PROTOKÓŁ NR XIII/2011
z trzynastej sesji Rady Gminy Świdnica
z dnia 7 grudnia 2011r.
W dniu 7 grudnia 2011r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy ul. Ogrodowej
nr 37 odbyła się trzynasta sesja Rady Gminy Świdnica. Godzina rozpoczęcia sesji:1200,
zamknięcia obrad:1420.
Obecnych było 15 radnych. Spóźnieni: Agata Białkowska, Tomasz Piwkowski.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył trzynastą sesję Rady Gminy Świdnica.
Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli dyplom oraz statuetkę „Świdnicki
Dinozaur Samorządowy” dla Pani Skarbnik Marii Sosnowskiej za 20 lat pracy
w samorządzie.
Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli dyplom dla sołtysa Pana Jana
Janowskiego za 30 lat pracy jako sołtys.
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum, a tym samym
prawomocność obrad.
Poinformował o zmianach w porządku obrad:
po punkcie 4 podpunkcie g dodaje się:
- podpunkt h o brzmieniu „zatwierdzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Świdnica na lata 2010-2020”
- wykreśla się z porządku obrad punkt nr 6: „Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 18 lipca, 23
sierpnia, 21 października.
Przewodniczący Eliasz Madej zapytał o ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku
obrad.
W związku z tym, że uwag nie zgłoszono, Przewodniczący poddał pod glosowanie: „Kto jest
za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad?”
13 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Wolne wnioski i informacje.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia zasad i trybu korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Świdnica,
sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz upoważnienia Wójta Gminy do
stanowienia o ich wysokości;
b) zmian do budżetu gminy na 2011r.;
c) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2011-2021;
d)podatku od środków transportowych;
1

e)zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni
ścieków w Świdnicy,
f) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowej, położonej
w obrębie geodezyjnym Koźla, gmina Świdnica;
g) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Buchałów, gmina Świdnica.
h) zatwierdzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2010 2020.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Zamknięcie obrad.

Ad 3. Wolne wnioski i informacje.
Sołtys wsi Drzonów Elżbieta Noga zwróciła uwagę na problem z wałęsającymi
i podrzucanymi psami. Problem ten jest widoczny zwłaszcza wieczorami. Zwróciła się
z prośbą o nagłośnienie sprawy.
Sołtys wsi Piaski Danuta Janek dodała, że mieszkańcy wsi nie pilnują swoich psów, prosiła
o interwencje Straż Gminną, lecz nie ma rezultatów.
Wójt poinformował, że roczny koszt utrzymania jednego psa w schronisku wynosi ok. 6 tys.
zł. W budżecie gminy można szukać środków, lecz wiązałoby się to z rezygnacją z realizacji
innych koniecznych zadań, takich jak budowa przedszkola, wyżywienie dzieci.
Straż Gminna pracuje w określonych godzinach, harmonogram zostali tak dostosowany, by
strażnicy pracowali popołudniami. Nie są w stanie pilnować wszystkich psów w całej gminie.
W przypadku, gdy mieszkaniec zgłosi, że pies jego sąsiada biega po wiosce, po przyjeździe
SG na miejsce nie chce być świadkiem w sprawie i nie chce wskazać osoby, do której należy
pies.
Radna Zofia Przychodna zgłosiła, że w Koźli i koło miejscowości Piaski występuje problem
z końmi, które biegają po polach, niszczą rolnikom uprawy. Właściciel koni nie poczuwa się
do obowiązku należytego zabezpieczenia pola, na którym są konie. Kierowca autobusu PKS
skarżył się, że jeden z koni biegł przed autobusem od pieczarkarni w Letnicy do miejscowości
Grabowiec. Nie doszło do nieszczęścia tylko dlatego, że w tym samym czasie z naprzeciwka
nie jechał żaden samochód. Poprosiła Wójta, pracowników Urzędu i Straż Gminną
o interwencje w tej sprawie.
Wójt zobowiązał Kierownika Referatu Gospodarki, by wraz ze Strażą Gminną zgłosił Policji
sprawę stwarzania zagrożenia na drodze. Sprawę o odszkodowanie za zniszczone plony
poszkodowani muszą zgłosić sami do sądu, ponieważ gmina nie jest stroną w tej sprawie.
Poszkodowani rolnicy mogą skorzystać z pomocy radcy prawnego.
Sołtys wsi Radomia Elwira Nadstoga poprosiła, by gmina ułatwiła budowę sieci
internetowej w Radomi.
Wójt odpowiedział, że gmina nie jest stroną w tej sprawie i nie ma wpływu na szybkość prac,
o których mowa.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał informacje o oświadczeniach majątkowych radnych
i wójta złożonych za 2010r.
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Na powyższym punkt „Wolne wnioski i informacje” zakończono.
W tym miejscu na sesję przybył radny Tomasz Piwkowski oraz radna Agata Białkowska.
Ad 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia zasad i trybu korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Świdnica, sposobu
ustalania opłat za korzystanie z nich oraz upoważnienia Wójta Gminy do stanowienia o ich
wysokości.
Radny Sławomir Wziętek poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy
projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie – 14 głosów „za”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sal wiejskich
na terenie Gminy Świdnica, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz upoważnienia
Wójta Gminy do stanowienia o ich wysokości?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr XIII/68/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.

