PROTOKÓŁ Nr XII/2011
z XII sesji Rady Gminy Świdnica
z dnia 21 października 2011r.

W dniu 21 października 2011r. w świetlicy wiejskiej w Wilkanowie przy ulicy
Szkolnej Nr 3 odbyła się dwunasta sesja Rady Gminy Świdnica. Godzina rozpoczęcia sesji:
13°°, zamknięcia obrad: 16²°.
Obecnych było 15 radnych. Spóźniła się Pani radna Magdalena Zamiatała.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dwunastą sesję Rady Gminy Świdnica.
Przywitał wszystkich radnych i przybyłych gości.
Po otwarciu sesji Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że posiedzenie jest
prawomocne do podejmowania wszelakich uchwał i wniosków.
Radni otrzymali porządek obrad, który nie uległ zmianie, a wszystkie punkty w nim zawarte
były omawiane na posiedzeniach komisji, w związku z tym nie ma potrzeby głosowania nad
nim.
Przewodniczący udzielił głosu Wójtowi, który zawnioskował, żeby część punktu 3 porządku
obrad informacje omówić w punkcie 8 Interpelacje i zapytania radnych.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Wolne wnioski oraz informacje.
Zamiar likwidacji Posterunku Policji w Świdnicy – Komendant Miejski Policji,
podinspektor Tomasz Rabenda.
5. Rozpatrzenie skargi p.p. Keklak, Puchalskich oraz Michalczyk, zam. przy ulicy
Bunkrowej w Świdnicy na Wójta Gminy Świdnica.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2011,
b) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2011-2021,
c) określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i
podatek leśny,
d) podatku od nieruchomości,
e) przyznania dotacji z budżetu Gminy Świdnica na prace budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków,
f) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej – obręb Grabowiec,
gmina Świdnica,
g) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowej, położonej
w obrębie geodezyjnym Lipno, gmina Świdnica,
h) zmiany uchwały Nr IX/46/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2011r. w
sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy
Świdnica,
7. Wybór ławnika oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2012 –
2015.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Wolne wnioski.
Przewodniczący Radny Gminy udzielił głosu obecnym na sali.
Pierwsza zajęła głos Pani Barbara Madej w sprawie parku i przepięknego pałacu w
Letnicy, żeby zrobić coś z terenem wokół niego, jest podmokły, znajdują się tam źródła,
studnie, woda jest w piwnicach pałacu.
Przewodniczący Eliasz Madej stwierdził, że w tym przypadku trzeba pozyskać środki
pomocowe, aby odnowić park wokół pałacu i oddał głos wójtowi.
Wójt potwierdził, że rzeczywiście potrzebne są duże środki. Budżety następnych lat będą
budżetami kontynuacji czyli wykonywania tych prac, które rozpoczęliśmy i te które są
konieczne do tego by ludzie mogli normalnie funkcjonować. Gmina ma dużo zobowiązań
np. wodociąg i kanalizacja w Piaskach, kanalizacja Grabowiec, Lipno itp.
Panuje kryzys ogólnoświatowy, Gmina nie powinna się posunąć do 60% zadłużenia, bo to
nie jest wyjście z sytuacji. Jak zwodociągujemy i skanalizujemy wszystkie wsie, to
jeszcze czeka na nas przedszkole. Rankingi gmin pokazały nam, że rzeczywiście dobrze
korzystamy ze środków unijnych.
Pani Barbara Madej zadała jeszcze jedno pytanie, że przeczytała uchwałę o podwyżce
podatków dla osób, które mają działalność gospodarczą, a przecież to są miejsca pracy
na terenie gminie. Żeby gmina szukała pieniędzy w innych miejscach np. „lewy” pobór
wody.
Przewodniczący Eliasz Madej udzielił głosu Pani Elżbiecie Noga.
Sołtys Elżbieta Noga chciała porozmawiać w sprawie likwidacji posterunku Policji.
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że ten temat będzie omawiany za chwilę
w pkt. 4 porządku obrad.
Sołtys Elżbieta Noga podziękowała za pismo w sprawie drogi nr 279, że dostała
informację, że do września 2012 roku będzie zrobiona. Jednocześnie poparła wypowiedź
Pani Barbary Madej, jeżeli chodzi o nielegalny pobór wody. Ten temat nie urodził
się dzisiaj, na sesjach był już poruszany.
Radny Madej udzielił głosu Pani kierownik Zakładu Usług Komunalnych Monice
Gagatek
Pani Monika Gagatek poprosiła o sygnały o nielegalnym poborze wody, gdzie to ma
miejsce, oczywiście anonimowo, to takie osoby w miarę możliwości będziemy sprawdzać.
Sołtys Elwira Nadstoga poinformowała, żeby dokonać kontroli wyrywkowo, co któryś
dom i oczywiście ze strażnikiem straży gminnej.
Pani Gabriela Leśniak wypowiedziała się na temat kubłów na śmieci. Stwierdziła, że są
tacy mieszkańcy w Wilkanowie i nie tylko, ten problem dotyczy całej gminy, którzy nie
posiadają pojemników, a tym samym umowy na odbiór śmieci. Zaproponowała aby
wszystkich mieszkańców w całej gminie sprawdzić.
Sołtys Wanda Ławniczak zaproponowała, żeby zastanowić się nad podniesieniem
podatku od nieruchomości, chodzi o właścicieli sklepów, którzy i tak już mają ciężko.

