PROTOKÓŁ NR XXXI/2013
z trzydziestej pierwszej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 24 kwietnia 2013r.

W dniu 24 kwietnia 2013r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy ul.
Ogrodowej Nr 37 odbyła się trzydziesta pierwsza sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 1300, zamknięcia obrad: 1500.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył trzydziestą pierwszą 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 15 radnych.
Przewodniczący poinformował, że przed sesją Pan Janusz Wróblewski złożył ustnie
wniosek o wycofanie jego sprawy z porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy
Świdnica. Pan Wróblewski poprosił, by przełożyć sprawę na kolejną sesję,
ponieważ nie ma jeszcze pełnej wiedzy, chce swoją wiedzę w tym temacie
poszerzyć.
Przewodniczący zaproponował, by Przewodnicząca Komisji Rolnictwa zaprosiła
Pana Wróblewskiego na posiedzenie komisji, kiedy jego wniosek będzie ponownie
rozpatrywany.
Przewodniczący poddał pod głosowanie: „Kto jest za przyjęciem porządku obrad
uwzględniający wniosek pana Janusza Wróblewskiego o wycofanie jego sprawy?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Wykreślono z porządku obrad punkt 8 „Wniosek Pana Janusza Wróblewskiego
o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Świdnica.”
Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 marca 2013r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.
7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Świdnica na lata 2010-2020.
8. Podjęcie uchwał:
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a) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
b) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2013.
9. Zamknięcie obrad.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 marca 2013r.
Do protokołu z sesji w dniu 27 marca nie wniesiono uwag. Protokół został przyjęty
przez aklamację.
Ad 4. Wolne wnioski i informacje.
Radny Jan Bitka zgłosił, że na ulicach w Świdnicy i w Wilkanowie zalegają spore
ilości piasku, który pozostał po zimie. Czy można go uprzątnąć?
Wójt gminy Adam Jaskulski poinformował, że uprzątnięcie piasku z ulic
w Świdnicy zostało już zlecone. Powinno to zostać wykonane w najbliższych
dniach. Wcześniej prace nie mogły być wykonane ze względu na warunki
pogodowe.
Sołtys wsi Drzonów Elżbieta Noga poinformowała, że w Drzonowie był pożar
domu wielorodzinnego. Spaliło się mieszkanie na piętrze, natomiast mieszkanie na
parterze zostało zalane. Zwróciła się do radnych i sołtysów o pomoc dla tych
rodzin. Potrzebne są materiały budowlane, meble, ubrania. Sołtys poinformowała,
że współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz proboszczem.
Wójt Adam Jaskulski dodał, że od początku rodziny otrzymały pomoc z Gminy
poprzez GOPS, ale każda dodatkowa pomoc jest potrzebna.
Sołtys wsi Słone Wanda Ławniczak zaprosiła na imprezę integracyjno - sportową,
która odbędzie się 3 maja o godzinie 12.00 na boisku w Słonem. Imprezę organizuje
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych.
Sołtys wsi Drzonów Elżbieta Noga poinformowała o imprezie organizowanej przez
Lubuskie Muzeum Wojskowe pn. ”Europejska Noc Muzeów”, która obędzie się 18
maja w godzinach od 19.00 do 1.00.
Radna Agata Białkowska poinformowała, że projekt „Kiosk internetowy
w Buchałowie” został już do końca zrealizowany. Zaprosiła chętnych do
odwiedzenia Buchałowa i przekonania się, jak taki kiosk internetowy działa.
Sołtys Elżbieta Noga zapytała, czy droga w stronę cmentarza w Drzonowie zostanie
naprawiona. Droga po zimie jest w fatalnym stanie. Mostek przy drodze
wojewódzkiej został naprawiony, ale dalej jest ciężko przejechać. Zapytała również,
czy jest możliwość utworzenia parkingu przy cmentarzu.
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Wójt Adam Jaskulski odpowiedział, że jeżeli chodzi o stan drogi, to pracownicy
Referatu Gospodarki sprawdzą to i w jakimś zakresie zrobią. Natomiast w obecnej
chwili nie stać gminy na to, by zrobić parking, nawet przy Urzędzie Gminy.
