PROTOKÓŁ Nr VIII/2011
z VIII sesji Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 maja 2011r.
W dniu 30 maja 2011r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Ogrodowej Nr 37
w Świdnicy odbyła się ósma sesja Rady Gminy Świdnica. Godzina rozpoczęcia sesji: 1300,
zamknięcia obrad: 1610.
Obecnych było 14 radnych. Nieobecny: Wiesław Krzesiński.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył ósmą sesję Rady Gminy Świdnica.
Po otwarciu sesji Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum, a tym
samym prawomocność obrad.
Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy, gości oraz
przedstawicieli PKS-u Zielona Góra.
Na sesji obecny był prezes PKS Zielona Góra - Pan Bogdan Klim oraz dyrektor PKS Zielona
Góra - Lilianna Krajewska.
Poinformował o zmianach w porządku obrad:
po punkcie 3g dodaje się:
- podpunkt h o brzmieniu: „wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz
umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie
związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
reklam”;
- podpunkt i o brzmieniu: „w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Świdnica środków
finansowych wynikających z porozumienia międzygminnego, z dnia 7 czerwca 2006r.
z Miastem Zielona Góra, Gminą Czerwieńsk, Gminą Sulechów, Gminą Zielona Góra, Gminą
Zabór, Gminą Otyń, Gminą Dąbie w sprawie prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami”;
- podpunkt j o brzmieniu: „zmiany uchwały Nr VII/17/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 24
marca 2011r. w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie
gminy Świdnica”.
Przewodniczący zadał pytanie o ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
W związku z tym, że uwag nie zgłoszono, Przewodniczący poddał pod głosowanie, „Kto jest
za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad?”
14 głosów „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Wolne wnioski i informacje.
3. Informacja nt. komunikacji zbiorowej (PKS).
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Świdnica z realizacji Gminnego planu gospodarki odpadami
za lata 2009 – 2010.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
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a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
fragment działki nr 472/3 we wsi Słone, gmina Świdnica;
b) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Świdnica;
c) w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Świdnica na prace restauratorskie przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
d) wyrażenia przez Radę Gminy Świdnica opinii o uznaniu lasów za ochronne;
e) statutu Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy;
f) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2011;
g) zmiany do uchwały Nr III/75/10 Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2011-2021;
h) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń
infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
i) zabezpieczenia w budżecie Gminy Świdnica środków finansowych wynikających z
porozumienia międzygminnego, z dnia 7 czerwca 2006 r. z Miastem Zielona Góra, Gminą
Czerwieńsk, Gminą Sulechów, Gminą Zielona Góra, Gminą Zabór, Gminą Otyń, Gminą
Dąbie w sprawie prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami;
j) zmiany uchwały Nr VII/17/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ulg
dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica.
6. Przyjęcie protokołów z dnia 17 stycznia, 28 stycznia, 10 lutego i 24 marca 2011r.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Ad.2 Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Radny Gminy udzielił głosu obecnym na sali.
Pan Kaczmarczyk ze Świdnicy podziękował Kierownik Pani Monice Gagatek za szybką
interwencje po jego zgłoszeniu i zabezpieczenie przepompowni koło mostku przy sklepie
Pani Małas.
Zwrócił uwagę, że dzieci, które uczęszczają do szkoły, w czasie przerw robią zakupy
w sklepie Pani Małas i w drodze do szkoły wyrzucają papierki.
Zgłosił również, że znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu” koło GOK-u jest często
przekręcany i w związku z tym niewidoczny dla kierowców. Stwarza to zagrożenie na drodze.
Radna Bogumiła Hajdasz zgłosiła, że pan, który handluje przed sklepem Lewiatan
w Świdnicy, ustawia swój samochód częściowo na jezdni. Utrudnia w ten sposób przejazd
samochodów.
Sołtys Elwira Nadstoga poinformowała, że mieszkańcy Radomi stawiają zadaszony grill
koło sali wiejskiej. Stowarzyszenie dołożyło 20 tys. zł i dodatkowo wszystkie prace są
wykonywane społecznie. Jednak do zakończenia inwestycji brakuje ok. 5 tys. zł na
zadaszenie. Zwróciła się z prośbą o pomoc w znalezieniu sponsora.
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Sołtys Elżbieta Noga zapytała czy do Urzędu wpłynęła jakakolwiek informacja w sprawie
remontu drogi w Drzonowie.
Wójt Adam Jaskulski w pierwszej kolejności odniósł się do pytania sołtys Drzonowa Pani
Elżbiety Noga. Zarząd Dróg Wojewódzkich odpowiedział, że skoro gmina nie będzie
współfinansować remontu drogi wojewódzkiej, nie wiadomo kiedy będzie on wykonywany.
Wójt dodał, że decyzja czy finansować drogi wojewódzkie należy do radnych.
Wyraził zdziwienie, że w miejscu, gdzie jest „perełka województwa” – Lubuskie Muzeum
Wojskowe, prace planuje się wykonać na samym końcu.
Pisma wysyłane od wójta nie dają rezultatu. Zaproponował wystosowanie pisma przez Radę
Gminy poparte podpisami mieszkańców. Jeżeli radni zdecydują się na takie rozwiązanie
projekt pisma zostanie przygotowany. Zwrócił się z prośbą do sołtysów o zebranie podpisów
mieszkańców.
Wójt powiedział, że uwaga w sprawie śmiecenia przez dzieci ze szkoły, zostanie przekazana
dyrektorowi. Należy zastanowić się nad ustawieniem koszy przy drodze. Może zmobilizuje to
dzieci.
W sprawie przekręcania znaku zgodził się, że stwarza to zagrożenie. Takie incydenty mają
miejsce w całej gminie.
