PROTOKÓŁ NR XXV/2012
z dwudziestej piątej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 12 grudnia 2012r.
W dniu 12 grudnia 2012r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy ul.
Ogrodowej Nr 37 odbyła się dwudziesta piąta sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 1300, zamknięcia obrad: 1540.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
Obecnych było 14 radnych. Nieobecny: Jan Bitka.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył dwudziestą piątą sesję Rady
Gminy Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, pracowników
Urzędu, gości.
Poinformował, że do porządku obrad dodany został ppkt i) - rozpoczęcia konsultacji
społecznych, ppkt j) - zmiany do uchwały Nr XXIV/148/12 Rady Gminy Świdnica
w sprawie podatku od środków transportowych, ppkt k) - przeznaczenia
Młodzieżowego Centrum Spotkań w Letnicy (nieruchomość nr 48) jako obiektu
ogólnodostępnego – uchwała intencyjna.
Przewodniczący poddał pod głosowanie: „Kto z radnych jest za przyjęciem
porządku obrad z zaproponowaną zmianą?”
14 głosów - „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowej,
położonej w obrębie geodezyjnym Grabowiec, gmina Świdnica;
b) nadania nazwy ulicy w miejscowości Słone gmina Świdnica
(ul. Diamentowa);
c) nadania nazwy ulicy w miejscowości Słone gmina Świdnica
(ul. Brylantowa);
d) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica;
e) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
f) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do
oczyszczalni ścieków w Świdnicy;
g) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2012;
h) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata
2012-2028;
i) rozpoczęcia konsultacji społecznych;
j) zmiany do uchwały Nr XXIV/148/12 Rady Gminy Świdnica w sprawie
podatku od środków transportowych;
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k) przeznaczenia Młodzieżowego Centrum Spotkań w Letnicy (nieruchomość
nr 48) jako obiektu ogólnodostępnego – uchwała intencyjna.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad.
Ad 3. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta powiedziała, by firma, która
zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg, solidnie wykonywała swoją pracę,
a szczególnie posypywała piaskiem drógi. Jadąc za pojazdem odśnieżającym
drogi można zauważyć, że pług jest podniesiony, a piasek sypany jest raz na 100
metrów. Drogi, gdzie kursują autobusy szkolne oraz w okolicy szkół, powinny
być solidnie odśnieżone i posypane.
Radna Bogumiła Hajdasz powiedziała, że mieszkańcy odgarniają śnieg
z chodników, a firma odśnieżająca spycha ten śnieg z powrotem na chodnik.
Zapytała, czy jest możliwość, by łączniki dróg również zostały odśnieżone,
ponieważ zalegają tam hałdy śniegu. Podobnie jest przy wjeździe do muzeum,
przy posterunku policji, przy wjazdach na posesje.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że wjazdem na posesję powinien
zająć się właściciel danej posesji, ale łączniki dróg w Świdnicy powinny zostać
odśnieżone.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Monika Gagatek poinformowała, że
Zakład Usług Komunalnych od tego roku przejął zimowe utrzymanie dróg
gminnych.
Kierownik powiedziała, że zdarza się, że mieszkaniec odgarnia śnieg na drogę,
a firma odśnieżająca zgarnia śnieg z powrotem na chodnik. Należy stworzyć
miejsce, granicę między drogą a chodnikiem, gdzie śnieg jest gromadzony.
Podobna sytuacja jest z łącznikami. Śnieg z drogi wojewódzkiej spychany jest
na gminną i odwrotnie. Nie ma środków na opłacenie dodatkowego
odgarniania śniegu. Należy zachować ostrożność przy skręcaniu w boczne drogi,
dostosować prędkość do panujących warunków.
ZUK stara się, by miejsca np. przy szkole oraz na drogach, gdzie odbywa się
wzmożona komunikacja, były dobrze odśnieżone. Drogi gminne nieutwardzone
nie są odśnieżane, bo po prostu nie ma na to środków.
W przypadku, gdy będzie sygnał od sołtysa, że w konkretnym miejscu na
