PROTOKÓŁ NR XV/2012
z piętnastej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 9 lutego 2012r.
W dniu 9 lutego 2012r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy ulicy
Ogrodowej Nr 37 odbyła się piętnasta sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 1200, zamknięcia obrad: 1445.
Obecnych było 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył piętnastą sesje Rady Gminy
Świdnica. Przywitał przybyłych na sesje radnych, sołtysów, gości oraz
pracowników Urzędu Gminy.
Stwierdził quorum, a tym samym prawomocność obrad.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Wolne wnioski i informacje.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a)przystąpienia do celowego związku gmin pod nazwą „Zielonogórski
Związek Gmin”;
b)zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy
Świdnica pn. „Zakład Usług Komunalnych” w Świdnicy;
c) uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy;
d) zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Słone na
lata 2009-2020.
e) zatwierdzenia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Świdnica na lata 2010 - 2020.
f) zmian do budżetu gminy na 2012r.;
g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
h)zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków finansowych
pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;
i)zaciągnięcia pożyczki długoterminowej lub kredytu długoterminowego na
sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach
Grabowiec i Lipno”.
j) ustalenia diet dla radnych oraz dla sołtysów.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Zamknięcie obrad.
Ad. 3. Wolna wnioski i informacje.
Zastępca Wójta Arisa Jaz poinformowała, że dzięki konsekwentnemu i upartemu
działaniu Wójta, gmina została zaproszona do ogólnopolskiej kampanii społecznej
na rzecz zwalczania raka szyjki macicy. Gmina Świdnica jest jednym z niewielu
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samorządów, który tak efektywnie i konsekwentnie działa. Jest to ogromne
wyróżnienie.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Mierzwa odczytała list zaproszenie dr. Ryszarda Poręby do przystąpienia do ogólnopolskiej kampanii
społecznej „Piękna, bo zdrowa”.
List stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy Adam Jaskulski powiedział, że jest to ogromny zaszczyt zarówno dla
niego jak i dla radnych, sołtysów i mieszkańców, którzy pomagali
i współpracowali, aby tą chorobę XX i XXI wieku w takim, jakim to możliwe
zakresie zwalczać.
W Urzędzie Gminy Świdnica powstał Zielonogórski Oddział Lubuskiego Komitetu
Zwalczania Raka. Nie ma w województwie lubuskim drugiego takiego oddziału.
Jest to duży sukces gminy. Dziewczynki już od kilku lat są szczepione, nie umrą na
tą podstępną chorobę, która atakuje w sposób niezauważalny. Gdy nie robi się
regularnie cytologii, to kobiety stają czasem przed bardzo trudnym wyborem. Wójt
wyraził nadzieje, że Rada Gminy, Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, obywatele
i samorząd, dalej będą działać w tym kierunku.
Przewodniczący Rady Gminy wyraził nadzieję, że gmina przyjemnie zaproszenie
i będzie również w tej koalicji na rzecz walki z rakiem szyjki macicy. Już kilka lat
dofinansowanie walki z chorobą przez nasz samorząd trwa i ma nadzieję, że będzie
to kontynuowane.
Radny Rafał Adamczak pogratulował wyróżnienia jakie otrzymał wójt.
Dodał, że według najnowszych badań nosicielami wirusa HPV są mężczyźni,
a kobiety są ofiarami. Zaproponował, by w kolejnych latach rozszerzyć szczepienia
przeciwko HPV na chłopców. Jedna z obecnie dostępnych obecnie na rynku
szczepionek, pozwala na to, by szczepić chłopców i to jeszcze bardziej zabezpieczy
rozpowszechnianie się wirusa. Zachęcił radnych, przewodniczącego i wójta do
analizy i ewentualnego pozytywnego podejścia do tego tematu i w kolejnych
latach przy planowaniu budżetu, wzięcie pod uwagę chłopców do szczepień
profilaktycznych.
Pan Tadeusz Kaczmarczyk poinformował o swoich spostrzeżeniach z ubiegłego
i obecnego roku dotyczącego LKS Błękitni. Od pewnego czasu klub grał
w okręgówce, a nawet walczyli o wejście do IV Ligii, lecz to się nie udało.
