PROTOKÓŁ Nr IX/2011
z IX sesji Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 czerwca 2011r.
W dniu 29 czerwca 2011r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Ogrodowej Nr 37
w Świdnicy odbyła się dziewiąta sesja Rady Gminy Świdnica. Godzina rozpoczęcia sesji:
1300, zamknięcia obrad: 1500.
Obecnych było 13 radnych. Nieobecni: Dorota Cymbała, Zofia Mazurkiewicz.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dziewiątą 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, Wójta, Skarbnik, Sekretarza, kierowników
jednostek, pracowników Urzędu Gminy oraz gości.
Poinformował o zmianach w porządku obrad:
po punkcie 3j dodaje się:
- podpunkt k o brzmieniu: „powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników”.
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?”
13 głosów „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Wolne wnioski i informacje.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy za 2010
rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świdnica za 2010 rok;
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z wykonania budżetu Gminy
Świdnica za 2010 rok;
c) ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Świdnica;
d) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Świdnica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji
kultury za pierwsze półrocze;
e) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej lub kredytu długoterminowego na
sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Grabowiec
i Lipno”;
f) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej lub kredytu długoterminowego na
sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świdnica
– ul. Długa”;
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g) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków finansowych pozostających
w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze;
h) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2011;
i) zmiany do uchwały Nr III/75/10 Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2011-2021;
j) w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy
Świdnica;
k) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
5. Przyjęcie protokołu z dnia 30 maja 2011r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zamknięcie obrad.
Ad.2 Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Radny Gminy udzielił głosu obecnym na sali.
Sołtys wsi Radomia Elwira Nadstoga w imieniu mieszkańców Radomi oraz stowarzyszenia
„Nasza Radomia”, podziękowała Wójtowi za pomoc w znalezieniu osoby, która dofinansuje
zadaszenie grilla przy sali wiejskiej.
Pana Kaczmarczyk powiedział, że miesiąc temu zgłaszał na sesji, że tablica ze znakiem
„ustąp pierwszeństwa przejazdu” jest odwrócona i tym samym niewidoczna dla kierowców.
Do dnia dzisiejszego tak jest i niedawno prawie doszło do stłuczki.
Zgłaszał również, że młodzież idąc od sklepu Pani Małas do szkoły wyrzuca śmieci. Obecnie
są wakacje i tego problemu nie ma, lecz od września będzie tak samo. Zaproponował, by od
września, gdy młodzież ze szkoły zacznie chodzić do sklepu, raz w tygodniu sprzątała tą
drogę.
Sołtys wsi Radomia Elwira Nadstoga zaproponowała, by pod hasłem „rozweselmy nasze
wsie” zorganizować malowanie graffiti na starych budynkach lub przystankach. Dodała, że
w prawie każdej wiosce znajdą się lokalni przedsiębiorcy, którzy mogliby taką akcję
dofinansować.
Radna Bogumiła Hajdasz powiedziała, że zbliża się okres wakacyjny i jak co roku będzie
problem z psami, które są porzucane. Bardzo często zdarza się to na ul. Bunkrowej
w Świdnicy oraz koło zalewu.
Stwierdziła, że koło kubłów na zbiórkę selektywną jest już czysto, a nie tak jak było jakiś
czas temu, gdy wokół były porozrzucane śmieci.
Wyraziła opinię, że nowy plac zabaw w Świdnicy jest bardzo ładny. Brakuje tylko zabawek
dla najmłodszych dzieci.
Poinformowała, że przy zalewie w Świdnicy odbyła się impreza „Moja rybka” – pierwsza
impreza świdnickiej sekcji wędkarskiej. Podziękowała sponsorom, którzy ufundowali
nagrody, a byli to: Zarząd Koła Nr 27, Pan Adam Jaskulski, Pan Grzegorz Hadzicki, Pan
Walkowiak.
Zapytała jakie są możliwości dofinansowania projektu na rozbudowę zbiornika w Świdnicy.
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Wójt Adam Jaskulski odniósł się do problemu z porzucaniem psów na terenie gminy.