Sołtys Elżbieta Noga powiedziała, że mieszkańcy mogą zrobić to sami, ale
konieczne jest wycięcie drzew przy cmentarzu.
Wójt powiedział, że należy złożyć wniosek o wydanie zgody na wycięcie drzew.
Należy ustalić, na czyjej działce rosną drzewa. Jeżeli drzewa nie mają więcej niż 10
i znajdują się na działce gminnej lat to wystarczy pisemna zgoda Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych.
Poinformował, że Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Monika Gagatek będzie
na dłuższym zwolnieniu chorobowym, a w tym czasie zastępstwo będzie pełnić pan
Adam Stasiukiewicz.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kmiecik dodał, że konieczne jest też
wykonanie ogrodzenia cmentarza. Obecne ogrodzenie jest stare, zniszczone
i wymaga wymiany.
Wójt zaproponował, by zadanie to zgłosić do przyszłorocznego budżetu.
Przewodniczący Eliasz Madej zaapelował o wzmożenie czujności sąsiedzkiej
z uwagi na częste w ostatnim czasie kradzieże.
Sołtys Elżbieta Noga poinformowała, że w Drzonowie w kwietniu czterokrotnie
dokonano kradzieży kabli telefonicznych. Podczas ostatniej kradzieży zginęło 1,5 km
kabla.
Radna Bogumiła Hajdasz powiedziała, że po tym jak strażacy pobierają wodę
z hydrantu, później w domach z kranu leci brudna. Dodała, że Wójt obiecał, że
zbiornik będzie czyszczony.
Wójt poinformował, że zbiornik zostanie wyczyszczony wtedy, kiedy to będzie
technicznie możliwe. Na chwilę obecną Zakład Usług Komunalnych dokonuje po
awariach wypuszczania z sieci tej najgorszej, brudnej wody w porze nocnej. ZUK
chce dokończyć wymianę przyłączy na ulicy Długiej, po to by stary odcinek
całkowicie zaślepić i wtedy dokonać czyszczenia zbiornika. Kolejnym etapem będzie
czyszczenie sieci. Powinno to radykalnie poprawić sytuację.
Sołtys wsi Letnica Jan Janowski przekazał podziękowania od mieszkańców za
przywieziony tłuczeń do utwardzenia dróg i naprawę dróg.
Sołtys poinformował, że przy blokach w Letnicy było utworzone boisko sportowe.
Sprzęt na boisko zakupiono ze środków sołeckich. W marcu odbyło się spotkanie
rady sołeckiej i mieszkańców bloków, by wspólnie zagospodarowali boisko. Gmina
sporo środków przeznaczyła na zagospodarowanie tego terenu na boisko, została
nawieziona ziemia i posiana trawa.
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Obecnie niektórzy mieszkańcy bloków chcą, by boisko zostało utworzone w innym
miejscu pod lasem.
Sołtys poprosił o rozeznanie sprawy przez Kierownik Referatu Gospodarki. Działka
zaproponowana przez mieszkańców znajduje się pod linią wysokiego napięcia,
teren ten jest nierówny.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Dorota Cymbała ustosunkowała się do
wypowiedzi sołtysa. Mieszkańcy bloków stwierdzili, że bramki zostały zakupione
na boisko, które ma im służyć, dlatego uważają, że mogą z nich korzystać również
w innym miejscu.
Obecne boisko zlokalizowane jest przy drodze, konieczne byłoby wykonanie
ogrodzenia.
Radna uważa, że skoro bramki zostały już zakupione i jest plac, który wcześniej był
przez parę lat użytkowany, to dlaczego nie zgodzić się na zmianę miejsca.
Mieszkańcy bloków zwrócili się z prośbą do rady sołeckiej o wyrażenie zgody
i taką zgodę otrzymali. Radna powiedziała, że nie wie dlaczego sołtys mówi, że tej
zgody nie było.
Sołtys Jan Janowski dopowiedział, że działka należy do agencji i dodatkowo jest
nad nią linia wysokiego napięcia. Zwrócił uwagę, że na wykonanie jednego boiska
przy drodze zostały przekazane nie małe środki.