Zgłoszenie radnej Bogumiły Hajdasz zostanie przekazane do Straży Gminnej. Poprosił, by
razie kolejnej podobnej sytuacji powiadomić od razu Straż Gminną.
Wójt powiedział, że społeczeństwo Radomi należy do wyróżniających w gminie Świdnica.
Działania poprzednich i obecnych rad sołeckich, sołtysów i społeczeństwa zasługują na
wysokie uznanie. Gmina będzie starała się pomóc w znalezieniu sponsora.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że jeżeli radni wyrażą zgodę, jest możliwość odsłuchania
audycji radiowej Radia Zachód w sprawie kursów PKS – u do Drzonowa.
Poinformował, że Gmina otrzymała statuetkę i certyfikat „Gmina przyjazna środowisku przyznany przez Narodową Radę Ekologiczną. Konkurs jest organizowany pod patronem
Prezydenta RP.
Uczniowie w terenu Gminy uzyskali najlepszy wynik w województwie w teście
szóstoklasistów. Wójt powiedział, że nie jest to przypadek. Jest to ciąg działań, ciąg
realizowania polityki gminnej. Wójt podziękował wszystkim, którzy dołożyli się do tego
sukcesu: całej kadrze nauczycielskiej, dyrekcji, obecnej i byłym przewodniczącym Komisji
Oświaty, wszystkim radnym poprzedniej kadencji.
Efektem tych działań jest to, że Wójt został wyróżniony „Lubuskim Laurem Oświaty”.
Radny Eliasz Madej złożył sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Bunkier” w Świdnicy za rok 2010r., które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dodał, że w sprawozdaniu nie ma informacji o stosunkach sąsiedzkich. Zła wola sąsiedzka
może niektóre rzeczy niweczyć. Poinformował, że odbyły się sprawy sądowe, które klub
wygrał. Ostatni wyrok Sądu brzmiał, że jeżeli jest to ogólnodostępny obiekt rekreacji to nie
obowiązują tam takie same normy jak np. na osiedlu.
Dodał, że do ośrodka przychodzą młodzi ludzie, którzy chcą potańczyć, posłuchać muzyki,
pobawić się. Niestety na zgłoszenia sąsiadów z ul. Bunkrowej interweniowała policja po
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godzinie 20, gdy na bunkrze było zoorganizowanie zakończenie roku szkolnego dla klas
szóstych.
Wójt Adam Jaskulski poinformował, że kilka lat temu Pan Keklak zwrócił się o wyrażenie
zgody na zmianę w planie zagospodarowania, by umożliwić zabudowę mieszkaniową na ul.
Bunkrowej.
Pierwotnie otrzymał odpowiedź odmowną i został poinformowany, że działa na bunkrze
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pan Keklak jednak obiecywał, że nie będzie żadnych uwag. Po
dłuższym czasie plan został przekształcony tak jak wnioskował.
Niedawno zaczęły się bardzo poważne kłopoty. Pan Keklak i dwie inne rodziny uparcie
domagają się, by zamknąć ten ośrodek. Wpłynął pozew sądowy o nakazanie gminie
rozwiązania umowy z Klubem Karate. Wójt stwierdził, że jest to nie do przyjęcia. Pan Keklak
jest pracownikiem samorządowym, pracownikiem Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy,
a działa na szkodę gminy.
Wójt dodał, że jeżeli będzie jakakolwiek rozprawa sądowa związana z działalnością bunkra,
chce zostać wezwany na świadka. Wójt powiedział, że żałuje, że wydał zgodę dla Pana
Keklaka.
Powiedział, że można tą sytuacje porównać do tej, która jest w Letnicy. Na prośbę
mieszkańców, gmina przejęła od Rembudu budynek, po to tylko by sprzedać mieszkańcom za
5% wartości. Dodał, że wszyscy wiedzą jak to się skończyło.
Pani Gabriela Leśniak zaproponowała, by Pan Keklak przyszedł na sesje i wypowiedział się
w sprawie zamknięcia bunkra.
Na powyższym punkt „Wolne wnioski i informację” zakończono.
Ad 3. Informacja nt. komunikacji zbiorowej (PKS).
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje i poprosił o zabranie głosu przez obecnych
na sesji.
Sekretarz Stefan Brzozowski przypomniał, że z końcem lutego gmina zakończyła
współpracę z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym z racji nadmiernych żądań finansowych
miasta. Od 1 marca jedynym podmiotem wykonującym przewozy na trasie Zielona Góra –
miejscowości na terenie gminy, jest PKS Zielona Góra. Miesiąc marzec był pierwszym
miesiącem współpracy, nie wiadomo wtedy było, jak będzie to wyglądało. Monitorowany był
przepływ pasażerów zarówno przez PKS jak i przez dwa niezależne różne podmioty. Po
miesiącu marcu wprowadzono korekty w rozkładzie jazdy, tras, przystanków. W dalszym
ciągu monitoring jest prowadzony. Gmina zatrudniła osobę, która dokonuje przeglądu ilości
osób, obciążenia poszczególnych tras na poszczególnych relacjach. Również PKS często na
trasę wysyła osobę, która monitoruje liczbę pasażerów, ale również punktualność.
W dalszym ciągu przygotowywane kolejne zmiany. Może nie wszystkie zaspokoją roszczenia
i żądania mieszkańców. Nie wszystkie żądania da się spełnić, ponieważ są i takie, które
wzajemnie się wykluczają lub ze względów ekonomicznych nie uda się ich zrealizować. Od 1
czerwca będą kolejne niewielkie zmiany, które głównie będą dotyczyły mieszkańców
Słonego.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że na sali obecni są przedstawiciele PKS - u, więc
warto to wykorzystać i zadać pytania.
