PROTOKÓŁ NR XXX/2013
z trzydziestej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 27 marca 2013r.
W dniu 27 marca 2013r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy ul.
Ogrodowej Nr 37 odbyła się trzydziesta sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 1300, zamknięcia obrad: 1445.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
Obecnych było 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył trzydziestą sesję Rady Gminy
Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję gości, radnych, sołtysów, pracowników
Urzędu.
Stwierdził quorum, a tym samym prawomocność obrad.
Do porządku obrad nie wniesiono uwag.
Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 30 stycznia, 21 lutego, 27 lutego 2013r.
Wolne wnioski i informacje, m.in. bieżące informacje nt. przedszkoli.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia
taryf
dla
zbiorowego
zaopatrzenia
w
wodę
w gminie Świdnica oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do
oczyszczalni ścieków w Drzonowie;
b) kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych na terenie
gminy Świdnica;
c) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowej,
położonej w obrębie geodezyjnym Lipno, gmina Świdnica;
d) wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Świdnica na rok
2013;
e) użyczenia elementów konstrukcyjnych budynków stanowiących
własność Gminy Świdnica dla podmiotów realizujących usługi
telekomunikacyjne;
f) upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy dzierżawy na
okres dłuższy niż 3 lata;
g) wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2014;
h) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra;
i) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2013;
j) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata
2013- 2028.
7. Zamknięcie obrad.
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Ad 3. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 30 stycznia, 21 lutego, 27 lutego 2013r.
Do protokołów z sesji w dniu 30 stycznia, 21 lutego i 27 lutego 2013r. nie wniesiono
uwag i przyjęto przez aklamacje.

Ad 4. Wolne wnioski i informacje, m.in. bieżące informacje nt. przedszkoli.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej poinformował, że stowarzyszenie
Zielonogórski Klub Karate w ramach unijnego projektu chce stworzyć zewnętrzną
siłownię na terenie OSiR Bunkier w Świdnicy. Koszt całego zadania to ok. 25 tys. zł,
a stowarzyszenie musi zapewnić wkład własny w wysokości 7 tys. zł. Zwrócił się
o pomoc finansową poprzez przekazanie 1% podatku na stowarzyszeniu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kmiecik podziękował Panu Tomaszowi
Marczewskiemu Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy za pomoc
stowarzyszeniu Orkan Drzonów w realizacji III Turnieju Sołectw w Piłce Nożnej
Halowej o Puchar Wójta Gminy Świdnica.
Dyskusja nt. przedszkoli.
Pani Iwona Nowacka powiedziała, że w Świdnicy przy ul. Długiej nr 3 otwiera
przedszkole niepubliczne dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. W tym samym
budynku będą dwie grupy dzieci prowadzone przez stowarzyszenie.
Nabór do przedszkoli rozpoczyna się w kwietniu.
W niepublicznym przedszkolu będą opłaty podobne, jak w Zielonej Górze –pięć
godzin dziennie będzie nieodpłatne, natomiast każda kolejna godzina pobytu
dziecka w przedszkolu to koszt 2 zł.
Zajęcia dodatkowe będą dostosowane do potrzeb dzieci i będą też takie, które
oferowała szkoła.
Szkoła jest na naprawdę wysokim poziomie, jednakże brakuje informacji
o oddziałach przedszkolnych. Nawet w statucie nie wymienia się, jakie dzieci
uczęszczają do tego oddziału, mówi się tylko o tych powyżej 6 roku życia.
Chce stworzyć dobre warunki w przedszkolu, bo jest po prostu taka potrzeba.
Przedstawiła prezentacje, jak działa podobny punkt przedszkolny w Zielonej Górze,
który prowadzi. Są tam zajęcia z angielskiego, zajęcia logopedyczne i zajęcia
muzyczno - rytmiczne. Sale są dostosowane do potrzeb dzieci, wyposażone w sprzęt
z atestem. Ilość dzieci w grupie jest zgodna z wymogami rozporządzenia – nie
więcej niż 25.
Poinformowała, że obecnie jest na etapie przekształcania budynku. Konieczne są
uzgodnienia z sanepidem i strażą pożarną. Prawdopodobnie do końca kwietnia
przekształcenia będą możliwe.
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Pomieszczenia budynku są w bardzo dobrym stanie, znajduje się tam kuchnia,
z której jeżeli będzie można w przyszłości korzystać, to obniży to koszty
wyżywienia.
Obecnie w budynku jest sklep i prowadzona jest sprzedaż alkoholu, ale od 1
września alkohol nie będzie sprzedawany. Sklep zostanie, ale będzie miał osobne
wejście.
Plac zabaw będzie znajdował się z tyłu budynku. Plac będzie przygotowany w taki
sposób, by zapewnić bezpieczeństwo dzieci – kostka brukowa zostanie przykryta
sztuczną trawą.
