PROTOKÓŁ Nr VII/2011
z VII sesji Rady Gminy Świdnica
z dnia 24 marca 2011r.

W dniu 24 marca 2011r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Ogrodowej Nr
37 w Świdnicy odbyła się siódma sesja Rady Gminy Świdnica. Godzina rozpoczęcia sesji:
1300, zamknięcia obrad:1500.
Obecnych było 13 radnych. Nieobecni: Jan Bitka, Maciej Białek.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył siódmą sesje Rady Gminy Świdnica. Przywitał
przybyłych na sesję radych, sołtysów, gości, przedstawiciela Policji oraz przedstawiciela
Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.
Poinformował o zmianach w porządku obrad:
- wykreślenie punktu 3 l – podjecie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy
Świdnica oraz dla sołtysów.
- po punkcie „Wolne wnioski” dodano punkt „Sprawozdanie wójta w okresie miedzy
sesyjnym”.
- punkt 4 będzie miał brzmienie „Informacja Rady Gminy Świdnica w sprawie dalszego
finansowania, wobec nie wywiazywania się LKS Błękitni z umów zawartych z Gminą
Świdnica”.
Do zmian w porządku obrad uwag nie wniesiono.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Wolne wnioski i informacje.
Sprawozdanie wójta w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a)
ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy
Świdnica
b)
udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra (Hospicjum oraz Izba
Wytrzeźwień);
c)
funduszu soleckiego;
d)
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Świdnica oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzonowie;
e)
uchwalenia Programu lakowania zębów u dzieci i młodzieży w Gminie Świdnica;
f)
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób z terenu Gminy
Świdnica w ośrodkach wsparcia;
g)
uchylenia Uchwały Nr VI/5/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 lutego 2011r. w
sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Świdnica
na lata 2009-2020;
h)
zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Świdnica na lata
2009-2018;
i)
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od
nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości
wynagrodzenia za inkaso;
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zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2011;
zmiany do uchwały Nr III/75/10 Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2011-2021.
Informacja Rady Gminy Świdnica w sprawie nie wywiązywania się LKS Błękitni
z umów zawartych z Gminą Świdnica.
Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 1 grudnia, 30 grudnia 2010r.
Interpelacje, zapytania radnych.
Zamknięcie obrad.
j)
k)

5.
6.
7.
8.

Ad 2. Wolne wnioski.
Wójt poinformował o zakończonych wyborach sołtysów i rad sołeckich. W Koźli, Radomii
oraz Piaskach wybrano nowych sołtysów.
Wójt podziękował za współpracę Pani Grażynie Jagodzie oraz Pani Władysławie Felińskiej.
Pani Jakubczyk powiedziała, że z jej obliczeń wynika, iż PKS oprócz zysków ze sprzedaży
biletów miesięcznych i dopłat z gminy, średnio miesięcznie uzyskuje 30 tys. dochodu na
biletach jednorazowych. W związku z tym, w imieniu mieszkańców ulicy Bunkrowej, prosi
o przekazanie swoich uwag do PKS-u. Wnioskuje, by autobusy o godzinie 7.30, 14.45, 15.45
zajeżdżały na ul. Bunkrową. Jest to niecałe 1700 m, więc prosi o uwzględnienie swojej
prośby.
Poprosiła, by jej wniosek został zapisany w protokole, ponieważ w roku poprzednim na sesji
zwracała uwagę na problem meszek, który nie został zapisany w protokole. Otrzymała
informacje, że wykonano badania, które potwierdziły, iż w ciekach wodnych larw meszek nie
ma i opryski są niepotrzebne. Jednak okazało się, że meszek było bardzo dużo. Wyraziła
nadzieję, że wójt zrobi wszystko, by tego problemu już nie było.
Wójt odniósł się do pytania w sprawie kursowania PKS-u. Odpowiedział, że obecnie zbierane
są sugestie od mieszkańców dotyczące kursowania autobusów PKS na terenie całej gminy.
Zostaną one przekazane na spotkaniu z przedstawicielami PKS-u.
