PROTOKÓŁ NR XXVI/2012
z dwudziestej szóstej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 28 grudnia 2012r.
W dniu 28 grudnia 2012r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy ul.
Ogrodowej Nr 37 odbyła się dwudziesta szósta sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 1200, zamknięcia obrad: 1300.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
Obecnych było 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył dwudziestą szóstą sesję Rady
Gminy Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, pracowników
Urzędu.
Porządek obrad XXVI 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) uchwalenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2013 do Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 – 2015.
b) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2013;
c) uchwały budżetowej Gminy Świdnica na rok 2013;
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3)przedstawienie opinii komisji rady gminy,
4) przedstawienie przyjętych poprawek do projektu uchwały budżetowej
uwzględnionych przez Wójta do wniosków nieuwzględnionych w
projekcie uchwały budżetowej,
5) dyskusja nad wprowadzonymi poprawkami,
6) głosowanie nad poprawkami uwzględnionymi przez Wójta,
7) dyskusja nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta,
8)głosowanie nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta
w projekcie uchwały budżetowej,
9) głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu.
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata
2013-2028.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad.
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Ad 3. Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Magdalena Zamiatała poinformowała, że zespół radnych i sołtysów dalej
będzie apelował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
o przestawienie znaku odwołującego ograniczenie prędkości za lewoskręt na Piaski.
Wnioskowane będzie również przedłużenie linii ciągłej, ponieważ obecnie kończy
się przed skrętem do wioski, przed skrzyżowaniem.
Radny Jan Bitka poruszył sprawę naprawy drenażu w pobliżu kościoła
w Wilkanowie. Zapytał, czy będzie coś robione, bo ta sprawa była już wcześniej
poruszana, a nic się nie dzieje. Po opadach tworzy się tam sporych rozmiarów
kałuża, która utrudnia przejście.
Wójt Adam Jaskulski odpowiedział, że odpracowywany jest projekt techniczny.
Gdy będzie gotowy będzie można przystąpić do prac.
Ad 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2013 do Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 – 2015.
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 uchwalenia planu rzeczowo –
finansowego na rok 2013 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2010 – 2015?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXVI/161/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
b) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2013.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach Rady Gminy. Wniesiono zmiany do planu rzeczowo – finansowego.
Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
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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.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Świdnicy Wanda Wojtkowiak złożyła sprawozdanie z działalności komisji za
2012 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXVI/162/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
c) uchwały budżetowej Gminy Świdnica na rok 2013.
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że jeszcze na ostatnich komisjach
trwały prace nad projektem budżetu, by go dopracować i dopasować do realiów.
Dochody na 2013 rok planowane są w kwocie 20 886 640 zł, wydatki na kwotę
19 321 569 zł, nadwyżka budżetowa w kwocie 1 565 071 zł, która zostanie
przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach Rady Gminy.
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Skarbnik gminy Maria Sosnowska odczytała treść uchwały Nr 637/2012 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 30
listopada 2012r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świdnica
projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2013. Skład Orzekający RIO
pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Wójta Gminy Świdnica projekt
uchwały budżetowej.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3)

przedstawienie opinii komisji rady gminy

Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
Sportu i Rekreacji na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały
jednomyślnie pozytywnie.
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Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego oraz Komisja Mienia
i Budżetu przyjęły projekt uchwały pozytywnie.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że przez radnych został przyjęty kompromis. Jeśli
pozostałby pierwszy projekt budżetu, zakładający niewielkie podwyżki podatków,
(podwyżki poniżej inflacji) oraz kompletny „wypoczynek inwestycyjny”, to
oznaczałoby to wolę nieskorzystania z zewnętrznego dofinansowania, które byłyby
Gminie przyznane.
Wszystkim było trudno zrezygnować z kilku milionów złotych, ale żeby po nie
sięgnąć, trzeba zapewnić wkład własny. Stąd wziął się dylemat - albo obciążyć
mieszkańców większymi podatkami i skorzystać z pieniędzy unijnych lub nie
podnosić podatków i nie robić nic.
Ustalono wspólnie na połączonych komisjach, by szukać dodatkowych 400 tys. zł.
Ta kwota w budżecie daje szanse, że podstawowe inwestycje przy pomocy
pieniędzy unijnych mogą zostać wykonane. Planowane do realizacji inwestycje to
rewitalizacja i powiększenie zbiornika wodnego w Świdnicy, rurociąg tłoczny w ul.
Bunkrowej oraz budowa sieci magistralnej wodno-kanalizacyjnej na działkach
gminnych w Słonem, remont drogi w Słonem. Przyjęty kompromis stwarza szansę
dalszego rozwoju gminy.
Przewodniczący Komisji Mienia i Budżetu Maciej Białek powiedział, że mamy
czas kryzysu i jest to budżet kryzysu. Wprawdzie na pierwszej stronie projektu
uchwały jest zapisana nadwyżka budżetowa, ale będzie ona przeznaczona na spłatę
kredytu. W przypadku, gdy uzyskany dofinansowanie na remont drogi w Słonem
to trzeba będzie zaciągnąć kolejny kredyt. Sytuacja jest dość trudna, budżet jest
trudny.
Gmina sporo inwestycji zrealizowała nie podnosząc podatków. Przez jakiś czas
podwyżki zostały zaniechane.
Radny powiedział, że przy okazji dyskusji na temat podniesienia podatków doszedł
do wniosku, że za długo radni czekali z podwyżką podatków. Przez szereg lat
podatki nie były praktycznie podnoszone. Przez te lata może sytuacja finansowa
mieszkańców była troszkę lepsza, natomiast teraz praktycznie konieczna podwyżka
podatków zbiegła się z takim kryzysowym rokiem. Dlatego w przyszłości trzeba by
było podnosić podatki o jakiś procent powyżej wskaźnika inflacji.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej powiedział, że podniesione podatki
prawdopodobnie nie jedną rodzinę uderzą po kieszeni w sposób dosyć znaczny. Nie
mniej jednak, był do wynegocjowania pewien kompromis. Uważa, że udało się
wypracować w sposób łagodny.
Te inwestycje, które nie były planowane w pierwszym projekcie budżetu, zostały
wprowadzone do tego nowego budżetu. Największą inwestycją będzie rozbudowa
zbiornika wodnego, która była planowana od wielu lat. Obecnie są możliwości
uzyskania zewnętrznego dofinansowania.
Projekt budżetu na 2013 nie jest budżetem, który napawałby nas dużym
optymizmem, ale uważa, że jest on niezły, na miarę możliwości gminy.

