PROTOKÓŁ Nr XIX/2012
z dziewiętnastej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 21 czerwca 2012r.
W dniu 21 czerwca 2012r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy ul.
Ogrodowej Nr 37 odbyła się dziewiętnasta sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 1300, zamknięcia obrad: 1500.
Obecnych było 14 radnych.
Nieobecny: radny Rafał Adamczak
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył dziewiętnastą sesję Rady
Gminy Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, gości oraz
pracowników Urzędu Gminy.
Stwierdził quorum, a tym samym prawomocność obrad.
Do porządku obrad nie wniesiono uwag.
Porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski i informacje.
4. Konsultacje społeczne w sprawie termomodernizacji obiektów komunalnych
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę
nieruchomości (gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż
rolnicze) stanowiących własność Gminy Świdnica;
b) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra;
c) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne
oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Świdnica;
d) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2012;
e) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata
2012-2028;
f) zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów i studentów na
stałe zameldowanych na terenie Gminy Świdnica;
g) zasad przyznawania stypendiów motywacyjno-socjalnych uczniom
i studentom na stałe zameldowanym na terenie gminy Świdnica;
h) utworzenia związku międzygminnego pn. „Zielonogórski Związek Gmin”;
i) przyjęcia statutu „Zielonogórskiego Związku Gmin”;
j) utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu;
6. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 23 maja 2012r.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zamknięcie obrad.
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Ad 3. Wolne wnioski i informacje.
Radna Bogumiła Hajdasz zgłosiła, że po odtworzeniu asfaltu w Świdnicy autobusy
PKS-u jeżdżą bardzo szybko, nie przestrzegają ograniczeń prędkości.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na obecność przedstawiciela Zarządu
Dróg Powiatowych. Jest możliwość zgłoszenia uwag co do stanu dróg.
Sołtys wsi Koźla Teresa Sygut podziękowała za przywieziony przez Zarząd Dróg
Powiatowych tłuczeń, którym została wyrównana droga w Koźli (w stronę
Bogaczowa). Dodała, by jednak ZDP pamiętał, że mieszkańcy liczą na położenie na
tym odcinku asfaltu.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że wszyscy wiedzą, że finanse powiatu są
w złym stanie, niemniej jednak chciałby uświadomić, że od czasu istnienia
powiatu, gmina Świdnica otrzymywała na utrzymanie 1 km najmniej pieniędzy w
całym powicie.
Chciałby, by słowa Starosty zostały dotrzymywane: było obiecane dokończenie
chodnika w Wilkanowie, a nie ma jeszcze nawet projektu technicznego; miały być
naprawiane wszystkie drogi powiatowe, utrzymywane w stanie nadającym się do
ruchu pojazdów.
Zwrócił uwagę na drogę Radomia – Orzewo w kierunku Drzonowa, obniżone
pobocza dróg, w niektórych miejscach grożą wypadkiem, uszkodzeniem
samochodu.
W imieniu wszystkich mieszkańców zwrócił się do przedstawiciela ZDP
o dokonanie wizji lokalnej wszystkich dróg powiatowych na terenie gminy
Świdnica.
Sołtys wsi Drzonów Elżbieta Noga zwróciła uwagę na 300 metrowy odcinek drogi