Poinformował, że Urząd Gminy otrzymał informacje w sprawie meszek, że meszki nam nie
grożą, dlatego też nie było zaplanowanych oprysków. Dodał, że nie wie czy w tym roku będą
podjęte jakieś działania w tym zakresie. Na obecny rok na opryski nie została zabezpieczona
kwota w budżecie.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że w protokołach znajdują się najważniejsze sprawy.
Niemożliwe jest zapisanie słowo w słowo wszystkich wypowiedzi, ponieważ byłby to
laborant na wiele stron. W protokołach znajdują się najważniejsze informacje, opinie,
zapytania itd. Trudno by było zawszeć wszystkie informacje.
Sołtys wsi Radomia zgłosiła problem z dzikami, które podchodzą pod posesje mieszkańców
wsi. Dziki wyrządzają szkody, a mieszkańcy nie czują się bezpiecznie Poprosiła o pomoc
w tej sprawie.
Podziękowała za nowy plac zabaw, wybudowany w ramach „Dużego projektu”.
Wójt powiedział, że zobowiąże Koło Łowieckie „Jeleń”, które odpowiada za ten teren, do
przeprowadzenia akcji przepędzenia dzików i użycia środków odstraszających.
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Pani Gabriela Leśniak powiedziała, że po wyborach samorządowych dwa komitety usunęły
swoje plakaty, lecz ogłoszenia jednego z komitetów wiszą jeszcze do dziś. Należy
dopilnować, by zostały one usunięte.
Pan Dariusz Kluj zapytał, dlaczego nie ma jeszcze opublikowanych protokołów z sesji
z bieżącego roku i jaki jest czas na ich opublikowanie.
Przewodniczący odpowiedział, że z powodu natłoku różnych spraw są pewne zaległości,
które do kolejnej sesji powinny być już nadrobione. Osoba, która pisze protokoły zajmowała
się obecnie przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów sołtysa i rady sołeckiej w każdej
wiosce. Czas na zamieszczenie tych protokołów to ok. 2 tygodni.
Sołtys wsi Drzonów powiedziała, że Drzonów jest wioską turystyczną - przyjeżdża dużo
osób, by zwiedzić Lubuskie Muzeum Wojskowe. Niestety drogi we wsi są bardzo złym
stanie. Droga od krzyżówki w stronę oczyszczalni jest na całej szerokości pokryta dziurami.
Nie można przejechać samochodem ani przejść. Jest to około 300 m. Miedzy innymi w tej
sprawie pisała pisma do PZZD o remont tej drogi. Otrzymała odpowiedź, że nie ma na to
środków.
Radny Sławomir Wziętek zgłosił dziury na zakręcie na ulicy Wandy Komarnickiej
w Wilkanowie. Dodał, że jest to ostry i niebezpieczny zakręt. Dziury w tym miejscu mogą
spowodować jakieś zdarzenie drogowe. Sprawę należy szybko załatwić.
Przedstawiciel PZZD poinformował, że od kwietnia ruszą remonty cząstkowe dróg
powiatowych.
Radny Sławomir Wziętek powiedział, że podczas zimy drogi nie były odśnieżane z samego
rana, przez co mieszkańcy mieli problemy z dojechaniem do pracy bądź szkoły. Prosi, by
wysyłać pługi odpowiednio wcześniej, by nie było podobnego problemu podczas kolejnej
zimy.
Radny Adamczak zgłosił rozwarstwienie drogi na Osiedlu Przylesie w Wilkanowie. Należy
zgłosić to w ramach gwarancji.
Radny Sławomir Wziętek dodał, że podobny problem jest na ulicy Kosowej.
Przewodniczący Rady powiedział, że należy przyjrzeć się dokładnie drogom w gminie
i poprosił sołtysów, by ewentualne uwagi kierowali bezpośrednio do Urzędu Gminy lub do
służb odpowiedzialnych za utrzymanie.
Pani Władysław Felińska zgłosiła, że gruntowa droga powiatowa z Piasek w kierunku
Niwisk jest nieprzejezdna. Utrudniony jest zwłaszcza przejazd w okolicy mostku.
Pani Gabriela Leśniak powiedziała, że uchwała w sprawie diet dla radnych została zniesiona
z porządku obrad dzisiejszej sesji, lecz wnioskuje, by gdy dojdzie do głosowania nad uchwałą
w tej sprawie, glosowanie to było jawne i by w protokole imiennie zapisać kto jak głosował.
