PROTOKÓŁ Nr XXII/2012
z dwudziestej drugiej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 27 września 2012r.
W dniu 27 września 2012r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy ul.
Ogrodowej Nr 37 odbyła się dwudziesta druga sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 1300, zamknięcia obrad: 1505.
Obecnych było 14 radnych.
Nieobecny: radny Rafał Adamczak.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył dwudziestą drugą sesję Rady
Gminy Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, pracowników
Urzędu Gminy oraz gości, Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta
Komisariatu II, dzielnicowego z Posterunku Policji w Świdnicy, przedstawiciela
Nadleśnictwa Krzystkowice.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej udzielił głosu Wójtowi Adamowi
Jaskulskiemu.
Wójt Adam Jaskulski podziękował zaangażowanym w przygotowania do
obchodów Gminnych Dożynek w Radomi: sołtysom i radom sołeckim
poszczególnych wiosek (Radomia, Świdnica, Grabowiec, Koźla, Słone, Letnica,
Drzonów), Stowarzyszeniu Nasza Radomia, Joannie Gura oraz Paulinie Gura,
Ochotniczym Strażą Pożarnym, Kołom Łowieckim.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził quorum, a tym samym prawomocność
obrad.
Poinformował o zmianach w porządku obrad.
Punkt 4 otrzymuje brzmienie: „Wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji – insp.
Sebastiana Banaszaka”, punkt 5: „Interpelacje i zapytania”, punkt 7: „Odpowiedzi
na interpelacje i zapytania, wolne wnioski i informacje”.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał: „Kto z radnych jest za przyjęciem zmian
w porządku obrad?”
14 głosów - „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Proponowany porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 23 sierpnia 2012r.
4. Wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji – insp. Sebastiana Banaszaka.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy dzierżawy na
okres dłuższy niż 3 lata;
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b) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – obręb Świdnica, gmina Świdnica;
c) udziału Gminy Świdnica w realizacji projektu dofinansowanego ze
środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2012-2013;
d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy wójtem gminy
Świdnica a starostą zielonogórskim w sprawie wspólnego finansowania
zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej o nr 006001F,
drogi gminnej o nr 006013F oraz drogi gminnej o nr 006042 F
w miejscowości Słone realizowanego w ramach Programu Wieloletniego
pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”;
e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy wójtem gminy
Świdnica a starostą zielonogórskim w sprawie wspólnego finansowania
zadania inwestycyjnego budowy chodników w Wilkanowie w ciągu
drogi powiatowej na ul. Wandy Komarnickiej;
f) zabezpieczenia w budżecie Gminy Świdnica na 2013 rok środków
finansowych na wydatki z przeznaczeniem na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej o nr 006001F oraz drogi
gminnej o nr 006013F w miejscowości Słone realizowanego w ramach
Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”;
g) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2012.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 23 sierpnia 2012r.
Do protokołu z XXI sesji Rady Gminy Świdnica nie wniesiono uwag,
w związku z tym, protokół został przyjęty przez aklamację.
Ad 4. Wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji – insp. Sebastiana Banaszaka.
Inspektor Sebastian Banaszak powiedział, że od 3 miesięcy mam zaszczyt pełnić
funkcję Komendanta Miejskiego Policji na ziemi zielonogórskiej. Te 3 miesiące,
które minęły, były okresem bardzo wytężonej pracy, polegającej na poznaniu
specyfiki terenu, specyfiki przestępczości, zapoznaniu się ze strukturą Komendy
Miejskiej, z policjantami i z pracownikami.
Komendant poinformował o założeniach, którymi kierować się będą i kierują
policjanci; są to założenia dotyczące widoczności, skuteczności działań Policji,
sprawności, (czasu reakcji, przybycia na miejsce zdarzenia) oraz kwestia założenia,
by Policja była również przyjazna.
