PROTOKÓŁ Nr XVIII/2012
z osiemnastej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 23 maja 2012r.
W dniu 23 maja 2012r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy ul.
Ogrodowej Nr 37 odbyła się osiemnasta sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 1300, zamknięcia obrad: 1450.
Obecnych było 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył osiemnastą sesję Rady Gminy
Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, gości oraz
pracowników Urzędu Gminy.
Stwierdził quorum, a tym samym prawomocność obrad.
Wójt Adam Jaskulski zwrócił się o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie
opłaty targowej i przeniesienie jej na kolejną sesję. Nasunęły się bowiem pewne
wątpliwości i Urząd Gminy chce wystąpić z zapytaniem do Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek powiedział, że jako
wnioskodawca tej uchwały przychyla się do wniosku wójta o wykreślenie projektu
uchwały z porządku obrad.
Przewodniczący podał pod głosowanie, kto jest za zdjęciem z porządku obrad
uchwały w sprawie opłaty targowej?
10 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych, 5 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została zdjęta porządku obrad i zarządził
głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach.
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych, 1 głos – „wstrzymujący się”.
Porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdnicy za rok 2011.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy za 2011r.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za rok 2011
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za rok
2011;
c) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica za 2011 rok;
d) stwierdzenia
zgodności
ustaleń
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej –
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obręb Świdnica, gmina Świdnica z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica
e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej – obręb Świdnica, gmina Świdnica
f) upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy dzierżawy na
okres dłuższy niż 3 lata;
g) wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Świdnica;
h) skargi Pana Czesława Opalińskiego.
5. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 22 marca oraz 19 kwietnia 2012r.
6. Wolne wnioski, informacje, interpelacje i zapytania radnych.
7. Zamknięcie obrad.
Ad 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdnicy za rok 2011.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej poinformował, że sprawozdanie było
omawiane na połączonych posiedzeniach komisji Rady Gminy. W związku z tym,
że nie było dodatkowych pytań i uwag, sprawozdanie zostało przyjęte przez
aklamację.
Sprawozdanie z
działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Świdnicy za rok 2011 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy za 2011r.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była omawiana na
komisjach Rady Gminy. Wójt na komisji zobowiązał dyrektora GOK-u, by od
przyszłego roku do sprawozdania finansowego przygotowywał również
sprawozdanie merytoryczne. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Mienia i Budżetu na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały przy dwóch głosach wstrzymujących się.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy za
2011r.?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XVIII/104/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
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b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za rok 2011 wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za rok 2011;
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była omawiana na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Mienia i Budżetu na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Świdnica za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Świdnica za rok 2011?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XVIII/105/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
c) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica za 2011 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek odczytał protokół
z posiedzenia komisji z dnia 9 maja 2012r. , w którym komisja wyraziła następującą
opinię: „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
opiniuje również informację o stanie mienia komunalnego Gminy Świdnica oraz
przebieg wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rok.
Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Świdnica”.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę Nr 311/2012 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Świdnica o udzielenie Wójtowi Gminy Świdnica
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok. Regionalna Izba
Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek komisji. Uchwała Nr 311/2012
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej odczytał treść projektu uchwały
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica za rok 2011. Powiedział, że
absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowych działań finansowych i to przede
wszystkim jest oceniane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
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Zapytał, czy są dodatkowe pytania. W związku z tym, że dodatkowych pytań nie
było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Świdnica za 2011 rok?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XVIII/106/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
Wójt gminy Adam Jaskulski podziękował za współpracę na linii wójt - radni. Na
bieżąco konsultowane i ustalane są wszystkie najtrudniejsze tematy i dokonywana
korekta budżetu. Podziękował za dotychczasową wzorcową współpracę z Radą
Gminy.