Przedszkole niepubliczne będzie czynne w godzinach dostosowanych do potrzeb
rodziców.
Poinformowała, że w dalszych planach ma również wybudowanie żłobka.
Pani Nowacka powiedziała, że chce uspokoić personel pracujący obecnie
w świdnickich oddziałach przedszkolnych. Jeżeli zgłoszą taką potrzebę, to na pewno
skorzysta z ich zatrudnienia. Już to zagwarantowała.
Karty naboru od 2 kwietnia będą dostępne w sklepie u pana Włodzimierza
Przykazy przy ulicy Długiej, w Urzędzie Gminy oraz w szkole. Nie ma potrzeby
śpieszyć się ze złożeniem, do końca kwietnia jest czas. Kolejność zgłoszeń nie ma
znaczenia. Ważne jest tylko złożenie w terminie.
Powiedziała, że jest otwarta na spotkania z rodzicami w szkołach.
Wójt Adam Jaskulski poinformował, że spotkania z rodzicami odbędą się 8
kwietnia w Świdnicy oraz 9 kwietnia w Słonem. Będą to spotkania konsultacyjne,
aby zorientować się, jakie są potrzeby rodziców przedszkolaków.
Pani Iwona Nowacka zaprosiła do niepublicznego przedszkola „Zielony zakątek”
w Zielonej Górze, gdzie można zobaczyć, jak takie przedszkole funkcjonuje.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta zapytała, gdzie rodzice mogą
składać wypełnione karty naboru.
Pani Iwona Nowacka odpowiedziała, że karty można składać w tych samych
miejscach, gdzie zostały pobrane.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że na zebraniach wiejskich informował, że bez
względu na decyzję radnych, niepubliczne przedszkole i niepubliczny punkt
przedszkolny powstanie w Świdnicy. Informował również mieszkańców, że odbędą
się spotkania w szkołach i w tych spotkaniach będą uczestniczyć również
przedstawiciele tych podmiotów, które planują otwarcie niepublicznych przedszkoli
oraz przedstawiciele szkół. Na spotkaniach będzie udzielona pomoc rodzicom
w wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych. W formularzach warto wskazać więcej
niż jedną placówkę, do której chce posłać się dziecko.
Nie wiadomo, jaki będzie los oddziału przedszkolnego w Świdnicy, czy w Słonem.
Dlatego Gmina nie zamyka tego oddziału poprzez wygaszanie naboru, nabór będzie
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trwał. Jeszcze raz zaproponował, by rodzice wskazywali w kartach naboru więcej
niż jedną placówkę przedszkolną.
Zdecydowana większość rodziców ze Świdnicy oczekuje na otwarcie przedszkola
niepublicznego z powodu większej ilości godzin, podczas których dziecko pozostanie
pod opieką.
Ale nie wiadomo, jak to się wszystko skończy, w związku z tym również ci rodzice
powinni wskazać alternatywnie drugie przedszkole.
Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli w Zielonej Górze muszą
mieć również możliwość wyboru. Jeżeli nie będą zadowoleni ze standardów
niepublicznego przedszkola w Świdnicy, to wtedy pozostawią dziecko w
przedszkolu w Zielonej Górze.
Wójt zapytał, czy powstanie tylko jedna grupa dzieci, których rodzice są
zainteresowani pięciogodzinną opieką. Jeśli zostanie zlikwidowany oddział
przedszkolny publiczny w Świdnicy i rodzicom wystarczy opieka pięciogodzinna, to
czy będą mogli umieścić te dzieci w przedszkolu niepublicznym bezpłatnie, czy będą
miejsca.
Pani Iwona Nowacka odpowiedziała, że tak, ale pierwszeństwo do tej grupy,
zgodnie z ustawą, mają dzieci 5cioletnie. Niekoniecznie będzie tylko jedna grupa,
ale mogą być też 2, 3 lub więcej, w zależności od potrzeb
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zapytał, jaka jest ilość dzieci, które
w poprzednich latach nie zostały przyjęte do publicznych oddziałów
przedszkolnych ze względu na brak miejsc.
Kierownik Zespołu ds. Placówek Oświatowych poinformował, że w tej chwili jest
ok. 280 dzieci w wieku przedszkolnym. Do gminnych oddziałów przedszkolnych
uczęszcza ok. 50 dzieci w Świdnicy, 45 w Słonem oraz 25 w Koźli. Czyli ok. 120
dzieci uczęszczających do gminnych oddziałów przedszkolnych oraz ok. 60 dzieci,
które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych poza gminą.
Wynika z tego, że ok. 80 dzieci pozostaje bez jakiejkolwiek opieki przedszkolnej.