Wójt poinformował, że ma sygnały ze strony właścicieli sklepów, jeżeli chodzi o
nieuczciwą konkurencję (chodzi tu o handel obwoźny). Chcemy uszczelnić ten system
(chodzi tu o wyznaczenie miejsca i czasu handlu), zastosować adekwatne i właściwe
opłaty targowe. Wójt stwierdził, że powinniśmy przestrzegać prawo i egzekwować je,
jeżeli taka uchwała zostanie podjęta.
Sołtys Radomi Elwira Nadstoga , podjęła temat w imieniu wszystkich sołtysów w
sprawie podwyżki diet, żeby to rozważyć, bo oni do tego dokładają.
Wójt odpowiedział, że te sprawy będziemy omawiać przy budżecie.
Przewodniczący udzielił głosu Panu Tomaszowi Lehmanowi, który stwierdził, że bloki
w Letnicy jako pierwsze podłączyły się do sieci kanalizacyjnej. Studzienki się
pozapadały. Mieszkańcy wjeżdżają ciężkim sprzętem. Prosi o postawienie znaków
zakazu.
Wójt Adam Jaskulski odpowiedział, że rozeznamy temat z Panią Kierownik Zakładu
Usług Komunalnych.
Radny Wiesław Krzesiński powiedział o drodze przy przejeździe kolejowym w Letnicy,
że są dziury. Jadąc w kierunku Grabowca na wysokości hydroforni zapada się droga. Za
Grabowcem w kierunku Lipna występują bardzo duże zakrzaczenia, co zmniejsza
widoczność. Wszystkie uwagi dotyczą dróg powiatowych.
Wójt Adam Jaskulski poinformował, że powiat odpowiada nam na pisma, że jak Gmina
partycypuje w kosztach to oni zrobią, ale Gmina skąd ma wziąć? Wójt daje radę, żeby
przy każdej okazji i na każdą niedogodność pisać pisma do Zarządu Dróg Powiatowych.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o oświadczeniach majątkowych Radnych
Gminy Świdnica. Wszyscy złożyli w terminie oświadczenia majątkowe, ale Urząd
Skarbowy dopatrzył się drobnych nieścisłości i radni, którzy mają te uwagi będą
musieli te poprawki wnieść, są to: radny Rafał Adamczak, radna Dorota Cymbała,
radny Wiesław Krzesiński i radny Sławomir Wziętek.
Ad.4 Zamiar likwidacji Posterunku Policji w Świdnicy
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że odbyło się spotkanie w/w temacie
w dniu 18.10.2011 z Komendantem Miejskiej Policji Tomaszem Rabendą.
Wójt pokrótce opowiedział, że Komendant na spotkaniu przedstawił trudną sytuację
policji, nie zaprzeczył, że takie są zalecenia Komendy Głównej. Pytanie jest, czy policja
w Świdnicy ma być, czy nie. Kryzys dotyka nas wszystkich. Komendant rozpoczął
procedurę przekazania obiektu na rzecz samorządu Gminy Świdnica. Oczywiście,
przyjmiemy ten budynek, bo nie będziemy mieć wyjścia. Wójt poinformował, żeby
przenieść tam wszystkie służby mundurowe czyli policję, straż gminną i obronę cywilną.
Ten pomysł niestety będzie też kosztował, żeby dostosować pomieszczenia do
użytkowania.
Radna Bogumiła Hajdasz przekazała do wiadomości przewodniczącemu Rady Gminy
wcześniejsze pisma dotyczące remontu posterunku Policji.