b) zmian do budżetu gminy na 2011r.
Radny Sławomir Wziętek poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy
projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie – 14 głosów „za”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011r.?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr XIII/69/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
c) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2011-2021
Radny Sławomir Wziętek poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy
projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie – 14 głosów „za”.
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 XIII/70/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
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d) podatku od środków transportowych
Radny Sławomir Wziętek poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy
projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie – 14 głosów „za”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie podatku od środków transportowych?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr XIII/71/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
e) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w
Świdnicy,
Radny Sławomir Wziętek poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy
projekt uchwały został przyjęty – 13 głosów „za”, bez głosów przeciwnych, 1 głos –
„wstrzymujący się”
Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Świdnicy?”
12 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych, 3 głosy „wstrzymujące się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr XIII/72/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
f) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowej, położonej w
obrębie geodezyjnym Koźla, gmina Świdnica;
Radny Sławomir Wziętek poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy
projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie – 15 głosów „za”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Koźla, gmina Świdnica?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr XIII/73/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
g) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Buchałów, gmina Świdnica.
Radny Sławomir Wziętek poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy
projekt uchwały został przyjęty – 12 głosów „za”, bez głosów przeciwnych, 2 głosy
wstrzymujące się.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
w miejscowości Buchałów, gmina Świdnica?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr XIII/74/11 została przyjęta przez Radę Gminy
Świdnica.
h) zatwierdzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2010 - 2020.
Radny Sławomir Wziętek poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy
projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie – 14 głosów „za”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie podatku od środków transportowych?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr XIII/75/11 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
Przerwa.
Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Jan Bitka poruszył temat opłat targowych. Zastanawia się, czy możliwe będzie
wyznaczenie nie miejsc, ale stref w każdej wiosce. Każdy z przewoźników wjeżdżający do
danej wioski będzie w strefie targowej i nie ważne, w której części wioski się zatrzyma,
będzie podlegał opłacie targowej.
Wójt powiedział, że jest to temat trudny, dlatego był omawiany na komisjach Rady Gminy.
Gmina może wyznaczyć miejsca targowe, lecz nie musi. Przepisy mówią o wyznaczeniu
konkretnego miejsca, więc nie mogą być to strefy obejmujące całą wioskę.
Radny Wiesław Krzesiński powiedział, że handlowcy sprzedający w sklepach opłacają
podatki, koncesje za alkohol. Osoby sprzedające artykuły z samochodów nie płacą ani
podatków ani innych opłat.
Radna Bogumiła Hajdasz zapytała czy gmina jest przygotowana do zimy.
Wójt odpowiedział, że została podpisana umowa na zimowe utrzymanie dróg, która
obowiązuje od 1 grudnia.
Radna Teresa Przykuta poinformowała, że Komisja Oświaty na posiedzeniu dotyczącym
przyznania stypendiów naukowych zdecydowała, iż na początku przyszłego roku rozpoczną
się prace nad ujednoliconym projektem uchwały w sprawie regulaminu przyznawania
stypendiów.
Wójt dodał, że w kolejnym wydaniu „Wójtowych Informacji” znajdzie się informacja
o stypendiach i zaproszenie młodzieży do utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
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Radny Jan Bitka poinformował o niebezpiecznym zdarzeniu drogowym w miejscowości
Wilkanowo. Poprosił o jak najszybsze ustawienie znaku „STOP” przy wyjeździe z Osiedla
Przylesie.
Radna Teresa Przykuta zawnioskowała o postawienie znaku ograniczenia prędkości przy
Szkole Podstawowej w Słonem.
Radny Wiesław Krzesiński poinformował, że na zakręcie przy hydroforni jest spora dziura
w nawierzchni drogi.
Sołtys wsi Grabowiec Halina Gałat powiedziała, że Zarząd Dróg Powiatowych, po telefonie
pani sołtys, obiecał zająć się sprawą.
Pan Tadeusz Kaczmarczyk wyraził zaniepokojenie z powodu nie otrzymania przez Wójta
pisemnych podziękowań za jego pomoc mieszkańcom po pożarze.
Przewodniczący Rady Gminy w imieniu pp. Kaczmarczyk i pp. Majewskich podziękował
wójtowi za pomoc okazaną po pożarze kamienicy przy ul. Ogrodowej.
Przewodniczący poinformował o terminie komisji i sesji:
13.grudnia godz. 8.00 – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
13. grudnia godz. 11.00 – posiedzenie Komisji Oświaty
13 grudnia godz. 14.00 – posiedzenie Komisji Mienia i Budżetu
14 grudnia godz. 14.00 – posiedzenie Komisji Rolnictwa
29 grudnia – sesja Rady Gminy
Na powyższym punkt „Interpelacje i zapytania radnych” zakończono.
Ad 6. Zamkniecie obrad.
Przewodniczący Eliasz Madej zamknął obrady trzynastej sesji Rady Gminy Świdnica.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Równicka

Eliasz Madej

6