Korzystając z sondażu dotyczącego poczucia bezpieczeństwa obywateli i tego,
w jaki sposób ludzie odbierają poczucie bezpieczeństwa. Udzielone odpowiedzi
wskazują na to, że ludzie czują się bezpiecznie wtedy, kiedy widzą Policję
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patrolującą osiedla, parki, miejsca, gdzie uczęszczają dzieci. Policja musi być
widoczna. Z tego też założenia, taktyka pracy, dyslokacja jest na co dzień
realizowana w Komendzie.
Komendant Miejski Policji przytoczył również badania, które przeprowadziła
Komenda Główna Policji na temat oczekiwań społecznych. Oczekuje się możliwości
jak najszybszego dodzwonienia do Policji, szybkiego przybycia policjantów po
wezwaniu na miejsce zdarzenia, zatrzymywania przestępców, odzyskiwania mienia
i obecności patroli w okolicy miejsca zamieszkania obywateli.
Powiedział, że po przyjściu do KPM w Zielonej Górze rozpoczął diagnozowanie
przyczyn skarg, które często wpływają do Komendy.
Bardzo dużo tych skarg wynika z trudności i niemożliwości dodzwonienia się do
Komendy i często innego interpretowania sytuacji, z którą ma się do czynienia.
Jest kilka linii, które powodują, że przekaz telefonów alarmowych, dzwoniących
z terenu, zachowuje pewną kolejność. Nie ma komunikatu, że dyżurny przyjmuje
zgłoszenie z innej linii. Interpretowane jest to przez dzwoniących, że po prostu nikt
na Komendzie nie odbiera telefonu.
Wprowadzenie takiego komunikatu związane jest z procesem decyzyjnym, który
musi zapaść w Warszawie, w instytucji, która obsługuje policyjne sieci.
Procedura została uruchomiona, ale trzeba na ten proces decyzyjny czekać.
Bardzo istotną sprawą jest zapewnienie takiej ilości służb, które będą w dyspozycji
dyżurnego i żeby miał kogo kierować na miejsce interwencji.
Poinformował, że łącznie na terenie powiatu jest 51 etatów dzielnicowych, w tym
15 z porozumienia z miastem Zielona Góra, 2 z porozumienia z Gminą Zielona Góra
i jeszcze dzisiaj 1 z porozumienia z Gminą Świdnica.
Na terenie samej Zielonej Góry jest 25 dzielnicowych, w tym 15 z porozumienia.
Niedługo upłynie termin obowiązywania porozumienia z Gminą Świdnica, które
nie będzie przedłużane. Policjant, który funkcjonował na Posterunku w ramach
porozumienia, dalej będzie tutaj funkcjonował. Pozostanie w strukturach Komendy
Miejskiej, natomiast delegowany będzie do pełnienia służby na terenie gminy
Świdnica.
Na stronie internetowej można w każdym momencie zasięgnąć informacji na temat
numerów telefonów dzielnicowego, który obsługuje dany rejon.
Komendant Sebastian Banaszak uważa, że policjant przede wszystkim powinien
być w terenie, powinien docierać do sołtysów, być w miejscach zagrożonych
wskazanych przez obywateli, czyli w zależności od specyfiki terenu, będą to tereny
przyszkolne, tereny przy sklepach i inne.
Dzielnicowy i policja mundurowa powinna być w terenie i z tego tytułu
wprowadzone zostały pewne zmiany organizacyjne. Jedną z tych zmian jest
odciążenie dzielnicowych od pracy biurowej.
Wykroczenia, czyli sprawy dotyczące drobnych kradzieży, uszkodzeń, zdecydowaną
większość tych wykroczeń przejął sztab Komendy Miejskiej Policji, po to, żeby
dzielnicowi nie byli zasypywani dodatkową dokumentacją, którą tak naprawdę
może wykonać inna komórka, inny pion, który funkcjonuje w KMP w Zielonej
Górze.
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Poinformował o możliwości podpisywania porozumień (na rok, na pojedyncze
sytuacje) dotyczących płatnych służb ponadnormatywnych, które w określony
sposób mogą być wykorzystane do próby rozwiązania określonych sytuacji, typu:
wzmożone zagrożenie podczas weekendu, dodatkowe siły do zabezpieczenia
określonej imprezy organizowanej na terenie gminy.