Sołtys Elżbieta Noga poinformowała, że likwidacja posterunku mieszkańców
Drzonowa przeraziła. Są regularne kradzieże kabli telefonicznych, włamań do
budynków gospodarczych, giną rowery, piły itp.
Wójt odpowiedział, że Policja będzie działać w innej formule, ale wolałby, żeby zostali
w Świdnicy, niż mają dojeżdżać z Zielonej Góry.
Przewodniczący Eliasz Madej poinformował, że po spotkaniu Komendant Tomasz
Rabenda stwierdził, że jak powstanie Zespół Dzielnicowych, to będą pracować więcej
w terenie, bo papierkowa robota odejdzie.
Radny Sławomir Wziętek stwierdził, że radni nie mają wpływu na to, decyzja
już zapadła i jest nieodwołalna. Komendant przedstawił rozwiązanie, że jak powstanie
rewir Dzielnicowych, to będzie obsługiwał gminę Czerwieńsk i gminę Świdnica.
Radna Teresa Przykuta poparła wypowiedź radnego Sławomira Wziętka i powiedziała,
że nie mamy wpływu jako radni na pozostawienie posterunku, ale jednocześnie
stwierdziła, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby policjantom pomagać w pracy.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu zastępcy Komendanta II Komisariatu Policji
Marcinowi Gurgulewiczowi, który potwierdza to co mówił wcześniej wójt i nie może
podważać słów swoich przełożonych. Jeżeli chodzi o trzech policjantów to uważa, że
też jest ich mało.
Z-ca przew. Ryszard Kmiecik zadał pytanie, że jest w tej chwili 5 etatów policjantów,
a pracuje trzech. Jaką mamy gwarancję, że jak będą trzy etaty, to może będzie pracował
jeden policjant.
Z-ca Komendanta II Komisariatu Policji na zakończenie dodał, że jeżeli dzieje się coś
na terenie Gminy Świdnica , a nie ma w tym czasie dzielnicowych to nie znaczy, że nie
ma policji, jest telefon alarmowy, jest telefon do dyżurnego Komisariatu II w Zielonej
Górze.
Ad.5 Rozpatrzenie skargi mieszkańców ul. Bunkrowej na działalność wójta Gminy
Świdnica.
Przewodniczący Eliasz Madej udzielił głosu radnemu Sławomirowi Wziętek.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek oświadczył, że komisja po
zapoznaniu się z dokumentami w tej sprawie, w swoim protokole proponuje odrzucić
skargę złożoną przez państwo Keklak, Puchalskich oraz Michalczyk zamieszkujących na
ulicy Bunkrowej i uznać ją za bezzasadną. Dodał, że rozpatrzenie skargi przez Radę
Gminy powinno zakończyć się podjęciem uchwały i taką uchwałę komisja przygotowała.
Wójt Adam Jaskulski zauważył, że w wyroku jest zapisane, że mieszkańcy
zamieszkujący w rejonie przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennym
Gminy Świdnica na działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową powinni
sobie zdawać z tego sprawę, że ustawodawca dopuszcza znacznie wyższe normy hałasu.
Natomiast nie udało się nikomu stwierdzić, żeby przedstawiciel Klubu Sportowego
,,Karate” przeszkadzał mieszkańcom poprzez dokonywanie wybryków chuligańskich,
ponieważ nie krzyczał, nie hałasował – lecz prowadził działalność statutową
przypisaną do tego obiektu.