Wójt uważa, że mieszkańcy bloków powinni mieć możliwość decydowania w tej
sprawie. Prawdą jest, że dotychczas wiele inicjatyw, a w tym i wydatkowanych
społecznych pieniędzy, nie zostało właściwie wykorzystanych przez mieszkańców.
Zaproponował, by nie robić mieszkańcom bloków przeszkód, jest inicjatywa
i skoro mieszkańcy chcą działać, to nie powinno się im przeszkadzać.
Na chwilę obecną należy zastanowić się, czy jest możliwość właściwego
wykorzystania tego terenu dotychczas przeznaczonego na boisko.
Zapytał, czy to jeden mieszkaniec lub jedna rodzina chcą zmiany lokalizacji boiska,
czy też jest to większość mieszkańców. Należy też sprawdzić, czyją własnością jest
działka, na której mieszkańcy chcą nowego boiska. Można bowiem wystąpić
o bezpłatne przekazanie działki na cele społeczne.
Jeżeli jest to jednak miejsce niebezpieczne, to kto weźmie odpowiedzialność za
przypadkowe porażenie prądem. Sprawę należy wyjaśnić w Referacie Gospodarki
i rozeznać w terenie.
Jeżeli warunki terenu na to pozwolą, to Wójt nie widzi przeciwwskazań, by boisko
tam powstało, ale stawia warunek mieszkańcom, że będą działkę właściwie
gospodarować.
Dotychczasowe boisko było wykaszane dopóki Gmina to robiła. Mieszkańcy
powinny dbać o to miejsce. Jeżeli chodzi o nowe miejsce, to nie może się
ustosunkować do tej sprawy, dopóki jej nie rozezna.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa poinformowała, że sołtys Jan Janowski
otrzymał listę podpisów mieszkańców, którzy chcą utworzenia boiska w nowym
miejscu. Mieszkańcy zdają sobie sprawę z tego, że finansowo nie są w stanie
utrzymać boiska przy drodze i nie ma też osoby, która by się tym zajęła.
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Radna uważa, że w miejscu wskazanym przez mieszkańców nie będzie zagrożenia
porażenia prądem. Wcześniej w tym miejscu było boisko, a Agencja Nieruchomości
Rolnych przez tyle lat nie rościła sobie prawa do tej działki, więc dlaczego teraz by
miała. Uważa, że nie jest to temat na sesje, tylko do rozwiązania na zebraniu
wiejskim.
Przewodniczący Rady Gminy podsumował, że młodzież chce otrzymać dwie
bramki, ustawić je na działce i grać tam w piłkę. Nie wie, czy Rada Gminy
powinna się temu sprzeciwić, chyba, że faktycznie jest tam zagrożenie ze strony linii
wysokiego napięcia.
Przewodniczący powiedział, że nie ma osoby, która opiekowałaby się tym terenem,
na którym teraz jest boisko, ani tym, na którym mieszkańcy bloków chcą boisko.
Musi znaleźć się osoba, która będzie dbała o ten teren, wykosi trawę itp.
Kierownik Referatu Gospodarki Katarzyna Krynicka poinformowała, że działka na
której mieszkańcy chcą utworzyć nowe boisko należy do Agencji Nieruchomości
Rolnych. Działka ma ponad 5 ha. Kierownik powiedziała, że działkę na obecne
boisko Gmina również otrzymała od ANR na ten sam cel. Dlatego nie wiadomo,
czy zostanie przekazana działka w tej samej okolicy na ten sam cel.
Wójt Adam Jaskulski poinformował, że boisko zostało faktycznie wykonane
dużym nakładem finansowym i przez rok czasu było utrzymywane z funduszy
gminnych, a później miało być utrzymywane z funduszy sołeckich i w dyspozycji
rady mieszkańców bloków. Boisko zaczęło zarastać i młodzież zaczęła się domagać,
by gmina o to dbała i by zakupiono nowe bramki.
Wójt odpowiadając wskazał możliwość zabezpieczenia środków w budżecie
sołectwa.