Rodzice tych dzieci będą mogli ubiegać się o miejsca w niepublicznym przedszkolu
w Świdnicy.
Przewodniczący Komisji Mienia i Budżetu Maciej Białek zapytał, co stanie się
z sześciolatkami, których rodzice nie zdecydują się na posłanie do pierwszej klasy.
Pani Iwona Nowacka powiedziała, że na stronie internetowej szkoły znalazła
informację, że sześciolatki mają iść klasy pierwszej.
Wójt sprecyzował, że mogą, ale jeszcze w tym roku nie muszą.
Kierownik Zespołu ds. Placówek Oświatowych powiedział, że na karcie naboru
powinny być również uwzględnione dzieci sześcioletnie.
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Dyrektor Zespołu Szkół w Świdnicy Jerzy Piotrowski powiedział, że właśnie
w tym celu jest zwołane w dniu 8 kwietnia spotkanie z rodzicami dzieci w wieku
przedszkolnym, w tym sześcioletnich. Rodzice tych dzieci zostaną poinformowani,
że mają możliwość pozostawienia dzieci w przedszkolu lub mogą posłać je do
szkoły. To będzie wybór rodziców. Jeżeli znajdzie się 15 sześciolatków to powstanie
klasa wyłącznie dla dzieci sześcioletnich.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że jest możliwe, że część rodziców nie zdecyduje
się posłać dzieci sześcioletnich do szkoły. Wtedy te dzieci muszą mieć miejsce
w przedszkolu publicznym lub niepublicznym.
Pani Iwona Nowacka zapewniła, że karty naboru zostaną zmienione tak, by
zapewnić rodzicom dzieci sześcioletnich posłanie dzieci do przedszkola. Karty
zostaną dostosowane do potrzeb rodziców.
Będzie komisja, a rodzice na bieżąco będą informowani, na czym będzie polegała
rekrutacja do przedszkola.
Radny Tomasz Piwkowski zapytał, czy w zeszłym roku były podania rodziców
o przyjęcie dziecka do przedszkola, które zostały odrzucone ze względu na brak
miejsc.
Dyrektor Zespołu Szkół w Świdnicy Jerzy Piotrowski odpowiedział, że były takie
przypadki, zwłaszcza w przypadku dzieci trzy- i czteroletnich. W pierwszej
kolejności były przyjmowane siedmio- i sześciolatki. W zeszłym roku tylko w
oddziale
w Świdnicy zostało odrzuconych 16 podań. Niektórzy rodzice nie składali nawet
podań, ponieważ wiedzieli, że ze względu na ilość miejsc, ich dzieci nie zostaną
przyjęte. Część rodziców zapisała dzieci do przedszkoli w Zielonej Górze, ponieważ
ilość godzin w Świdnicy nie była dla nich wystarczająca.
Pani Iwona Nowacka powiedziała, że rodzice z terenu gminy, którzy posyłają
swoje dzieci do przedszkoli w mieście płacą więcej niż rodzice z terenu miasta.
Dodatkowo wójt gminy płaci również dotacje na te dzieci.
Radna Agata Białkowska zapytała, czy dowożenie dzieci do przedszkola zostanie
tak, jak dotychczas.
Wójt Adam Jaskulski odpowiedział, że tak jak dotychczas na 5 godzin zajęć Gmina
zapewni dowiezienie i odwiezienie dzieci. Jeżeli rodzice zdecydują się na
pozostawienie dziecka na dłużej niż 5 godzin, to wtedy sami muszą odebrać
dziecko.
Radna Agata Białkowska zapytała, czy transport będzie zapewniony również dla
dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola niepublicznego w Wilkanowie, jeżeli
przedszkole powstanie, czy tylko do Świdnicy.
Wójt odpowiedział, że jeżeli przedszkole w Wilkanowie powstanie to może będzie
to możliwe, ale nie wiadomo jeszcze, czy inwestycja dojdzie do skutku.
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Pani Iwona Nowacka powiedziała, że nie neguje tego, co się dzieje w szkole
w Świdnicy, jest pełna uznania. Uważa tylko, że w kwestii przedszkola będzie teraz
tak, jak w innych gminach, że postanie przedszkole oferujące dłuższą opiekę niż
oddziały publiczne.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej powiedział, że padł zarzut, że
przedszkole publiczne w Świdnicy się nie reklamuje, ale nie ma takiej potrzeby,
ponieważ jest zapełnione, ale uważa, że mogłaby na stronie znajdować się jakaś
informacja o działalności przedszkola.
Dyrektor Jerzy Piotrowski powiedział, że nie reklamuje oddziału przedszkolnego,
bo żeby to robić, to potrzebne są tam wolne miejsca. Jeżeli jest tylko 50 miejsc,
a pięcio- i sześciolatków jest więcej niż 50, to jak może reklamować oddział. Miejsc
jest za mało.