Przewodniczący Eliasz Madej dodał, że w zasadzie ta skarga jest na niego, a nie na
wójta. Jego praca trwa już 20 lat, to co robi tam, to praca społeczna i doprowadziła go
do miejsca gdzie jest teraz. Rada Gminy zgodziła się na zabudowę mieszkalną, bo
myślała, że może rozwinie się agroturystyka.
Przewodniczący poddał pod głosowanie ,, Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie
skargi państwa Wandy i Jana Keklak zam. Świdnica, Agnieszki i Wojciecha Michalczyk
zam. Świdnica, Beaty i Mariusza Puchalskich zam. Świdnica, reprezentowanych przez
Kancelarię Adwokacką Gerard Dębski, Zielona Góra ul. Krawiecka 2 na zaniedbania oraz
nienależyte wykonywanie zadań Wójta Gminy Świdnica?”
15 głosów ,,za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr XII/58/11 została przyjęta jednomyślnie.
Przerwa
Wójt poinformował o dożynkach powiatowych. Tradycyjnie każdy gospodarz gminnego
samorządu stara się, aby jego przedstawiciele byli honorowani na tego typu
uroczystościach. W tym roku odznaczenie Zasłużony dla Rolnictwa otrzymał sołtys wsi
Letnica Jan Janowski, jest to odznaczenie przyznawane przez Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Wójt stara się, aby każdorazowo był wyróżniony także sołtys w naszej
gminie. Wójt wskazał Panu Staroście do uhonorowania sołtysa, który już nie pełni tej
funkcji, argumentacja została oczywiście uznana i spotkała się z przychylnością
sołtysów i takie wyróżnienie Pan Starosta przyznał Pani Grażynie Jagodzie byłej sołtys
Radomi.
Pani Grażyna Jagoda mile zaskoczona podziękowała za takie wyróżnienie.
Ad.6 Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2011
Przewodniczący Eliasz Madej poprosił o opinię komisji, opinia - pozytywna.
Przewodniczący poddał pod głosowanie:
,, Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok
2011?”
15 głosów ,,za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr XII/59/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
b) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2011-2021
Przewodniczący Eliasz Madej poinformował, że projekt również był omawiany na
posiedzeniach komisji. Opinie komisji jednogłośnie pozytywne.
Przewodniczący poddał pod głosowanie:
,,Kto jest za przyjęciem uchwały, w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świdnica na lata 2011-2021?”

15 głosów- ,,za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr XII/60/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
c) określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek
leśny.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że pracownik referował na komisjach zmiany,
które zaszły. Szkoda tylko, że ustawodawca odgórnie nie określa ogólnego wzoru formularzy
tylko każda gmina ma prawo wnosić swoje zmiany do formularzy. Komisje zaopiniowały
pozytywnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie:
,,Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny?”
15 głosów- ,,za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr XII/61/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
d)podatku od nieruchomości,
Przewodniczący Eliasz Madej stwierdził, że sama uchwała nie budzi wątpliwości natomiast
można dyskutować nad wysokością stawek i otworzył dyskusję na ten temat.
Pierwsza zajęła głos radna Bogumiła Hajdasz, która stwierdziła, że jest pełna wątpliwości
co do stawki 18,80 zł i proponuję stawkę 18,50 zł.
Wójt przypomniał, że stojąc na straży budżetu powinien zawsze mówić, że powinniśmy
stosować maksymalne stawki podatkowe, ponieważ Minister Finansów właśnie to nam
zarzuca, że samorządy ubiegają się o pieniądze, skarżą się, że nie mają za co wykonywać
własnych zadań, a stosują zwolnienia i nie stosują wyższych stawek.
Radny Tomasz Piwkowski zapytał, czy jest możliwość wyliczenia jakie straty spowoduje to
w budżecie, tzn. różnica między stawką 18,80 zł, a stawką 18,50 zł.
Wójt stwierdził, że pytanie kierowane jest w słusznym kierunku, tylko odwróci to pytanie.
Jakie straty, uszczerbek spowoduje to np. na 100 m² w skali roku? „Drodzy radni obliczcie
sobie szybko, że to nie wielkie pieniądze, natomiast nie o te pieniądze w tym przypadku mi
chodzi. Mi chodzi o swoisty precedens. Wiem w jakiej sytuacji są właściciele sklepów, będę
się starał im pomóc, jeżeli będzie taka możliwość, żeby konkurencja była uczciwa.
W zasadzie powinienem zaproponować wszędzie wskaźnik wzrostu podatku o inflację, to był
mój błąd”.
Przewodniczący udzielił głosu Pani Radnej Teresie Przykuta, która podała propozycję
stawki 18,70 zł.

