudżetowych na realizację, a polega na tym , że zwiększa się ilość
miejsc i na to dziecko jest dofinansowanie.
Przystąpiono

do glosowania

W głosowaniu

wzięło udział

13 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 13
Przeciw- O
Wstrzymało się

- O
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Ad.13). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 .
Pan Piotr Wanat W

związku

odczytał

projekt

z brakiem dyskusji

W głosowaniu

wzięło udział

uchwały i otworzył dyskusję .

przystąpiono

do

głosowania .

13 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowało - 13
Przeciw- O
Wstrzymało się

- O

Rada Gminy jednogłośnie

podjęła uchwałę .

Ad.14). Sprawy różne i wolne wnioski
Pan Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza - zachęcił do brania udziału w imprezach, spotkaniach
gminnych i lokalnych z uwagi na to, że obecność członków Rady Gminy podnosi prestiż imprezy.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
RadyGminy Świlcza która trwała od godz. 16.00 do 17.45.

Protokołowała: Bożena

zamknął

obrady XLVII sesji

Pieta
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