W ubiegłym roku spadli do A klasy, lecz grają coraz gorzej i grozi im spadek do
B klasy. Zaproponował, że jak spadną do niższej klasy, by nie dotować już klubu
z budżetu gminy.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że nie będzie wypowiadał się na temat
poziomu wyszkolenia piłkarzy. Prawdą jest, że klub otrzymuje dotacje na szkolenia,
ale należy przyznać, że jest to klub z tradycjami. Uważa, że gdy zabrane będą
całkowicie środki, to może być taka sytuacja, że na boisku w Świdnicy nic już nie
będzie się działo. Może należałoby się zastanowić nad tym, czy trzeba klub
finansować, w takiej wysokości jak do tej pory, ale jakaś pomoc klubowi się należy.
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Wójt powiedział, że ten temat jest już od wielu lat przedmiotem troski wójta
i pracowników gminy. Zostały już określone klubowi pewne wymagania. Wójt
uważa, że w klubie Błękitni sprawy toczą się źle; członkowie prawdopodobnie od 3
lat nie odbyli walnego zebrania. Za czasów, gdy drużyna grała w niższych klasach,
ale w jej skład wchodzili mieszkańcy gminy, to mieszkańcy chodzili na mecze
i kibicowali. Potem zaczęto kupować zawodników i płacić za to, że grają.
Wójt uważa, że powinniśmy oprzeć się na naszej młodzieży i takie kroki zobowiązał
się podjąć zarząd klubu. Niestety na chwilę obecną nie do końca im to wychodzi.
Wójt zapewnił, że będzie się przyglądał sprawie. W optyce gminy znajduje się
zajmowanie się młodzieżą, również sportem i dlatego ogłaszane konkursy ofert na
realizację zadań ze sfery pożytku publicznego. Wójt wyraził nadzieję, że jeszcze
w tym roku uda się klubowi Błękitni uzyskać dotacje.
Pan Tadeusz Kaczmarek dodał, że co tydzień odbywają się tzw. piątki piłkarskie.
Nie ma zainteresowania ze strony kibiców.
Radna Bogumiła Hajdasz pogratulowała wójtowi wyróżnienia, jakim jest
zaproszenia do ogólnopolskiej kampanii na rzecz zwalczania raka.
W imieniu mieszkańców Świdnicy, którzy korzystają z PKS-u zatrzymującego się na
obwodnicy, poprosiła o postawienie wiaty przystankowej.
Mieszkańcy korzystający z PKS-u zgłaszają również, że kierowcy autobusów nie
przestrzegają ograniczenia prędkości koło ośrodka zdrowia w Świdnicy. Stwarza to
zagrożenia na drodze.
Zgłosiła również, że naprzeciwko pp. Strzelczyków w Świdnicy jest drzewo, którego
jeden z konarów pochylony jest bardzo nad jezdnią.
Zapytała, do kogo należy budynek Świdnicy, w którym szyto obuwie. Mieszkańcy
skarżą się na ciągły nieporządek przy budynku.
Wójt odpowiedział, że zgłoszenie dotyczące drzewa zostanie przekazane do Zarządu
Dróg Wojewódzkich, ponieważ drzewo znajduje się w pasie drogowym drogi
wojewódzkiej.
Przedstawił nowego Kierownika Referatu Gospodarki Katarzynę Krynicką, która od
1 lutego br. odpowiada za prace referatu.
Wójt odniósł się do zapytania o budynek po szwalni. Poinformował, że w tym
miejscu wielokrotnie interweniowały: Straż Gminna, Straż Pożarna, sanepid, policja,
itd. Na skutek interwencji produkcja została wstrzymana, ponieważ występowało
zagrożenie epidemiologiczne, sanitarne oraz pożarowe, zagrożenia dla życia.
Budynek należał do Przedsiębiorstwa „Arcobaleno”.
Uwagi odnoście PKS-u zostaną przekazane na najbliższym spotkaniu z prezesem
w dniu jutrzejszym (tj. 10.02.2012r).
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Zgłoszenie w sprawie wiaty przystankowej zostało przyjęte i Wójt uważa, że
wniosek jest zasadny. Postawienie wiaty przystankowej jest zadaniem gminy, lecz
na chwilę obecną nie jest w stanie zagwarantować, że w budżecie znajdą się środki.
Radna Magdalena Zamiatała zwróciła uwagę na przystanek w Piaskach. Tam
również przydałaby się wiata dla pasażerów jadących w stronę Nowogrodu
Bobrzańskiego.
Wójt powiedział, że przyjmuje zgłoszenie. Zauważył, że w stronę Nowogrodu jeździ
bardzo niewielu mieszkańców.