do oczyszczalni, który od dawna wymaga remontu.
Sołtys wsi Radomia Elwira Nadstoga zgłosiła, że drzewa przy wjeździe do wsi są
niebezpiecznie pochylone nad drogą, stwarzają zagrożenie.
Sołtys wsi Grabowiec Halina Gałat poprosiła o częstsze wykaszanie traw przy
drogach.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek odniósł się do poruszonego
przez Wójta tematu budowy chodnika w Wilkanowie. Powiedział, że jeżeli zachodzi
taka potrzeba to napisze pismo w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że sprawa chodnika była już pisemnie
zgłaszana.
Przewodniczący poinformował, że wraz z Przewodniczącą Komisji Oświaty Teresą
Przykuta uczestniczył w sesji Rady Powiatu i również zwracał uwagę na to, że
gmina Świdnica jest najmniej ze wszystkich sąsiednich gmin dofinansowywana,
jeżeli chodzi o drogi.
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Radna Zofia Przychodna dołączyła się do podziękowań sołtys wsi Koźla za
przywieziony przez ZDP tłuczeń.
Zwróciła uwagę na drogę Świdnica – Letnica, gdzie pobocze wymaga utwardzenia.
Z nawierzchni drogi do Koźli była zbierana ziemia i tą ziemią utwardzono pobocze
drogi z Letnicy do Świdnicy. Kilkukrotnie było już zgłaszane dyrektor ZDP.
Radna przypomniała, że również zgłaszana była już kilkukrotnie potrzeba
udrożnienia przepustu, ponieważ woda z pól spływa na asfalt.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu wczorajszym do Rady
Gminy wpłynął wniosek o wprowadzenie zniżek na bilety jednorazowe dla dzieci
i młodzieży uczącej się do 25 roku życia. Temat był już poruszany, gdy
podejmowano decyzję o wyborze PKS-u jako przewoźnika obsługującego gminę
Świdnica. Pismo wpłynęło wczoraj, a sprawę należy omówić na komisji rady a nie
na sesji, dlatego też zaproponował, że temat zostanie omówiony na komisji
przedsesyjnej.
Do wnioskodawcy zostanie wysłana stosowna informacja.
Wszyscy obecni radni wyrazili zgodę.
Ustalono termin objazdu gminy Świdnica przez radnych i sołtysów na 5 lipca.
Wyjazd o godz. 8.00 z pod Urzędu Gminy.
Radna Bogumiła Hajdasz w imieniu koła PZW nr 27 podziękowała radnym, którzy
pomogli w organizacji dnia dziecka w Świdnicy.
Ad 4. Konsultacje społeczne w sprawie termomodernizacji obiektów komunalnych
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Zastępca
wójta
Arisa
Jaz
poinformowała
o
planach
związanych
z termomodernizacją budynków gminnych. W zeszłym roku został zlecony audyt
energetyczny 19 obiektów publicznych będących własnością gminy. Część z tych
obiektów to obiekty powstałe na początku XIX lub na przełomie XIX i XX wieku.
Ich opis energetyczny nie odpowiada już obecnie wymaganym standardom
w budownictwie. W związku z tym są one bardziej „finansowo chłonne” jeżeli
chodzi o ich utrzymanie. Z przeprowadzonego audytu wyszło, że faktycznie stan
ścian, okiennic, drzwi, różnych instalacji, wymaga modernizacji. Podjęto decyzję
o szukaniu środków na modernizacje tych 19 obiektów. Łącznie kwota, która
wynika z audytu to niecałe 3 mln złotych ( kwota może ulec zmianie po wyborze
wykonawcy). Nie jest to największa kwota jeżeli chodzi o inwestycje, które
realizuje gmina, ale nie jest to też kwota bagatelna. Wiadomo, że nie na wszystkie
budynki uda się uzyskać dofinansowanie z zewnątrz, dlatego też szukano innej
drogi. Ta droga jest partnerstwo publiczno-prywatne - współpraca z partnerem