Mieszkańcy dzwonią do Urzędu i zgłaszają przypadki wałęsających się, porzuconych psów
i żądają, by gmina zajęła się sprawą. Jednocześnie zwracają uwagę, że będą monitorować co
z psem się dzieje, czy nie został podrzucony w inne miejsce.
Wójt zwrócił uwagę, że koszt utrzymania w schronisku jednego psa to ok. 7.000 zł rocznie,
a gdy gmina odda do schroniska 10 psów, to mamy już kwotę 70.000 zł.
W kwestii wywozu śmieci powiedział, że Pani radna zobaczyła kubły prawdopodobnie dzień
po wywiezieniu śmieci. Mieszkańcy dalej wyrzucają śmieci pod kubły na zbiórkę selektywną.
Można zobaczyć w Buchałowie jak to wygląda. Zostały podrzucone odpady z budowy.
Podkreślił, że jest to niewiarygodne chamstwo niektórych mieszkańców.
Wójt powiedział, że na imprezę wędkarską ufundował nagrodę prywatnie. Nie było
możliwości dofinansowania z Urzędu, ponieważ nie było zaplanowane to w kalendarzu
imprez gminnych.
Dodał, że nowo zawiązana sekcja wędkarska w miesiącu wrześniu powinna złożyć wniosek
o dofinansowanie przyszłorocznej imprezy.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że wniosek, który został napisany na rozbudowę zbiornika
w Świdnicy, został napisany pod kątem powodziowym, ponieważ była to jedyna możliwość
pozyskania środków zewnętrznych na rewitalizację zbiornika. Konkurs przez LRPO miał być
ogłoszony w lutym. Ze względu na podtopienia i powodzie, ogłoszenie konkursu zostało
przesunięte na kwiecień, a następnie na czerwiec. Niedawno podano informacje, że termin
ogłoszenia został ponownie przesunięty, tym razem na wrzesień.
Przy pierwszym terminie było 100% szans, że Urząd Gminy otrzyma dofinansowanie, lecz
teraz – z każdym odroczeniem terminu - coraz trudniej jest ubiegać się o środki.
Za każdym razem część opisowa jest poprawiana, udoskonalana, lecz coraz więcej zgłasza się
beneficjentów z terenów podtapianych i zalewanych. Właśnie na ich wniosek termin jest
przesuwany. Pieniędzy nie jest dużo, a beneficjentów sporo.
Możliwe, że rozstrzygnięcie konkursu będzie jeszcze w tym roku.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Monika Gagatek poinformowała, że do firmy
TEW zostało zawiezionych 768 wypowiedzeń umów od mieszkańców gminy Świdnica.
Powiedziała, by sołtysi nie zbierali od mieszkańców kolejnych wniosków. Obecnie,
mieszkańcy, którzy zdecydują się na zmianę przewoźnika, muszą sami wysłać
wypowiedzenia do firmy TEW.
Wszystko wskazuje na to, że od października firma ZGKiM będzie obsługiwała teren gminy.
Sołtys wsi Koźla Teresa Sygut zapytała co będzie z mieszkańcami, którzy nie zdecydują się
na zmianę odbiorcy śmieci.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych odpowiedziała, że są zapewnienia od
przedstawicieli TEW-u, że nawet jeśli na terenie gminy zostanie jeden mieszkaniec, który
będzie korzystał z ich usług, to przyjadą i zabiorą śmieci.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał Panią Kierownik, jak wygląda procentowo ilość
złożonych wypowiedzeń. Być może będzie tak, że na terenie gminy będą działały dwa
przedsiębiorstwa.
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Kierownik Zakładu Usług Komunalnych powiedziała, że na terenie gminy jest około 1700
gospodarstw. Wpłynęło ok. 1000 wniosków na zawarcie umowy z firmą ZGKiM, więc około
700 gospodarstw pozostaje przy TEW-ie. Dodała, że np. w miejscowości Koźla połowa
mieszkańców zdecydowała się na zmianę.
Wójt powiedział, by nie martwić się o to, ilu będzie przewoźników na terenie gminy. Niech
konkurują między sobą, wprowadzają niższe ceny i korzystniejsze warunki. Mieszkańcy na
tym skorzystają.