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Radny Ryszard Kmiecik zwrócił się do radnych z prośbą o wyrażenie zgody na odsłuchanie
odsłuchanie nagranej audycji radiowej z prezesem PKS-u, Wójtem Gminy oraz sołtysami
Drzonowa i Radomi. Nagranie naświetli radnym problem, jaki występuje w tej części gminy.
Odsłuchano audycje Radia Zachód „W twojej sprawie” „Psy spuszczać i spać…”.
Wójt Adam Jaskulski poinformował zebranych, że po zakończeniu audycji odbyło się
spotkanie w takim samym gronie, lecz już bez pani redaktor. Starano się wyjaśnić
i wytłumaczyć pewne rzeczy. Doszło do porozumienia, że nie da się zmienić kursu do Krosna
lub do Słubic, by jechał przez Drzonów. Należy uwzględnić racje prezesa PKS-u, że w ten
sposób traci pasażerów, którzy podróżują do Słubic czy Krosna.
Zastanawiano się nad powrotem autobusu do Drzonowa, ponieważ jest to mniejszy deficyt dla
PKS-u niż kierowanie kursu do Słubic przez Drzonów. Wójt razem z sołtysami Drzonowa
i Radomi, zwrócili się do prezesa PKS-u o rozpatrzenie możliwości powrotu tego autobusu
i przedstawienie kosztów związanych z powrotem tego kursu. Może udać się „utopić” deficyt
tego kursu w innych kursach na terenie gminy.
Od mieszkańców Świdnicy jest konkretny wniosek, że jeden z kursów jest niepotrzebny.
Należy to przeanalizować.
Przykład Drzonowa i problemu dwóch lub trzech osób, który został przedstawiony w audycji,
jest przykładem problemu, który pojawia się na terenie całej gminy, ponieważ podobny
problem jest w Słonem, gdzie potrzebny jest autobus w późniejszych godzinach. Czasem się
zdarza, że jedzie jedna osoba z pracy, jednak ta praca jest jedynym źródłem utrzymania.
W tym całym kompleksie problemów, jeżeli patrzy się na teren całej gminy, staje się to
problemem bardziej skomplikowanym.
Dodał, że od 1 lipca zostanie wprowadzony bilet elektroniczny, dzięki któremu będzie
wiadomo ile konkretnie pasażerów korzysta z danego kursu.
Prezes Bogdan Klim podziękował za zaproszenie na sesję. Powiedział, że tak jak obiecywał
w audycji, jest na sesji, by rozmawiać i szukać wspólnych rozwiązań. Stwierdził, że słuchając
audycji, odnosi się wrażenie, że winny wszystkiemu jest PKS.
Przyjechał na sesję, by przedstawić pewne informacje na temat kursowania autobusów na
terenie gminy, m.in. kursu o 1935 przez Drzonów, ale również o przepływie pasażerów na
poszczególnych trasach.
Dodał, że ten kurs nie został zabrany, tylko przesunięty na inne miejscowości, które
wykazywały większą potrzebę. Tu nie było żadnych oszczędności ze strony PKS-u. Ciąg na
Drzonów był i jest analizowany. O wynikach analiz informowany jest wójt i wszystkie osoby,
które taką wiedzę chcą uzyskać.
Niestety trasa na Drzonów się nie bilansuje. Na tej trasie jest 6 kursów z Zielonej Góry do
Drzonowa i z powrotem, czyli łącznie 12 układów komunikacyjnych.
O 1935 nie ma pasażerów. Szukane było rozwiązanie, które da prawdopodobieństwo zbliżenia
zbilansowania komunikacji. Dodał, że PKS nie jest podmiotem charytatywnym, ale
z samorządami staramy się wskazać maksimum rozwiązań, które będą najbardziej optymalne
dla obu stron.
Był czas, gdy kursy na Drzonów się bilansowały, ale było to wtedy, gdy paliwo kosztowało 3
zł, a dzisiaj kosztuje 5 zł. Do tego dochodzą koszty OC oraz koszty drogowe.
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Przypomniał, że przez wiele lat komunikując ciąg do Koźli, Pani radna z Koźli miała wiele
zarzutów do PKS-u, lecz tłumaczono, że PKS nie jest zarzewiem konfliktu. PKS może jechać
i robić tyle kursów, ile potrzeba. Należy mieć tylko świadomość, jaki jest tego koszt.
PKS poszukuje rozwiązań. Tutaj najbardziej optymalnym rozwiązaniem było przeniesienie
tego kursu, by można go było zbilansować.
Powiedział, że przedstawiona informacja dotyczy miesiąca kwietnia ze względu na to, że maj
jeszcze się nie skończył.
Powtórzył, że relacja na Drzonów się nie bilansuje. Zaproponował radnym możliwość
dofinansowania tej relacji. Gdy będzie taka wola, PKS przedstawi symulację miesięczną, jaki
byłby to koszt.
PKS jest skłonny do rozmów i szukania rozwiązań.
Powiedział, że propozycja Pani sołtys dotycząca wprowadzenia busa nie rozwiąże problemu.
W układzie planistycznym, logistycznym nie jest takie proste. Gdyby bus mógłby jeździć
w tym kierunku przez cały dzień, z pewnością tak by było już zrobione. Niekiedy wystarczy
zmienić jeden kurs, a cały układ komunikacyjny trzeba zmienić.
Oczywiście PKS podpiera się busami, ale tylko w przypadkach, gdy nie zagraża to całemu
układowi logistycznemu. Dodał, że jest to oszczędność tylko na paliwie.
Poprosił o przedstawienie przez Panią Dyrektor Liliannę Krajewską analizy kursu o 1935.
