PROTOKÓŁ NR XXXII/2013
z trzydziestej drugiej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 29 maja 2013r.
W dniu 29 maja 2013r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy ul.
Ogrodowej Nr 37 odbyła się trzydziesta druga sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 800, zamknięcia obrad: 915.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył trzydziestą drugą sesję Rady
Gminy Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, pracowników
Urzędu i gości.
Stwierdził prawomocność obrad, z uwagi na obecność wymaganego quorum.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
Obecnych było 14 radnych. Nieobecny: radny Rafał Adamczak
Przewodniczący poinformował o zmianie w porządku obrad. W punkcie 7 „Podjęcie
uchwał w sprawie:” dodano ppkt f o treści: „Podjęcie uchwał w sprawie
wyrażenia zgody na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja
budynków oświatowych Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno –
prywatnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 – 2013 oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków”.
Wójt Adam Jaskulski wyjaśnił, że jest pilna potrzeba podjęcia tej uchwały w celu
udokumentowania, że Gmina Świdnica będzie dysponowała określonymi środkami
finansowymi w przypadku dofinansowania inwestycji ze środków Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Bez tego istnieje prawdopodobieństwo, że
starania Gminy o dofinansowanie środkami unijnymi mogłoby być zagrożone.
W budżecie zadanie kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych
jest wykazane, ale to jest za mało. Chodzi o to by wskazać, że te środki będą
w ilości wystarczającej.
Przewodniczący poddał pod głosowanie „Kto jest za przyjęciem porządku obrad po
zmianach”
14 głosów - „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Proponowany porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski i informacje.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wniosek Pana Janusza Wróblewskiego o zmianę studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica.
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6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdnicy za 2012 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchylenia uchwały w sprawie kompleksowej termomodernizacji
budynków komunalnych na terenie gminy Świdnica;
b) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2013;
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. Gminnego Ośrodka
Kultury w Świdnicy;
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za rok 2012
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za rok
2012;
e) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica za 2012 rok.
f) wyrażenia
zgody
na
realizację
projektu
„Kompleksowa
termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Świdnica w formule
partnerstwa publiczno – prywatnego” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz
zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków
8. Zamknięcie obrad.
Ad 3. Wolne wnioski i informacje.
Pani Małgorzata Kotlarska mieszkanka Słonego zwróciła się o pomoc
w załatwieniu sprawy związanej z oczyszczaniem rowu w Słonem. Po każdej
ulewie, również po wczorajszej(28.05.13r.) woda rozmywa skarpy rowu oraz nanosi
śmieci i liście, które zatrzymują się na kratce założonej przez sąsiada
i woda wylewa się na jej podwórko. Sprawa była zgłaszana już do Urzędu Gminy,
co rok dostarczana jest nowa dokumentacja fotograficzna dokumentująca szkody po
ulewnych deszczach.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej powiedział, że skutki wczorajszej ulwy
widoczne są również w Świdnicy, w niektórych miejscach mogło dojść do zarwania
skarpy. Zwrócił się do Wójta, by udzielił informacji w tej sprawie.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że zmienia się klimat i niestety takie sytuacje
będą się powtarzać coraz częściej. Takie sytuacje zmuszają również do zmiany
myślenia o kierunkach rozwoju Gminy i prowadzonych inwestycji. Zachodzi
konieczność lobbowania wszystkich środowisk: samorządowych, politycznych
i społecznych, w kierunku przekonania Zarządu Województwa Lubuskiego, by
zmienić mentalność i nastawienie. Zarządowi Województwa i pani Marszałek
wydaje się, że województwo jest tak rozwinięte, że ważne są teraz tylko
technologie innowacyjne.
Niestety drogi się sypią, brakuje środków sprawy takie, jak zgłoszone przez panią
Kotlarską. Takich sytuacji na terenie gminy było wczoraj więcej, zarówno
w Świdnicy, jak i w innych miejscowościach. Zalane zostały posesje m.in. na ul.
Ogrodowej i ul. Drzymały. Drogami gruntowymi płynęła woda doszczętnie je
niszcząc, zalewając również przepusty nad rowami.
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Wójt uważa, że wielkim błędem społeczeństwa gminy Świdnica była swego czasu
rezygnacja ze spółek wodnych. Istnienie spółek wodnych pozwalało na uzyskanie
dofinansowania. Na dzień dzisiejszy również jest możliwe uzyskanie
dofinansowania ze źródeł centralnych poprzez Urząd Wojewódzki, ale poprzez takie
spółki.
Wójt powiedział, że przyjmuje zgłoszenie pani Kotlarskiej. Zwrócił się do Kierownik
Referatu Gospodarki, by po sesji była to kolejna posesja do zwizytowania.
Wójt przekazał informacje dotyczące ośrodka zdrowia w Koźli. Doktor Tyliszczak ze
względu na stan zdrowia nie chce inwestować w ośrodek w Koźli. Są wskazania
Sanepidu, że pewne rzeczy należy zrobić, a pan Tyliszczak, zapewne przez małą ilość
pacjentów i stan zdrowia, nie bardzo chce współfinansować ten remont.
W takiej sytuacji dla dobra mieszkańców Wójt uważa, że Gmina powinna ten
remont przeprowadzić, zwrócił się do Skarbnika, o wskazanie na ten cel środków.
W przypadku, gdy nie zostanie przeprowadzony remont ośrodek zostanie
zamknięty, a wtedy wina spadnie na Gminę, nie na lekarza, który prowadzi
praktykę prywatną na swój rachunek.
Zwrócił się do Sekretarza i Skarbnika, by jego decyzje przekazać panu Tyliszczakowi,
że będzie szukać środków, żeby niezbędny zakres prac wykonać w jak najszybszym
czasie.
Wójt poinformował, że były prowadzone bardzo szeroko konsultacje społeczne
w sprawie zamiaru zamknięcia oddziałów przedszkolnych w Słonem i w Świdnicy.
Było tłumaczone, że są to konsultacje, a podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji to
pierwszy, niezbędny krok do ich przeprowadzenia. Nie wszyscy to w ten sposób
odebrali, ale taki charakter te konsultacje miały.
Wójt poinformował, że nie przedstawi Radzie Gminy projektu uchwały o
zamknięciu oddziałów przedszkolnych. Po przeprowadzonych konsultacjach uważa,
że rodzice obdarzyli wielkim zaufaniem Gminę i chcą by te oddziały jeszcze
funkcjonowały. W takiej sytuacji wolę rodziców trzeba uszanować.
Jeżeli ze strony Rady była by potrzeba dyskutowania na ten temat, to jak
najbardziej można, ale Wójt zaznaczył, że ze swojej strony inicjatywy o likwidacji
oddziałów przedszkolnych nie przedstawi.
Wójt poinformował, że w ramach konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania –
usługi społeczne” przedstawił gminny projekt koordynowany przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej i Kierownik Annę Mierzwę jako wyróżniające się
zadanie. Wiadomo już, że zadanie profilaktyka raka piersi została nominowana do
finału, niedługo rozstrzygnięcie. Pogratulował Kierownik GOPS-u.
Sołtys wsi Piaski Danuta Janek zapytała, czy wiadomo kiedy zostaną
doprowadzone do stanu używalności drogi gruntowe po badaniach geologicznych.
Mieszkańcy nie mogą korzystać z tych dróg, ponieważ po badaniach są w fatalnym
stanie.
Wójt poinformował, że prowadzone są ponad kwartał rozmowy z firmą, Gmina
wyliczyła koszty, jakie nakłady są potrzebne do przywrócenia tych dróg do stanu
używalności. Po serii spotkań firma GXplore nie wyraziła zgody na przekazanie