drodze gruntowej jest bardzo ciężka sytuacja, to wtedy doraźnie będzie w takich
miejscach odśnieżane.
Wójt Adam Jaskulski podziękował Kierownik Monice Gagatek za to, że tak
monitoruje i tak dba o to by firma odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg
dobrze wywiązywała się z umowy. Kierownik wstawała czasami o godzinie
4.00 rano i jechała na drogi gminne, sprawdzała telefoniczne sygnały od
mieszkańców, czy rzeczywiście nie można przejechać.
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Kierownik Zakładu Usług Komunalnych ma bardzo skromne środki. W ramach
tych środków zawarła umowę, bardzo dobrze rozstrzygnęła przetarg na
utrzymanie dróg. Zaryzykowała i zawarła umowę nie od listopada tylko od 1
grudnia i zaoszczędziła pieniądze. Stale monitoruje stan dróg.
Wójt poinformował, że też dostaje telefony i razem z Kierowniczką sprawdza,
czy można przejechać w miejscu, którego dotyczyło telefoniczne zgłoszenie. Pług
może nie odśnieża dróg gruntowych, ale samochody osobowe dają radę
przejechać. Tylko mieszkańcy powinni pamiętać, że warunki nie są takie jak
latem, dlatego należy dostosować prędkość do obecnych warunków.
Za zimowe utrzymanie dróg w grudniu, ZUK zapłaci dopiero w styczniu,
ponieważ zostały już wyczerpane wszystkie środki, jakie były przewidziane na
rok 2012 na utrzymanie dróg, na wcześniejsze naprawy nawierzchni dróg oraz
wyrównywanie dróg gruntowych. Im więcej środków będzie wydanych na
odśnieżanie, tym mniej pieniędzy zostanie na „łatanie” dziur wiosną.
Pracownicy Urzędu nie mogą przesunąć środków budżetowych na odśnieżanie
bez zgody Rady Gminy. Jeżeli jest taka propozycja, żeby ograniczyć lub
zlikwidować zadanie, aby zwiększyć środki na odśnieżanie, radni mogą
zaproponować, jakie. Wtedy środki będą przesunięte na zimowe utrzymanie
dróg.
Jest też możliwość, by rady sołeckie zabezpieczały środki w budżetach
poszczególnych wiosek. Wójt od paru lat na zebraniach wiejskich informował,
że taka możliwość istnieje.
Wójt powiedział, że najgorzej jest dojechać do budynków wybudowanych na
uboczu. Właściciel może liczyć na spokój i ciszę, ale taka lokalizacja wiąże się
również z tym, że dojazd tam jest trudniejszy. W przypadku, gdy nie będzie
przejezdności na drogach gminnych gruntowych, skierowany zostanie tam pług.
Zwrócił się do radnych i sołtysów, by przekazywać sygnały o faktycznie
nieprzejezdnych drogach.
Każdy mieszkańcy powinien pamiętać, że jego obowiązkiem jest odśnieżenie
koło swojej posesji, głównie na chodnikach, ale też na drogach, gdzie nie ma
chodnika. Mieszkańcy przyzwyczaili się, że gmina przyjedzie i zrobi to za nich.
Sołtys wsi Letnica Jan Janowski powiedział, że faktycznie rady sołeckie mają
środki, ale nie mogą ich przesunąć na inne zadanie, niż zostało to zapisane.
Letnica ma zapisane środki np.na zakup paliwa do kosiarki, ale nie może ich
wykorzystać na odśnieżanie.
Wójt Adam Jaskulski odpowiedział, że takie są zasady „państwowego”
funduszu sołeckiego, że trzeba realizować to, co zostało zaplanowane i nic
nowego nie można wprowadzić. Urząd zrezygnował z funduszu sołeckiego w
takiej formie i w przyszłym roku będzie „gminny” odpis sołecki. Na chwilę
obecną nie można przekazać środków na odśnieżanie, jeżeli nie były wcześniej
na ten cel przeznaczone i zapisane w budżecie sołectwa i gminy.
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Od nowego roku budżetowego można przeprowadzić zebrania wiejskie, na
których zostanie ustalony budżet sołectwa i można zabezpieczyć środki na
odśnieżanie. Zebranie wiejskie może upoważnić sołtysa do dokonywania
przesunięć środków miedzy zadaniami.
Przewodniczący Rady Gminy Świdnica powiedział, że kiedyś OSP włączały się
w pomoc w odśnieżaniu miejscowości. Była również koncepcja, by do każdego
wozu strażackiego zakupić spychacz, by odśnieżały drogi, głównie gminne.
Zapytał, czy istnieje taka możliwość. Jeżeli założymy, że zima będzie dalej taka