Dyrektor Lilianna Krajewska powiedziała, że mówi się że PKS odciął Drzonów od świata,
więc zanim przedstawi analizę kursowania autobusów na Drzonów, chce poinformować
o zmianach jakie miały miejsce.
Od 4 maja zawieszony został kurs o 1935 Zielona Góra – Lipno, który jechał przez Drzonów,
Buchałów; kursy sobotnie o godz. 655 z miejscowości Lipno, który jechał również tą samą
trasą oraz powrót w sobotę o godzinie 1430.
Przedstawiła analizę kursu o godzinie 1935:
W miesiącu kwietniu w Radomi przez cały miesiąc wysiadło 7 osób, które kupiło bilety
jednorazowe. Biletów miesięcznych na trasę Zielona Góra – Radomia kupiono 4.
Zdarzają się kursy, gdzie nikt w Radomi nie wsiada i nie wysiada z autobusu.
Przez cały miesiąc z kursu do Orzewa skorzystało 13 osób, które zakupiły bilety jednorazowe,
natomiast w Drzonowie - 20 osób.
Wójt zaproponował, by pominąć kursy sobotnie, ponieważ zostało uzgodnione, że ważniejsze
dla mieszkańców są kusy w tygodniu, a nie weekendowe.
Sołtys wsi Drzonów powiedziała, że kursy w sobotę i niedzielę nigdy nie były dopasowane
dla tych, którzy chcą pojechać do Zielonej Góry po południu i wrócić wieczorem. Te kursy
były tylko dla tych co pracowali w sobotę. Osoby jechały na 6, a wracały o 14. Takie osoby są
dwie, lecz one jeżdżą obecnie samochodami.
Mieszkańców interesuje kurs, by mogli wyjechać z Drzonowa między 14, a 16 i wrócić
z Zielonej Góry o 20 lub 21.Wyjazd o 6 rano w niedziele z Drzonowa i powrót z Zielonej
Góry o 14 nikogo nie interesuje.
Prezes Bogdan Klim powiedział, że gdyby były kursy w takich godzinach, w jakich
proponuje pani sołtys, nikt z nich by nie korzystał. Dodał, że PKS ma relacje do różnych
miejscowości.
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W soboty przepływ pasażera zanika na poziomie godziny 14 – 15. Później już nie na
pasażerów.
PKS kierował się potencjalnym uczniem i potencjalnym pasażerem, który ewentualnie
pracuje w sobotę i niedzielę, ponieważ na czymś trzeba się oprzeć. Nie brano pod uwagę
pasażerów, którzy okazjonalnie wybierają się do kina lub teatru, ponieważ takie osoby raczej
skorzystają z samochodu.
Sołtys wsi Drzonowa zwróciła się z prośbą, by kurs o 1935 wrócił od miesiąca września,
który by umożliwił mieszkańcom powrót z pracy lub ze szkoły. W okresie wakacji z tego
kursu korzystałoby niewiele osób, które dojeżdżają do pracy, natomiast od września będą
korzystać z niego uczniowie bądź studenci.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kmiecik powiedział, że w zeszłym roku był
kurs o 1935 przez Drzonów do Lipna. Zapytał jakie PKS miał z tego tytułu straty.
Prezes PKS-u odpowiedział, że biorąc pod uwagę ilość miejscowości i zaludnienie, to
przeniesienie i komunikowanie przez Słone, w analizie komunikacji wskazuje, że pasażerów
jest o wiele więcej. Przeniesienie tego kursu na Słone i Wilkanowo było uzasadnione. Była
tam duża luka w kursach, a przede wszystkim z tego kursu korzystają pasażerowie.
Jeżeli porówna się nawet tylko ilość sprzedanych biletów miesięcznych to naprawdę różnica
jest duża.
Od Buchałowa ten autobus jechał, ale nie korzystało z niego zbyt wielu pasażerów. Zwrócił
uwagę również na fatalny stan drogi do Drzonowa.
Wójt potwierdził, że stan drogi wojewódzkiej jest zły i marne są perspektywy na szybki
remont. Stwierdził, że potrzebne byłoby stanowisko Rady Gminy. Zwrócił się do sołtysów
o zebranie podpisów mieszkańców popierających stanowisko.
Poprosił, by sołtysi nie obrażali się za to, że są często proszeni o zebranie danych np. o ilości
osób kupujących bilety miesięczne. Uzyskane rzetelne dane pomagają w rozmowach z PKSem. Zwrócił się z prośbą, by przedstawiane dane były prawdziwe.
Gmina może zakupić busa dla mieszkańców, gdy zajdzie taka potrzeba, lecz na
odpowiedzialność mieszkańców; nie będzie płacić za koszty utrzymania i eksploatacji,
ponieważ gmina nie jest firmą przewozową. Gmina stara się zapewnić warunki najlepsze
jakie są możliwe.
Złożył prośbę, by PKS dalej starał się zbilansować relację przez Drzonów z innymi relacjami.
Poprosił radnych ze Świdnicy i Wilkanowa, by zweryfikować propozycje o zawieszeniu
jednego kursu do Świdnicy.
Wyraził nadzieję, że nigdy nie staniemy w takiej samej sytuacji jak z MZK, przy niejasności
rozliczeń i żądaniach wyssanych z palca.
Obecnie rozliczenia finansowe są do przyjęcia. Na koniec dodał, że gdyby prezes utopił
koszty kursu o 1935 do Drzonowa w innych kursach, to było by już dobrze.
Sołtys wsi Drzonów powiedziała, że nie rezygnuje z kursów w sobotę i niedzielę między 14
a 20. Będzie się orientować czy będą ludzie korzystać z tych autobusów, odbędzie się
spotkanie. Nie zbierze jednak deklaracji od ludzi, że będą jeździć co niedziele.