3

środków, pojęła się naprawy we własnym zakresie i niestety, ale wygląda na to, że
Gmina będzie musiała złożyć sprawę do Sądu. Trudno rozmawia się z tą firmą.
Zwrócił się do Kierownik Referatu Gospodarki, żeby przekazać informacje
o niewiarygodności firmy innym samorządom, by zwracały uwagę na stan
techniczny dróg i byli rygorystyczni w egzekwowaniu swoich praw.
Radny Wiesław Krzesiński powiedział, że po zimie drogi powiatowe zostały
połatane ale tylko do Grabowca, o Lipnie już zapomniano.
Wójt zwrócił się do radnego o pomoc poprzez zebranie podpisów mieszkańców
popierających starania o poprawę stanu drogi. Działania Gminy w takich sprawach
nie przynoszą efektu.
Radny Wiesław Krzesiński zgłosił, że nad placem zabaw w Lipnie przechodzi linia
telefoniczna T.P. SA. Wcześniej stał tam słup, ale przechylił się i TP SA słup zabrało,
pozostawiając wiszące przewody nad placem. Nie można wjechać na ten teren,
nawieść piachu, by go wyrównać. Temat ten ciągnie się już od dwóch miesięcy.
Wójt zwrócił się do Kierownik Referatu Gospodarki o zapisanie i monitorowanie
sprawy.
Pan Tadeusz Kaczmarczyk ze Świdnicy zgłaszał już wcześniej do Urzędu Gminy
konieczność przycięcia konarów drzew na cmentarzu. Zapytał, czy będzie to
wykonane jeszcze w tym roku.
Wójt odpowiedział, że będzie możliwe wykonane to do jesieni lub wcześniej.
Poprosił panią Mariolę Wiśniewską o przekazanie zgłoszenia osobie
odpowiedzialne merytorycznie za sprawę.
Sołtys wsi Drzonów Elżbieta Noga poinformowała, że wycięto drzewa wokół
cmentarza i teraz widać w jakim stanie jest ogrodzenie – poprzewracane słupki,
podziurawiona siatka. Ogrodzenie należy wymienić, ponieważ zwierzęta będą
przechodziły na cmentarz.
Wójt zaproponował, by zadanie to zgłosić do przyszłorocznego budżetu, ponieważ
w obecnym nie było zaplanowane. Zwrócił się do Pani Marioli Wiśniewskiej
o zapisanie tego zadania.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zapytał,
z deklaracjami dotyczącymi opłat za wywóz odpadów.