Bardzo dużą rolę przywiązuję do 3 istotnych elementów policyjnej pracy:
zadarniowanie, nadzór i rozliczenie.
Poszukiwani są koalicjanci ze wszystkich służb na terenie całego powiatu, z którymi
można podpisać porozumienie na podstawie obowiązujących przepisów prawa
i pełnić wspólnie służby, i jest to: straż miejska, straż gminna, straż leśna, straż
ochrony kolei, inspekcja transportu drogowego, żandarmeria wojskowa, straż
rybacka.
W różnych gminach, w różnych Urzędach są podmioty pozapolicyjne, z którymi
Policja może pełnić służbę.
Komendant poinformował o korzyściach z wprowadzenie patroli mieszanych.
Przedstawił informacje dotyczące akcji „Trzeźwy kierowca”.
Policja stara się przewidzieć odpowiednio proporcjonalne siły do natężenia ruchu.
Na każde te działania kierowany jest najczęściej naczelnik ruchu drogowego, bądź
jego zastępca. Planowane jest realizowanie działań w tej formie, ale z jak
najmniejszą uciążliwością dla kierowców. Muszą to być działania długoterminowe,
by przyniosły oczekiwany skutek.
Do placówek oświatowych i ich kierowników będą kierowane pisma z prośbą o to,
aby wcześniej powiadamiali o oczekiwaniach w stosunku do Policji dotyczących
kontroli autobusów obsługujących wycieczki. Policjanci chcieliby, by każdy
zgłoszony autobus został skontrolowany, stan techniczny, sprawdzona trzeźwość
kierowcy, ale informacja musi na Policję dotrzeć odpowiednio wcześniej.
Komendant Miejski Policji powiedział, że stara się wszystkich mieszkańców ziemi
zielonogórskiej przekonać o tym, że zabezpieczenie imprez masowych nie jest tylko
na rzecz mieszkańców Zielonej Góry. Bardzo wielu mieszkańców z całego regionu
jedzie na mecz lub winobranie. Kierowane są tam ogromne siły policyjne,
wielokrotnie z całego województwa, ze względu na zagrożenia przewidywane
w sytuacjach podwyższonego ryzyka.
Kradzież linii napowietrznych jest bardzo dużym problem na terenie całego
powiatu. Na terenie całego powiatu w okresie od stycznia do 15 sierpnia było 158
takich kradzieży. W związku z tym, podjęto szereg rozwiązań, szereg działań, które
przynoszą konkretne efekty.
Przede wszystkim spadła w ostatnim czasie bardzo wyraźnie liczba kradzieży linii
napowietrznych, ale najważniejsze jest to że zatrzymany, kilkunastu sprawców.
Została powołana specjalna grupa policjantów, która specjalizuje się w tym
działaniu i są już efekty przekładające się na to, że wobec 8 z 9 sprawców,
Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze, zastosowała środki zapobiegawcze
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w postaci dozoru, a wobec jednego zastosowano areszt tymczasowy na okres 3
miesięcy.
Komendant wyraził nadzieję, że poznawanie metod działania przestępców będzie
coraz większe, coraz lepsze i policjanci będą do tego coraz lepiej przygotowani.
Sołtys wsi Drzonów Elżbieta Noga zapytała, czy zostali złapani inni sprawcy
kradzieży z okolic Drzonowa, Leśniowa Wielkiego.
Komendant Komisariatu Policji II Tomasz Komorowski odpowiedział, że zostało
przesłuchanych szereg osób, które były o to podejrzewane. Nikt się nie przyznał,
ale sprawcy wiedzą, że policja działa.