jaka jest, to nic złego nie będzie się działo. Ale czy gmina w razie obfitych
opadów, klęski żywiołowej może na taki cel zabezpieczyć środki.
Wójt odpowiedział, że nikt nie jest w stanie zabezpieczyć się na taką
ewentualność. Dwie zimy wcześniej było bardzo dużo śniegu, udało się
zachować przejezdność dróg. Uważa, że na dzisiaj drogi gminne asfaltowe są
lepiej utrzymane niż powiatowe.
Jeżeli spadnie większy śnieg, to jest jeszcze drobna rezerwa na drogi
nieutwardzone. W ramach podpisanej umowy drogi gminne asfaltowe będą
odśnieżane. Firma odśnieżająca nie dostanie więcej pieniędzy, jeżeli spadnie
większy śnieg; prace wykona w ramach ryczałtu. Natomiast gmina liczy się
z tym, że trzeba zapewnić ludziom przejezdność na drogach gruntowych, jeżeli
faktycznie warunki się pogorszą.
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, że są pytania mieszkańców,
czy nie można byłoby mieć innego usługodawcę w każdej miejscowości.
Dlaczego w każdej miejscowości nie może odśnieżać inna osoba lub firma.
Odśnieżanie dróg odbywałoby się szybciej, było by bardziej zorganizowane.
Wójt powiedział, że sołtysi wiedzą oraz było to już poruszane na zebraniach
wiejskich, że jeżeli się ktoś zgłosi i złoży ofertę na odśnieżanie swojej
miejscowości i oferta będzie odpowiednio tania, tzn. konkurencyjna z innymi, to
jest taka możliwość, nie ma przeszkód, tylko nie ma chętnych.
Pan Dariusz Marczenia ze Świdnicy zapytał, czy mieszkańcy gminy mieszkający
przy drogach nieutwardzonych są gorszymi mieszkańcami gminy, bo nie są ujęci
w odśnieżaniu. Zapytał, co może zrobić, by płacić mniejsze podatki niż osoby,
które mieszkają przy drogach utwardzonych. Nie ma oświetlenia na drodze przy
której mieszka, droga nie jest utwardzona, odśnieżana też nie jest, więc dlaczego
ma płacić takie same podatki jak osoby mieszkające przy utwardzonych
drogach.
Wójt powiedział, że po ostatnim sygnale od p. Marzeni pojechał sprawdzić
przejezdność tej drogi gruntowej i spokojnie dało się przejechać. Gdyby nie było
tam przejezdności, to wtedy Zakład Usług Komunalnych skierowałby tam pług.
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Wójt zaprosił na zebranie wiejskie, które będzie dzielić odpis sołecki. Zebranie
wiejskie zdecyduje, czy jest taka potrzeba i czy wystarczy środków na
postawienie nowej lampy, przekazanie środków na odśnieżanie itp.
Kierownik ZUK Monika Gagatek odniosła się do zapytania radnej Teresy
Przykuta o odśnieżanie w danej miejscowości przez mieszkańców. Co roku
wysyłane jest zapytanie ofertowe do firm, które się zajmują profesjonalnie
odśnieżaniem, ale również do rolników z terenu naszej gminy, którzy dysponują
sprzętem. Żaden z nich nie złożył swojej oferty.
Odpowiedziały tylko 3 firmy, podmioty gospodarcze, spośród których została
wybrana właśnie ta obecnie zajmująca się odśnieżaniem, najtańsza.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że temat odśnieżania dróg został już
dość długo omawiany, dlatego zamknął dyskusję w tej sprawie.
Wielu mieszkańców gminy jest w takiej sytuacji, że mieszka na uboczu, gdzie
brakuje chodników, brakuje lamp.
Skończono duże inwestycje typu kanalizacja i wodociągi w całej gminie
i dopiero od przyszłego roku można zacząć myśleć małymi krokami o innych
sprawach, czyli o oświetleniu, o chodnikach, o drogach, jeżeli środki finansowe
na to pozwolą.
Ad 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowej,
położonej w obrębie geodezyjnym Grabowiec, 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 Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego oraz Komisja Mienia
i Budżetu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
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, położonej w obrębie geodezyjnym Grabowiec,
gmina Świdnica?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXV/150/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
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b) nadania nazwy
(ul. Diamentowa).