Środki sołectwa zostały w tym przypadku fajnie wydane, ale jest teraz pytanie, co
dalej. Prawdą jest to co powiedziała radna Dorota Cymbała, że nie ma komu o to
dbać. Jest to dosyć trudna sytuacja. Czy postawić bramki na obecnym boisku
wbrew woli mieszkańców, czy w miejscu w których chcą, ale na działce która nie
jest gminna i niezagospodarowana pod boisko, nierówna. Co się stanie, gdy komuś
zdarzy się wypadek na tej działce. Jest to temat trudny, ale do załatwienia.
Zainteresowani powinni się spotkać i jeszcze raz przedyskutować, w jaki sposób
działać i czego naprawdę chcą.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa zgodziła się, że spotkanie jest potrzebne i takie
spotkanie się odbyło. Mieszkańcy bloków zdecydowali. Skoro bramki zostały już
zakupione to powinny zostać przekazane protokołem mieszkańcom bloków. Jeżeli
są pewne obawy, to może faktycznie należałoby ze spotkania sporządzić protokół,
że mieszkańcy biorą na siebie odpowiedzialność.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że jest to temat, który mieszkańcy
powinni załatwić z radą sołecką i sołtysem.
Radny Jan Bitka zgłosił, że popękał asfalt na Osiedlu Przylesie. Można byłoby go
naprawić specjalną emulsją, którą wtłacza się w takie szczeliny.
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Wójt powiedział, że Referat Gospodarki przyjrzy się sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że z końcem kwietnia mija termin
składania podań o przyjęcie dzieci do przedszkola. Zapytał, czy wiadomo coś więcej
w tej sprawie. Na jednym ze słupów w Świdnicy widniał apel: „ratujmy nasze
przedszkole”. Opinia wśród mieszkańców jest taka, że Gmina chce coś zabrać, dać
coś innego, niepewnego. Zapytał, jak sytuacja wygląda na obecną chwilę.
Wójt powiedział, że tak jak już wcześniej informował, podjęcie uchwał o zamiarze
likwidacji oddziałów przedszkolnych było formalnym krokiem do rozpoczęcia
konsultacji społecznych. Te konsultacje odbywały się w różnych formułach m.in.
były zebrania w szkołach w Słonem i w Świdnicy. Była duża frekwencja rodziców.
Bardzo merytoryczna dyskusja była w Świdnicy, a bardzo emocjonalna dyskusja w
Słonem. Wójt uważa, że hasło „ratujmy przedszkole” wywołało niepokój wśród
rodziców. Na zebraniu w Świdnicy padły słowa, by pozostawić przedszkole, bo
obecne nauczycielki stracą pracę. Wydawało się, że powodem tej zażartej dyskusji
nie są dzieci, tylko stanowiska pracy.
W Urzędzie Gminy została przygotowana ankieta, która miała za zadanie pokazać,
jak są preferencje rodziców, gdzie posłaliby swoje dzieci w I, II lub III wyborze.
Rodzice wypełniali ankiety oraz karty naboru do przedszkoli niepublicznych i
oddziałów publicznych.
Na zebraniach informowano rodziców, że jeżeli zdecydują się na pobyt ich dziecka
w pięciogodzinnym oddziale publicznym, to tak będzie. Nikt na siłę nie będzie
próbował rodziców przekonać do oddziału niepublicznego.
W Słonem udział w zebraniu brały udział panie ze związków zawodowych. Panie
te bardzo przeszkadzały w przekazaniu rodzicom informacji. Dopiero na koniec
zebrania, po wyjściu pań ze związków zawodowych, można było zainteresowanym
rodzicom przekazać informacje, odpowiedzieć na pytania.
Z ankiet przygotowanych przez Gminę (służących do celów konsultacji) i zebranych
do tej pory wynika, że ilość dzieci (zarówno w Słonem, jak i w Świdnicy) wystarczy
do utworzenia co najmniej jednej grupy przedszkolnej.
Sytuacja może jeszcze się zmienić, gdy rodzice zobaczą postęp prac
w przygotowywaniu sal w przedszkolu niepublicznym.