Wnioskuje, by taka informacja była zawarta w „Wójtowych Informacjach”. Mieszkańcy chcą
również poznać projektodawców tej uchwały. Powiedziała by osoby, które złożyły wniosek
publicznie się do tego przyznały.
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Wójt odpowiedział, że skonsultuje z przewodniczącym, jaką informacje umieścić w „WI”.
Radny Rafał Adamczak powiedział, że był jednym z głównych wnioskodawców.
Pan Dariusz Kropiwa powiedział, że w dniu 21 marca załatwiał sprawy w Urzędzie Gminy
u pana Kotarzewskiego. Pan Kotarzewski podczas rozmowy zapalił papierosa w obecności
jego oraz strażniczki gminnej. Powiedział, że zwrócił uwagę strażniczce, by zareagowała, lecz
nic nie zrobiła i opuściła pokój. Strażniczka powiedziała, że wróci i by na nią zaczekać. Pan
Kropiwa dodał, że strażniczka zlekceważyła jego wniosek o interwencje.
Powiedział, że po wyjściu na teren wokół budynku gminy spotkał strażnika, który palił
papierosa i również nie zareagował na zgłoszenie, że Pan Kotarzewski pali w pokoju w
Urzędzie.
Powiedział również, że jego przyjaciółka złożyła 2 pisma do Urzędu, minęło 60 dni i nie
uzyskała odpowiedzi.
Również jego inna znajoma złożyła pisma i nie otrzymała odpowiedzi.
Wójt powiedział, że przyjmuje zgłoszenie w sprawie palenia papierosów na terenie Urzędu.
W sprawie braku odpowiedzi na pisma odpowiedział, że zostało to sprawdzone i rzeczywiście
nie było odpowiedzi. Odpowiedzi zostaną wysłane.
Zwrócił się do pracowników Urzędu, by wszystkie pisma nadawać za potwierdzeniem
odbioru, ponieważ nie ma dowodu, że odpowiedź dotarła.
Przewodniczący Radny Gminy powiedział, że koło posesji Pani Mrozik w Świdnicy
zrobiono składowisko azbestu. Poprosił o uruchomienie odpowiednich służb, w celu
usunięcia odpadów.
Wójt odpowiedział, że będzie to sprawdzone i poinformował, że takie rzeczy zdarzają się
coraz częściej i dużo osób przejezdnych pozbywa się śmieci na terenie naszej gminy.
Wójt poinformował, że od 1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny. Zwrócił się
z prośbą do radnych, sołtysów i mieszkańców, by poinformować Gminne Biuro Spisowe
o miejscach, w których przebywają bezdomni. Informacje należy zgłaszać do Pani Agnieszki
Mrozik lub w sekretariacie Urzędu Gminy.
Pan Dariusz Kluj zapytał o boisko w Letnicy. Kto zdecydował o lokalizacji tego boiska na
placu po byłym Rembudzie. Pomysł na lokalizacje jest nietrafiony, jest to przy ulicy, blisko
przystanku. Boisko będzie zbyt małe, jak na boisko do piłki nożnej. Poinformował, że złożył
w Urzędzie petycje od mieszkańców do wójta o zmianę lokalizacji. Podany był adres do
korespondencji na niego, ale została poinformowana Pani Wysoczańska, która jako pierwsza
podpisała się na liście.
Wójt powiedział, że Pan Dariusz Kluj nie ma pojęcia jak był konstruowany plan wspólnego
projektu, dofinansowanego z Unii Europejskiej. Był on tworzony z uprzednimi konsultacjami
z mieszkańcami. Zainteresowani mieszkańcy brali udział w zebraniach. Sołtysi i rady sołeckie
decydowali, jakie zadania i gdzie wykonać.
Mieszkańcy Świdnicy i Letnicy wybrali wykonanie boiska. Wójt przypomniał, że nikt nigdy
nie mówił, że będą to boiska piłkarskie Orlik. Była mowa o boiskach niepełnowymiarowych.
O lokalizacji boiska zadecydowało zebranie wiejskie. Z zebrania został sporządzony protokół.