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Radna Agata Białkowska zaproponowała, by pod uwagę wziąć trasę Zielona Góra - Orzewo
– Radomia – Leśniów Wielki – Zielona Góra. Takie rozwiązanie pozwoli mieszkańcom
Radomi na powrót z Zielonej Góry oraz jednocześnie innym osobą z Radomi na dojechanie
do Zielonej Góry.
Sołtys wsi Drzonów zaproponowała, by wrócić do połączenia kursu z Leśniowem Małym,
które kiedyś funkcjonowało.
Dyrektor Lilianna Krajewska powiedziała, że nie pamięta takiego połączenia. Komunikacja
w Leśniowie Małym kończy się w tygodniu o 1530, natomiast w weekendy wogóle nie jeździ
komunikacja do Leśniowa Małego.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy planowane są jeszcze jakiś zmiany
w komunikacji, czy obecne kursy są zagrożone.
Dyrektor PKS -u odpowiedziała, że tylko na okres wakacji zawieszony zostanie jeden kurs.
Inne kursy nie były brane pod uwagę.
Przedstawiła analizę kursów weekendowych. Dodała, że tymi kursami z Zielonej Góry do
Lipna przez Drzonów i kursem powrotnym korzystały średnio dwie osoby. Autobus jechał 60
km, tylko po to by dowieść dwóch pasażerów.
Sołtys wsi Słone zapytała jakie zmiany nastąpią w kursach do Słonego od 1 czerwca.
Dyrektor Lilianna Krajewska odpowiedziała, że na tej trasie jest tylko jedna zmiana.
Dotyczy ona przyspieszenia kursu z Lipna z 1240 na 1200. Pozostałe zmiany będą
wprowadzone w terminie późniejszym.
Sołtys wsi Słone przypomniała, że były również wnioski o wprowadzenie autobusów
w niedzielę, by mieszkańcy mogli wrócić z II zmiany. Natomiast obecnie nie ma również
kursu w sobotę, który umożliwiłby powrót.
Prezes PKS-u w tym miejscu powiedział, że wójt wspominał o topieniu pewnych kosztów.
Dodał, że Lipno jest na granicy.
Kursy mogą być tak często jak mieszkańcy chcą, lecz ktoś będzie musiał za to zapłacić.
Radna Zofia Przychodna poinformowała o sygnałach docierających od pasażerów.
Kierowcy autobusów namawiają osoby, które uprawnione są do korzystania z 100% ulgi, by
kupowały bilety miesięczne. Oszczędzają czas kierowcy i nie stoją w kolejce po bilet. Takie
osoby korzystają z przejazdów parę razy w ciągu miesiąca. Należy zwrócić uwagę
kierowcom, by nie proponowali tego pasażerom, ponieważ gmina dopłaca wtedy nie za bilet
jednorazowy, tylko za bilet miesięczny. Podobne sygnały są w innych wioskach.
Sołtys wsi Wilkanowo powiedziała, że mieszkańcy Wilkanowa zwracają się z prośbą, by
autobus do Świdnicy przejeżdżał przez Wilkanowo (przez ul. W. Komarnickiej).
Pani Lilianna Krajewska odpowiedziała, że jeżeli autobusy mają przejeżdżać przez
Wilkanowo to wtedy cała trasa komunikacyjna powinna być przebudowana. Czas przejazdu
przez Wilkanowo wydłuża czas przejazdu całego przejazdu.
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Radny Sławomir Wziętek powiedział, że jeżeli jest możliwa przebudowa całej trasy, by
autobus mógł jeździć przez Wilkanowo, to zgłosza chęć pomocy w takiej zmianie.
Zapytał również co PKS zamierza zrobić z autobusami, głównie na Lipno, które spóźniają się.
Mieszkańcy skarżą się na notoryczne spóźnienia autobusów, średnio o 15 minut lub więcej.
Niektóre kursy są tak przepełnione, że mieszkańcy Wilkanowa mają problem, by wejść do
autobusu.
Dyrektor Lilianna Krajewska powiedziała, że spóźnienia kursów na trasie do Lipna biorą
się z problemów związanych z wjechaniem autobusów do Słonego przy stacji trafo. Została
przeprowadzona analiza i zostanie wprowadzona korekta, by te autobusy odjeżdżały
punktualnie.
Sołtys wsi Grabowiec zapytała czy zostanie przedłużona trasa do Lipna o godzinie 2230.
Obecnie autobus ten jedzie tylko do Koźli.
Dyrektor PKS odpowiedziała, że mieszkańcy nie korzystali z tego kursu. Kierowcy musieli
jechać do Lipna, ponieważ taka była trasa, natomiast nie było czasem ani jednego pasażera.
Wójt poinformował, że jest zaplanowane jest spotkanie w PKS-ie, po analizie również
naszych badań. Będą prowadzone rozmowy.
Radna Zofia Przychodna zabrała głos w sprawie kursu o 2230, który obecnie kończy trasę
w Koźli. Od dłuższego czasu obsługiwali ten kurs miejscowi kierowcy. W przypadku, gdy
zdarzył się pasażer z Lipna bądź Grabowca, to jechali do tych miejscowości, jeżeli nie - to
kończyli trasę w Koźli. Zaproponowała, by kierowcy dalej mogliby tak robić.
Przewodniczący Rady Gminy
poruszane.

zapytał czy są jeszcze inne problemy, które nie były

Prezes Bogdan Klim odniósł się do głównych ciągów komunikacyjnych. Jeżeli autobusy
zjeżdżałyby z głównych ciągów, to PKS może stracić rynek. Podał przykład na ciągu
krośnieńskim, gdzie trwa „walka komunikacyjna”.