d)
stwierdzenia
zgodności
ustaleń
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej – obręb
Świdnica, gmina Świdnica z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była omawiana na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Mienia i Budżetu na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności ustaleń projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej – obręb Świdnica, gmina Świdnica z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XVIII/107/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej – obręb Świdnica, gmina Świdnica
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była omawiana na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
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Komisja Rewizyjna oraz Komisja Mienia i Budżetu na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej – obręb
Świdnica, gmina Świdnica?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XVIII/108/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
f) upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy dzierżawy na
okres dłuższy niż 3 lata.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była omawiana na
komisjach Rady Gminy. Na komisjach przyjęto zmianę dotyczącą okresu
obowiązywania umowy dzierżawy – 6 lat. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Mienia i Budżetu na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica
do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XVIII/109/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
g) wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Świdnica.

oraz

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była omawiana na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
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Komisja Rewizyjna oraz Komisja Mienia i Budżetu na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego na wspólnym posiedzeniu
przyjęły projekt uchwały.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy
Świdnica?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XVIII/110/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
h) skargi Pana Czesława Opalińskiego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek poinformował, że skarga
była rozpatrywana przez członków Komisji w dniu 21 maja. Odczytał stanowisko
Komisji oraz przedstawił projekt uchwały.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie skargi Pana Czesława Opalińskiego?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XVIII/111/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
Przerwa.
Ad 5. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 22 marca oraz 19 kwietnia 2012r.
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do protokołów z 22 marca oraz
z 19 kwietnia 2012r.
W związku tym, że uwag nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem protokołów z dnia 22 marca oraz 19 kwietnia 2012r.
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
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Ad 6. Wolne wnioski, informacje, interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta poinformowała, że trwają prace
zespołu radnych i sołtysów w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze Zielona
Góra – Nowogród Bobrzański oraz przy lewoskręcie na Radomię. Dzięki pomocy
Wójta udało się zorganizować spotkanie z Przewodniczącym Rady Powiatu,
uczestniczono w posiedzeniu komisji ds. bezpieczeństwa powiatu, a w dniu
jutrzejszym zespół weźmie udział w obradach Rady Powiatu w Sulechowie, gdzie
będzie zajęte konkretne stanowisko w tej sprawie. Jeden z radnych powiatu
zielonogórskiego zaproponował, by sprawę poprawy bezpieczeństwa na drodze
krajowej również przedstawić na sesji Rady Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański.
Radna Zofia Przychodna przedstawiła problem mieszkańców Koźli związany
z odorem unoszącym się z pobliskich pól, na które wywożony jest obornik
z pieczarkarni. Obornik od ubiegłego roku leżał w silosach i teraz wywożony jest na
pola. Odór jest niemiłosierny w całej wiosce, a dodatkowo obornik jest przewożony
przez wioskę i obsypane są nim całe drogi. Wywieziony na pole obornik nie jest od
razu przeorywany.
Powiedziała, że nie wie jak interweniować u tego pana, by woził to polnymi
drogami, a nie przez wioskę.
Sołtys wsi Koźla Teresa Sygut dodała, że o tej sprawie została powiadomiona Straż
Gminna oraz Policja. Powiedziała, że zastanawia się, czy właściciel pieczarkarni ma
tyle pieniędzy, że płaci kary i nie reaguje na mandaty Policji oraz na prośby
mieszkańców, którzy u niego interweniowali.
Wójt powiedział, że pierwszy raz słyszy o tej sprawie. Zobowiązał Kierownik
Referatu Gospodarki, by już w dniu jutrzejszym przyjrzeć się sprawie i załatwić
wszystko zgodnie z przepisami prawa.
Radny Wiesław Krzesiński dodał, że również sprawę zgłaszał do Straży Gminnej.
Na nawierzchni drogi powiatowej w miejscu, gdzie samochody wyjeżdżają z
pieczarkarni pozostaje obornik. Po wjechaniu w to samochodem trzeba samochód
parę razy myć, by pozbyć się obornika z kół i ze spodu samochodu.
Wójt powiedział, że ta sprawa może wymaga również zgłoszenia do Sanepidu.