prywatnym,
który
w
zamian
za zainwestowanie swoich
środków
w infrastrukturę publiczną będzie uzyskiwał jakieś profity.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej jest możliwe tylko na budynki edukacyjne.
Wśród tych 19 obiektów jest 5 obiektów edukacyjnych.
Szukając informacji jak wygląda formuła partnerstwa publiczno-prywatnego
znaleziono samorządy w Polsce, które już realizowały takie inwestycje. Był to m.in.
Radzionków. Wiadomo, że dzięki zaangażowaniu prywatnego inwestora na dzień
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dzisiejszy w Radzionkowie mają oszczędności do 54 % niższych kosztów związanych
z utrzymaniem tego typu obiektów.
Gmina chciałaby wydać jak najmniej środków publicznych, dlatego podjęto
starania, by uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej, ale jednocześnie
w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.
Jeżeli chodzi o obiekty edukacyjne to podjęte będą starania, by uzyskać zewnętrzne
dofinansowanie, natomiast pozostałe obiekty będą modernizowane już w 100%
z tych naszych środków, tylko płaconych w inny sposób niż jednorazowa zapłata za
wykonanie inwestycji.
Zastępca wójta poinformowała o korzyściach związanych z realizacją
inwestycji w formule PPP.
Korzystne jest to, że w pewien sposób zawarcia umowy z takim partnerem
i ustalenia co do 3 obszarów gwarantuje, że wydatki związane z inwestycją nie
wejdą w zadłużenie tzw. dług publiczny.
Te 3 obszary to tzw. ryzyka inwestycji. W formule PPP jest mowa o 3 ryzykach:
ryzyku konstrukcyjnym, ryzyku dostępności, ryzyku popytu.
Partner prywatny weźmie na siebie ryzyko konstrukcyjne i dodatkowo jedno
z dwóch pozostałych, wtedy całe zadanie nie obciąży gminnego zadłużenia.
Wiadomo już, że firmy realizujące tego typu zadania decydują się na taki układ i są
w taki sposób realizowane inwestycje. Tak właśnie zrobił wspomniany
Radzionków. Gmina Świdnica będzie opierała się w dużej mierze na
doświadczeniach gminy Radzionków, dlatego że gmina ta ma pozytywną opinię
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, co do trybu wyboru wykonawcy oraz
pozytywne stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej, że ten sposób płacenia
nie obciąży zadłużenia.
Inwestor weźmie na siebie ryzyko konstrukcyjne, czyli zaprojektuje to co chce
zrobić, wykona to i weźmie na siebie również ryzyko dostępności. Będzie to
związane z tym, że zapewni gminie pewien procent oszczędności, który zaproponuje
w momencie, kiedy będziemy tego wykonawcę wybierali.
Gmina na siebie bierze ryzyko popytu, czyli ryzyko tego, że budynki, które
zostaną zmodernizowane faktycznie będą dalej służyły społeczności, że dalej będą
funkcjonowały.
Wiadomo, że firmom, które się tym zajmują, zależy też na pewnym efekcie
energetycznym, dlatego monitorują też wykorzystanie energii.
Te firmy będą zajmowały się badaniem, w jaki sposób ta energia jest
wykorzystywana i będą przez okres umowy zarządzały nią.
Zastępca wójta poinformowała, że gmina szykuje się do ogłoszenia przetargu
na wybór firmy, która będzie wykonywała termomodernizacje i do uzyskanie
dofinansowania na część z termomodernizacją obiektów edukacyjnych.
Maksymalny poziom dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego to 85% kosztów brutto inwestycji.
Wiceprzewodniczący
Rady
Gminy
Ryszard
termomodernizacja obejmie wszystkie 19 obiektów.