ulicy

w

miejscowości

Słone

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 Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego oraz Komisja Mienia
i Budżetu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Słone gmina Świdnica ?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXV/151/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
c) nadania nazwy
(ul. Brylantowa).

ulicy

w

miejscowości

Słone

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 Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego oraz Komisja Mienia
i Budżetu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Słone gmina Świdnica ?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXV/152/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
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d) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica.
Kierownik ZUK Monika Gagatek omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach Rady Gminy. Na komisjach zostały wniesione poprawki do treści
uchwały. 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 Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego oraz Komisja Mienia
i Budżetu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Świdnica?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXV/153/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
e) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Kierownik ZUK Monika Gagatek omówiła projekt uchwały.
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 Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego oraz Komisja Mienia
i Budżetu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXV/154/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
f) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni
ścieków w Świdnicy.
Kierownik ZUK Monika Gagatek omówiła projekt uchwały.
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 Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego oraz Komisja Mienia
i Budżetu 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 taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Świdnicy?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXV/155/12 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 Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego oraz Komisja Mienia
i Budżetu 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 oraz wstrzymujących się.
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXV/156/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
h) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 20122028.
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 Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego oraz Komisja Mienia
i Budżetu 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 oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXV/157/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
Przerwa.
i) rozpoczęcia konsultacji społecznych.
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 Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego oraz Komisja Mienia
i Budżetu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXV/158/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
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j) zmiany do uchwały Nr XXIV/148/12
podatku od środków transportowych.

Rady Gminy Świdnica w sprawie

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 Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego oraz Komisja Mienia
i Budżetu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIV/148/12
Rady Gminy Świdnica w sprawie podatku od środków transportowych?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXV/159/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
k) przeznaczenia Młodzieżowego Centrum Spotkań w Letnicy (nieruchomość nr
48) jako obiektu ogólnodostępnego – uchwała intencyjna.
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 Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego oraz Komisja Mienia
i Budżetu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia Młodzieżowego Centrum
Spotkań w Letnicy (nieruchomość nr 48) jako obiektu ogólnodostępnego – uchwała
intencyjna?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXV/160/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
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Ad 5. Wolne wnioski i informacje.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Tomasz Marczewski poinformował
o zajęciach, które będą się odbywały podczas ferii w Gminnym Ośrodku Kultury
w Świdnicy. Poprosił sołtysów o rozpropagowanie informacji w swoich wioskach.
Planuje w kolejnych latach zorganizowanie zajęć wyjazdowych. Pracownicy GOK-u
będą jeździli do poszczególnych sołectw i w salach wiejskich będą przeprowadzane
zajęcia m.in. zajęcia ceramiczne, zajęcia teatralne i muzyczne.
Wójt podziękował radnym i sołtysom, którzy byli w Letnicy na koncercie
charytatywnym mającym na celu ratowanie zabytków. Zespół organizacyjny zebrał
ze sprzedaży cegiełek ponad 1,5 tys. zł, a Nadleśnictwo przekazało 1 tys. zł.
Powiedział, że toczyły się rozmowy o zbiorniku w Świdnicy, czy należy go
powiększać, czy nie. Podjęto decyzję, że jednak zbiornik będzie rewitalizowany
i powiększany. Zwrócił się do radnej Bogumiły Hajdasz z informacją, że dopóki
prace nie zostaną rozpoczęte, ryby nie muszą być odławiane.
Żeby nie obciążać koła wędkarskiego, na czas rozbudowy zbiornika nie będzie
umowy, ale koło na zapewnione, zagwarantowane, że ta umowa będzie
wznowiona, po zakończeniu prac.
Radna Zofia Przychodna powiedziała, że boi się zmian związanych z nową ustawą
śmieciową. Ma nadzieję, że Rząd nie puści tego „bubla” i gminy nie będą obciążone
tym, że będą musiały same śmieci odbierać i gospodarować nimi.
To będzie bardzo duże obciążenie dla większych rodzin. Według niej jest to nie do
przyjęcia. Wzrost opłat dla przeciętnej czteroosobowej rodziny o 150%. Jedynie
osoby, które mieszkają samotnie na tym zyskają.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej powiedział, że licząc, że w gminie
mieszka około 6 tysięcy mieszkańców i w przypadku, gdy opłaty będą wynosiły
7,50 zł, to miesięcznie gmina otrzyma ponad 40 tysięcy zł i tyle będzie miała na
usługę wywozu nieczystości. Zapytał Kierownik ZUK, czy taka kwota wystarczy na
obsługę całej gminy.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych poinformowała, że kwota 7, 50 zł za
osobę została wyliczona na podstawie obecnych kosztów odebrania, wywiezienia
i zutylizowania 1 litra śmieci.
Wójt zwrócił uwagę, że jest to opłata nie tylko za wywóz, ale również za utylizację
śmieci. Przewoźnik musi opłacić składowisko odpadów.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w radiu i telewizji są dyskusje na
temat śmieci i padły głosy, że gminy będą musiały dokładać do wywozu
i utylizacji śmieci. Jeżeli gmina utrzyma takie stawki, a opłaty wyjdą większe, to
będzie też ciężko przeforsować nowe większe stawki. Nie wiadomo, czy obecnie
przyjęta kwota będzie wystarczająca.