Zwrócił się do Kierownika Referatu Gospodarki, by sprawę jak najszybciej załatwić.
Sołtys wsi Koźla Teresa Sygut dodała, że najczęściej obornik wywożony jest
w soboty i niedziele.
Radny Tomasz Piwkowski powiedział, że w ubiegłym roku taka sama sytuacja
była w Letnicy.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że to nie jest tak, że obornika nie można
wywieść, ale są określone przepisy i rygory. Obornik nie może być składowany
w większej ilości, a jeżeli jest wywożony na pola musi być natychmiast przykryty
ziemią, żeby zapobiegać unoszeniu się odoru. Nie może być ponadnormatywnej
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uciążliwości dla mieszkańców. Z tego co mówią radni i sołtys wynika, że jest
tragicznie. Zapewnił, że pracownicy Urzędu Gminy będą działać.
Przewodniczący Komisji Mienia i Budżetu Maciej Białek zwrócił się
o spowodowanie załatania dziury w Świdnicy na ul. Ogrodowej na wysokości
drogi do państwa Mordel. Dziura pozostała prawdopodobnie po awarii sieci
wodociągowej albo po budowie przyłącza do nowo wybudowanego domu.
Powiedział, że już rok wcześniej mówił, by zwrócić uwagę na miejsca, gdzie nowi
mieszkańcy podłączają się do sieci. W tych miejscach zostają nie naprawione drogi.
Radna Zofia Mazurkiewicz dodała, że taka sama sytuacja jest na ul. Ogrodowej na
wysokości ul. Parkowej. W zeszłym roku była w tym miejscu awaria sieci i od
tamtej pory dziura jest nie załatana. Było to zgłaszane Panu Arkadiuszowi
Korotczukowi, a następnie Pani Marioli Wiśniewskiej, ale do tej pory nie załatano
dziury.
Wójt Adam Jaskulski zwrócił się do Kierownik Referatu Gospodarki Katarzyny
Krynickiej, że w tej sprawie już interweniował w Zakładzie Usług Komunalnych,
miało to być dopilnowane. Zwrócił się do Kierownik, by obydwie zgłoszone dziury
zostały załatane do zakończenia odtwarzania asfaltu w Świdnicy.
Pracownik Zakładu Usług Komunalnych Pani Mariola Wiśniewska
odpowiedziała, że zostało to już wcześniej uzgodnione i dziury zostaną załatane
w trakcie kładzenia asfaltu.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że należy również dopilnować, by wszystkie
ubytki w nawierzchni dróg, które powstały z powodu wykonywania przyłączy
zostały przez właściciela przyłącza doprowadzone do poprzedniego stanu.
Radny Tomasz Piwkowski poinformował, że w Letnicy trwają prace porządkowe
przy fontannie. Zapytał, na jakim etapie jest likwidacja szamba, które znajduje się
blisko fontanny.
Pracownik Zakładu Usług Komunalnych Pani Mariola Wiśniewska
odpowiedziała, że szambo stanowi majątek gminy i trwa procedura likwidacyjna.
Sołtys wsi Letnica Jan Janowski zwrócił się z prośbą o jak najszybszą likwidację
szamba, ponieważ 16 czerwca w Letnicy odbędzie się uroczystość z okazji 60-lecia
OSP Letnica i teren przy fontannie powinien zostać uporządkowany.
Radna Magdalena Zamiatała zwróciła się z prośbą o załatanie dziur na drodze
wjazdowej do miejscowości Piaski oraz o ustawienie wiaty na przystanku PKS.
Wójt zapytał, czy zadanie ustawienia wiaty było przewidziane w budżecie.
Radna Magdalena Zamiatała powiedziała, że nie było i zgłasza to zadanie do
przyszłorocznego budżetu.
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Radna Zofia Przychodna powiedziała, że w Koźli jest szambo, które też powinno
zostać zlikwidowane. Jest ono koło sali w miejscu, gdzie planowane jest
wybudowanie parkingu. Szambo powinno być usunięte lub zasypane, by nie
stwarzało zagrożenia.
