PROTOKÓŁ NR XXVII/2013
z dwudziestej siódmej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 30 stycznia 2013r.
W dniu 30 stycznia 2013r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy ul.
Ogrodowej Nr 37 odbyła się dwudziesta siódma sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 1400, zamknięcia obrad: 1450.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
Obecnych było 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył dwudziestą siódmą sesję
Rady Gminy Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów,
pracowników Urzędu.
Stwierdził quorum, a tym samym prawomocność obrad.
Do porządku obrad wniesiono zmiany – punkt „Wolne wnioski i informacje”
wprowadzono przed punktem „Interpelacje i zapytania radnych”.
Porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 listopada 2012r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych na terenie
gminy Świdnica;
b) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2013;
c) skargi Pana Jana Keklak na zaniedbywanie działań przez Wójta Gminy
Świdnica.
7. Zamknięcie obrad.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 listopada 2012r.
Do protokołu z sesji z dnia 28 listopada nie wniesiono uwag. Protokół został
przyjęty przez aklamację.

Ad 4. Wolne wnioski i informacje.
Sołtys wsi Świdnica Wanda Wojtkowiak poinformowała o spotkaniu sołtysów
i członków rad sołeckich, które odbyło się 12 stycznia w Radomi. Podziękowała
radzie sołeckiej z Radomi oraz pani sołtys Elwirze Nadstoga za zorganizowanie
spotkania i wręczyła sołtys list z podziękowaniami.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek
pogratulował
organizatorom finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowanego po
raz pierwszy w Świdnicy.
Radna Bogumiła Hajdasz powiedziała, że niedawno zakończył się projekt
dotyczący edukacji zdrowotnej. W imieniu pań biorących udział w projekcie
podziękowała za zorganizowanie spotkań w ramach projektu.
Wójt zwrócił się sołtysów i radnych, by brali udział w tego typu spotkaniach oraz
przekazywali mieszkańcom wiedzę o realizowanych programach. Mieszkańcy
powinni korzystać z programów organizowanych na terenie gminy.
Wójt poinformował, że Zastępca wójta Arisa Jaz zgłosiła Gminę Świdnica do
konkursu „Innowacja gmina”. Gmina w swojej kategorii została laureatem
konkursu, jedną z trzech najlepszych gmin w Polsce.

Ad 4.Interpelacje i zapytania radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kmiecik powiedział, by uaktualnić
nową stronę internetową w części dotyczącej stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że strona jest jeszcze w trakcie budowy. Może
powinny działać dwie strony jednocześnie – stara i nowa, ale byłoby to też
uciążliwe, ponieważ trzeba by było dwie jednocześnie obsługiwać. Uwagi radnego
są słuszne. Obecny okres jest dosyć ciężki, ponieważ wprowadzane są nowe
procedury e-Urzędu i jest dużo innych pilnych spraw.
Przewodniczący Komisji Mienia i Budżetu zapytał, czy są jakieś nowe informacje
w sprawie przedszkola w Świdnica.
Wójta Adam Jaskulski odpowiedział, że odbyło się kolejne spotkanie w sprawie
otwarcia niepublicznego przedszkola w Świdnicy. Poprosił Kierownika Zespołu ds.
Placówek Oświatowych Krzysztofa Stefańskiego o przekazanie najważniejszych
informacji i dotychczasowych ustaleń. Poinformował, że Przewodnicząca Komisji
Oświaty Teresa Przykuta również bierze udział w spotkaniach dotyczących otwarcia
przedszkola.
Kierownik Zespołu ds. Placówek Oświatowych Krzysztof Stefański poinformował,
że odbyły się trzy robocze spotkania, w których uczestniczył Wójt, Zastępca wójta,
Przewodnicząca Komisji Oświaty oraz przedstawiciele niepublicznych podmiotów,
którzy podjęli już bardzo poważne kroki, żeby placówki niepubliczne powstały na
terenie gminy Świdnica. Będą to dwie placówki niepubliczne – punkt przedszkolny
i przedszkole niepubliczne. Placówki te będą umiejscowione w budynku, obecnie
centrum konferencyjnym „Ikar”. Właścicielem obiektu jest Pan Przykaza.
