PROTOKÓŁ Nr XXIII/2012
z dwudziestej trzeciej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 24 października 2012r.
W dniu 24 października 2012r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy
ul. Ogrodowej Nr 37 odbyła się dwudziesta trzecia sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 1300, zamknięcia obrad: 1510.
Obecnych było 14 radnych.
Nieobecny: radny Tomasz Piwkowski.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył dwudziestą trzecią sesję Rady
Gminy Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, pracowników
Urzędu Gminy oraz gości.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zmiany w porządku obrad.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica zostanie przyjęta
przed uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – obręb Letnica, gmina Świdnica.
Dodany został ppkt g
- przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb
Świdnica, gmina Świdnica.
Przewodniczący poddał pod głosowanie: „Kto z radnych jest za przyjęciem
porządku obrad z zaproponowanymi zmianami.
14 głosów – „za”
Porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja firmy GXplore Sp.z o.o. dotycząca badań geologicznych na
terenie gminy Świdnica.
4. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 września 2012r.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) podziału Gminy Świdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
b) podziału Gminy Świdnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
c) przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica.
d) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – obręb Letnica, gmina Świdnica;
e) podatku od nieruchomości;
f) wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji
publicznej w zakresie wspierania rodzin;
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g) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – obręb Świdnica, gmina Świdnica
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy przed prezentacją firmy GXplore Sp. z o. o. udzielił
głosu gościom obecnym na sesji.
Proboszcz Parafii Wilkanowo Ks. Dariusz Orłowski podziękował za zaproszenia na
sesje, które otrzymuje. Poinformował, że od 1 sierpnia br. przejął obowiązki
proboszcza parafii Wilkanowo.
Sołtys wsi Drzonów Elżbieta Noga poinformowała o kolejnej kradzieży kabli na
odcinku Drzonów – Leśniów Wielki. Zapytała obecnego Komendanta Komisariatu
Policji II, co Policja robi w sprawie kradzieży.
Komendant Komisariatu Policji II Tomasz Komorowski odpowiedział, że kradzieże
tego typu są bardzo częste. Policja cały czas współpracuje z TP. S.A. Parę osób
zostało zatrzymanych, ale na ich miejsce przychodzą kolejni. Dopóki TP S.A. nie
zakopie wszystkich kabli, niestety te kradzieże będą się powtarzały. Zapewnił, że
Policja nie zapomina o tym, cały czas działa, ale nie może informować
o szczegółach.
Wójt Adam Jaskulski zaproponował, że można kontrolować skupy, ponieważ
osoby, które kradną kable muszą je gdzieś zbyć.
Komendant Tomasz Komorowski odpowiedział, że nie jest to takie proste,
ponieważ właściciele skupów nie maja interesu we współpracy z Policją, a poza
tym ukradzione kable są palone i zostaje tylko kłębek miedzi.
Radna Bogumiła Hajdasz zapytała o stan osobowy na Posterunku Policji
w Świdnicy, a jeśli są braki to kiedy zostaną uzupełnione.
Komendant Tomasz Komorowski odpowiedział, że obecnie jest 2 dzielnicowych
i kierownik, są 2 wakaty. Jest dużo patroli niejawnych oraz wspólne partole ze
strażą gminną, leśną i innymi instytucjami.
Ad 3. Prezentacja firmy GXplore Sp.z o.o. dotycząca badań geologicznych na
terenie gminy Świdnica.
Informacja przedstawiona przez firmę GXplore Sp. z o.o. dotycząca badań
geologicznych na terenie gminy Świdnica – załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 24 września 2012r.
Do protokołu z XXI sesji Rady Gminy Świdnica nie wniesiono uwag.
Przewodniczący zapytał: „Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu?”
14 głosów – „za”.

2

Ad 5.Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej poinformował o odpowiedzi udzielonej
przez GDDKiA na pismo wystosowane przez zespół radnych i sołtysów dotyczące
zmian organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 27, na dojeździe do skrzyżowania
do miejscowości Piaski od strony Zielonej Góry. Proponowane zmiany zostały
przesłane do Starosty Zielonogórskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Gorzowie Wlkp. oraz do Komendanta Miejskiego Policji do akceptacji.
Rady Wiesław Krzesiński podziękował Wójtowi oraz wszystkim pracownikom
Urzędu, którzy pomogli mieszkańcom poszkodowanym w gradobiciu.
Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) podziału Gminy Świdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Mienia i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju
Lokalnego na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały przy jednym głosie
wstrzymującym się.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
Sportu i Rekreacji 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 podziału Gminy Świdnica na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych, 1 głos – „wstrzymujący się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXIII/133/12 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.
b) podziału Gminy Świdnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Mienia i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju
Lokalnego na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały przy 11 głosach „za”,
2 głosach „przeciw” i 1 głosie wstrzymującym się.
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Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
Sportu i Rekreacji 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 podziału Gminy Świdnica na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu?”
11 głosów – „za”, 2 głosy – „przeciw”, 1głos – „wstrzymujący się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXIII/134/12 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.

c) przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach Rady Gminy. Poinformował o zmianach w treści uchwały. §1.1
otrzymuje brzmienie:” Obszar opracowania zmiany obejmuje działki nr
ewidencyjny 207/1, 209/1, 348/4, 348/5, 349/2, 348/6, 348/7, 347/1, 346/4, 346/1 – obręb
Letnica, gmina Świdnica.”
Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Mienia i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju
Lokalnego na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały przy jednym głosie
wstrzymującym się.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
Sportu i Rekreacji 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 zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Świdnica.?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXIII/135/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
d) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – obręb Letnica, gmina Świdnica.
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Mienia i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju
Lokalnego na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały przy jednym głosie
wstrzymującym się.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
Sportu i Rekreacji 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 Letnica, gmina
Świdnica?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXIII/136/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
e) podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach Rady Gminy. Na komisji zostały wprowadzone zmiany w stawkach
podatków. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Mienia i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju
Lokalnego na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały przy 2 głosach
przeciw i 2 głosach wstrzymujących się.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
Sportu i Rekreacji 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 podatku od nieruchomości?”
8 głosów – „za”, 2 głosy „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXIII/137/12 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.
f) wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji
publicznej w zakresie wspierania rodzin.
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Mienia i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju
Lokalnego na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały przy jednym głosie
wstrzymującym się.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
Sportu i Rekreacji 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 wyznaczenia podmiotu właściwego do
realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXIII/138/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
g) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – obręb Świdnica, gmina Świdnica.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Mienia i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju
Lokalnego na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały przy jednym głosie
wstrzymującym się.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
Sportu i Rekreacji 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 XXIII/139/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
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Ad 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski i informacje.
Sołtys wsi Letnica Jan Janowski poinformował, że w Letnicy od 3 tygodni nie
świecą lampy uliczne. Zgłaszał to już do energetyki, lecz do dziś nie było reakcji.
Kierownik Referatu Gospodarki Katarzyna Krynicka odpowiedziała, że pracownicy
Zakładu Usług Komunalnych oraz Referatu Gospodarki podjęli działania i zgłosili
już sprawę telefonicznie oraz pisemnie do energetyki.
Sołtys Jan Janowski poinformował o rozprawie sądowej w sprawie wyrzucenia
gruzu na działce gminnej w Letnicy, którą rada sołecka w Letnicy przejęła. Sędzia
powiedział, że sołtys jest pracownikiem Gminy, powinien wziąć taczkę i ten gruz
wywieść, a nie sądzić się z ludźmi. Bierze pensje z gminy, a utrudnia życie
mieszkańcom, którzy dopiero co się wprowadzili do wioski. Pani Strażnik ze Straży
Gminnej również była na rozprawie i buła poinformowana o wyroku.
Wójt zwrócił się do sołtysa, by w tej sprawie porozmawiał z radcą prawnym.
Rozprawa odbyła się 17 października i termin na odwołanie od wyroku mija
w dniu dzisiejszym. Wójt zwrócił się, by w podobnych sprawach nie czekać na
sesję, tylko działać od razu.
Radna Teresa Przykuta przypomniała o uchwale w sprawie opłat targowych.
Powiedziała, że należy zastanowić się nad opłatami, by zasiliły one przyszłoroczny
budżet.
Wójt Adam Jaskulski przestawił informacje o pracach nad uchwałami w związku
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, również o dyskusji na
konwencie wójtów, burmistrzów i prezydentów.
Wójt poinformował o projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na
utworzenie spółdzielni mieszkalnej. Projekt przeszedł pozytywną ocenę. Możliwa
do uzyskania kwota dofinansowania to ok. 400 tys. zł.
Poinformował o benefisie Henryka Krakowiaka i podziękował wszystkim
zaangażowanym w organizację imprezy.
Ad 8. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady dwudziestej trzeciej
sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Równicka

Eliasz Madej
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