Radna Bogumiła Hajdasz zapytała, jak są rozliczane ubytki wody przy awariach
wodociągu i gdy leci brudna woda. Są to pewne obciążenia dla budżetów
domowych mieszkańców gminy. Dodała, że rozumie, że to gmina będzie musiała
zapłacić, ale czy nie ma takiej możliwość, żeby po awarii, wypuścić tą brudną wodę
przez hydrant.
Wójt gminy odpowiedział, że są dwie możliwości: albo brudna woda zostanie
bezpośrednio po awarii puszczona do wodociągu i nie będzie ubytków, albo brudna
woda zostanie wypuszczona przez hydrant, ale to kosztuje. Zapytał, skąd gmina ma
znaleźć na to środki. Dlatego też jest to wliczone w cenę wody.
Wójt
powiedział, że zastanawia się, czy mieszkańcy reagują wtedy, gdy
z hydrantów pobierana jest woda przez zupełnie obcych ludzi do celów
komercyjnych, czy do budowy domów. Mieszkańcy przechodzą obok tego
obojętnie. W dniu wczorajszym co najmniej pięciu mieszkańców przejechało koło
hydrantu, z którego pobierano wodę – i nikt nie zareagował.
Radna Bogumiła Hajdasz powiedziała, że na komisjach rozmawiano o programach
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anny Mierzwa odnośnie
cytologii, raka szyjki macicy, kolonoskopii. Podziękowała za te programy, dodała,
że są one bardzo potrzebne.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Mierzwa poinformowała,
że te programy realizuje Wójt Gminy Świdnica. Programy realizowane w ramach
„Tygodnia Zdrowia” są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Radna Bogumiła Hajdasz podziękowała wójtowi i zwróciła się o większe
nagłośnienie sprawy.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że Gmina Świdnica jako jedyna gmina w Polsce
realizuje te programy – została zorganizowana grupa wsparcia, powstał
Zielonogórski Oddział Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, organizowane są
szczepienia, spotkania z rodzicami, została podpisana umowa z Amazonkami, więc
nie robi się tego za cicho.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Mierzwa dodała, że
informacje o profilaktyce były zamieszczone artykuły w „Życiu nad Odrą”
i w „Wójtowych Informacjach” oraz na bieżąco zamieszczane są na stronie
internetowej, a także pracownicy socjalni przekazują te informacje podopiecznym
GOPS-u. Zwróciła się do radnych, by również przekazywali informacje
mieszkańcom.
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Radna Bogumiła Hajdasz poinformowała, że na zalewie w Świdnicy 1 czerwca
o godzinie 15.00 odbędą się zawody wędkarskie z okazji dnia dziecka.
Podziękowała dyrektorowi GOK-u za wydrukowanie ogłoszeń oraz radnym, którzy
przekazali nagrody.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek zgłosił, że koło posesji
p. Leśniak w Wilkanowie nie świeci lampa. Powiedział, że lampa miała być
założona na ul. Kosowej, a ustawiono ją przy posesji pp. Łysiak. Radny uważa, że
lampa w tym miejscu nie spełnia swojego zadania.
Sołtys wsi Letnica Jan Janowski powiedział, że 19 kwietnia odbyła się sesja
w Letnicy, a kilka dni po niej zamurowano przejście między pomieszczeniami
gospodarczymi przy sali wiejskiej.
Wójt Adam Jaskulski dodał, że sprawa została zgłoszona Policji. Trwają czynności
sprawdzające.
Sołtys wsi Koźla Teresa Sygut powiedziała, że cieszy się, że podjęcie uchwały
w sprawie opłaty targowej zostało przesunięte na kolejną sesję. Zaapelowała do
radnych o ponowne przemyślenie wprowadzenia opłat i ich wysokości.
Sołtys wsi Koźla powiedziała, że ma takie odczucie, że mieszkańców chce się zmusić
do kupowania w sklepie, odbiera im się prawo wyboru.