Radna Teresa Przykuta powiedziała, że autobusy do Słonego przyjeżdżają już spóźnione,
więc nie można stwierdzić, że potrzeba wjechania autobusu do Słonego jest jedyną przyczyną
opóźnień na trasie. Może jest to spowodowane kupowaniem biletów u kierowcy, bądź jeszcze
inną przyczyną.
Prezes PKS Bogdan Klim odpowiedział, że chciałby żeby przyczyną było tylko kupowanie
biletów u kierowcy w autobusie. Trasa była sprawdzana i zostaną wprowadzone korekty
w rozkładzie, by autobusy dojeżdżały na czas.
Pani Gabriela Leśniak powiedziała, że była zaskoczona, gdy wsiadła w Świdnicy do
autobusu PKS-u i jechała do Żar, bo zapłaciła mniej niż jakby jechała ze Świdnicy do Koźli.
Przeanalizowała ustawę o transporcie i nie na w niej zapisu, którego się spodziewała, że
gminy będą „musiały” porozumieć się między sobą. Chciałaby, by na jednym bilecie pasażer
mógł wybrać z jakiej komunikacji korzysta, a firmy i samorządy będą się rozliczać między
sobą.
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Prezes Bogdan Klim powiedział, że PKS stara się jak najszybciej wprowadzić bilet
elektroniczny. Później w każdej chwili będzie można podłączyć się do systemu, który
ewentualnie powstanie. Należy jednak pamiętać o sporze interesów. Obowiązek, o którym
mowa w ustawie spoczywa na dużych gminach.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował przedstawicielom PKS Zielona Góra za
przybycie i na powyższym zamknął punkt „Informacja nt. komunikacji zbiorowej (PKS)”.
Przerwa.
Ad 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Świdnica z realizacji Gminnego planu gospodarki
odpadami a lata 2009 – 2010.
Wójt powiedział, że wszystkie uwagi odnośnie sprawozdania, zgłaszane na komisji, zostały
uwzględnione. Zapytał o ewentualne pytania.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem Sprawozdanie Wójta Gminy Świdnica z realizacji Gminnego planu
gospodarki odpadami a lata 2009 – 2010?’
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że Sprawozdanie Wójta Gminy Świdnica z realizacji Gminnego
planu gospodarki odpadami a lata 2009 – 2010 zostało przyjęte przez Radę Gminy Świdnica.
Przewodniczący Eliasz Madej poinformował, że komisje obradowały na wspólnym
posiedzeniu i wszystkie uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie, a większość z nich
jednomyślnie pozytywnie. W związku z tym, zostaną od razu poddane pod głosowanie.
Ad 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
fragment działki nr 472/3 we wsi Słone, gmina Świdnica.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment działki nr 472/3 we wsi Słone,
gmina Świdnica?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VIII/28/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
b) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Świdnica.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
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Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VIII/29/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
c) przyznania dotacji z budżetu Gminy Świdnica na prace restauratorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
Pani Skarbnik podała, że w projekcie uchwały została zmieniona kwota z 20 000 na 19 000
zł. Proboszcz z Koźli składał 2 wnioski, jeden na kościół w Lipnie, drugi na kościół
w Letnicy na kwotę 38 000 zł. W związku z tym, że gmina może dofinansować tylko do 50 %
kosztów, dotacja może być przekazana w kwocie do 19 000 zł.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Świdnica na
prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VIII/30/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
d) wyrażenia przez Radę Gminy Świdnica opinii o uznaniu lasów za ochronne.
Wójt powiedział, że do projektu uchwały zostało przygotowane uzasadnienie, które radni
otrzymali.
Kierownik Referatu Gospodarki Zdzisław Kotarzewski powiedział, że wniosek w sprawie
uznania lasów za ochronne, będących w zarządzie Nadleśnictwa Zielona Góra, a położonych
w Gminie Świdnica, przedstawiony przez Nadleśnictwo Zielona Góra nie zawiera
merytorycznego uzasadnienia ochronności poszczególnych kategorii oraz pomieszane są
kategorie ochronności. Zawiera nieuprawnione rozszerzenie kategorii ochronności zawarte
w art. 15 ust. 7 pkt a – ustawy o lasach oraz narusza art. 15 ust 7 pkt a ustawy o lasach.
Zapoznał obecnych z treścią uzasadnienia do uchwały.
Jeżeli las zostanie uznany za ochronny to właściciel, czyli Skarb Państwa w zarządzie
nadleśnictwa płaci 50% należnych podatków. Dodatkowo, jeżeli Gmina lub inny inwestor
będzie potrzebował zgody na wejście na teren lasu z powodu wykonania jakichkolwiek prac
(np. związanych z kanalizacją, wodociągami i innymi) to z tego tytułu opłaty są zwiększone.
Wiceprzewodniczący Ryszard Kmiecik powiedział, że to nie jest do końca tak jak to
kierownik przedstawia. Te lasy były już uznane za ochronne i raz na kilka lat następuje ich
weryfikacja. Przedstawiony przez nadleśnictwo wniosek dotyczy korekty obszaru w obrębie
Wilkanowo, który jest już w części uznany za ochronny. Jest to tylko wznowienie. Wydanie
przez Radę Gminy opinii negatywnej lub pozytywnej nie wpływa na to czy zostaną uznane za
ochronne. Prawdopodobnie właściwy Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa wyda pozytywną opinię i lasy te dalej będą ochronne.
Zwrócił uwagę, że skoro Gmina otrzymała wyróżnienie „Gmina przyjazna środowisko” też
do czegoś zobowiązuje.
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Wójt Adam Jaskulski powiedział, że jest przyrodnikiem, myśliwym, leśnikiem, ale również
gospodarzem Gminy Świdnica. Pewna część naszych lasów jest objęta ochroną, bez naszej
woli. Nikt nie pyta samorządowców, jak wykonają kolejne zadania, które się na samorządy
nakłada, a nie przeznacza się na to środków finansowych.