11

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Monika Gagatek powiedziała, że
dokładna kwota wyniknie z przetargu.
Wójt dodał, że jeżeli kwota wynikająca z przetargu będzie większa, niż planuje
Gmina, to Rada Gminy będzie musiała zwołać sesję, na której przyjmie wyższe
stawki.
Radna Bogumiła Hajdasz poinformowała, że 14 i 15 grudnia odbędzie się
ogólnopolska zbiórka żywności dla potrzebujących. Zaprosiła do udziału w akcji.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta poinformowała o współpracy
szkolnego koła PCK i centrum wolontariatu w ramach akcji „Mikołajki dobrego
serca”. Zebrane środki przeznaczone będą na zakup paczek świątecznych i zostaną
przekazywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy do
najbardziej potrzebujących rodzin z terenu gminy Świdnica.
Sołtys wsi Radomia poinformowała, że również mieszkańcy Radomi i Orzewa
zbierali różne artykuły, które trafiły do potrzebujących rodzin oraz osób samotnych.
Radna Agata Białkowska poinformowała o zorganizowanej akcji „Szlachetna
paczka”. Finał odbył się 8 i 9 grudnia w Buchałowie. Pomocą zostało objętych 14
rodzin. Największa paczka trafiła do Radomi, składała się ona ze 100 pakunków
o łącznej wartości 10 tys. zł. Na tę paczkę składało się 150 osób.
W akcji pomagała radna Dorota Cymbała. Akcja została opisana w Gazecie
Wyborczej.
Radna poinformowała o prowadzonej akcji „Latarnik”. Osoby w wieku 50+ mogły
nauczyć się jak korzystać z komputera i jak uzyskiwać informacje korzystając
z internetu. Przez 2 miesiące były przeprowadzane zajęcia w gminnej bibliotece
w Świdnicy. Uczestniczyło w nich 18 osób.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o przygotowanym harmonogramie
posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy na 2013 rok. Poprosił radnych o zapoznanie
się z harmonogramem i przekazanie ewentualnych sugestii.
Zaprosił obecnych na kolejną sesję Rady Gminy, która została zaplanowana na 28
grudnia. Komisje przedsesyjne odbędą się 18 grudnia o 14.00 i 15. 30.
Ad 6. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady dwudziestej piątej sesji
Rady Gminy.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Równicka

Eliasz Madej
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