Powiedział, że gmina nie narzuca zmiany. Mieszkańcy mają prawo wyboru i decydują jakiego
chcą mieć przewoźnika.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych poinformowała, że mieszkańcom Radomi
i Wilkanowa, którzy mają aktualnie podpisane umowy z ZGKiM rozdane już zostaną worki
na zbiórkę selektywną.
Sołtys wsi Świdnica Wanda Wojtkowiak zapytała, czy z chwilą, gdy zacznie obsługiwać
drugi przewoźnik, zostaną zabrane kubły na selektywną zbiórkę odpadów.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych odpowiedziała, że umowa na wywóz
selektywnych odpadów obowiązuje do 30 września i nie będzie przedłużona.
Sołtys wsi Świdnica dodała, że jeżeli zostaną zabrane kubły na zbiórkę selektywną, to
mieszkańcy, których obsługuje firma TEW, nie będą mieli gdzie wyrzucać śmieci.
Wójt zapytał czy mieszkańcy nie będą mieli, gdzie wyrzucać odpadów selektywnych czy
właśnie śmieci. Mieszkańcy mogą wymagać od TEW-u, by dostali worki na selektywne
odpady.
Sołtys wsi Radomia zapytała czy worki z odpadami selektywnymi będą wywożone raz
w miesiącu.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych odpowiedziała, że będą wywożone raz
w miesiącu i dodatkowo poinformowała, że kubły z odpadami komunalnymi będą wywożone
raz lub dwa razy w miesiącu, w zależności od tego, jak każdy z mieszkańców określił to we
wniosku.
Radny Jan Bitka powiedział, że chciałby wywołać temat oświetlenia w gminie, dlatego że
obecnie staje się modne oświetlenia ledowe. Proponuje przedyskutować temat, gdy radni
spotkają się na roboczo.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że warto zastanowić się nad tematem, porównać
obecne wydatki, które ponosi gmina.
Wójt powiedział, że umowa na modernizację oświetlenia w gminie jest obecnie analizowana.
Ad. 3 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
za 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że sprawozdanie zostało omówione na wspólnym
posiedzeniu komisji Rady Gminy. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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przedstawiła sprawozdanie. Opinie radnych były pochlebne, wręcz wskazano, że GOPS
wypełnia bardzo dobrze swoje zadania. Nie było żadnych uwag i zastrzeżeń.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy za rok 2010
zostało przyjęte przez aklamacje.
Ad 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Świdnica za 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej przypomniał jaka jest procedura zatwierdzenia
sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
Sprawozdania wysyłane są do radnych i do Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO ocenia
sprawozdania i przedstawia swoją opinie o ww. sprawozdaniach.
Następnie Komisja Rewizyjna na posiedzeniu opiniuje sprawozdania finansowe i wykonanie
budżetu. Opinie wraz z wnioskiem o udzielenie, bądź nie udzielenie absolutorium wysyła do
RIO. Następnie RIO opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
z tytułu wykonania budżetu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały Nr 224/2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 kwietnia 2011roku w sprawie
wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniuje sprawozdanie Wójta
Gminy Świdnica z wykonania budżetu Gminy Świdnica za rok 2010.
Sprawozdania zostały przesłane radnym oraz do RIO w wymaganym terminie. Na wspólnym
posiedzeniu komisji Wójt udzielał informacji, co do wykonania budżetu i sprawozdań,
odpowiadał na pytania radnych.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2010 rok?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr IX/37/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z wykonania budżetu Gminy Świdnica
za 2010rok.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej odczytał protokół Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Świdnica z dnia 12 maja 2011r., w którym komisja wyraziła opinię, że budżet gminy
został zrealizowany zgodnie z postanowieniami uchwały budżetowej i obowiązującymi
zasadami gospodarki finansowej, sposób wykonania budżetu jest zgodny z celami Gminy
oraz uchwałami Rady Gminy. Pozytywnie zaopiniowała informacje o stanie mienia
komunalnego Gminy Świdnica. Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Świdnica.
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Przewodniczący Eliasz Madej zapoznał zebranych również z Uchwałą Nr 315/2011 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 maja 2011r.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniuje wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Świdnica w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2010.
