PROTOKÓŁ Nr XVI/2012
z szesnastej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 22 marca 2012r.

W dniu 22 marca 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Ogrodowej
nr 37 w Świdnicy odbyła się szesnasta sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 13°°, zamkni ęcia obrad: 14³°.
Obecnych było 14 radnych. Nieobecny był radny Tomasz Piwkowski, spóźnił się
radny Maciej Białek.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył szesnastą sesję Rady Gminy
Świdnica.
Przywitał wszystkich radnych, sołtysów i przybyłych gości.
Po otwarciu sesji Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe
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.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Wolne wnioski i informacje.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a)funduszu sołeckiego,
b)zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Świdnica
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w
Drzonowie,
c)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Raka Piersi.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Zamknięcie obrad.
Ad.3 Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu obecnym na sali.
Pierwszy zajął głos radny Sławomir Wziętek, który wypowiedział się na temat pisma,
jakie wpłynęło do urzędu gminy w sprawie nieuczciwej konkurencji stosowanej przez
sprzedających
artykuły
spoŜywcze
na
terenie
gminy.
W
związku
z tym razem z radnym Janem Bitką zaproponowali, Ŝe osobiście zajmą się tą sprawą.
Spróbują
porozmawiać
z
właścicielami
sklepów,
jak
teŜ
z przedstawicielami poszczególnych wsi, czyli sołtysami na spotkaniu, które wspólnie
z wójtem postarają się zorganizować, w jak najkrótszym czasie.
O wynikach powiadomią Radę.
Następnie zajął głos sołtys Letnicy Jan Janowski, który zwrócił się do wójta
i radnych z prośbą o pomoc w sprawie państwa Kluj. Mieszkańcy budynku nr 10
w Letnicy utrudniają wykonania prac polegających na zagospodarowaniu terenu
wokół sali wiejskiej (połoŜenia chodnika, posiania trawy, itp.) Sołtys poprosił
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przewodniczącego Rady Gminy, Ŝeby głośno odczytał pismo, które dostał do
wiadomości z urzędu gminy. Pismo wpłynęło od państwa Kluj i współlokatorów,
którzy nie wyraŜają zgody na połoŜenie chodnika.
Po odczytaniu pism przez Przewodniczącego Rady Gminy głos zajął wójt Adam
Jaskulski. Stwierdził, Ŝe Gmina zgodziła się przejąć obiekt po upadającym
zakładzie, po to, Ŝeby po cenach preferencyjnych na warunkach ustalonych przez
Radę Gminy sprzedać te mieszkania. Na początku było wszystko dobrze, ale później
zaczęły się konflikty, które miały podłoŜe bezprawnego, nielegalnego zajęcia lokalu
przez Dariusza Kluj. Zapadł wyrok, który obowiązuje juŜ od kilku lat, ale komornik nie
potrafi go wyegzekwować i wykonać eksmisji z tego pomieszczenia. W takich
momentach widać jak działają polskie sądy, polskie prawo.
Radna Bogumiła Hajdasz zaproponowała sesję wyjazdową raz lub dwa razy
w roku.
Radna Dorota Cymbała zapytała, czy pomieszczenie, które obiecano młodzieŜy
moŜe być przez nią uŜytkowane na mocy zawartego porozumienia mimo, Ŝe Pan Kluj
nie wyraził na to zgody.
Sekretarz Stefan Brzozowski odpowiedział, Ŝe państwo Kluj nie są właścicielami
tylko współuŜytkownikami tego obiektu, jedynym właścicielem gruntu jest Gmina i
młodzieŜ spokojnie moŜe z tego pomieszczenia korzystać.
Dodała równieŜ, Ŝe jako mieszkańcy chcą wystąpić do państwa Kluj z pismem
informującym o zorganizowaniu spotkania wszystkich współwłaścicieli w kwestii
uŜytkowania sali wiejskiej w Letnicy i placu przylegającego do niej.