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Na spotkaniu, które odbyło się w dniu 29 stycznia obecni mogli ujrzeć zarys tych
placówek, przedstawiony został statut niepublicznego przedszkola oraz zasady
funkcjonowania punktu przedszkolnego, który będzie przez dwa lata finansowany
z projektu unijnego.
Łącznie będzie 140 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkola ostatni raz
obejmują 6-latków, ponieważ od 2014 roku 6-latki będą już chodziły do szkoły.
Umówiono się na kolejne spotkanie. Przewodnicząca Komisji Oświaty miała
możliwość zobaczenia obiektu, który będzie przeznaczony na przedszkole.
Kierownik ZPO poinformował o procedurze likwidacji istniejących oddziałów
przedszkolnych. Wójt gminy wystąpił do związków zawodowych o zaopiniowanie
projektów uchwał o zamiarze likwidacji oddziałów przedszkolnych w Słonem
i w Świdnicy. Rada gminy musi podjąć uchwałę do końca lutego. Następną
uchwałą może być uchwała o likwidacji oddziałów.
Wójt Adam Jaskulski uzupełnił, że ostateczna uchwała o likwidacji oddziałów
może być podjęta, ale nie musi. Radni zadecydują patrząc na to wszystko, jak to
będzie zorganizowane.
Kierownik Zespołu ds. Placówek Oświatowych Krzysztof Stefański powiedział, że
jeżeli nie wystąpią okoliczności niesprzyjające, to Gmina będzie miała placówkę
przedszkolną z prawdziwego zdarzenia, o standardzie może nawet wyższym niż
placówki miejskie, a z ceną wyjściową na pewno niższą niż w placówkach
niepublicznych miejskich.
Wójt powiedział, że pierwsze 5 godzin będzie nieodpłatne. Planowane jest otwarcie
w przyszłym roku żłobka. Może będzie tak, że mieszkańcy Zielonej Góry, którzy
związani są ze Świdnicą np. poprzez pracę, będą swoje dzieci przywozić do
przedszkola w Świdnicy ze względu na ceny, ponieważ prawdopodobnie będą
sporo niższe niż w Zielonej Górze.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta uzupełniła, że godziny otwarcia
przedszkola będą dostosowane do potrzeb rodziców.
Założyciele placówki niepublicznej gwarantują pracę dla nauczycieli dotychczas
zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w Świdnicy i w Słonem oraz dla
pracowników obsługi. Powstająca placówka będzie większa, będzie potrzeba
zatrudnienia większej ilości ludzi, dlatego więcej osób znajdzie zatrudnienie.
Radna Bogumiła Hajdasz powiedziała, że podobno w Zielonej Górze za jeden
przystanek płaci się 5 groszy od zatrzymania. Zapytała, czy jest możliwość, by
wyegzekwować jeszcze jeden lub dwa przystanki w centrum Zielonej Góry dla
autobusów obsługujących pasażerów z terenu gminy Świdnica.
Wójt Adam Jaskulski poinformował, że na ten temat rozmowy trwają już od
dawna z Urzędem Miasta Zielona Góra. PKS cały czas stara się doskonalić sieć
przystanków, ale nie wiadomo, czy uda się wyegzekwować więcej.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta poinformowała, że zostały
przeprowadzone prace na odcinku drogi Piaski – Nowogród Bobrzański. Ustawione
zostały nowe znaki aktywne oraz poprawiono oznakowanie poziome.
W dniu dzisiejszym przewodniczący otrzymał pismo o etapach realizacji prac,
o które zabiega zespół radnych i sołtysów.
Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie zgłaszana jeszcze jedna
sprawa, o której poinformuje radna Magdalena Zamiatała.
Radna Magdalena Zamiatała powiedziała, że zostanie przygotowane pismo do
GDDKiA w sprawie przestawienia znaków odwołujących przed lewoskrętem na
Piaski – ograniczenia prędkości do 70 km/h oraz zakazu wyprzedzania.
Najbezpieczniejszym
rozwiązaniem
byłoby
odwołanie
tych
znaków
skrzyżowaniem, a nie znakami. Znak „Wypadki” powinien również objąć zjazd na
Piaski. Zespół radnych i sołtysów zwróci się także o podświetlenie znaku
lewoskrętu na Piaski.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o otrzymanym z GDDKiA piśmie
dotyczącym oświetlenia skrzyżowania między Słonem a Wilkanowem.
