www.PROTOKÓŁ Nr XXI/2012
z dwudziestej pierwszej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 23 sierpnia 2012r.
W dniu 23 sierpnia 2012r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy ul.
Ogrodowej Nr 37 odbyła się dwudziesta pierwsza sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 1300, zamknięcia obrad: 1400.
Obecnych było 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył dwudziestą pierwszą 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 XXI sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski i informacje.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia statutu „Zielonogórskiego Związku Gmin”,
b) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zielona Góra,
c) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Koźla – Gmina Świdnica
5. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 21 czerwca i 25 lipca 2012r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zamknięcie obrad.
Ad 3. Wolne wnioski i informacje.
Wójt Adam Jaskulski zaprosił obecnych na dożynki gminne, które odbędą się 15
września w Radomi. Planowane jest organizowanie dożynek gminnych co roku
w innej miejscowości.
Rozpoczęcie uroczystości zaplanowano na godzinę 14.00, natomiast od godziny 7.00
na zalewie w Świdnicy odbędą się zawody wędkarskie o Puchar Wójta.
Po sesji odbędzie się spotkanie z sołtysami i zainteresowanymi osobami dotyczące
organizacji dożynek.
Poinformował o odchodach Dni Brandenburgii, które w tym roku odbywają się
w Lübbenau. Z gminy Świdnica wyjedzie autobus z grupą dzieci, młodzieży,
radnych i sołtysów.
VII Międzynarodowy Festiwal Kina Autorskiego Quest Europe w tym roku okazał
niezwykle wielką imprezą promującą gminę Świdnica. Podziękował pracownikom
Urzędu: Panu Krzysztofowi Stefańskiemu, Panu Tomaszowi Marczewskiemu, Panu
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Łukaszowi Krupskiemu, mieszkańcom Letnicy, radnym miejscowości Letnica,
sołtysowi, Pani Niedźwiedzkiej, wszystkim osobom zaangażowanym w organizację.
Wójt zaprosił na finał festiwalu Ouest Europe w dniu 26 sierpnia o godzinie 18.00
w kinie Nysa.
Poinformował o szkodach jakie powstały podczas ulewy i gradobicia 20 sierpnia.
Zostały uszkodzone dachy na ok. 40 budynkach mieszkalnych, szczególnie w Lipnie,
ale również w Letnicy, Koźli i Świdnicy.
Wójt wystąpił do Wojewody Lubuskiego o rozwiązanie rezerwy budżetu państwa
i być może mieszkańcy otrzymają jakąś rekompensatę. Jednak o środki te mogą
ubiegać się tylko ci mieszkańcy, którym uszkodzeniu uległy budynki mieszkalne,
nie dotyczy to budynków gospodarczych.
Zostały zalane mieszkania, piwnice, rozmyte drogi gruntowe (m.in. po raz kolejny
ul. Dębowa w Świdnicy), szkody w polach.
Wójt wystąpił do Wojewody o powołanie komisji szacującej szkody.
Wraz z pracownikami Urzędu, Wójt jeździł i zbierał dokumentacje związaną
ze szkodami budynków mieszkalnych. Pan Paweł Rawdanis do godziny 23
przygotowywał zestawienie i oszacowanie szkód. Szkody zostały oszacowane na
ponad 300 tys. zł.
Wójt podziękował sołtysowi wsi Lipno Wiesławowi Krzesińskiemu, który
zaangażował się bardzo w pomoc poszkodowanym.
Wójt przedstawił
Brachmańskiego.