Radny Sławomir Wziętek zaproponował, Ŝeby następna sesja w miesiącu kwietniu
odbyła się w sali wiejskiej w Letnicy.
Wójt dopowiedział, Ŝeby była w godzinach popołudniowych, by mieszkańcy mogli
wziąć czynny udział. Odniósł się równieŜ do propozycji radnej Bogumiły Hajdasz w
sprawie zorganizowania sesji objazdowej. Ustalono termin w/w sesji na 02 lipca
2012r. Wójt powiedział, Ŝeby radni, sołtysi z danych miejscowości pokazali co ich
boli, co trzeba zrobić i czym mogą się pochwalić z tytułu działalności własnych
mieszkańców i stowarzyszeń.
Następnie głos zabrał mieszkaniec Świdnicy Pan Tadeusz Kaczmarczyk, który
zapytał czy segregacja odpadów jest obowiązkowa, poniewaŜ zauwaŜył, Ŝe jedni
segregują, a drudzy nie. Pytanie skierował do kierownika Zakładu Usług
Komunalnych.
Kierownik Monika Gagatek odpowiedziała, Ŝe nie ma ustawowego obowiązku
segregowania odpadów. Z tym, Ŝe w momencie, kiedy Gmina przejmie obowiązki
wybierając firmę, która będzie obsługiwała mieszkańców, to na pewno będzie
ustalona stawka preferencyjna dla osób, które będą segregować odpady.
Pan Tadeusz Kaczmarczyk zadał drugie pytanie w sprawie śmieci rozrzucanych
przez dzieci na trasie szkoła – sklep. Pytanie skierował do Dyrektora Zespołu Szkół.
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Dyrektor Jerzy Piotrowski odpowiedział, Ŝe na terenie szkoły za który on jest
odpowiedzialny jest porządek, poniewaŜ postawione są kosze na śmieci.
Zasugerował, Ŝe moŜe naleŜy postawić kosze na chodnikach, które rozwiąŜą
problem śmiecenia.
Ten pomysł poparła takŜe radna Bogumiła Hajdasz. Dodała równieŜ, Ŝe na
chodniku koło posesji państwa Czerwonka przy ul. Długiej w słupie telefonicznym
wystaje bolec, który stwarza zagroŜenie. Na zakończenie złoŜyła podziękowania na
ręce Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury za piękną organizację ferii zimowych dla
dzieci.
W związku z tym, Ŝe więcej pytań nie było, głos zabrał Przewodniczący Eliasz
Madej, który krótko przedstawił sprawę Pani Cecylii Trzcińskiej, która od wielu lat
nieustannie domaga się zwrotu poniesionych wydatków na przebudowę przepustu.
Powiedział, Ŝe ówczesna Rada Gminy zajęła jasne stanowisko w tej sprawie. Pani
Trzcińska pisała do róŜnych instytucji, zresztą bezskutecznie. Nie chciała
częściowego zwrotu kosztów (za kręgi) tylko całości. Przewodniczący uwaŜa, Ŝe nic
nowego w tej sprawie się nie pojawiło i w odpowiedzi podtrzyma w/w stanowisko.
Przerwa
Ad.4 Podjęcie uchwał w sprawie:
a) funduszu sołeckiego
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe projekt był omawiany przez
radnych na komisjach. Zaznaczył, Ŝe są dwa warianty do wyboru: fundusz sołecki
i odpis sołecki, otwierając dyskusję na ten temat.
Sołtys Wanda Wojtkowiak zajęła głos w imieniu sołtysów stwierdzając, Ŝe po
spotkaniu wszyscy sołtysi doszli do wniosku, Ŝe lepiej odpowiadałby im odpis sołecki,
który był w latach ubiegłych.
Wójt Adam Jaskulski reasumując wypowiedź Wandy Wojtkowiak powiedział, Ŝe
sołtysi wnioskują aby Rada Gminy nie wyraziła zgody na wyodrębnienie
w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Jednocześnie ustalono, Ŝe
odpis sołecki będzie bardziej wygodny, a sposób dystrybucji środków pomiędzy
sołectwa znowelizowany.
Radna Dorota Cymbała zapytała, czy dla Gminy jest lepszy fundusz sołecki, czy
odpis sołecki na mieszkańca.
Skarbnik Maria Sosnowska odpowiedziała, Ŝe fundusz sołecki funkcjonuje od 2009
roku, ale w naszej Gminie dopiero wdroŜono go w budŜecie na 2012 rok.
Dodała równieŜ, Ŝe przy funduszu sołeckim obowiązują bardziej sztywne zasady.
Polega to na tym, Ŝe jeŜeli zostaną środki z danego zadania, to moŜemy przesunąć