Wójt powiedział, że w przypadku, gdyby rodzice zdecydowali się posłać swoje
dzieci do przedszkoli niepublicznych w Świdnicy w tym roku i nie byłoby
wystarczającej liczby dzieci na utworzenie oddziału publicznego, to nauczycielki
obecnie pracujące w oddziałach w Świdnicy i w Słonem mają gwarancje pracy
w oddziałach niepublicznych. Jeżeli proces likwidacji lub reorganizacja oddziałów
publicznych nastąpi w przyszłym roku lub w kolejnych latach (np. ze względu na
to, że rodzice zdecydują się na posłanie dzieci do przedszkoli niepublicznych), to
takiej gwarancji pracy nauczycielki nie będą miały, nie będzie miał na to już
wpływu.
Najprawdopodobniej rodziców, którzy chcą pozostawić dzieci w obecnych
oddziałach publicznych będzie wystarczająco dużo, by publiczne oddziały
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pięciogodzinne zostały, będzie co najmniej jedna grupa w każdym oddziale
przedszkolnym.
Jeśli
te
informacje
się
potwierdzą,
to
nie
będzie
wychodził
z inicjatywą uchwałodawczą i nie będzie rekomendował Radzie Gminy podjęcia
uchwały w sprawie likwidacji oddziałów przedszkolnych. Wójt chce uszanować
wolę rodziców, którzy chcą pozostawić dzieci w oddziałach publicznych na 5 godzin.
Dzieci będą dowożone do oddziałów publicznych i odwożone do domów, ale tylko
na zakres pięciogodzinny. Podobnie będzie w przypadku dzieci, które będą
uczęszczały do przedszkoli niepublicznych, zapewniony będzie transport w miarę
wolnych miejsc w autobusie. Jednak podkreślił, że w przypadku pobytu dziecka
dłuższego niż pięć godzin nie będzie możliwe dowożenie.
Nie wiadomo, czy powstanie przedszkole niepubliczne w Wilkanowie. Rada sołecka
Wilkanowa i zebranie wiejskie wyrazili na to zgodę, wyznaczono miejsce przy
świetlicy wiejskiej, ale poza tym nic się nie dzieje.
Z tego też względu, nie wiadomo jak będzie wyglądała sytuacja w Słonem,
możliwe że część rodziców, którzy obecnie deklarują, że poślą dziecko do oddziału
publicznego w Słonem, zdecyduje się na oddział niepubliczny w Wilkanowie, jeśli
on jednak powstanie.
Sytuacja jest dynamiczna, trudno powiedzieć jak to będzie wyglądało we wrześniu.
Radny Tomasz Piwkowski zapytał, jakie są wyniki kontroli posesji pod względem
podłączenia do sieci kanalizacyjnej w Letnicy, które przeprowadzono w marcu.
Zapytał również o to, jak wyglądają rozmowy z prawnymi spadkobiercami pana
Tyliszczaka dotyczące naprawy dróg po budowie sieci kanalizacyjnej.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Monika Gagatek odpowiedziała, że
kontrole podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej odbyły się w Słonem, Letnicy
i Koźli. Kontrole ZUK odbywały się przy udziale Straży Gminnej.
Zakład Usług Komunalnych osobom, które nie podłączyły posesji do sieci
wyznacza ostateczny termin na wykonanie podłączenia, a w przypadku, gdy nie
ma działania ze strony właściciela niepodłączonej posesji, Straż kieruje sprawę do
Sądu.
Kontrole zdyscyplinowały mieszkańców, którzy do tej pory nie wywiązali się
z obowiązku podłączenia do sieci. Zgłaszają oni wykonanie przyłączy i gotowość do
odbioru prac. Kontrole będą kontynuowane.
Kierownik Referatu Gospodarki Katarzyna Krynicka poinformowała, że
spadkobiercy pana Tyliszczaka mają czas do końca kwietnia na wykonanie
zgłoszonych usterek; w zeszłym tygodniu było wysłane do nich pismo
przypominające o terminie.
Wójt uzupełnił, że roszczenia pana Antoniego Tyliszczaka dotyczące zapłaty za
rzekomy dodatkowy zakres prac w Koźli zostały oddalone.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta zapytała, czy są jakieś nowe
informacje odnośnie remontu drogi w Słonem.