Kmiecik

zapytał,

czy

Wójt odpowiedział twierdząco. Przetarg będzie ogłoszony na wszystkie 19
o obiektów, jeżeli radni wyrażą zgodę.
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Na pytanie wójta, czy jest zgoda na przystąpienie do inwestycji termomodernizacji
nikt z obecnych nie wniósł zastrzeżeń.
Ad 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości
(gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż rolnicze) stanowiących
własność Gminy Świdnica.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była omawiana na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna, Komisja Mienia i Budżetu, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz Komisja Rolnictwa, Środowiska i
Rozwoju Lokalnego na wspólnym posiedzeniu głosowały nad zmianą stawki za
„Stawy i inne wody powierzchniowe” z 0,20 zł/m2/rok na 0,10 zł/m2/rok.
6 głosów „za”, 1 głos „przeciw” oraz 5 „wstrzymujących się”.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 9 radnych, bez głosów przeciwnych,
przy 3 głosach „wstrzymujących się”.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu
za dzierżawę nieruchomości (gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż
rolnicze) stanowiących własność Gminy Świdnica?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XVIII/112/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
b) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była omawiana na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna, Komisja Mienia i Budżetu, 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 udzielenia pomocy finansowej Miastu
Zielona Góra?”
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14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XVIII/113/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
c) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne oddziały
przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była omawiana na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna, Komisja Mienia i Budżetu, 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 ustalenia wysokości opłat za
świadczenia udzielane przez publiczne oddziały przedszkolne, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Świdnica?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XVIII/114/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
d) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2012.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była omawiana na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna, Komisja Mienia i Budżetu, 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 zmian do budżetu Gminy Świdnica na
rok 2012?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XVIII/115/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
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e) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2012-2028.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była omawiana na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna, Komisja Mienia i Budżetu, 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 zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Świdnica na lata 2012-2028?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XVIII/116/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
f) zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów i studentów na stałe
zameldowanych na terenie Gminy Świdnica.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była omawiana na
komisjach Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta szczegółowo omówiła projekt
uchwały wraz z załącznikami.
Wójt Adam Jaskulski jako wnioskodawca uchwały wniósł autopoprawkę.
W uchwale oraz wszystkich załącznikach po słowach „dla uczniów i studentów na
stałe zameldowanych” dodano „i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica”.
Wójt powiedział, że analogicznie taką samą autopoprawkę wnosi do projektu
uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów motywacyjno-socjalnych
uczniom i studentom na stałe zameldowanym na terenie gminy Świdnica.
Obecni radni nie wnieśli sprzeciwu.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna, Komisja Mienia i Budżetu, 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 zasad przyznawania stypendiów
naukowych dla uczniów i studentów na stałe zameldowanych na terenie Gminy
Świdnica z autopoprawką zgłoszoną przez Wójta?”
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14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XVIII/117/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
g) zasad przyznawania stypendiów motywacyjno-socjalnych
i studentom na stałe zameldowanym na terenie gminy Świdnica.