Poprosił Wójta o podsumowanie wykonania budżetu za 2010r.
Wójt powiedział, że Rada Gminy współpracując z Urzędem Gminy i Wójtem na bieżąco
analizowała i dokonywała stosownych korekt budżetu. W wyniku wspólnej pracy dochody
budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 98% planowanych, wydatki budżetowe
zrealizowano w wysokości 97,2% planowanych wydatków. Budżet gminy zamknął się
niższym niż planowano deficytem w kwocie 2 530 562 zł, przy planowanym 2 768 684 zł.
Przychody zrealizowano w wysokości 140% planu. Na zwiększenie planu przychodów
wpłynęło większe niż planowe wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków.
Łączna kwota długu wynosi 32% przy wskaźniku ustawowym 60%, natomiast łączna kwota
przypadających do spłaty w roku budżetowym 2010 rat kredytów wraz z odsetkami to tylko
4% przy dopuszczalnych 15.
Udało się dzięki współpracy w tym trudnym okresie dobrze wykonać budżet. Podziękował za
współpracę.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że tylko część z obecnych radnych uczestniczyła
w pracach poprzedniej rady i miała bezpośredni wpływ na tworzenie budżetu. Część radnych
pełni swoją funkcję dopiero od października, lecz musi wyrazić swoją opinię czy budżet
został zrealizowany tak, że Wójt może uzyskać absolutorium.
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Świdnica z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2010 rok i poddał pod głosowanie:
„Kto jest za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica i przyjęciem uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z wykonania budżetu za rok
2010r.?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy Świdnica Eliasz Madej stwierdził, że Rada Gminy przyjęła
uchwałę Nr IX/38/11 udzielając absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tytułu wykonania
budżetu Gminy Świdnica za rok 2010.

Przerwa.
c) ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Świdnica.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej poinformował, że Zarząd Dróg Wojewódzkich
wystąpił z wnioskiem o wycięcie dęba zlokalizowanego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej
nr 279 z ulicą Długą i Mieszka I w Świdnicy. Projekt uchwały ustanawia tego dęba
pomnikiem przyrody i będzie mniej możliwości, by go usunąć. Radni zapoznali się
z projektem uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji. Do projektu uchwały dołączona była
opinia dendrologiczna stwierdzająca, że wiek, wymiary oraz wartości krajobrazowe
i kulturowe kwalifikują to drzewo do miana pomnika przyrody.
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W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy
Świdnica?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr IX/39/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że w ubiegłym roku lub 2 lata temu grupa leśniczych
podjęła inicjatywę przeglądu pomników przyrody na terenie gminy. Warto by było, by
przewodniczący Kmiecik wraz z P. Patek, P. Filipiakiem dokonał przeglądu drzew, łącznie
z akacją w Buchałowie, która również kwalifikuje się do pomnika przyrody.
d) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świdnica,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym
posiedzeniu komisji. Do uchwały obowiązującej do tej pory, dodano zapis odnośnie powstałej
instytucji kultury, która również zobowiązana jest do przygotowania informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świdnica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr IX/40/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
e) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej lub kredytu długoterminowego na sfinansowanie
inwestycji
pn.
„Budowa
sieci
kanalizacyjnej
we
wsiach
Grabowiec
i Lipno”.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekty uchwał były omawiane na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Przyjęcie uchwały pozwoli na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w kwocie 1.243.000 zł na
sfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej we wsiach Grabowiec i Lipno.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej lub
kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej we
wsiach Grabowiec i Lipno?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr IX/41/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
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f) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej lub kredytu długoterminowego na sfinansowanie
inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świdnica – ul. Długa”.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że kredyt lub pożyczka zostanie zaciągnięta
w kwocie 800.000 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Świdnica – ul. Długa.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej lub
kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Świdnica – ul. Długa?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr IX/42/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
g) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków finansowych pozostających
w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze
powiedział, że pożyczka długoterminowa zostanie
Przewodniczący Rady Gminy
zaciągnięta w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Świdnica, na
budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Piaski i sieci kanalizacyjnej w Świdnicy.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze
środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr IX/43/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
h) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2011.