Budżet gminy zawiera zadania „sztywne”, nie do ruszenia, ale są również zadania
„do wyboru”. Zadania są wpisywane, jest prowadzona dyskusja. Wójt zastanawia
się, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby, tak jak kilka lat temu, przekazanie
środków do dyspozycji radnym i to radni podczas wspólnej dyskusji zdecydują, na
co je przeznaczyć. Nie na wszystko starczy pieniędzy, z czego radni doskonale zdają
sobie sprawę, po dyskusjach nt. uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytów
i pożyczek. Należy dzielić to co się ma.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż Stowarzyszenie „Karate”
zakończyło projekt budowy kamiennych kręgów w Świdnicy. Podziękował za
zaangażowanie i pomoc, m.in. sołtysowi Janowi Janowskiemu, Panu Andrzejowi
Trzcińskiemu, Andrzejowi Woźnica oraz kopalni Sieniawa.
Cztery kręgi, które powstały i piąty, który funkcjonuje już od lat na terenie ośrodka
„Bunkier”, utworzą ciekawy szlak turystyczny, gdzie będzie można zorganizować
kilka imprez.
Planowane jest postawienie jeszcze kilku kręgów na ul. Bunkrowej.
Na powyższym zakończono punkt Wolne wnioski i informacje.
Ad 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do celowego związku gmin pod nazwą „Zielonogórski Związek
Gmin.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został zmieniony
po spotkaniu przedstawicieli gminy w dniu 8.02.2012r. Zmiana ta została ustalona
z innymi samorządami. Radni otrzymali poprawiony projekt uchwały.
Przewodniczący poprosił wójta o przedstawienie celu, dla którego Gmina Świdnica
chce przystąpić do związku.
Wójt odpowiedział, że od połowy przyszłego roku, wg przepisów wszystkie
samorządy będą miały władztwo nad śmieciami, będą zawierać umowy na wywóz
śmieci i zbierać opłaty od ludzi. W związku z tym, należało podjąć wiele
przygotowań. Takie kroki zostały podjęte wcześniej, m.in. partycypacja w kosztach
rozbudowy zielonogórskiego wysypiska.
Gmina Świdnica chce przystąpić do Zielonogórskiego Związku Gmin, tak jak m.in.
miasto Zielona Góra, gmina Zielona Góra, gmina Dąbie, gmina Czerwieńsk, gmina
Zabór.
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Głównym celem założenia związku jest minimalizacja kosztów i by jak
najefektywniej się tym problemem zająć. Związek będzie administrował całością
spraw, będzie wydalał decyzje, pobierał pieniądze i pilnował egzekucji należności.
Pieniądze będą dzielone i będą przekazywane na konta poszczególnych gmin. Cześć
zebranych pieniędzy trafi do związku na pokrycie kosztów działalności.
Wójt poinformował o zmianach w projekcie uchwały:
§ 1 projektu uchwały o treści „Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy
Świdnica do Zielonogórskiego Związku Gmin” otrzymuje nowe brzmienie:
„Opiniuje się pozytywnie zamiar przystąpienia Gminy Świdnica do
Zielonogórskiego Związku Gmin w celu wspólnego wykonywania zadań
publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku”.
W § 2 projektu uchwały po słowach „Przyjmuje się Statut Zielonogórskiego
Związku Gmin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały” dodaje się „celem
poinformowania Wojewody Lubuskiego o zamiarze przystąpienia Gminy Świdnica
do Zielonogórskiego Związku Gminy”.
W związku z wycofaniem się Sulechowa wzrasta procentowy udział w kosztach, ale
większość tych dodatkowych kosztów przejęło na siebie miasto Zielona Góra. Dla
gminy Świdnica procentowy udział w kosztach wzrasta z 6% na 8%.
Przewodniczący Eliasz Madej poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
Komisja Mienia i Budżetu oraz Komisja Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do celowego związku
gmin pod nazwą Zielonogórski Związek Gmin?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XV/86/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
b) zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy
Świdnica pn. „Zakład Usług Komunalnych” w Świdnicy.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Monika Gagatek poinformowała, że
zmiana w uchwale w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Świdnica
pn. Zakład Usług Komunalnych podyktowana jest z rozszerzeniem działalności
zakładu o m.in. utrzymanie cmentarzy komunalnych, zimowe utrzymanie dróg,
utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego.
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Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Mienia i Budżetu oraz Komisja Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia
jednostki organizacyjnej Gminy Świdnica pn. „Zakład Usług Komunalnych”
w Świdnicy?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XV/87/12 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
c) uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w związku z przejęciem przez ZUK
nowych zadań zachodzi również konieczność przyjęcia statutu, który zawiera
rozszerzenie działalności.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych dodała, że zmieniła się również struktura
organizacyjna jednostki poprzez dodanie stanowiska inspektora ds. budownictwa
oraz utrzymania i eksploatacji oświetlenia ulicznego oraz konserwatora urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia
jednostki organizacyjnej Gminy Świdnica pn. „Zakład Usług Komunalnych”
w Świdnicy?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XV/88/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
d) zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Słone na lata
2009-2020.