czy

były

problemy

Inspektor Zakładu Usług Komunalnych Mariola Wiśniewska odpowiedziała, że
deklaracje wypełnione przez mieszkańców zostały zwrócone do Zielonogórskiego
Związku Gmin; również te, które nie zostały odebrane z ZUK-u. Związek będzie
wysyłał do tych osób deklaracje.
Ad 4. Interpelacje i zapytania radnych.
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Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.
Ad 5.Wniosek Pana Janusza Wróblewskiego o zmianę studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej poinformował, że pan Janusz
Wróblewski został zaproszony na posiedzenie Komisji Rolnictwa, przedstawił swoje
argumenty dotyczące wniosku, który złożył. Radni szczegółowo zapoznali się ze
sprawą na komisjach.
Przewodniczący poddał pod głosowanie: ”Kto jest za odrzuceniem wnioskiem pana
Janusza Wróblewskiego o zmianę studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica?”
9 głosów – „za, bez głosów przeciwnych, 5 głosów – „wstrzymujących się”
Przewodniczący Eliasz Madej stwierdził, że wniosek pana Janusza Wróblewskiego
został odrzucony.
Przewodniczący poddał pod głosowanie: „Kto jest za upoważnieniem
Przewodniczącego Rady do podpisania odpowiedzi dla pana Janusza
Wróblewskiego?
14 głosów „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Ad 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdnicy za 2012 rok.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie. Zostało ono
omówione na posiedzeniach komisji.
Komisja Mienia i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju
Lokalnego na wspólnym posiedzeniu przyjęły sprawozdanie bez uwag.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rewizyjna przyjęły sprawozdanie bez uwag.
Do sprawozdania nie wniesiono uwag i przyjęto przez aklamacje.
Ad 7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchylenia uchwały w sprawie kompleksowej termomodernizacji budynków
komunalnych na terenie gminy Świdnica
Komisja Mienia i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju
Lokalnego na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
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Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rewizyjna przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie: „Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXII/186/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.

b) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2013
Komisja Mienia i Budżetu 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 Rewizyjna przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie: „Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXII/18713 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. Gminnego Ośrodka
Kultury w Świdnicy
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była omawiana na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
Sportu i Rekreacji oraz na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt 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:
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„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2012r. Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XXXII/188/13 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
Przerwa.
Ad 7.Podjęcie uchwał w sprawie:
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za rok 2012 wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za rok 2012
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była omawiana na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
Sportu i Rekreacji oraz na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt 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 zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Świdnica za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Świdnica za rok 2012?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XXXII/189/13 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
e) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica za 2012 rok
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek odczytał protokół
z posiedzenia komisji z dnia 7 maja 2013r., w którym komisja wyraziła następującą
opinię: „budżet gminy został zrealizowany zgodnie z postanowieniami uchwały
budżetowej i obowiązującymi zasadami gospodarki finansowej, sposób wykonania
budżetu jest zgodny z celami Gminy oraz uchwałami Rady Gminy. Pozytywnie
opiniuje również informację o stanie mienia komunalnego Gminy Świdnica oraz
przebieg wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 rok.
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Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Świdnica”.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę Nr 297/2013 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Świdnica o udzielenie Wójtowi Gminy Świdnica
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok. Regionalna Izba
Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej odczytał treść projektu uchwały
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica za rok 2012r. Powiedział, że
absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowych działań finansowych i to przede
wszystkim jest oceniane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Zapytał, czy są dodatkowe pytania. W związku z tym, że dodatkowych pytań nie
było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Świdnica za 2012 rok?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała XXXII/190/13 została przyjęta jednomyślnie
przez Radę Gminy Świdnica.
f) wyrażenia zgody na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja
budynków oświatowych Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno –
prywatnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007 – 2013 oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków
Przewodniczący przypomniał, że na początku sesji Wójt wyjaśnił potrzebę przyjęcia
tej uchwały. W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący
poddał pod głosowanie: „Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków
oświatowych Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno – prywatnego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXII/191/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.
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Ad 8. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zaprosił na kolejną sesję Rady Gminy,
która odbędzie się 26 czerwca. Przewodniczący zamknął obrady trzydziestej drugiej
sesji Rady Gminy.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Równicka

Eliasz Madej
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