Radna Bogumiła Hajdasz zapytała odnośnie wakatów na Posterunku w Świdnicy,
czy one będą uzupełnione i jak szybko.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek powiedział, że Komendant
Banaszak jako pierwszy Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze przyjechał na
sesje Rady Gminy Świdnica i tak obszernie przedstawił swoje założenia. Założenia
bardzo ciekawe, które są już powoli realizowane. Wyraził nadzieję, że Komendant
pozostanie na swoim stanowisku dłużej niż jego poprzednicy i uda mu się wdrożyć
wszystkie zamierzenia.
Zapytał, czy policjant będąc na płatnej służbie w ramach porozumienia, będzie
pełnił służbę na terenie tylko naszej gminy, czy będzie jeździł, uczestniczył
w innych interwencjach.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że w liście gratulacyjnym do Komendanta, kiedy
ten obejmował swoją funkcje, napisał życzenie, żeby Komendant pobył na tym
stanowisku co najmniej tyle, co na terenie powiatu świebodzińskiego.
Zaznaczył również, że dwie ostatnie zmiany komendantów były dla Gminy
nieszczęśliwe, nie było możliwości rozmowy. Dzisiejsza wizyta na sesji, praktycznie
na początku służby na tym terenie, a wcześniej spotkanie z wójtami i burmistrzami
bezpośrednio praktycznie po objęciu funkcji, bardzo dobrze rokuje.
To nie znaczy, że rozmowy pomiędzy Gminą a Policją w przyszłości będą łatwe,
z oczywistych powodów – powodów finansowych.
Uważa, że nie może być mowy o przedłużeniu na kolejne lata umowy
o finansowaniu etatu policjanta. Przez ostatnie 5 lat finansowany był etat,
a skutków na terenie gminy nie było.
Temat patroli mieszanych, z określoną częstotliwością, dla gminy też będzie
korzystny, o ile utrzymana zostanie Straż Gminna na terenie gminy Świdnica.
Radna Magdalena Zamiatała poprosiła o częstsze kontrole na drodze krajowej nr 27
Zielona Góra – Nowogród, zwłaszcza w okolicy Piasek, gdzie nagminnie dochodzi
do łamania przepisów drogowych.
Komendant Miejski Policji Sebastian Banaszak nawiązał do etatu finansowanego
przez gminę. Policjant do tej pory obsługujący gminę Świdnica bez ciągłości
porozumienia pozostaje w strukturach KMP i będzie oddelegowywany na teren
gminy. Jest przekonany, że mieszane służby, przy nadzorze, przy takich
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rozwiązaniach jakie wcześniej omówił, zostaną dostrzeżone i realizowane zgodnie
z oczekiwaniami.
W odpowiedzi na pytanie radnego Sławomira Wziętek powiedział, że płatna
służba w ramach porozumienia może działać bezapelacyjnie tylko na takich
zasadach. Rozwiązanie to jest dużo prostsze do skontrolowania przeze KMP, jak
i przez Gminę, gdzie ta służba była prowadzona i realizowana; z wyłączeniem tylko
zrozumiałych sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
Wakatów w KMP jest sporo do uzupełnienia w związku ze zmianą zasad naliczania
emerytur mundurowych i to tak naprawdę jest powodem ciągłej ewaluacji
kadrowej. To rodzi pewne trudności zarówno dotyczące stabilizacji na
stanowiskach, czy to dzielnicowych, czy dyżurnych.
Komendant zapewnił, że Policja nie będzie ograniczać się tylko do służb
patrolowych. Wprowadzenie patroli mieszanych umożliwi patrolowanie większej
ilości miejsc niż dotychczas. Będzie to również dotyczyło drogi nr 27. Wyraził
nadzieję, że zostanie to dostrzeżone.
Ad 5. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady Gminy powitał przybyłą na sesję radną powiatu
zielonogórskiego Jadwigę Oziemkowską oraz przedstawicielki Stowarzyszenia
Piekarni C.K. Kamilę Nowak oraz Beatę Kiecana.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej poinformował o zmianach
w harmonogramie sesji do końca 2012r. Kolejne sesje zostaną zwołane na dzień: 24
października, 28 listopada, 12 grudnia. Ustalono również, że posiedzenie komisji
odbędą się 22 października, 26 listopada, 10 grudnia. Komisje rozpoczną się o godz.