W najbliższym czasie skrzyżowanie nie będzie oświetlone. GDDKiA informuje
o planach przebudowy skrzyżowania, więc obecnie nie będzie ustawione tam
oświetlenie.
Radny Tomasz Piwkowski zapytał o odcinek drogi w Świdnicy od apteki
w stronę krzyżówki na Ochlę. Na tym odcinku były prowadzone prace instalacyjne.
Po tych pracach droga się zapada. Zapytał, czy wykonawca robót będzie to
naprawiał, czy będzie dalej coś robione.
Wójt Adam Jaskulski odpowiedział, że było to już zgłaszane kilkukrotnie do
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na razie ZDW nie naprawia usterek, ponieważ
planuje kompleksową modernizację tego odcinka. Nie wiadomo niestety, kiedy to
nastąpi. Modernizacja ma objąć odcinek drogi od Ochli przez Świdnicę.
Radny Tomasz Piwkowski zapytał, czy są prowadzone jakieś działania, by
naprawić drogi w Letnicy po budowie sieci kanalizacyjnej.
Wójt odpowiedział, że przez pewien okres Gmina nie miała od kogo żądać
naprawy dróg, ponieważ wykonawca robót zmarł. W tej chwili wiadomo, że są
następcy prawni i Referat Gospodarki Urzędu Gminy przygotował już pismo
zobowiązujące te osoby do naprawy usterek. Sprawa jest konsultowana
z radcą prawnym.
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6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych na terenie
gminy Świdnica.
Wójt Adam Jaskulski wniósł autopoprawkę do treści uchwały. W § 1 po słowach
„Przyjmuje się do realizacji w zakresie termomodernizacji” dopisać „oraz
modernizacji budynków”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego na
wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 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 kompleksowej termomodernizacji
budynków komunalnych na terenie gminy Świdnica z autopoprawką zgłoszoną
przez Wójta.?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXVII/165/13 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
b) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2013.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego na
wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 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 2013?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXVII/166/13 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
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c) skargi Pana Jana Keklak na zaniedbywanie działań przez Wójta Gminy
Świdnica.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek poinformował, że projekt
uchwały został przygotowany na posiedzeniu komisji. Zapoznał radnych z treścią
uchwały i uzasadnienia.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego na
wspólnym posiedzeniu przyjęły pozytywnie projekt uchwały przy jednym głosie
wstrzymującym się.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Mienia i Budżetu przyjęły pozytywnie 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 skargi Pana Jana Keklak na
zaniedbywanie działań przez Wójta Gminy Świdnica?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych, 1 głos – „wstrzymujący się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXVII/167/13 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
Wójt Adam Jaskulski poinformował o wniosku złożonym przez część mieszkańców
ul. Bunkrowej. Zwrócili się o zamontowanie ekranów dźwiękoszczelnych, ponieważ
praca oczyszczalni jest dla nich uciążliwa.
Został udzielona odpowiedź, że wniosek wpłynął za późno, ponieważ wnioski do
budżetu składa się do końca września.
Poinformował o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania Między Odrą
a Bobrem. Dwa wnioski z „Odnowy wsi” zostały złożone z terenu gminy Świdnica
przez OSP Letnica oraz stowarzyszenie Nasza Radomia. Uzyskały pozytywną
weryfikację.
Również w ramach tzw. „małych projektów” pozytywną weryfikację przeszły
projekty Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie oraz stowarzyszenia
z Buchałowa.
Przewodniczący Eliasz Madej powiedział, że cześć stowarzyszeń z terenu gminy
liczy na pomoc ze strony Urzędu Gminy w formie pożyczki na realizację projektów.
Refundacja środków na realizację projektu zostaną zwrócone przez Urząd
Marszałkowski, ale to długo trwa. Stowarzyszenia potrzebują środki na realizację,
a te małe stowarzyszenia nie mają takich wkładów własnych.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że w budżecie są przewidziane na to środki,
a w razie większego zapotrzebowania razem z Zastępcą wójta oraz Skarbnikiem
będzie się starał o zabezpieczenie środków finansowych na pożyczki dla
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stowarzyszeń. Gmina Świdnica jest jedną z niewielu, który taki system pożyczkowy
dla stowarzyszeń uruchomiła.
Ad 6. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady dwudziestej siódmej
sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Równicka

Eliasz Madej
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