Lokalizacja boiska został już zgłoszona do Urzędu Marszałkowskiego.
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Był pomysł, by na początku sprzedać działki po Rembudzie, lecz odstąpiono od tego
pomysłu. Zdecydowano, że powstanie tam boisko.
Odpowiedź na petycje wysłano zgodnie z przepisami - w przypadku, gdy więcej osób
podpisuje się pod pismem, odpowiedź wysyła się do osoby pierwszej na liście.
Pan Dariusz Kluj powiedział, że pytał osób obecnych na zebraniu wiejskim, na którym
omawiano budowę boiska. Osoby te powiedziały, że sprawa lokalizacji i rozmiarów boiska
nie była poruszana. Mieszkańcy sądzili, że będzie to teren po starej wiacie, gdzie wcześniej
odbywały się festyny, który wcześniej był przygotowywany pod boisko.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że wypowiedź Pana Kluja niczego nowego nie
wnosi do sprawy. Temat boiska w Letnicy ciągnie się od jakiegoś czasu. Dodał, że zostały
przeznaczone środki na przygotowanie boiska trawiastego, niestety boisko zarosło, nie ma
gospodarza.
Na powyższym punkt „Wolne wnioski” zakończono.
Ad 3. Sprawozdanie wójta w okresie miedzysesyjnym.
Wójt poinformował o najważniejszych sprawach w ostatnim czasie.
Modernizacja oświetlenia – prowadzono długie negocjacje w sprawie modernizacji
oświetlenia gminy. W najbliższy poniedziałek odbędzie się kolejne, możliwe, że ostatnie,
spotkanie przed podpisaniem umowy z firmą Eneos.
Poszukiwanie środków pomocowych - stan finansów gminy może być zagrożony. Nie zależy
to od Rady Gminy ani od pracowników Urzędu ani od mieszkańców – jest to wynik kryzysu.
Nie ma chętnych na zakup gminny działek.
Poszukiwanie inwestorów – odbyły się spotkania, które miały na celu znalezienie inwestora,
który nie tylko zakupi działki, lecz zainwestuje w taki sposób, by teren nie zarastał.
Zbiorowy transport publiczny – wpływają ciągłe pytania i uwagi. Wszystkie są zbierane
i zostaną przekazane na spotkaniach z PKS-em Zielona Góra. Zdecydowana większość
społeczeństwa jest zadowolona z wypracowanego rozwiązania. Przedstawiono propozycje
zakupu kasowników i umożliwienie zakupu biletów jednorazowych w poszczególnych
sklepach w miejscowościach na terenie gminy.
Podtopienie miejscowości Piaski – jest to sprawa pilna do wspólnego załatwienia
z mieszkańcami. Wójt poinformował o ogólnogminnej inicjatywie utworzenia spółki wodnej.
Urząd planuje znalezienie możliwości pomocy finansowej dla mieszkańców Piasek.
Interwencje w Powiatowym Zielonogórskim Zarządzie Dróg, Zarządzie Dróg Wojewódzkich
oraz w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pochłaniały sporo czasu. Obiecano
budowę ronda na skrzyżowaniu przy Wilkanowie i Słonem. GDDKiA zainteresowała się
również problemem lewoskrętu do miejscowości Piaski.
Współpraca z ZZDP i ZDW jest trudna. Przebudowa ul. Długiej w Świdnicy wraz
z modernizacją drogi w kierunku Ochli jest przesuwana. ZDW twierdzi, że podyktowane jest
to brakiem dofinansowania z gminy.
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Wybory sołtysów – na zebraniach zostały poruszane sprawy ważne dla mieszkańców, które
niekiedy wymagały natychmiastowej interwencji.
Wójt poinformował o wysłaniu anonimu w sprawie nieprawidłowości podczas przebiegu
wyborów w Słonem. Podczas wyborów nikt z obecnych nie zgłaszał żadnych
nieprawidłowości.
Zakończenie modernizacji zboru w Letnicy - Zgodnie z obowiązującą procedurą zakończyło
się niedawno rozliczenie inwestycji. Wójt poinformował, że rozliczenie było bardzo
szczegółowe: m. in. liczono każdy cm parapetów.