obecnym

nowego

Sekretarza

Gminy

Pana

Andrzeja

Sołtys wsi Drzonów Elżbieta Noga zaprosiła na „Wielki Piknik - Pożegnanie
Wakacji” organizowany przez Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie
i Stowarzyszenie Orkan Drzonów, który odbędzie się 26 sierpnia w godz. od 11.00
do 17.00.
Pan Tadeusz Kaczmarczyk, mieszkaniec Świdnicy zgłosił, że na skrzyżowaniu przy
sklepie Pani Małas rośnie drzewo, które utrudnia widoczność kierowcom, którzy
wyjeżdżają z ulicy Ogrodowej.
Powiedział również, że 3 września rozpoczyna się rok szkolny i w związku z tym
zwrócił się do obecnego Dyrektora Zespołu Szkół w Świdnicy, by zwrócił dzieciom
uwagę, by nie śmieciły na drodze między sklepem a szkołą.
Sołtys wsi Świdnica Wanda Wojtkowiak zapytała komu należą się podziękowania
za projekt powiększenia zbiornika w Świdnicy.
Wójt odpowiedział, że projekt techniczny przygotowany został przez Urząd Gminy.
Jest to projekt Urzędu Gminy, który radni poprzedniej kadencji zatwierdzili, a radni
obecnej kadencji nie wykreślili z projektu budżetu.
Starano się uzyskać dofinansowanie do inwestycji najpierw w ramach programu
dotyczącego rozwoju turystyki, gdzie uzyskał maksymalną liczbę punktów. Jednak
wysokość dofinansowania wynosiła jedynie 30%. W momencie, gdy rozpoczęto
realizację inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej w poszczególnych wioskach,
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Urząd nie zdecydował się na wyłożenie 70% na pokrycie kosztów własnych
rozbudowy zbiornika.
W tym roku udało się uzyskać dofinansowanie w zadowalającej wysokości.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Urzędu.
Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej
i wypuszczenie wody.
Sołtys wsi Letnica Jan Janowski poinformował, że po ulewnych deszczach
na drogach gminnych oraz powiatowych zostały głębokie wyrwy. Zwrócił się
o naprawę i wyrównanie dróg gminnych oraz by sprawę dróg powiatowych zgłosić
do Zarządu Dróg Powiatowych.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej powiedział, że po ulewach na drogach
zostało sporo piasku i należałoby to posprzątać.
Wójt zwrócił się sołtysów oraz radnych, by przekazali mieszkańcom, że bez względu
na kategorie drogi (krajowa, wojewódzka, powiatowa, gminna), jeśli nie ma pasa
zieleni odgradzającego jezdnię od posesji, obowiązek sprzątania chodnika (lub
drogi, jeżeli nie ma chodnika) należy do właściciela posesji, która graniczy z drogą.
Rady Wiesław Krzesiński zgłosił, że naprawy wymaga również droga na cmentarz
w Lipnie.
Zwrócił się do radnych i sołtysów o pomoc w zorganizowaniu dachówki karpiówki
dla osób poszkodowanych po gradobiciu. Przyda się każda ilość tej dachówki.
Radna Bogumiła Hajdasz powiedziała, że koło pp. Dopieralskich w Świdnicy
konieczne jest przycięcie konarów drzew, które niebezpiecznie pochylają się nad
drutami.
Zaprosiła wszystkich do udziału w zbiórce materiałów szkolnych dla dzieci,
organizowaną przez Caritas.
Wójt odniósł się do zgłoszenia o pochylonych konarach nad drutami
energetycznymi. Systematycznie takie informacje są zgłaszane do energetyki.
Zwrócił się do radnej, by pomogła w monitowaniu tej sprawy w energetyce.
Ad 4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia statutu „Zielonogórskiego Związku Gmin”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
Sportu i Rekreacji na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały
jednomyślnie.
Komisja Mienia i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju
Lokalnego na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
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W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia statutu „Zielonogórskiego
Związku Gmin?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXI/123/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
b) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zielona Góra.