11.00 i 13.00.
Przewodniczący zgłosił, że na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej i krajowej znajduje
się duża ilość tłucznia. Stwarza to zagrożenie podczas hamowania samochodem
przed skrzyżowaniem.
Wójt odpowiedział, że jest to wynik intensywnych opadów deszczu; piasek został
naniesiony z poboczy. Ze strony Urzędu była już interwencja u właściwego
zarządcy drogi. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie zareagował, pracownicy Urzędu
ponownie zgłoszą sprawę.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o wspólnym posiedzeniu wszystkich
komisji, na którym zapadła decyzja w sprawie przyznania ulg na zakup biletów
jednorazowych dla dzieci i młodzieży uczącej się. Przewodniczący zwrócił się do
radych o udzielenie zgody na podpisanie stosownej odpowiedzi dla
zainteresowanych.
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przerwa.
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Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy dzierżawy na okres
dłuższy niż 3 lata.
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 upoważnienia Wójta Gminy Świdnica
do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXII/126/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
b) przystąpienia do sporządzania miejscowego
przestrzennego – obręb Świdnica, gmina Świdnica.

planu

zagospodarowania

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 przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Świdnica, gmina
Świdnica?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXII/127/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
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c) udziału Gminy Świdnica w realizacji projektu dofinansowanego ze środków
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2012-2013.
Przewodniczący Rady Gminy przekazał głos Pani Beacie Kiecana i Kamili Nowak –
przedstawicielkom Stowarzyszenia Przyjaciół Piekarni Cicha Kobieta, które działa
w Zielonej Górze.
Pani Beata Kiecana poinformowała, że stowarzyszenie zajmuje się organizacją
imprez artystycznych, kulturalnych, sportowych, edukacyjnych.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na projekty, które mogą
być realizowane w partnerstwie m.in. z organami administracji publicznej. Na
realizację projektów zostało przeznaczonych ok. 60 mln zł. dla organizacji
pozarządowych. Zaproponowała udział Gminie Świdnica w projekcie, który będzie
trwał od października do czerwca 2013r.
W związku z tym, że rok 2012 jest Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych
projekt będzie obejmował różnorodne działania, które będą skierowana głównie do
osób powyżej 60 roku życia, ale również do młodzieży, ponieważ jednym z celów
projektów jest wzmacnianie więzi międzypokoleniowej.
Projekt byłby realizowany przy współpracy z wskazanymi przez Wójta
pracownikami oraz z udziałem wolontariuszy, Klubem Seniora i sołtysami.
Ideą projektu jest dotarcie do osób, które nie mają możliwości dojazdu np. do
Świdnicy lub Zielonej Góry i zaproponowanie im działań w sferze kulturalnej (teatr,
kino, nauka tańca), warsztaty gotowania, spotkania z lekarzami, nauka korzystania
z internetu.
Zaproponowała, by przy Urzędzie Gminy stworzyć zespół ds. osób starszych, który
byłyby organem opiniotwórczym służącym urzędnikom po to, by mogli wyjść
naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy 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 przy jednym głosie
„wstrzymującym się”.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie udziału Gminy Świdnica w realizacji
projektu dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXII/128/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy wójtem gminy Świdnica
a starostą zielonogórskim w sprawie wspólnego finansowania
zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej o nr 006001F, drogi gminnej o nr
006013F oraz drogi gminnej o nr 006042 F w miejscowości Słone realizowanego
w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
Radna Powiatu Zielonogórskiego Jadwiga Oziemkowska poinformowała, że na
sesji Rady Powiatu zostały przyjęte uchwały dotyczące współpracy z Gminą
Świdnica w zakresie budowy chodnika w Wilkanowie oraz w sprawie przebudowy
dróg gminnych.
Zaproponowała, by różne pisma i wnioski, które są kierowane do Starosty, wysyłać
również radnej do wiadomości, by mogła dopilnować ich realizacji.