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Wójt odpowiedział, że wiadomości są dobre. Możliwe, że już w maju uda się
ogłosić przetarg na remont drogi w Słonem. Dodał, że obawia się pewnych utarczek
z właścicielami posesji przyległych do drogi.
Sołtys wsi Radomia Elwira Nadstoga zapytała, kiedy odbędą się spotkanie
dotyczące „rewolucji śmieciowej” i gdzie będą rozdawane deklaracje.
Wójt odpowiedział, że deklaracje nie są jeszcze gotowe. Każdy właściciel posesji
otrzyma wraz z deklaracją indywidualny nr konta bankowego, na który będzie
dokonywał wpłat. Będzie to podatek, płatny bez wezwania.
Deklaracje powinny być gotowe w ciągu najbliższych dni. Odpowiada za nie prezes
zarządu Zielonogórskiego Związku Gmin Krzysztof Kaliszuk.
Termin na złożenie deklaracji przez mieszkańców zostanie wydłużony.
Zostaną ustalone godziny i terminy spotkań na salach wiejskich z przedstawicielami
Gminy, ponieważ w Związku nie ma jeszcze pracowników.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych uzupełniła, że godziny dyżurów będą
podane na tablicach ogłoszeń w każdej wiosce.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek zwrócił uwagę na zły stan
nawierzchni ulicy Szkolnej w Wilkanowie. Poinformował, że złoży również
wniosek do przyszłorocznego budżetu o zabezpieczenie środków na remont
nawierzchni tej ulicy.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zapytał, czy w obecnym roku będzie
jeszcze wywóz odpadów wielkogabarytowych.
Wójt Adam Jaskulski odpowiedział, że odpady wielkogabarytowe będą zbierane
i wywożone jesienią. Od przyszłego roku będą takie odpady wywożone
dwukrotnie w ciągu roku.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy gmina robi coś lub będzie robiła
w sprawie płatnych służb dodatkowych policjantów na terenie gminy Świdnica.
Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.
Wójt odpowiedział, że zastanawiał się, czy wyjść z tym tematem do Policji, czy nie
i co za to zyskać. Na chwilę obecną jeszcze nie skorzystaliśmy z możliwości, być
może Gmina skorzysta, ale przy jakiś większych imprezach, tam gdzie będzie to
wymagane, a nie będzie możliwości innego zabezpieczenia w postaci np. dyżurów.
Wójt poinformował, że Gmina korzysta z wspólnych dyżurów Policji i Straży
Gminnej. Takie patrole przynoszą bardzo dobre efekty, zarówno w kwestii
dokonywania kontroli w tematyce samorządowej jak i ogólnoporządkowej oraz
bezpieczeństwa. Poprosił o opinie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w
tematyce patroli płatnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek powiedział, że uważa, iż to
Komendant Miejski powinien wystąpić z inicjatywą podpisania umowy o płatnych
służbach Policji na terenie Gminy. Środki na ten cel były zabezpieczone i do tej
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pory nie korzystano z takich patroli, więc pozostały oszczędności i w razie potrzeby
można skorzystać z takich płatnych dodatkowych służb częściej niż planowano.
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.
Ad 6. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie. Zostało ono
omówione na posiedzeniach komisji.
Do sprawozdania nie wniesiono uwag i przyjęto przez aklamacje.

Ad 7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Świdnica na lata 2010-2020.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie. Zostało ono
omówione na posiedzeniach komicji.
Do sprawozdania nie wniesiono uwag i przyjęto przez aklamacje.
Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia
trybu
i
szczegółowych
kryteriów
oceny
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

wniosków

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 XXXI/184/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.
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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 zmian do budżetu Gminy Świdnica na
rok 2013?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXI/185/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.

Ad 7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zaprosił na kolejną sesję Rady Gminy,
która odbędzie się 29 maja o godz. 8.00. Przewodniczący zamknął obrady
trzydziestej pierwszej sesji Rady Gminy.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Równicka

Eliasz Madej
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