uczniom

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była omawiana na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna, Komisja Mienia i Budżetu, 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 zasad przyznawania stypendiów
motywacyjno-socjalnych uczniom i studentom na stałe zameldowanym na terenie
gminy Świdnica z autopoprawką zgłoszoną przez Wójta?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XVIII/118/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
h) utworzenia związku międzygminnego pn. „Zielonogórski Związek Gmin”.
Wójt powiedział, że podjęta na początku roku 2012 uchwała dotyczyła zamiaru
przystąpienia, zamiarze utworzenia związku. Dzisiaj rozpatrywana jest uchwała
w sprawie utworzenia związku.
Konsultacje gminy trwały kilka miesięcy. W stosunku do pierwotnej wersji zaszły
zmiany.
Od połowy przyszłego roku, od 1 lipca gminy z mocy prawa przejmują władztwo
nad śmieciami. Gminy będą zawierać umowy z przewoźnikiem, a nie obywatele,
właściciele posesji. Właściciele posesji będą obciążeni przez gminę podatkiem.
Zamiast gminy może działać związek celowy gmin i tak jest właśnie w tym
przypadku.
Związek międzygminny tworzyłyby z miastem Zielona Góra, gmina Zielona Góra,
gmina Czerwieńsk, gmina Dąbie, gmina Zabór i gmina Świdnica.
To związek będzie uchwalał wysokość opłat za wywóz nieczystości stałych, za
przewóz. Wysokość opłat za składowanie odpadów będzie dla wszystkich
jednakowa.
Gmina Świdnica partycypowała wcześniej w kosztach budowy składowiska
odpadów w Raculi, ma więc tam zagwarantowane miejsce bez względu na to, kto
wygra w przetargu. Przetarg w imieniu wszystkich gmin przeprowadzi zarząd
związku.
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Związek będzie zawierał umowę z poszczególnymi mieszkańcami, będzie zbierał
pieniądze, które później będą przekazywane do kasy gminy.
Należy się liczyć ze wzrostem cen, ale na chwilę obecną nie wiadomo, jaki to będzie
wzrost. Wzrośnie cena za składowanie, ale nie zależna od związku, tylko od opłat
naliczanych, wskazanych przez Marszałka.
Zmieniło się przedstawicielstwo. Gmina Świdnica miała mieć 2 przedstawicieli,
będzie 1.
Gmina Świdnica oraz pozostałe gminy, które planują przystąpić do związku, nie
chcą robić tego sami, dlatego, że nie chodzi tylko o to, by śmieci były
odprowadzane, ale przed wszystkim o uzyskiwanie w kolejnych latach określonego
procentu stopnia recyklingu składowania odpadów i monitorowanie tego. Za
nieprzestrzeganie grożą bardzo surowe konsekwencje.
Radny Jan Bitka zapytał, przed kim będzie odpowiadał związek.
Wójt odpowiedział, że Zarząd związku odpowiada przed Komisją Rewizyjną
związku.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych dodała, że Lubuski Urząd Wojewódzki
oraz Regionalna Izba Obrachunkowa pełni nadzór nad związkiem.
Komisja Rewizyjna, Komisja Mienia i Budżetu, 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 utworzenia związku międzygminnego
pn. „Zielonogórski Związek Gmin”?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XIX/119/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
i) przyjęcia statutu „Zielonogórskiego Związku Gmin”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była omawiana na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna, Komisja Mienia i Budżetu, 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 utworzenia przyjęcia statutu
„Zielonogórskiego Związku Gmin”?”
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14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XIX/120/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
j) utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była omawiana na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna, Komisja Mienia i Budżetu, 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 utworzenia przyjęcia statutu
„Zielonogórskiego Związku Gmin”?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XIX/121/12 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
Ad 6. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 23 maja 2012r.
Do protokołu z osiemnastej sesji Rady Gminy Świdnica z dnia 23 maja nie
wniesiono uwag, z związku z tym, protokół został przyjęty przez aklamację.
Ad 7. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta poinformowała o pracach
zespołu radnych i sołtysów nad poprawą bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 27.
Przewodnicząca Komisji Oświaty wspólnie z Przewodniczącym Rady uczestniczyła
w posiedzeniu Rady Powiatu w Sulechowie. Zostało przyjęte stanowisko
popierające starania zespołu radnych i sołtysów dotyczące bezpieczeństwa na tej
drodze.
W dniu 29 maja wspólnie z sołtysem wsi Słone Wandą Ławniczak uczestniczyła
w posiedzeniu Rady Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański, gdzie również podjęto
stanowisko popierające starania zespołu.
Podziękowała wójtowi za działania podjęte w tej sprawie. Poinformowała
o interpelacji złożonej przez Pana Czesława Fiedorowicza na sesji Sejmiku
Województwa Lubuskiego w dniu 11 czerwca.
Zespół będzie podejmował dalsze starania w celu poprawy bezpieczeństwa na
drogach w gminie Świdnica.
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Radny Tomasz Piwkowski zwrócił uwagę na problem wyrzucania śmieci do lasu.
Zaproponowałby w „Wójtowych Informacjach” zamieścić informacje o tym, że
mieszkańcy mają możliwość wywiezienia śmieci na składowisko odpadów do
Raculi.
Wójt odpowiedział, że mieszkańcy wiedzą o możliwości wywozu śmieci, ale taka
informacja znajdzie się w „WI”. Przypomniał również, że sołtysi mają możliwość
zamieszczenia informacji w „WI”.
Wójt zaprosił obecnych na odchody Dni Ziemi Świdnickiej, które rozpoczną się 28
czerwca.
Ad 8. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady dziewiętnastej sesji
Rady Gminy.
Przewodniczył:

Protokołowała:

Eliasz Madej

Anna Równicka
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