Przewodniczący poddał pod głosowanie:
Propozycję Pani radnej Bogumiły Hajdasz 18,50 zł
2 głosy ,,za”
Propozycję Pani radnej Teresy Przykuta 18,70 zł
1 głos ,,za”
„Kto jest za kwotą 18,80 zł projektu uchwały?”
11 głosów ,,za”, 1 głos wstrzymujący się, bez głosów przeciwnych.
Przewodniczący poddał pod głosowanie cały projekt uchwały w sprawie podatku od
nieruchomości.
Przewodniczący Eliasz Madej przypomniał, że przyjęta została kwota 18,80 zł za m².
„Kto jest za przyjęciem uchwały?”
14 głosów ,,za”, 1 głos wstrzymujący się, bez głosów przeciwnych.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr XII/62/11 została przyjęta przez Radę Gminy
Świdnica.
Wójt poinformował, że umówił się wstępnie na 16.11.2011r. na spotkanie z właścicielami
sklepów. Zobowiązał się, że sprawdzi tę sprawę od strony prawnej. Czy radni, urzędnicy
mogą wyznaczyć miejsca do handlu obwoźnego w każdej miejscowości na terenie Gminy,
tym samym zabraniając podjeżdżania w różne miejsca, czy można wyznaczyć godziny i dni.
Żeby nie wpaść w pułapkę, że miejsca targowania to targowisko wyposażone w sanitariaty
itd. To wszystko referat gospodarki i finansów sprawdzi.
e)przyznania dotacji z budżetu Gminy Świdnica na prace budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
Przewodniczący Rady przedstawił pokrótce, że temat dotyczy kościoła w Drzonowie. Wójt
stara się co roku niewielką kwotą wspomóc modernizację i remonty, w tym roku jest to druga
pomoc w tym zakresie.
Opinie komisji jednogłośnie pozytywne.
Przewodniczący poddał pod głosowanie:
,,Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Świdnica na
prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków?”
15 głosów - ,,za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr XII/63/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
f)przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej – obręb Grabowiec, gmina Świdnica.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił, że to jest kolejny krok, do tego, aby można było
podjąć inwestycję.
Opinie komisji jednogłośnie pozytywne.

Przewodniczący poddał pod głosowanie:
,,Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej – obręb
Grabowiec, gmina Świdnica?”
15 głosów - ,,za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr XII/64/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
g)nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowej, położonej
w obrębie geodezyjnym Lipno, gmina Świdnica.
Przewodniczący Eliasz Madej poinformował, że temat dotyczy niewielkiej działki z
przeznaczeniem na przepompownię ścieków. Działkę Gmina otrzymała ze Skarbu Państwa na
własność.
Opinia wszystkich komisji jednogłośnie pozytywna.
Przewodniczący poddał pod głosowanie:
,,Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Lipna, gmina Świdnica?”
15 głosów- ,,za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr XII/65/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
h)zmiany uchwały Nr IX/46/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy
Świdnica.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił, że uściślona została jedna drobna zmiana ulg,
dotyczy to biletów jednorazowych, a nie miesięcznych, jeżeli chodzi o ulgi 100%. Rozmowy
z przedstawicielem PKS-u wskazały na to, że trzeba uściślić tę uchwałę, żeby było wiadomo
jak stosować te ulgi.
Wójt podjął się wyjaśnienia i przedstawił gdzie wystąpiły zmiany. Honorowi obywatele i
honorowi krwiodawcy mieli zapisane 100% dopisujemy, że przy zakupie biletów
jednorazowych, nie dotyczy biletów miesięcznych. Ulgi 52% emeryci, renciści dotyczą
zarówno biletów jednorazowych jak i miesięcznych.
Sołtys Wanda Ławniczak zadała pytanie, czy mieszkanka ze Słonego, która jest honorowym
dawcą krwi, jednocześnie pracuje zawodowo, ma codziennie kupować bilet?
Wójt odpowiedział, że jeżeli chce ulgę 100% to codziennie.
Opinie komisji jednogłośnie pozytywne.
Przewodniczący poddał pod głosowanie:
,,Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/11 Rady Gminy
Świdnica z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego
transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica?”

15 głosów - ,,za”, bez przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr XII/66/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.