Wtedy mieszkańcy będą zmuszeni iść do sklepu i przepłacić za zakupiony towar.
Zapytała, czy w takiej sytuacji radni dadzą zapomogę takim osobom, którym
brakuje pieniędzy do kolejnej wypłaty.
Powiedziała, że wypowiada się w imieniu mieszkańców Koźli, którzy do niej
przychodzą. Osoby, które kupują żywność z samochodu mówią, że nie będą
kupowały w miejscowych sklepach tylko pojadą do Zielonej Góry.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że stanowisko pani sołtys nie jest
odosobnione, ponieważ liczna grupa mieszkańców Piasek podpisała się pod petycją,
by nie wprowadzać opłat targowych w gminie.
Sołtys wsi Piaski Danuta Janek powiedziała, że mają być wyznaczone miejsca
targowe, a ona jako sołtys myśli również o starszych osobach. Jeżeli sprzedaż
z samochodu miałaby być tylko w jednym miejscu na wsi to będzie tak samo,
jakby ta starsza osoba miałaby iść do sklepu. A często jest tak, że samochód
zatrzymuje przy posesji, na miejscu prywatnym i takie starsze osoby dochodzą
tylko do bramki i kupują. Po pierwsze jest to wygoda dla starszych osób. Dodała, że
towary, które są sprzedawane są konkurencyjne i przede wszystkim świeże.
Sołtys wsi Koźla Teresa Sygut ponownie poprosiła o przemyślenie tematu
i zaproponowała, by na rozmowy zaprosić również sołtysów.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek poinformował, że
przygotowany projekt uchwały dotyczy opłaty targowej, a nie miejsc targowych.
Radny powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że wprowadzenie takiej uchwały
i tym samym opłaty targowej, to próba, by rękami rady gminy spowodować
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zlikwidowanie konkurencji. Dlatego też w projekcie uchwały są zaproponowane
opłaty w miarę rozsądne. To mają być opłaty, które są pobierane wszędzie, tak jak
w mieście Zielona Góra, w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Dlatego nie jest za tym, żeby to były opłaty w wysokości 35 zł, tak jak
zaproponowały to Komisja Oświaty i Komisja Rolnictwa, bo jest to wysoka kwota,
ale jest to temat do dyskusji i decyzję podejmie Rada.
Opłaty targowe funkcjonują wszędzie, w Zielonej Górze nie dość, że pobierają
opłaty placowe to jeszcze pobierają opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że nie będzie wnosił uwag, co do samej
wysokości opłaty, o tym zadecyduje Rada. Wnosi z innego powodu o przełożenie
przyjęcia uchwały, ale skoro jest teraz taka gorąca dyskusja to zaproponował
wspólne spotkanie sołtysów i radnych, by otworzyć debatę poza sesją, żeby dojść
do jakiegoś konsensusu. Powiedział, że ze swojej strony chce tylko sprawdzić to co
wspominał na początku sesji o Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej powiedział, że ze względu na duże
zainteresowanie tym tematem, to takie spotkanie byłoby wskazane, czy z sołtysami
czy z radami sołeckimi, bo do nich najbardziej ten problem dociera, jeżeli chodzi
o tematy przewoźników czy dostawców towarów.
Sołtys wsi Radomia Elwira Nadstoga zaproponowała, by wprowadzić opłaty
miesięczne.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że nie można.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej powiedział, że o tym temacie będziemy
rozmawiali na najbliższej komisji i zamknął temat związany z opłatami targowymi.
Sołtys wsi Buchałów Jerzy Boguszyński powiedział, że zaplanowany był remont
drogi w Buchałowie. Pieniądze były zaplanowane w budżecie, a w Urzędzie
otrzymał informację, że pieniędzy nie ma. Mieszkańcy pytają, kiedy rozpocznie się
remont.