Przewodniczący powiedział, że zmiany w projekcie uchwały były przedstawione przez Panią
Skarbnik na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
Skarbnik Maria Sosnowska zapoznała obecnych ze zmianami, przypomniała, że zmiany
w projekcie uchwały podyktowane są koniecznością znalezienia środków finansowych na
ogrodzenie nowo wybudowanych boisk.
Przewodniczący Rady Gminy Świdnica stwierdził, że z boiska w Świdnicy korzysta dużo
dzieci i młodzieży. Jest konieczność wykonania ogrodzenia.
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.
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Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr IX/44/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
i) zmiany do uchwały Nr III/75/10 Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2011-2021.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że praktycznie przy każdej zmianie budżetu
należy dokonać i zatwierdzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zwłaszcza gdy
planowane jest zaciągnięcie kredytów lub pożyczek. Projekt uchwały był również omawiany
na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
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 IX/45/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
j) w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy
Świdnica.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że są proponowane pewne zmiany. Radni
i sołtysi zgłaszali sytuacje, jakie się zdarzają na kursach PKS-u na terenie gminy. Kierowcy
autobusów namawiają pasażerów, uprawnionych do bezpłatnych przejazdów, do zakupu
biletu miesięcznego. Mieszkańcy nieświadomie narażają Urząd Gminy na koszty kupując
bezpłatne bilety miesięczne, za które refundacje ponosi Urząd. Korzystają z zakupionych
biletów miesięcznych tylko kilka razy w miesiącu.
Proponowane jest wprowadzenie 75% zniżki dla seniorów powyżej 70 roku życia.
Dodatkowo proponowane jest przyznanie 100% ulgi dla Honorowych Obywateli Gminy
Świdnica.
Radny Ryszard Kmiecik zapytał czy jeżeli wprowadzana zostaje nowa uchwała, czy
poprzednio obowiązująca nie powinna zostać uchylona osobną uchwałą.
Aplikantka z kancelarii radcy prawnego odpowiedziała, że osobna uchwała nie jest
wymagana.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, ze w treści projektu uchwały jest zapis, że poprzednio
obowiązująca uchwała traci moc.
Radny Tomasz Piwkowski zapytał czy honorowi krwiodawcy oraz Honorowi Obywatele
Gminy Świdnica mogą kupować bilety miesięczne, ponieważ treść uchwały tego nie reguluje.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej odpowiedział, że temat ten był już poruszany
na komisji. Nie dotyczy to zbyt wielu osób, więc koszt również nie będzie zbyt duży.
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Wójt Adam Jaskulski powiedział, że przyznając tytuł Honorowego Obywatela Gminy
Świdnica przyznawane są również pewne prawa. Zaproponował przyznanie 100% ulgi lub
zrezygnowanie w całości z przyznania ulgi dla tych osób.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że większość radnych na komisji była za tym, by
przyznać 100% ulgi za bilety miesięczne dla Honorowych Obywateli Gminy Świdnica.
Dodał, że uważa iż taka ulga powinna zostać im przyznana.
Radna Agata Białkowska wyraziła obawę, że zmiana 100% ulgi na 75% dla osób po 70 roku
życia, będzie miała negatywny oddźwięk społeczny w całej gminie. Zaproponowała, by
zastanowić się jeszcze nad zmianą i by poszukać innego rozwiązania. Zapytała czy znana jest
liczba osób, które kupują bilety ze zniżką 100%.
Wójt powiedział, że można w nieskończoność dyskutować nad tym tematem. W jednym
miesiącu 10 osób może kupić bilet bezpłatny, a w kolejnym takich osób może być już 40.
Proponowana ulga w wysokości 75% została wypracowana przez radnych. Nic nie stoi na
przeszkodzie, by ustalić zniżki 80% lub 85%. Do radnych należy decyzja.
Chodzi tylko o to, że gdy coś co jest za darmo, przestaje być szanowane.
Radna Agata Białkowska powiedziała, że zgadza się z argumentacją Wójta. Proponuje
jednak symboliczną kwotę do zapłacenia.