tylko na zadanie, które juŜ we wniosku istnieje, nie moŜna tworzyć nowych zadań,
zaś przy odpisie są większe moŜliwości.
Radny Sławomir Wziętek potwierdził, Ŝe dla Gminy jest obojętne co będzie czy
fundusz, czy odpis, ale rozmawiał z sołtysami, którzy twierdzą, Ŝe lepszy
i wygodniejszy jest odpis sołecki ze względu na to, Ŝe moŜna go lepiej wykorzystać.
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Radna Teresa Przykuta dodała, Ŝe sołtysi wkładają duŜo pracy, zaangaŜowania
i swojego czasu w realizację zadań im powierzonych.
Radna Agata Białkowska zapytała, kiedy będą opracowywać regulamin.
Wójt reasumując wypowiedzi radnych odpowiedział, Ŝe kluczem będzie sesja
wyjazdowa w lipcu br. (pokazująca faktyczne potrzeby sołectw).
W związku z tym, Ŝe więcej pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie funduszu sołeckiego?”
14 głosów „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, Ŝe uchwała Nr XVI/96/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
b) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Świdnica
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w
Drzonowie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe projekt był omawiany na komisjach.
Zostały przedstawione propozycje i argumenty, dlaczego w ten sposób
i taka kwota ma obowiązywać.
Sołtys ElŜbieta Noga zabrała głos i powiedziała, Ŝe najbardziej pokrzywdzeni są ci
co płacą, bo ci co nie płacą to im to „uchodzi”.
Wójt odpowiedział, Ŝeby poinformować mieszkańców, Ŝe Gmina podpisała stosowną
umowę wg której będzie wszystkich dłuŜników umieszczać w Krajowym Rejestrze
Długów.
Sołtys Jerzy Boguszyński poinformował o potrzebie poplombowania liczników , bo
zdarzają się przypadki, Ŝe nie są, a wtedy wszystko jest moŜliwe.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Mienia i BudŜetu oraz Komisja Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu przyjęły
projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego na wspólnym posiedzeniu przyjęły
projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
W związku z tym, Ŝe dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę w gminie Świdnica oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do
oczyszczalni ścieków w Drzonowie?”
14 głosów „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdzi, Ŝe uchwała Nr XVI/97/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
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c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Raka Piersi
Przewodniczący Eliasz Madej poprosił o opinie komisji, które wcześniej pracowały
nad projektem w/w uchwały.
Komisja Mienia i BudŜetu oraz Komisja Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu przyjęły
projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.
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.
W związku z tym, Ŝe pytań nie było, przewodniczący poddała pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki Raka Piersi?”
14 głosów „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, Ŝe uchwała Nr XVI/98/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Eliasz Madej udzielił głosu radnym.
Pierwsza zabrała głos radna Bogumiła Hajdasz. Zgłosiła zły stan drogi (łącznika)
przy posesji Pani Łabiak.
Radna Teresa Przykuta oznajmiła, Ŝe trwają prace nad regulaminem w sprawie
przyznawania stypendium. JeŜeli ktoś miałby wnioski, prosi o składanie ich
w Urzędzie Gminy lub bezpośrednio u niej.
Ad. 6 Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady szesnastej sesji Rady
Gminy.

Przewodniczył:

Protokołowała:

Eliasz Madej

Agata Pańtak
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