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Radna Teresa Przykuta poinformowała, że projekt uchwały podyktowany jest
zmianą w Planie Odnowy Miejscowości Słone przyjętą na zebraniu wiejskim.
Mieszkańcy przyjęli 3 dodatkowe zadania do POM, które dotyczą gazyfikacji wsi,
budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą powiatową między Słonem
a Wilkanowem oraz wprowadzenia dla mieszkańców ogólnodostępnego internetu.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Mienia i Budżetu oraz Komisja Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu
Odnowy Miejscowości dla wsi Słone na lata 2009-2020?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XV/89/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
e) zatwierdzenia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Świdnica na lata 2010 - 2020.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w związku ze zmianą w POM dla
miejscowości Słone zachodzi konieczność aktualizacji Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Świdnica. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Mienia i Budżetu oraz Komisja Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu
Odnowy Miejscowości dla wsi Słone na lata 2009-2020?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
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Przewodniczący stwierdził, że uchwała XV/90/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
f) zmian do budżetu gminy na 2012r.
Skarbnik Maria Sosnowska poinformowała, że zmiany w uchwale są
konsekwencją zmian organizacyjnych związanych z przeniesieniem pracownika
z Referatu Gospodarki do Zakładu Usług Komunalnych.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Mienia i Budżetu oraz Komisja Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012r.?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XV/91/12 została przyjęta jednomyślnie przez
Radę Gminy Świdnica.
g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej poinformował, że podjęcie uchwały
umożliwi Wójtowi Gminy zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości
1 385 316 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii komisji o projekcie
uchwały.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Mienia i Budżetu oraz Komisja Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego?”
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15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XV/92/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
h) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków finansowych
pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;
Przewodniczący poinformował, że podjęcie uchwały umożliwi Wójtowi Gminy
zaciągnięcie kredytu w wysokości 250 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
aglomeracji Świdnica (budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Piaski)”.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii komisji o projekcie
uchwały.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Mienia i Budżetu oraz Komisja Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
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?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XV/93/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
i) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej lub kredytu długoterminowego na
sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Grabowiec
i Lipno”.
Przewodniczący poinformował o zmianie w tytule uchwały, które otrzymuje
brzmienie: „zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji
pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Grabowiec i Lipno”.
Podjęcie
uchwały
umożliwi
Wójtowi
Gminy
zaciągniecie
kredytu
długoterminowego
do kwoty 1 679 315 z przeznaczeniem na sfinansowanie
inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Grabowiec
i Lipno.
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Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Mienia i Budżetu oraz Komisja Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
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?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XV/94/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie informacji na jakim etapie
jest budowa sieci.
Kierownik Referatu Gospodarki Krystyna Krynicka poinformowała, że obecnie
prace są wstrzymane z powodu warunków atmosferycznych, jednak wszystko
przebiega zgodnie z harmonogramem. Został położony rurociąg tłoczny między
miejscowościami Lipno i Grabowiec.
j) ustalenia diet dla radnych oraz dla sołtysów.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że ze względów finansowych uchwała
budziła dużo emocji. Komisje obradowały na 2 lub 3 posiedzeniach. Dyskutowano,
czy diety podnosić, o ile podnosić, jakie zasady stosować zarówno dla radnych, jak
i dla sołtysów. Wypracowany został wspólny projekt uchwały, w którym tylko § 4
wymaga na sesji sprecyzowania. Komisja Oświaty oraz Komisja Rolnictwa wybrała
propozycje potrąceń diet w wysokości 20%, natomiast Komisja Mienia
i Budżetu wraz z Komisją Rewizyjną - 30%.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie:
„Kto jest za tym, by potrącenia diet za nieobecność na sesjach, na spotkaniach i na
komisjach wynosiły 20%?”
0 głosów „za”
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie:
„Kto jest za tym, by potrącenia za nieobecność na sesjach, na spotkaniach i na
komisjach wynosiły 30%?”
13 głosów – za, 1 głos wstrzymujący się, 1 głos przeciwny.
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wybrano stawkę 30%, a w związku
z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz dla
sołtysów?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych, 2 głosy - „wstrzymujące się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XV/95/12 została przyjęta przez Radę Gminy
Świdnica.