W przypadku, gdy uda się uzyskać dofinansowanie i zapewnić wkład własny zostanie
przeprowadzony drugi etap modernizacji.
Hala sportowa – budowa hali zakończona została już wcześniej, lecz niedawno zakończono
rozliczenie projektu.
Hala funkcjonuje bardzo dobrze: jest wykorzystywana nie tylko przez Zespół Szkół
w Świdnicy, ale również przez podmioty zewnętrzne i kluby sportowe nie tylko z terenu
gminy.
Trwają prace nad uruchomieniem siłowni i jej wyposażeniem. Kierownik hali poszukuje
osoby, która taką siłownie poprowadzi.
Kanalizacja – W Letnicy zakończono budowę sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy do końca
czerwca powinni podłączyć się do sieci. Są uwagi, co do jakości odtworzonej nawierzchni.
W ramach gwarancji wraz Urząd Gminy z ZZDP będzie pilotować usuniecie usterek.
Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Grabowcu i Lipnie został przekazany do Starosty
Zielonogórskiego. Pod koniec kwietnia Gmina powinna otrzymać pozwolenie na budowę.
Zostanie wtedy ogłoszony przetarg na wykonawcę i możliwe będzie rozpoczęcie prac
w czerwcu. Warunkiem rozpoczęcia prac jest otrzymanie dofinansowania z PROW.
Zakończono wszystkie prace nad projektem technicznych na budowę sieci wodno –
kanalizacyjnej w Piaskach. Po rozmowach z fachowcami ustalono, że przetarg na budowę
sieci wodno – kanalizacyjnych w Piaskach odbędzie się, gdy sytuacja wodno – gruntowa się
poprawi. Obecna sytuacja może odstraszyć inwestorów lub podyktować wysokie koszty
wykonania zadania.
Trwa realizacji tzw. „Dużego projektu”. Wójt ponownie podkreślił, że zakres projektu został
określony przez samych mieszkańców, a środki sołeckie stanowią część wkładu własnego do
projektu. Zakończenie wszystkich prac przewidziane jest na koniec maja bieżącego roku.
Odbiór placów zabaw w Grabowcu i Radomii nastąpi w najbliższy piątek.
Rozpoczęto prace nad koncepcją modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury
i biblioteki przy ul. Długiej Nr 25. Dyrektor GOK-u będzie starał się o dofinansowanie ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ekrany akustyczne przy drodze krajowej w Świdnicy – Urząd Gminy wspólnie
z mieszkańcami stara się, by Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała
ekrany akustyczne. GDDKiA twierdzi, że ekrany nie są potrzebne i przedstawiła badania
natężenia dźwięku przy tej drodze. Jednak są to badania z lat poprzednich, które zostały
wykonane na innych odcinkach drogi. Wójt wyraził nadzieje, że uda się rozwiązać pomyślnie
ten problem.
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Wójt poinformował o konieczności wymiany w najbliższym czasie pieców w szkołach ze
względu na wyeksploatowanie. Podczas zimy zdarzały się kilkakrotnie awarie
i należałoby te piece wymienić przed kolejną zimą.
Został powołany Gminny Zespól Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. 30 marca odbędzie się pierwsze posiedzenie. Wójt wyraził nadzieje, że zespół ten
nie będzie działał tylko na papierze, lecz będą konkretne efekty.
Złożono wniosek na dofinansowanie z Kapitału Ludzkiego kontynuacji projektu
systemowego „Odnaleźć siebie” na kwotę 300 tys. zł.
W najbliższym czasie zostanie rozstrzygnięty przetarg na podmiot, który wykona szczepienia
przeciwko rakowi szyjki macicy.
W kwietniu zostaną zakończone prace nad produkcją filmu promującego walory turystyczne
gmin: Świdnica, Nowogród Bobrzański, Dąbie i Czerwieńsk. Projekt dofinansowany jest
z PROW-u. Gmina Świdnica jest liderem, pomysłodawcą projektu.
Prowadzone są negocjacje z Nadleśnictwem Krzystkowice i Regionalną Dyrekcja Lasów
Państwowych w Zielonej Górze związane z lotniskiem w Grabowcu. Planowana jest
komunalizacja obiektu, który najprawdopodobniej już niedługo będzie wykorzystywany przez
Stowarzyszenie Lotniarskie z Grabowca.