4

Do projektu budżetu nie wprowadzono żadnych poprawek, w związku z tym
punkty od nr 4 do nr 8 nie były omawiane.
9) głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica
na rok 2013?”
11 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych, przy 4 głosach „wstrzymujące się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXVI/163/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 20132028.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Świdnica na lata 2013-2028?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXVI/164/12 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
Ad 5. Wolne wnioski i informacje.
Radna Agata Białkowska poinformowała, że jej projekt pt. „Polska Cyfrowa
Równych Szans”, został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji. Radna powiedziała, że przedstawi więcej informacji, jak dojdzie już do
realizacji projektu.
Poinformowała, że będzie mogła realizować projekt na terenie całej gminy,
dostanie środki na zakup odpowiedniego sprzętu, żeby w każdej wsi móc
realizować ten projekt i uczyć ludzi korzystania z internetu.
Projektów takiego typu pozytywnie ocenionych w całej Polsce jest ok. 200.
Sołtys wsi Drzonów Elżbieta Noga powiedziała, że była u niej pani, która była
zainteresowana otwarciem przedszkola w Drzonowie. Były prowadzone rozmowy,
zostały zebrane od mieszkańców ankiety dotyczące przyjęcia dzieci do przedszkola
i poza tym nic więcej nie wiadomo. Sołtys poprosiła o więcej informacji na temat
powstania przedszkola w Drzonowie.
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Wójt odpowiedział, że szczegółowych informacji nie zna, ale wie, że chodzi o punkt
przedszkolny. Zainteresowana pani zgłosiła się do Urzędu Gminy, a
wójt
skonsultował
to
z
przedstawicielami
lokalnych
społeczności,
m.in.
z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Kmiecikiem.
Wójt wyraził zgodę, w imieniu Gminy Świdnica – właściciela zarządzającego tym
obiektem, by taki punkt mógł powstać.
Prowadzone są rozmowy z kilkoma podmiotami, które są zainteresowane
utworzeniem przedszkola niepublicznego na terenie gminy. Wójtowi i radnym
zależy, by dla jak największej ilości dzieci stworzyć dobre warunki w przedszkolu na
terenie gminy.
Jeden z takich podmiotów stara się o otwarcie takiego punktu przedszkolnego
w Świdnicy w budynku pana Przykazy.
Wójt zapowiedział, że Gmina nie dołoży żadnych środków na remont lub
modernizację budynków przeznaczonych na przedszkola niepublicznego. Te
podmioty będą musiały przekazać na ten cel swoje środki.
Sołtys wsi Drzonów zapytała, czy jak powstanie przedszkole w Świdnicy, to czy
przedszkole w Słonem będzie zlikwidowane.
Wójt powiedział, że jeżeli powstanie w Świdnicy przedszkole z punktem
przedszkolnym, to nie ma potrzeby i nie ma żadnego uzasadnienia utrzymywania
gminnych oddziałów w Słonem i w Świdnicy.
Jeżeli któryś z tych podmiotów otworzy oddział z warunkami lepszymi niż
w gminnych oddziałach przedszkolnych, nie będzie ograniczenia czasowego, a 5
godzin będzie nieodpłatne, nie ma uzasadnienia, żeby funkcjonowały na terenie
gminy wszystkie oddziały publiczne i niepubliczne.
Jeżeli powstanie przedszkole niepubliczne to odpowiednio wcześniej należy
rozpocząć wymaganą procedurę likwidacji oddziałów przedszkolnych. Procedurę
należy rozpocząć od przyjęcia uchwały o zamiarze likwidacji. Procedurę likwidacji
można przerwać. O postępie spraw będą radni informowani na bieżąco.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kmiecik poinformował, że prowadzi
rozmowy z dwoma stowarzyszeniami, które pozyskały środki unijne na utworzenia
przedszkola na terenie gminy Świdnica. Jedno z tych stowarzyszeń jest
zainteresowane otwarciem przedszkola w Drzonowie. Nie wiadomo tylko, czy jest
wystarczająca ilość dzieci. Rozmowy ciągle trwają, o szczegółach będzie
informował.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy powiedział, że konkurs na realizacje zadań ze
sfery pożytku publicznego ogłasza również Urząd Marszałkowski i tam procedura
jest o wiele prostsza niż w Gminie Świdnica. Zapytał, czy konieczne są
zaświadczenia, które do tej pory były wymagane przez Urząd Gminy i czy nie
można uprościć procedury.
Skarbnik gminy Maria Sosnowska powiedziała, że jest powołana Komisja, która
zajmuje się ocenianiem ofert i to komisja decyduje, jakie dodatkowe dokumenty są
wymagane.
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Wójt Adam Jaskulski uważa, że wniosek wiceprzewodniczącego o uproszczenie
procedur jest zasadny.
Ad 6. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady dwudziestej szóstej
sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Równicka

Eliasz Madej
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