Ad.7 Wybór ławnika oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję
2012-2015.
Przewodniczący przedstawił, że według procedury, która nas obowiązuje należy wybrać
komisję skrutacyjną do tego, żeby liczyła głosy i przedstawiła karty do głosowania.
Zaznaczył, że mamy regulamin, który omawiany był na komisjach.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie
przyjęcie regulaminu w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2012-2015. Według tego
regulaminu będzie pracowała komisja skrutacyjna.
15 głosów - ,,za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że regulamin został przyjęty jednomyślnie.
Radni Rady Gminy przystąpili do wyboru komisji skrutacyjnej. Przewodniczącego Rady
Gminy zaproponował, żeby ta komisja składała się z osób, które opiniowały tę kandydaturę,
która była zgłoszona na ławnika. W skład Komisji wchodzili radni: Maciej Białek, Sławomir
Wziętek i Zofia Mazurkiewicz.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie
czy pozostajemy przy w/w składzie komisji, czy są uwagi lub inne kandydatury?
15 głosów- ,,za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że komisja w/w składzie została przyjęta jednomyślnie.
Radny Maciej Białek odczytał regulamin.
Sołtys Mariola Wiśniewska pokrótce poinformowała radnych o kandydacie, który mieszka
od wielu lat w Wilkanowie. Kandydatem na ławnika jest Mirosława Maksimowicz.
Radny Sławomir Wziętek zajął głos, że w tej sprawie jako komisja występowali do
Komendanta Wojewódzkiego Policji i otrzymali pozytywną opinię.
Radna Bogumiła Hajdasz powiedziała, że przeczytanie opinii o kandydacie na ławnika jej
wystarczy, na to czekała.
Rozdane zostały radnym karty do głosowania i nastąpiło tajne głosowanie. Po głosowaniu
przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy, aby komisja skrutacyjna przeliczyła głosy i
sporządziła protokół.
Przerwa
Po przerwie radny Maciej Białek odczytał protokół komisji skrutacyjnej: radnych obecnych
na sesji 15-tu, wydano kart 15, wyjęto z urny 15 kart.

Liczba głosów oddanych na ławnika 15, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Protokół został odczytany, przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie całość
uchwały.
15 głosów - ,,za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr XII/67/11 została przyjęta jednomyślnie.
Ad.8 Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Teresa Przykuta w imieniu mieszkańców apeluje w sprawie poprawy stanu ulicy
Słonecznej, która wygląda jak ,,szwajcarski ser”. Jeżdżą autobusy, ciężki sprzęt i w tej chwili
wygląda ona bardzo źle. Oprócz tego mieszkańcy i nie tylko mogą uszkodzić auta i będzie
problem z odszkodowaniem. Druga sprawa dotyczy szkoły, która znajduje się przy drodze.
Dzieci codziennie przemierzają drogę, na której nie ma chodnika ani barier
zabezpieczających. Zwróciła się w imieniu mieszkańców z prośbą o pomoc w tej sprawie.
Radna Dorota Cymbała podjęła temat w sprawie przejęcia działek po byłym Rembudzie na
plac rekreacyjny dla mieszkańców. Został już złożony wniosek przez radę sołecką o
przekazanie tego terenu. Wyjaśniła też, że chodzi o teren do granicy boiska od fontanny.
Zastępca Wójta Arisa Jaz odpowiedziała, że musi być zebranie wiejskie, na którym trzeba
podjąć uchwałę o skierowaniu do Rady Gminy prośby związanej z przekazaniem na rzecz wsi
tych działek i na podstawie decyzji Rady Gminy Wójt przekaże ten teren sołectwu.
Radny Tomasz Piwkowski wrócił do pisma Wójta z dnia 15 kwietnia 2011 roku odnośnie
boiska, które powstało w Letnicy.
Wójt odpowiedział, że nie o tym piśmie mowa.
Przewodniczący Rady Gminy rozstrzygnął dyskusje Wójta i Radnego. Jest boisko i przyległe
działki do niego i dzisiaj słyszeliśmy deklarację, że działki będą przekazane.
Radny Tomasz Piwkowski zadał następne pytanie w sprawie chodnika łączącego Letnicę
wieś z osiedlem bloki.
Wójt odpowiedział, że pytanie to powinno być skierowane do Starosty i Zarządu Dróg
Powiatowych.
Wójt poinformował na komisjach o inwestycjach, które były nam obiecywane przez lata.
Wystąpił do Starosty zwracając się, aby zabezpieczył środki w budżecie 2012r. Pan Starosta
przypomniał, że priorytetem przy wyborze inwestycji drogowej dla Zarządu Powiatu będzie
informacja Panów Wójtów o współfinansowanie tych inwestycji. Wójt odpisał Panu
Staroście, że Gmina deklaruje współfinansowanie, lecz bez podania kwoty.
Radny Tomasz Piwkowski zwrócił uwagę na stan drogi w Letnicy po kanalizacji.
Kierownik Moniki Gagatek odpowiedziała, że z tego co jej wiadomo to wykonawca firma
Tyliszczak miała usunąć usterki do końca września. Natomiast nie wie kiedy będzie oficjalny
odbiór z udziałem przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych.
Przewodniczący Eliasz Madej zauważył, że położona sieć kanalizacyjna w drodze cały czas
„pracuje” i robią się zawaliska tak jak w Świdnicy.