Zespól Szkół w Świdnicy otrzymał dofinansowanie do projektu „Poszerzamy horyzonty”.
Wójt Adam Jaskulski poprosił Kierownika ZPO o przekazanie podziękowań dla dyrektorów
za wysokie efekty działalności, nie tylko, jeżeli chodzi o nauczanie, lecz również zajęcia
pozalekcyjne, kulturalne i sportowe.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał o ewentualne pytania lub uwagi odnośnie
sprawozdania.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Na powyższym punkt „Sprawozdanie wójta w okresie miedzysesyjnym” zakończono.
Przerwa.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4 a) Podjęcie uchwały w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu
zbiorowego na terenie gminy Świdnica.
Wójt poprosił, by głosowanie nad tą uchwałą odbyło się jako ostatnie, ponieważ chce wnieść
autopoprawkę.
Radni jednomyślnie wyrazili zgodę.
4 b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
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Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie jednomyślnie.
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednomyślnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona
Góra?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VII/18/11 została przyjęta przez Radę Gminy
Świdnica.
4 c) Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie jednomyślnie.
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – 8 głosów „za”, 1 głos
„wstrzymujący się”.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie funduszu sołeckiego?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VII/19/11 została przyjęta przez Radę Gminy
Świdnica.

4 d) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę w gminie Świdnica oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni
ścieków w Drzonowie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie – 7 głosów „za”, 1 głos ”wstrzymujący się”.
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – 7 głosów „za”, 2
głosy „wstrzymujący się”.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w gminie Świdnica oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni
ścieków w Drzonowie?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
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Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VII/20/11 została przyjęta przez Radę Gminy
Świdnica.

4 e) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu lakowania zębów u dzieci i
młodzieży w Gminie Świdnica.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu lakowania zębów u dzieci i
młodzieży w Gminie Świdnica?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VII/21/11 została przyjęta przez Radę Gminy
Świdnica.
4 f) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
osób z terenu Gminy Świdnica w ośrodkach wsparcia.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt osób z terenu Gminy Świdnica w ośrodkach wsparcia?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VII/22/11 została przyjęta przez Radę Gminy
Świdnica.
4 g) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/5/11 Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy
Miejscowości dla wsi Świdnica na lata 2009-2020.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
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Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/5/11 Rady Gminy
Świdnica z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy
Miejscowości dla wsi Świdnica na lata 2009-2020?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VII/23/11 została przyjęta przez Radę Gminy
Świdnica.
4 h) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy
Miejscowości dla wsi Świdnica na lata 2009-2018.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy
Miejscowości dla wsi Świdnica na lata 2009-2018?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VII/24/11 została przyjęta przez Radę Gminy
Świdnica.
4 i) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego,
podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów
oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w dniach 16, 21 oraz 24 marca odbyły się
ostatnie wybory sołtysów w miejscowościach Letnica, Drzonów i Piaski. W związku
z powyższym uzupełnił brakujące punkty w projekcie uchwały:
§ 2 punkt 2 otrzymuje brzmienie – „Elżbieta Noga – sołectwo Drzonów z gajówką Wirówek”,
§ 2 punkt 5 otrzymuje brzmienie – „Jan Janowski – sołectwo Letnica”
§ 2 punkt 7 otrzymuje brzmienie – „Danuta Janek – sołectwo Piaski”
§ 3 punkt 2 otrzymuje brzmienie –„inkasent sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek –
Elżbieta Noga – 9,5%”
§ 3 punkt 5 otrzymuje brzmienie – „inkasent sołectwa Letnica – Jan Janowski – 9%”
§ 3 punkt 7 otrzymuje brzmienie – „inkasent sołectwa Piaski – Danuta Janek – 13%”
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
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Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego,
podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz
określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VII/25/11 została przyjęta przez Radę Gminy
Świdnica.
4 j) Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2011.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2011?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VII/26/11 została przyjęta przez Radę Gminy
Świdnica.
4 k) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr III/75/10 Rady Gminy Świdnica
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 20112021.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr III/75/10 Rady Gminy
Świdnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata
2011-2021?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VII/27/11 została przyjęta przez Radę Gminy
Świdnica.