Nie wiemy czy Minister podejdzie do naszej opinii bezkrytycznie, jeżeli tak, będzie to
znaczyło że samorządność mało się liczy.
Ale jeżeli zagłębi się w uzasadnienie, to przynajmniej dołoży więcej staranności, by
udowodnić dlaczego te lasy należy uznać za ochronne.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Świdnica opinii
o uznaniu lasów za ochronne?”
11 głosów – „za”, 1 głos – „przeciw”, 2 głosy – „wstrzymujące się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VIII/31/11 została przyjęta przez Radę Gminy
Świdnica.
e) statutu Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie statutu Zespołu ds. Placówek Oświatowych
w Świdnicy?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VIII/32/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
f) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2011.
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?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VIII/33/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
g) zmiany do uchwały Nr III/75/10 Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2011-2021.
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?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VIII/34/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
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h) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń
infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że projekt uchwały był już omawiany na wspólnym
posiedzeniu komisji. Ustalono, że dla prowadzących robót - remontów i inwestycji własnych
Gminy Świdnica w pasie drogowym dróg gminnych oraz za umieszczanie urządzeń obcych
w ramach zadań własnych gminy, nie związanych z funkcjonowaniem drogi, opłata za zajęcie
pasa drogowego wyniesie 0,01 zł.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz
umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie
związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
reklam?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VIII/35/11 została przyjęta przez Radę Gminy
Świdnica.
i) zabezpieczenia w budżecie Gminy Świdnica środków finansowych wynikających
z porozumienia międzygminnego, z dnia 7 czerwca 2006 r. z Miastem Zielona Góra,
Gminą Czerwieńsk, Gminą Sulechów, Gminą Zielona Góra, Gminą Zabór, Gminą
Otyń, Gminą Dąbie w sprawie prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami.
Wójt powiedział, że środki były już planowane w Wieloletnim Prognozie Finansowej.
Zostało to wykreślone z budżetu, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że nie
może być to zapisane w WPF jako nasze zadanie, ponieważ jest to zadanie miasta.
Zostało to wykreślone, lecz ZGKiM potrzebuje od gminy formalnego potwierdzenia,
ponieważ stara się o środki unijne i taki jest wymóg. Dlatego też jest potrzeba podjęcia tej
uchwały. W dniu 31 maja 2011r. muszą być już złożone kompletne dokumenty.
Wiceprzewodniczący Ryszard Kmiecik zapytał czy w związku z tym, mieszkańcy będą
mieli jakieś korzyści. Czy tak jak mieszkańcy Zielonej Góry również mieszkańcy gminy będą
mogli oddać np. tonę śmieci rocznie.
Wójt odparł, iż wydaje się, że również i taką będziemy mieli korzyść. Jednak podstawową
korzyścią będą niższe koszty wywozu śmieci i zbiórka selektywna na posesji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapytał również czy gmina będzie dokładać dalej do
wysypiska śmieci w Nowogrodzie Bobrzańskim czy całkowicie z tego rezygnujemy.
Wójt odpowiedział, że w Nowogrodzie będą musiały powstawać nowe kwatery, które będą
musiały spełnić nowe kryteria środowiskowe. Coraz mniej będziemy korzystać z tego
wysypiska.
Radny Tomasz Piwkowski powiedział, że mieszkańcy Zielonej Góry mają możliwość
pozbycia się tony śmieci rocznie i wyraził nadzieję, że mieszkańcy gminy również będą mieli
taką możliwość.
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Wójt również wyraził nadzieje, że będziemy tak samo traktowani.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Świdnica
środków finansowych wynikających z porozumienia międzygminnego, z dnia 7 czerwca 2006
r. z Miastem Zielona Góra, Gminą Czerwieńsk, Gminą Sulechów, Gminą Zielona Góra,
Gminą Zabór, Gminą Otyń, Gminą Dąbie w sprawie prowadzenia wspólnej gospodarki
odpadami?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr VIII/36/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
j) zmiany uchwały Nr VII/17/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy
Świdnica.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że na wspólnym posiedzeniu komisji rozmawiano
wstępnie, dlaczego należałoby zrezygnować ze 100% ulg dla seniorów powyżej 70 roku
życia.
Wójt powiedział, że są sygnały od mieszkańców, które przekazała m. in. dzisiaj radna Zofia
Przychodna. Kierowcy autobusów namawiają pasażerów, uprawnionych do bezpłatnych
przejazdów, do zakupu biletów miesięcznych. Natomiast ci pasażerowie korzystają
z przejazdów tylko sporadycznie, kilka razy w miesiącu. Dodał, że nie docenia się tego co jest
za darmo.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że za dużo zmian jest przy tej jednej uchwale.
Praktycznie na każdej sesji proponowane są jakieś zmiany. Zaproponował, by zaczekać
jeszcze ze zmianami np. do końca wakacji.
Radny Tomasz Piwkowski zaproponował, by zlikwidować 100% ulgi tylko na bilety
miesięczne. Osoby, które są obecnie uprawnione do bezpłatnych przejazdów mogą kupować
bilety jednorazowe.
Radny Sławomir Wziętek poinformował, że Pani Górska podczas monitorowania przepływu
pasażerów zauważyła osobę, która jechała do Słonego, natomiast bilet miesięczny ma do
Letnicy.
Sołtys wsi Wilkanowo zauważyła, że jeżeli seniorzy dostali już taką ulgę, nie powinno się jej
teraz odbierać. Kupowanie biletów miesięcznych wynikało z niewiedzy mieszkańców, nie
wiedzieli, że za to będzie dopłacać gmina, a kierowcy autobusów namawiali do zakupu
miesięcznych, by usprawnić kupowanie biletów w autobusach.