Wójt odpowiedział, że temat jest przez niego osobiście monitorowany. Potrzeba
jest wybrukowania koryta ściekowego, które będzie kosztować ok. 7 – 10 tys. zł, ale
również należy wyprofilować drogę, by z niej ściekała woda, więc cały koszt
wyniesie kilkanaście tysięcy złotych. Pracownik Referatu Gospodarki Pan Arkadiusz
Korotczuk robi rozeznanie o koszty poszczególnych robót, zbiera oferty od
wykonawców.
Wójt poinformował również, że nie będzie mógł podpisać zamówienia na
wykonanie remontu, dopóki na konto gminy nie wpłyną bieżące dochody. Nie
udało się sprzedać działek, a gmina nie weźmie kredytu na zadanie, które można
wykonać w późniejszym terminie, po wpływach środków np. z podatków. Zadanie
zostanie zrealizowane wtedy, gdy gmina będzie miała czym opłacić zamówienie.
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Mieszkaniec Pan Tadeusz Kaczmarczyk zapytał, jakie koszty ponosi gmina
w związku ze zmianą przewoźnika z MZK na PKS.
Wójt Adam Jaskulski odpowiedział, że gmina zapłaciła ok. 120 tys. zł za
wprowadzone przez Radę Gminy ulgi dla mieszkańców gminy korzystających
z PKS-u, zamiast 1,5 mln zł, które płaciła dla MZK.
Mieszkaniec Świdnicy Pan Tadeusz Kaczmarczyk podziękował za ustawienie
pojemnika na śmieci przy budynku GOK-u.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej odczytał odpowiedź wójta na
interpelację złożoną na poprzedniej sesji przez radną Teresę Przykuta. Odpowiedź
na interpelację stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W tym momencie na salę wszedł Pan Dariusz Kropiwa i Pan Dariusz Kluj.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej poinformował, że wójt przekazał
Radzie Gminy Świdnica pismo rady sołeckiej z Drzonowa dotyczące remontu sali
wiejskiej. Sala funkcjonuje, odbywają się w niej różne imprezy, zajęcia, ale według
rady sołeckiej stan pomieszczeń, a zwłaszcza podłoga stwarza zagrożenie. Rada
sołecka zwraca się z prośbą, by w przyszłorocznym budżecie uwzględnić to zadanie.
Przewodniczący dodał, że nie jest raczej możliwe wprowadzenie tego zadania do
tegorocznego budżetu, należałoby zrezygnować z innych zadań. Rada Gminy jest
władna do tego, by w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć środki na to, by
niezbędne prace na sali w Drzonowie wykonać. Zwrócił się do radnych, by tworząc
przyszły budżet mieć to na uwadze.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kmiecik dodał, że sale w gminie były
remontowane, jedne kompleksowo, a inne w części. W Drzonowie sala została
częściowo wyremontowana, został przeprowadzony remont na zewnątrz. Miał być
również remont w środku, ale w jakiejś części nie został zrobiony.
Żeby
doprowadzić salę do standardu gminnego należałoby ją wyremontować.
Wójt gminy Adam Jaskulski przypomniał, że radni wprowadzają zadania do
budżetu. Powiedział, by w ciągu roku nie zwracać się do wójta z prośbą
o wprowadzenie do budżetu zadań np. inwestycyjnych na kwotę 60 lub 80 tys. zł.
Wprowadzenie zadań do budżetu nie leży w kompetencji wójta, nie ma on takiej
możliwości. Zwrócił się do radnych, by decydowali na etapie tworzenia budżetu, by
ustalali wtedy co w ramach zaplanowanych środków jest możliwe do realizacji.
Poinformowała, że właśnie dlatego, że wójt nie ma możliwości dokonywania
zmian w budżecie i wprowadzenia nowych zadań, pismo rady sołeckiej Drzonów
przekierował do Rady Gminy, ponieważ już kilkukrotnie odpowiadał, że zadania
remontu sali nie było w budżecie. Jest to wyłączną kompetencją Rady Gminy, by
zmienić budżet.