4 a) Podjęcie uchwały w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu
zbiorowego na terenie gminy Świdnica.
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Powrócono do głosowania nad uchwałą.
Wójt, po konsultacjach z radcą prawnym zaproponował zmianę treści § 1 „Ustala się, że
uprawnionymi do ulg oprócz osób wymienionych w ustawie z dnia 20 czerwca 1990r. o
uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.
z 2002r., Nr 175, poz. 140 z późn. zm.), są następujące osoby posiadające stałe zameldowanie
na terenie gminy Świdnica:”
na :
„Ustala się, że uprawnionymi do ulg oprócz osób wymienionych w ustawie z dnia 20 czerwca
1990r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego (Dz. U. z 2002r., Nr 175, poz. 140 z późn. zm.), są następujące osoby stale
zamieszkałe w miejscowościach gminy Świdnica:”
Pozostała treść pozostaje bez zmian.
Radny Rafał Adamczak zapytał, w jaki sposób będzie kontrolowane czy dana osoba na stałe
zamieszkuje na terenie gminy.
Wójt odpowiedział, że sprawdzane będzie to poprzez stałe zameldowanie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu
zbiorowego na terenie gminy Świdnica?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VII/17/11 została przyjęta przez Radę Gminy
Świdnica.
Ad 5. Informacja Rady Gminy Świdnica w sprawie nie wywiązywania się LKS Błękitni
z umów zawartych z Gminą Świdnica.
Przewodniczący Rady poinformował, że na sali obecny jest prezes LKS Błękitni z powodu
wywołania punktu w porządku obrad dotyczącego finansowania klubu.
Poprosił Wójta o przedstawienie sprawy.
Wójt powiedział, że pretensje ze strony Urzędu dotyczą ciężkiej współpracy z klubem przez
ostatnie lata. Były przeprowadzane długie rozmowy.
Wójt poinformował o przebiegu całej sprawy. Było dużo zaniedbań i nieprawidłowości.
Prezes Ryszard Paluszkiewicz został poinformowany, że jeżeli takie sytuacje będą się
powtarzać, Wójt nie będzie miał możliwości przekazania dofinansowania w ramach konkursu
ofert na realizacje zadania ze sfery pożytku publicznego.
Podczas ostatnich rozmów prezes LKS Błękitni przedstawił aktualną listę zawodników, wśród
których ok. 50% to mieszkańcy z terenu gminy. Wcześniej była to tylko 1 osoba.
Prezes zobowiązał się, że uaktywni pracę zarządu, będzie pilnował wszystkich formalności
W sprawie nadmiernego zużycia prądu na boisku w Świdnicy, prezes zobowiązał się do
przeprowadzenia rozmowy ze Skarbnikiem Gminy i przedstawienia swoich propozycji.
Wójt podtrzymał swoje negatywne stanowisko w sprawie funkcjonowania klubu, dodał
jednak, że możliwe są perspektywy dalszego finansowania.
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Poinformował, że w gminie powstaje nowy klub piłkarki, który będzie starał się o środki
z puli przewidzianej na konkurs ofert z pożytku publicznego.
Przewodniczący Rady powiedział, że jest uchwała, która nakłada na stowarzyszenia
obowiązek składania sprawozdań z działalności. Kolejny termin mija 30 kwietnia. Rada
Gminy chce wiedzieć ile pieniędzy klub otrzymał z gminy oraz z innych źródeł. Poprosił
o sprawozdanie merytoryczne i finansowe do końca kwietnia.
Przypomniał, że taka sama procedura otrzymania i rozliczenia dotacji z Gminy obowiązuje
wszystkie kluby i stowarzyszenia.
Radna Teresa Przykuta poprosiła prezesa o udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji podczas której zostaną omówione sprawy
związane z dofinansowaniem LKS Błękitni przez Gminę Świdnica.
Radny Sławomir Wziętek poinformował, że jest po rozmowach z jednym z członków
zarządu klubu, który skarżył się na brak kontaktu z prezesem. Radny proponuje kontakt
z członkami zarządu i nawiązanie współpracy. Poinformował, że był jednym z założycieli
tego klubu i wyraził ubolewanie w związku z obecnym funkcjonowaniem klubu.