Zgłosiła formalny wniosek, by zmieniono w projekcie uchwały zapis o brzmieniu „osoby,
które ukończyły 70 lat – 75% przy zakupie wyłącznie biletów jednorazowych; ulga nie
dotyczy zakupu biletów miesięcznych.” na: „osoby, które ukończyły 70 lat – 90% przy
zakupie wyłącznie biletów jednorazowych; ulga nie dotyczy zakupu biletów miesięcznych.” .
Przewodniczący poddał pod głosowanie:” Kto jest za przyjęciem 90% ulgi dla osób, które
ukończyły 70 lat?”
3 głosów – „za”, 5 głosów - „przeciw”, 5 głosów – „wstrzymujących się”.
Wniosek odrzucono.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego
transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica?”
9 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych, przy 4 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr IX/46/11 została przyjęta przez Radę Gminy
Świdnica.
k) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że zespół, który zostanie powołany, przygotuję
opinię o kandydatach na ławników. Opinia zostanie przedstawiona radnym na sesji Rady
Gminy i radni zdecydują w głosowaniu, kto zostanie wybrany na ławnika sądowego.
Przedstawił propozycje osób do zespołu: Maciej Białek, Sławomir Wziętek, Zofia
Mazurkiewicz, Anna Równicka.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził krótką przerwę, podczas której osoby z zespołu ustalą
swoje funkcję.
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie powołania zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Powołuje się zespół w składzie:
1) Maciej Białek - przewodniczący zespołu;
2) Sławomir Wziętek - zastępca przewodniczącego;
3) Zofia Mazurkiewicz - członek zespołu;
4) Anna Równicka - członek zespołu.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr IX/47/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
Ad 5. Przyjęcie protokołu z dnia 30 maja 2011r.
Do protokołu Nr VIII/2011 z sesji w dniu 30 maja 2011r. radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół został przyjęty przez aklamacje.

Ad 6. Interpelacje i zapytania radnych.
Wójt Adam Jaskulski w imieniu organizatorów zaprosił na festiwal Quest Europe 2011,
który odbędzie się w letnickim zborze. Na festiwal przybędą między innymi Sylwester
Chęciński, Marzena Trybała, Piotr Machalica, Charles Duke, David Bonneville.
Cykl spotkań otworzy Sylwester Chęciński, a Jerzy Stuhr odbierze statuetkę „Wielki ukłon”.
Kierownik Krzysztof Stefański oraz Dyrektor Tomasz Marczewski wraz z Panią Marzeną
Więcek pracują nad organizacją festiwalu.
Powiedział, że niedawno Przewodniczący Rady Gminy Świdnica odebrał zaszczytne
wyróżnienie przyznane Gminie Świdnica w kategorii gmin wiejskich - „Sportowa Gmina”.
Na uroczystej sesji w dniu 27 maja w Gorzowie Wlkp. przyznano kolejne wyróżnienie dla
Gminy Świdnica - specjalną nagrodę za finansowanie kultury fizycznej za rok 2010.
Został przyznany również „Laur Oświaty” – nagroda główna.
Radna Bogumiła Hajdasz złożyła gratulacje za osiągnięte wyniki.
Powiedziała, że dyżury radnych są zbyt słabo nagłośnione, a informacja na stronie
internetowej odnośnie dyżurów, jest trudna do znalezienia.
Zapytała również jak przebiega sprzedaż działek.
Wójt odpowiedział, że w sprawie sprzedaży działek trwają rozmowy.
Nagłośnienie dyżurów radnych leży w kwestii radnych.
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że trudno wymagać od ludzi, by teraz
przychodzili na spotkania z radnymi, skoro do tej pory dyżury radnych nie były
praktykowane. Ale wynikało to z poprzednich doświadczeń – po prostu nie było
zapotrzebowania na tego typu spotkania. Jeżeli mieszkańcy rzeczywiście mają jakiś problem,
to zgłaszają to radnym bez przychodzenia na spotkanie podczas dyżuru.
Radni przychodzą, spełniają swój obowiązek, lecz jeżeli mieszkańcy nie przychodzą, to nie
można mieć im tego za złe.