Zwrócił się do radnych, by ewentualnie wskazali zadanie, które należałoby
wycofać, by wprowadzić na to miejsce zadanie remontu sali.
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Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej powiedział, by radni mieli na uwadze
to zadanie przy tworzeniu przyszłorocznego budżetu.
Radny Jan Bitka poinformował, że w ubiegłym roku zgłaszał problem z popękaną
nawierzchnią drogi na Osiedlu Przylesie. Była zwołana komisja, wykonawca
wykonał naprawę w ramach gwarancji, lecz obecnie nawierzchnia drogi wygląda
jak przed naprawą. W wielu miejscach asfalt popękał, głównie przy studzienkach.
Kierownik Referatu Gospodarki Katarzyna Krynicka odpowiedziała, że informację
już wcześniej przekazała pani sołtys Mariola Wiśniewska i wykonawca robót
zostanie wezwany do naprawy nawierzchni w ramach gwarancji.
Wójt gminy Adam Jaskulski poinformował, że do końca maja powinna zakończyć
się inwestycja na ulicy Długiej w Świdnicy. Jeżeli mieszkańcy lub radni będą mieli
uwagi odnośnie jakości prac powinni je na bieżąco zgłaszać do Referatu Gospodarki
lub do Zakładu Usług Komunalnych.
Wójt poinformował o rozpoczętych rozmowach z firmą o możliwości wykonania
termomodernizacji obiektów komunalnych, przede wszystkim oświatowych.
Informacje o dalszych pracach będą radnym przekazywane w miarę możliwości na
bieżąco.
Wójt powiedział, że również rozpoczęto wstępne rozmowy nt. budowy przedszkola
przy wykorzystaniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Organem
prowadzącym nie była by wtedy gmina, tylko przekazywała środki w ramach
dotacji na utrzymywanie i prowadzenie przedszkola.
Poinformował również, że stowarzyszenie złożyło projekt w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na prowadzenie przedszkola niepublicznego.
Planowane jest otwarcie przedszkola w lokalu należącym do pana Przykazy. Ocena
projektu jest na etapie końcowym.
Wójt przypomniał, że Rada Gminy przyjęła uchwałę wyrażającą zgodę na
przystąpienie gminy do Związku Gmin Zielonogórskich. Od tamtej pory sytuacja się
zmieniła, ponieważ gmina Sulechów zrezygnowała z przystąpienia do związku.
Dlatego też zmieni się kwota partycypacji w kosztach poszczególnych gmin. Zmienił
się również projekt statutu dotyczący przedstawicielstwa gmin i kosztów pracy
zarządu.
Na kolejnej sesji w czerwcu powinna zapaść ostateczna decyzja, czy Rada wyrazi
zgodę na przystąpienie.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej przypomniał, że
z harmonogramem sesji na 2012r. kolejna sesja odbędzie się 21 czerwca.

zgodnie

Pan Dariusz Kluj zwrócił się do Przewodniczącego o wyrażenie zgody na
przekazanie wójtowi oraz radym pisma, które dotyczy poprzedniej sesji w Letnicy
i odczytanie go przez Przewodniczącego.
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Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej
załącznik do niniejszego protokołu.

odczytał pismo, które stanowi

Wójt gminy Adam Jaskulski zwrócił się do Pana Dariusza Kluj i Pana Dariusza
Kropiwa o to, by w ramach współpracy którą proponują w piśmie, pomogli
wskazać osoby, które zamurowały przejście między pomieszczeniami przy sali
wiejskiej w Letnicy.
Pan Dariusz Kluj ani Pan Dariusz Kropiwa nie zabrali głosu w tej sprawie.
Sołtys wsi Jan Janowski pokazał Panu Dariuszowi Kluj i Panu Dariuszowi Kropiwa
zdjęcia, które zostały wykonane i dokumentują stan pomieszczeń.
Ad 7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady osiemnastej sesji Rady
Gminy.
Przewodniczył:

Protokołowała:

Eliasz Madej

Anna Równicka
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