Przerwa.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Gminy poruszył temat bezpieczeństwa na terenie gminy,
a konkretnie dotyczy tematu dróg między Świdnicą a Piaskami oraz skrzyżowania
Słone – Wilkanowo.
Przewodniczący poinformował, iż z radną Teresą Przykuta, 26 stycznia rozmawiali
z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
o możliwościach poprawy bezpieczeństwa poprzez budowę ronda między Słonem
a Wilkanowem i poprawę stanu drogi w okolicach Piasek.
Wójt od paru już lat prowadzi wymianę korespondencji i rozmowy na temat
modernizacji i ulepszenia, budowy ronda między Słonem a Wilkanowem.
Powstał 3osobowy zespół roboczy, lecz przewodniczący wyraził nadzieję, że radni
i sołtysi również do tego zespołu dołączą.
Przygotowywana jest petycja do GDDKiA o przyspieszenie terminu realizacji tych
zadań. Z rozmowy z przedstawicielami GDDKiA, wynika, że nie będzie to takie
proste. GDDKiA ma ujęte w swoim harmonogramie te 2 zadania, ale ma również
dużo innych zadań. Poprosił radną Teresę Przykuta o zabranie głosu w tej sprawie.
Radna Teresa Przykuta powiedziała, że temat ten poruszany jest od wielu już lat,
a głos w dyskusji zabierało bardzo dużo osób. W związku z tym, że w ostatnim
czasie coraz częściej słychać o wypadkach na drodze Zielona Góra – Nowogród,
wielu mieszkańców złożyło wnioski do radnych i rad sołeckich, które należy
uwzględnić.
W Urzędzie znajduje się dokumentacja na to, że próbowano zrobić coś w tej
sprawie, lecz nie powiodła się współpraca z GDDKiA.
W związku z tym, w ramach inicjatywy społecznej planowane jest wystosowanie
pisma. W piśmie przedstawione będą żądania, m.in. przyspieszenia przebudowy
odcinków drogi.
Sołtysi na spotkaniu z wójtem wyrazili już chęć pomocy w zebraniu podpisów
osób, którzy popierają wniosek. Radni mogą wniosek i listy poparcia odebrać,
a następnie złożyć w biurze rady.
Pisma zostaną wysłane również do wiadomości do Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, do Komendanta Wojewódzkiego Policji i Starosty Powiatu
Zielonogórskiego.
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Radna Teresa Przykuta odczytała przygotowane pismo do GDDKiA, które stanowi
załącznik do protokołu.
Sołtys wsi Radomia poprosiła, by w piśnie umieścić również wniosek o budowę
lewoskrętu z drogi krajowej do miejscowości Radomia.
Wójt odpowiedział, że ta sprawa jest już praktycznie załatwiona. Zaprosił Panią
Sołtys do Urzędu Gminy w celu zapoznania się z dokumentacją.
Odnośnie wystąpienia radnej Teresy Przykuta, podziękował za zaangażowanie, za
inicjatywę społeczną, która jest skuteczniejsza, jeżeli jest poparta podpisami
mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w przyszłym tygodniu odbędzie się
spotkanie z przewodniczącymi komisji, na którym zostanie wypracowany wspólnie
z wójtem, harmonogram sesji w 2012r. i zasady zwoływania komisji rady.
Radna Bogumiła Hajdasz powiedziała, że mieszkańcy Świdnicy za ośrodkiem
zdrowia wnioskują o dodatkowy punkt oświetleniowy.
Wójt odpowiedział, że szkoda iż taka informacja nie pojawiła się na etapie
prowadzenia konsultacji społecznych nt. modernizacji oświetlenia ulicznego
w gminie Świdnica. Zgłoszenie zostało przyjęte i po okresie zimowym sprawa
zostanie rozeznana.
Przewodniczący dodał, że po modernizacji oświetlenia sytuacja w tym miejscu się
poprawiła. Lampa została ustawiona w taki sposób, że oświetla drogę lepiej niż
było poprzednio.
Radny Wiesław Krzesiński zapytał, czy modernizacja oświetlenia została już
zakończona.
Wójt odpowiedział, że prace zostały przerwane ze względu na warunki
atmosferyczne. Mieszkańcy Wilkanowa pytali już, dlaczego nie świecą lampy
mimo, że zostały już ustawione. Niestety procedury są czasochłonne, a warunki
atmosferyczne niesprzyjające.
6. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady piętnastej sesji Rady
Gminy.
Przewodniczył:

Protokołowała:

Eliasz Madej

Anna Równicka
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