Lubuskiego

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
Sportu i Rekreacji na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały
jednomyślnie.
Komisja Mienia i Budżetu 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 zaopiniowania projektu uchwały
Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zielona
Góra?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXI/124/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
c) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Koźla – Gmina Świdnica.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
Sportu i Rekreacji na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały
jednomyślnie.
Komisja Mienia i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju
Lokalnego na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
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W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę
Świdnica nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie wsi
Koźla – Gmina Świdnica?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXI/125/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
Ad 5. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 21 czerwca i 25 lipca 2012r.
Do protokołów z XIX i XX sesji Rady Gminy Świdnica nie wniesiono uwag,
w związku z tym, protokoły zostały przyjęte przez aklamację.
Ad 6. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał co zostało ustalone w sprawie pisma
mieszkańców Wilkanowa dotyczącego zniżek na bilety PKS dla dzieci i młodzieży
uczącej się.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej powiedział, że na komisji przed sesją
we wrześniu zostanie ten wniosek rozpatrzony.
Radna Magdalena Zamiatała zapytała kiedy mieszkańcy Piasek mogą rozpocząć
podłączanie do sieci.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Monika Gagatek odpowiedziała, że prace
związane z budową sieci wodno – kanalizacyjnej są już odebrane i gdy tylko
zostanie podłączony prąd do przepompowni, mieszkańcy będą mogli podłączyć się
do sieci. Ze względu na konieczność wykonania dwóch przyłączy, mieszkańcy mają
czas do połowy 2013 roku.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta poinformowała o nowych
wnioskach, które zostały przedstawione na posiedzeniu Komisji Oświaty,
dotyczących zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tej kwestii pracuje
również zespół radnych i sołtysów – bezpieczeństwo na drodze Piaski – Nowogród
Bobrzański.
Notorycznie na odcinku przed Piaskami zdarzają się sytuacje zagrożenia w ruchu
drogowym, a do tego są spostrzeżenia, że znaki drogowe są na tym odcinku
nieprawidłowo ustawione. Ponadto został przedstawiony materiał filmowy.
Poprosiła radną Magdalenę Zamiatała o przedstawienie sytuacji.
Radna Magdalena Zamiatała powiedziała, że znaki drogowe przed Piaskami
zostały nietypowo ustawione; wszystkie znaki drogowe, które mówią o tym, że jest
to droga, na której często dochodzi do wypadków, że obowiązuje zakaz
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wyprzedzania i ograniczenie prędkości kończą się przed zjazdem na Piaski.
Kierowcy w tym miejscu przyspieszają i wyprzedzają na podwójnej ciągłej, na
skrzyżowaniu z drogą wjazdową do Piasek. Do wcześniejszych materiałów
zgromadzonych przez zespół radnych i sołtysów chciałaby dodać nagrany film
z przedstawioną sytuacją, która na zjeździe na Piaski ma bardzo często miejsce.
Mianowicie radna stała samochodem na skrzyżowaniu z włączonym
kierunkowskazem sygnalizującym zamiar skrętu w lewo i została przed
skrzyżowaniem wyprzedzona przez tira, a następnie przez dwa kolejne pojazdy.
Filmik zostanie przesłany do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oraz do Policji.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta zwróciła się o poparcie
stanowiska zespołu radnych i sołtysów do GDDKiA dotyczące zmiany znaków na
odcinku przed zjazdem na Piaski i do Komendanta Policji o zwiększenie nadzoru na
tym odcinku drogi.
Wójt Adam Jaskulski poinformował, że 28 sierpnia jest umówiony na spotkanie
z Komendantem Miejskim Policji i zapewnił, że również ten problem zostanie
przedstawiony Komendantowi.
Sołtys wsi Radomia Elwira Nadstoga zwróciła się, by w stanowisku ująć również
zjazd na Radomię, również w tym miejscu należałoby ustawić odpowiednie znaki
drogowe. GDDKiA informowała, że w ciągu najbliższych dwóch lat nie będzie
wykonany lewoskręt na Radomię, dlatego potrzebne są dodatkowe znaki na tym
odcinku.
Radna Zofia Przychodna zwróciła się do Wójta oraz do radnych z Letnicy,
Grabowca i Lipna, by pomogli w monitowaniu do Zarządu Dróg Powiatowych
w sprawie drogi Letnica – Świdnica. Jest to niebezpieczna droga, na poboczach są
dziury, krzewy rozrośnięte wchodzą na pas jezdni. Nie pomagają ciągłe telefony do
dyrektor ZDP.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że w ostatnim czasie został wystosowany
wniosek do Starostwa, do Zarządu Dróg Powiatowych, do Przewodniczącego
Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu. Przewodniczący Rady Powiatu obiecał, że
zajmie się sprawą bezpieczeństwa na drodze Letnica – Świdnica. Co z tego
wyniknie, zobaczymy.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta powiedziała, że dwa drzewa
przy drodze powiatowej w Słonem stwarzają zagrożenie. Zwróciła się
o przyspieszenie procedur związanych z wydaniem decyzji dotyczącej wycięcia tych
drzew.
Poinformowała, że planowane jest złożenie wniosku do budżetu powiatu dotyczące
dróg, chodników i przepustu pod drogą powiatową.
Radny Wiesław Krzesiński zgłosił do wycięcia drzewo – topolę, rosnącą przy sali
wiejskiej.
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Wójt nakazał, by Zakład Usług Komunalnych wystąpił do Starosty o wydanie
decyzji na wycięcie drzewa.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej poinformował, że kolejna sesja
odbędzie się 27 września, a wspólne posiedzenie komisji Rady, dotyczące wniosku
o wprowadzenie zniżek na bilety jednorazowe PKS-u dla dzieci i młodzieży uczącej
się, odbędzie się 14 września o godzinie 14.00.
Ad 7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady dwudziestej pierwszej
sesji Rady Gminy.
Przewodniczył:

Protokołowała:

Eliasz Madej

Anna Równicka
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