Radna Bogumiła Hajdasz poinformowała, że mieszkańcy Świdnicy są zainteresowani
ścieżką rowerową ze Świdnicy do Słonego. Oczekuje na informację gdzie może zasięgnąć w
tym celu porady.
Wójt odpowiedział, że w urzędzie jest zespół do spraw środków pomocowych i można
zasięgnąć niezbędnych informacji.
Zastępca Wójta przestawiła temat w sprawie szlaków turystycznych, bo są one bardziej
realne niż ścieżki rowerowe. W kwietniu tego roku zorganizowane zostało spotkanie z
przedstawicielami Nadleśnictw, które swoim zasięgiem obejmują naszą gminę. Pani Arisa ma
nadzieję, że w przyszłym roku uda się sfinalizować to zadanie.
Radna Bogumiła Hajdasz zapytała, żeby PKS jadący w stronę Żar miał przystanek na
żądanie przy CPN?
Wójt odpowiedział, że nie ma takiej możliwości ani technicznej, ani ze względów
bezpieczeństwa. Policja się nie zgodzi i zarządca drogi też nie.
Radna Dorota Cymbała zasygnalizowała, że w Letnicy notorycznie zrywane są rozkłady
jazdy. Czy w związku z tym mogą być wywieszone w sklepach?
Wójt wyraził zgodę i poparł pomysł.
Radny Jan Bitka zadał pytanie odnośnie znaku drogowego STOP przy wyjeździe z osiedla
Przylesie.
Wójt skierował pytanie do obecnego pana Pawła Rawdanisa, który odpowiedział, że nie jest
jeszcze postawiony, ale będzie jak najszybciej.
Radny Rafał Adamczak skierował pytanie do przewodniczącego Eliasza Madeja, żeby
rozważył możliwość ustalenia harmonogramy sesji zwyczajnej na 2012 rok, który na pewno
ułatwi życie radnym jak i mieszkańcom.
Następne pytanie jakie zadał dotyczyło działalności firmy PKS na terenie gminy Świdnica.
Jak do tej pory radni nie dostali rzetelnego rozliczenia wydatków, kosztów związanych z
działalnością tej firmy. Konkretnie chodziło o dokonanie symulacji skutków wprowadzenia
jednorazowych ulg na jednorazowe przejazdy dla młodzieży na budżet 2012 roku.
Wójt stwierdził, że obecnie jest to prawie niemożliwe (okres sprawozdawczy), ale
zaproponował tę analizę komisji Mienia i Budżetu.

Ad.3 Informacje
1) Wójt poinformował, że wczoraj odbyło się posiedzenie założycielskie Aglomeracji
Zielonogórskiej. Uczestniczyła w nim pani Arisa Jaz. Najprawdopodobniej na następnej sesji
będziemy podejmować uchwałę o przystąpieniu gminy do Aglomeracji Zielonogórskiej.
2) Wójt poinformował, że do projektu budżetu jeżeli chodzi o podatek rolny i leśny będzie
operował wskaźnikiem średnią ceną sprzedaży drewna, średnią ceną sprzedaży żyta za
ostatnie 3 kwartały, co ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Stwierdził, że będą
to podwyżki, znaczące podwyżki.

Ad.9 Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady dwunastej sesji Rady Gminy.

Przewodniczył:

Protokołowała:

Eliasz Madej

Agata Pańtak