Radna Zofia Przychodna dodała, że jeżeli mieszkaniec gminy będzie kupował bezpłatny
bilet jednorazowy 5 razy w miesiącu to gmina zapłaci tylko za 5 przejazdów, a nie za cały
miesiąc.
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że nie widzi w projekcie uchwały zapisu, że
dotyczy on biletów miesięcznych. Przygotowany projekt nie załatwia problemu. Można
jedynie znieść ulgę 100% i wprowadzić inną.
Sekretarz powiedział, że jeżeli jest taka propozycja radnych, to w projekcie uchwały zapis
powinien brzmieć „osoby, które ukończyły 70 lat – 100%, dotyczy wyłącznie biletów
jednorazowych.”
Wójt zaproponował odłożenie uchwały na kolejną sesję, która powinna odbyć się do końca
czerwca. Dodał, że nie popiera ulgi 100% również na bilety jednorazowe, ponieważ to, co jest
za darmo ludzie przestają szanować. Dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie
symbolicznej opłaty.
Przewodniczący Rady Gminy złożyli formalny wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie
gminy Świdnica.
14 głosów „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Ad 6. Przyjęcie protokołów z dnia 17 stycznia, 28 stycznia, 10 lutego i 24 marca 2011r.
Radna Agata Białkowska zwróciła uwagę, że w protokole z 10 lutego 2011r. w głosowaniu
nad wnioskiem o podjęcie stanowiska w sprawie nie przejmowania obiektu i nie
likwidowania posterunku zapisano „15 głosów – „za”, 4 – przeciwnych. Należy to poprawić.
Po naniesieniu poprawek protokoły zostały przyjęte przez aklamacje.
Ad 7. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Sławomir Wziętek powiedział, że na sesji, na której był obecny przedstawiciel ZZDP
zgłaszał dziurę na zakręcie na ul. Wandy Komarnickiej. Nie zostało to naprawione.
Wójt dodał, ze większe dziury są za mostkiem w kierunku Letnicy. Również to zostało
zgłoszone. Przyszła odpowiedź, że Zielonogórski Zarząd Dróg Powiatowych przystępuje do
prac cząstkowych i będzie wykonane to do końca czerwca.
Radna Bogumiła Hajdasz poprosiła o nagłośnienie informacji o dyżurach radnych.
Zgłosiła również, że należy zadbać o teren przy Witaczu przy wjeździe do Świdnicy.
Radny Tomasz Piwkowski, w związku z dniem dziecka, który był organizowany w Letnicy
podziękował wszystkim sołtysom oraz wszystkim, którzy brali udział w organizacji oraz Panu
Krzysztofowi Stefańskiemu, z ramienia gminy, który również zaangażował się w pracę przy
organizacji imprezy.
Powiedział, że w związku z tą imprezą, rada sołecka oraz mieszkańcy, zadbali
o doprowadzenie terenu wokół zboru i pałacu, do porządku. Wyraził ubolewanie, że do prac
porządkowych nie dołączył się Gminny Ośrodek Kultury.
Przedstawił zaproszenia na plener malarski, który będzie zorganizowany w Letnicy. Były
zapowiedzi, że będzie pomoc, a mieszkańcy zostali sami.
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Dodał, że na zaproszeniu nazwa „Gmina Świdnica” nie jest tłumaczona na język niemiecki,
natomiast już „Letnica” jest przetłumaczona na „Letnitz”
W związku z porządkowaniem terenu w parku poprosił o przejrzenie ujęć wody i ewentualne
ich zabezpieczenie.
Zapytał czy wpłynęło rozliczenie klubu piłkarskiego.
Wójt odpowiedział, że sprawozdanie dotarło, nie zostało złożone na sesji.
Radny Tomasz Piwkowski zapytał również o wybrany wariant położenia boiska, ponieważ
mieszkańcy nie mają informacji, gdzie zostanie ono wybudowane.
Wójt odparł, że zgodnie z decyzją mieszkańców lokalizacja została zmieniana.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zapoznał się z propozycją komitetu
mieszkańców o zwiększenie rozmiarów boiska. Jednak każdy zdaje sobie z tego sprawę, że
łączy się to ze zwiększeniem kosztów.
Wójt przypomniał, że budowa boiska finansowana jest ze środków, które otrzymują sołectwa.
Należy pamiętać, że do zadania w Letnicy przesunięto środki z innych sołectw oraz dochodzą
do tego środki unijne. Gdyby boisko budowano wyłącznie ze środków sołectwa Letnicy to nie
wyszła by nawet 1/3 z tego, co będzie zrobione.
Radna Teresa Przykuta poinformowała, że 12 czerwca odbędzie się impreza rekreacyjno integracyjna w Słonem dla dzieci z terenu gminy, w tym dla dzieci niepełnosprawnych.
Podziękowała za wparcie osobom zaangażowanym w organizacje.
Wójt poinformował, że w sierpniu nastąpi wyjazd delegacji Gminy Świdnica go gminy
rosyjskiej. Będzie wiązało się to z podpisaniem partnerstwa. Jeżeli się uda to od przyszłego
roku będzie mogła nastąpić wymiana młodzieży szkolnej.
Sołtys wsi Wilkanowo poinformowała, że w Wilkanowie został zakończony remont sali
wiejskiej i zaproponowała, by kolejna sesja odbyła się w Wilkanowie.
Wójt dodał, że remonty są kończone również w innych salach i jeżeli są jakieś uwagi to
należy je na bieżąco zgłaszać.
Ad 8. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady ósmej sesji Rady Gminy.

Przewodniczył:

Protokołowała:

Eliasz Madej

Anna Równicka
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