Przewodniczący Rady zauważył, że nikt z zaproszonych członków zarządu oprócz prezesa
się nie zjawił. Dodał, że nadszedł czas na rozliczenie z Urzędem Gminy, ponieważ
w przypadku nie złożenia rozliczenia, przez kolejne 3 lata, gmina może nie przyznać
dofinansowania.
Prezes Ryszard Pluszkieiwcz powiedział, że przez 2 ostatnie lata nie było problemu
z rozliczeniem. Klub zatrudnia księgową, która dokonywała rozliczeń.
Poinformował, że gdy był wybierany zarząd zgłosiło się parę osób i na tym ich działalność się
zakończyła. Niektórzy nie chcą, by ich nazwisko było na świeczniku, a pozostali z innych
powodów. W kwietniu będzie zmiana zarządu, zostaną wybrane osoby, które będą chciały
współpracować.
Dodatkowych pytań nie było.
Na powyższym punkt „Informacja Rady Gminy Świdnica w sprawie nie wywiązywania się
LKS Błękitni z umów zawartych z Gminą Świdnica” zakończono.
Ad 6. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 1 grudnia, 30 grudnia 2010r.
Do protokołów Nr I/2010 II/2010 z dnia 1 grudnia 2010r oraz Nr III/2010 z dnia 30 grudnia
2010r radni nie zgłosili uwag.
Ad 7. Interpelacje, zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uczestniczył w zebraniu OSP Świdnica.
W sprawozdaniu straży była tylko informacja o skromnych środkach przekazanych z budżetu
Gminy, a w uchwałach Rady w sprawie budżetu, bądź jego zmiany, niejednokrotnie
wskazywane były kwoty przekazywane jednostkom OSP. W budżecie jest ok. 150 tys, na
OSP Koźli, Letnicy i Świdnicy. W sprawozdaniu OSP Świdnicy nie było o tym mowy.
Poprosił o konkretną informację, jakie środki zostały przekazane konkretnej jednostce OSP.
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Wójt powiedział, że istnieje pewien konflikt pomiędzy poprzednim i obecnym prezesem
jednostki. Poinformował, że z powodu wyjazdu służbowego, nie uczestniczył w zebraniu.
Poprosił, by radni przekazali członkom OSP Świdnicy, że dużym wysiłkiem samorządu
gminnego jednostki są wspierane.
Przy okazji dodał, że coraz mniej pieniędzy samorządy będą mogły przekazywać na
dofinansowanie organizacji z powodu m. in. kryzysu. Zaapelował, by organizacje
i stowarzyszenia zaczęły starać się o zewnętrzne środki pomocowe.
Wójt zapowiedział, że przedstawi informacje ile konkretnie otrzymała każda jednostka.
Radny Rafał Adamczak zaproponował, by zaprosić na sesję przedstawicieli OSP, by
przedstawili swoje dokonania oraz jak wykorzystują środki z gminy.
Pani Maria Zielińska powiedziała, że Komendant Policji powinien złożyć informacje
o działalności posterunku. Gmina opłaca przecież etat jednego z policjantów na posterunku
w Świdnicy.
Przewodniczący odpowiedział, że Rada nie ma kompetencji, by wnioskować o złożenie
takiego sprawozdania. Był obecny przedstawiciel policji, do którego można było złożyć taki
wniosek. Przewodniczący powiedział, że jak na sesji będzie komendant można wtedy spytać
o konkretne działania.
Radny Sławomir Wziętek poinformował, że jako były funkcjonariusz wie, że policja nie
podlega pod samorząd ani radzie gminy.
Policja do końca lutego każdego roku powinna przedstawić wyniki statystyczne ze swoich
działań, lecz są one nieczytelne dla zwykłego obywatela.
Przewodniczący Rady poinformował, że na stronie internetowej Urzędu Gminy będą podane
terminy dyżurów radnych w miejscowościach.
Na powyższym punkt „Interpelacje, zapytania radnych” zakończono.

Ad 8. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady siódmej sesji Rady Gminy.

Przewodniczył:

Protokołowała:

Eliasz Madej

Anna Równicka
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