Wójt dodał, że dyżury radnych są potrzebne w większych miejscowościach, gdzie ludzie są
anonimowi. Radni w naszej gminie są mieszkańcom bardzo dobrze znani.
Radna Zofia Przychodna zapytała czy od 1 lipca planowane są jeszcze jakieś zmiany
w rozkładach jazdy autobusów PKS-u.
Wójt odpowiedział, że został zawieszony jeden kurs na okres wakacji.
Sołtys wsi Jerzy Boguszyński zgłosił, że droga koło posesji Pana Horbacza, gdzie były
prowadzone prace kanalizacyjne wymaga naprawy. Droga prawdopodobnie jest jeszcze na
gwarancji.
Powiedział, że uchwała w sprawie ulg dla korzystających z PKS-u została już przyjęta.
Wyraził opinię, że lepszym rozwiązaniem niż wprowadzenie ulgi dla seniorów w wysokości
75% byłoby wprowadzenie ulgi 100% tylko na bilety jednorazowe, by ulga nie obowiązywała
na bilety miesięczne.
Radny Jan Bitka zapytał czy droga na Osiedlu Przylesie jest jeszcze na gwarancji.
Wójt odpowiedział, że droga jest jeszcze na gwarancji, a wszystkie ewentualne pytania
i uwagi można na bieżąco składać u Kierownika Referatu Gospodarki.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy w związku z tegorocznymi problemami
z konkursem ofert na realizacje zadań ze stery pożytku publicznego, czy w przyszłym roku
nie można rozpocząć procedury wcześniej. W tym roku stowarzyszenia zamiast od początku
roku, mogły korzystać ze środków dopiero od miesiąca maja, a niektóre od czerwca.
Kierownik Zespołu ds. Placówek Oświatowych Krzysztof Stefański odpowiedział, że jest
to możliwe. Zostanie przygotowany projekt uchwały o wieloletnim programie współpracy ze
stowarzyszeniami. Uchwała powinna zostać przyjęta do 30 listopada. W momencie, gdy
będzie przyjmowany budżet na kolejny rok, będzie można rozpocząć procedurę i nie będzie
żadnych formalnych przeszkód, by konkurs ogłosić w styczniu.
Radna Zofia Przychodna powiedziała, że na komisji padła propozycja, by na sesję zaprosić
Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych. Mieszkańcy Koźli są zadowoleni z prac ZZDP przy
oczyszczaniu poboczy na drodze powiatowej do Koźli, natomiast niepokojące jest to, że
zebraną ziemię wysypują na pobocze na drodze od bloków w Letnicy w kierunku Świdnicy.
Ziemia z trawą nie jest dobra do utwardzenia poboczy.
Wójt odpowiedział, że interweniował w tej sprawie i prace miały być natychmiast przerwane.
Jeżeli prace nie zostaną przerwane wystosowane zostanie pismo, które będzie mówiło o tym,
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że ZZDP bierze na siebie odpowiedzialność prokuratorską za skutki tej pracy. Gdy spadnie
deszcz, zasypana humusem głęboka wyrwa stwarza niebezpieczeństwo wypadku.
Wójt powiedział również, że coraz trudniejsza jest współpraca z policją. Zaproponował, by
mieszkańcy zgłaszający problem policji, żądali potwierdzenia kto przyjął zgłoszenie,
ponieważ wtedy sprawa przestaje być anonimowa. Było zgłoszenie od mieszkańca Grabowca
w sobotę (25.06.11), a do dnia dzisiejszego nie było żadnej reakcji, również ze strony naszego
dzielnicowego, którego etat opłaca gmina.
Radna Zofia Przychodna poinformowała, że mieszkaniec Koźli zgłosił kradzież spawarki.
Usłyszał od policji, że powinien mieć psa i odpowiednio zamykać pomieszczenia. Policja nie
zabezpieczyła śladów i nie starała się znaleźć sprawców.

Ad 7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady dziewiątej sesji Rady Gminy.

Przewodniczył:

Protokołowała:

Eliasz Madej

Anna Równicka
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