Wójt Adam Jaskulski zwrócił się do radnej Jadwigi Oziemnkowskiej o poparcie
wniosków Gminy Świdnica do przyszłorocznego budżetu powiatu. Złożony został
wniosek o uwzględnienie gminy Świdnica przy rozdysponowywaniu środków
z budżetu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Gmina złożyła zapotrzebowanie na budowę odcinka rurociągu tłocznego kanalizacji
sanitarnej, którego koszt oszacowano na ok. 400 tys. zł.
Wójt odczytał treść uchwały przyjętej przez Radę Powiatu Zielonogórskiego
dotyczącej współpracy i współfinansowania przebudowy dróg gminnych
w Słonem.
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 wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy wójtem gminy Świdnica a starostą zielonogórskim
w sprawie wspólnego finansowania zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa
drogi gminnej o nr 006001F, drogi gminnej o nr 006013F oraz drogi gminnej o nr
006042 F w miejscowości Słone realizowanego w ramach Programu Wieloletniego
pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój”?”
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14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXII/129/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy wójtem gminy Świdnica
a starostą zielonogórskim w sprawie wspólnego finansowania
zadania
inwestycyjnego budowy chodników w Wilkanowie w ciągu drogi powiatowej
na ul. Wandy Komarnickiej.
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 wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy wójtem gminy Świdnica a starostą zielonogórskim
w sprawie wspólnego finansowania zadania inwestycyjnego budowy chodników
w Wilkanowie w ciągu drogi powiatowej na ul. Wandy Komarnickiej?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXII/130/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
f) zabezpieczenia w budżecie Gminy Świdnica na 2013 rok środków finansowych
na wydatki z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.
Przebudowa drogi gminnej o nr 006001F oraz drogi gminnej o nr 006013F
w miejscowości Słone realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn.
„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój”.
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 zabezpieczenia w budżecie Gminy
Świdnica na 2013 rok środków finansowych na wydatki z przeznaczeniem na
wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej o nr 006001F
oraz drogi gminnej o nr 006013F w miejscowości Słone realizowanego w ramach
Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXII/131/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
g) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2012.
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 zmian do budżetu Gminy Świdnica na
rok 2012?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXII/132/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
Ad 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski i informacje.
Pani Przybylska – Judycka mieszkanka ul. Wiśniowej w Wilkanowie
poinformowała, że złożony zostanie wniosek do budżetu na 2013r. o przebudowę
i poszerzenie ulicy Wiśniowej. Droga jest wąska i z tego powodu firma odbierająca
odpady odmówiła podpisała umowy na wywóz nieczystości. Dodała, że jedna ze
studzienek rewizyjnych wystaje ponad poziom drogi i można uszkodzić samochód.
Pan Paweł Rawdanis, pracownik Referatu Gospodarki poinformował, że już 3-4
lata temu były prowadzone negocjacje z dwoma właścicielami działek, by
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doprowadzić do poszerzenia tej drogi. Negocjacje nie przyniosły zawierzanego
efektu; przedstawione propozycje nie odpowiadały właścicielom działek.
Na dzień dzisiejszy udało się uzgodnić z właścicielem działki znajdującej się na
skrzyżowaniu ul. Wiśniowej i ul. W. Komarnickiej i od tego właściciela zostanie
wydzielona i wykupiona część działki pod poszerzenie wjazdu na ulicę Wiśniową.
Sołtys wsi Piaski zapytała, co zostało zrobione w sprawie przesunięcia znaków
drogowych przez lewoskrętem na Piaski.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta poinformowała, że pismo
zostało skierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Odpowiedź trafiła do
Urzędu i można się z nią zapoznać w biurze rady.
Wójt Adam Jaskulski zaprosił na konferencję „Świdnica - Rycerskie gniazdo”, która
odbędzie się 29 września w Muzeum Środkowego Nadodrza w Świdnicy.
Ad 8. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady dwudziestej drugiej
sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Równicka

Eliasz Madej
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