Głos z sali: Jak będą wyglądały płatności w nowym przedszkolu za pobyt dziecka,
za zajęcia dodatkowe i wyżywienie?
Pani Iwona Nowicka odpowiedziała, że z każdym rodzicem podpisuje się
indywidualną umowę. Może być tak, że rodzic w każdy dzień tygodnia chce
dziecko zostawić na inną ilość godzin, jest to możliwe.
Pięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny, natomiast opłata za
każdą kolejną godzinę wynosi 2 zł.
Stawka żywieniowa to 8 zł. Na początku przedszkole będzie obsługiwane przez
firmę cateringową. Jednak w budynku pana Przykazy jest bardzo dobrze
wyposażona kuchnia i prawdopodobnie spełniłaby warunki sanepidu. Na chwilę
obecną wychodzi od stawki 8 zł, ale możliwe że opłaty będą niższe, gdy posiłki
będą przygotowywane na miejscu.
Za zajęcia dodatkowe, takie jak język angielski, nie będzie żadnych opłat, chyba że
będą jakieś inne potrzeby, np. wyjazd na basen lub zajęcia bardziej indywidualne.
Zwróciła uwagę na to, co jest obecnie proponowane w oddziałach przedszkolnych.
Ze strony internetowej wynika, że logopeda ma etat w szkole, ale są to również
zajęcia zbiorowe. Mając pod opieką szkołę i oddziały przedszkolne nie ma
możliwości indywidualnych zajęć.
W niepublicznym przedszkolu za zajęcia dodatkowe, jeżeli będą jakieś koszty, to
będzie się to wiązało z indywidualna terapią. Za indywidualną terapię trzeba
będzie zapłacić.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta powiedziała, że na posiedzeniu
komisji rozmawiano o statucie niepublicznego przedszkola. Zapytała, czy jest już on
gotowy.
Pani Iwona Nowacka odpowiedziała, że zgodnie z ustawą statut powstanie
w momencie powstania placówki. Na dzień dzisiejszy placówka nie jest jeszcze
zarejestrowana.
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Wyraziła zdziwienie, że o istniejących oddziałach przedszkolnych nie ma informacji
w statucie szkoły.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta powiedziała, że na posiedzeniu
komisji radni zgłosili swoje uwagi i chce wiedzieć, czy zostały one uwzględnione.
Pani Iwona Nowacka powiedziała, że na pewno skorzysta z uwag przedstawionych
na komisji i w sierpniu przekaże gotowy dokument zgodny z rozporządzeniem.
Pani Aleksandra Popławska poinformowała, że Towarzystwo Integracji Społecznej
z Zielonej Góry w ramach projektu unijnego otwiera w Świdnicy niepubliczny
punkt przedszkolny. Punkt przedszkolny powstanie w tym samym miejscu, co
przedszkole niepubliczne prowadzone przez panią Nowacką.
Będą zorganizowane dwie grupy dzieci.
Przedstawiła kryteria kwalifikowania dzieci do przedszkola. Do punktu
przedszkolnego mogą uczęszczać tylko dzieci zameldowane na terenie gminy
Świdnica.
Projekt unijny będzie dofinansowany przez dwa lata, ale nie oznacza to, że pobyt
dziecka w przedszkolu będzie bezpłatny. Opłata 150 zł miesięcznie to wkład
prywatny, wymagany, który będą musieli pokryć rodzice, bez względu na liczbę
godzin przebywania dziecka w przedszkolu.
W ramach opłaty dziecko ma zapewnione 4 posiłki, zajęcia dodatkowe, wyjazdy,
wyprawkę itd. Tak będzie przez dwa lata, a potem będą obowiązywały takie same
zasady, jak w niepublicznych przedszkolach.
Wójt gminy poprosił o wyjaśnienie, czy opłata będzie wynosiła 150 zł bez
względu na liczbę godzin przebywania dziecka w przedszkolu. Co będzie jeżeli
rodzice będą chcieli zostawić dziecko na 12 godzin?
Pani Aleksandra Popławska powiedziała, że punkt przedszkolny będzie otwarty od
6.30 do 16.30, czyli 10 godzin. Każda rozpoczęta godzina po 16.30 będzie płatna 2 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zapytał, czy przedstawiciele
Towarzystwa Integracji Społecznej nie boją się, że ten punkt przedszkolny nie
będzie zapełniony ze względu na to, że przedszkole niepubliczne prowadzone przez
panią Nowacką będzie bezpłatne i zakładając, że rodzice nastawią się tylko na to,
by posłać dziecko na 5 godzin. Co wtedy się stanie, jak to będzie wyglądało?
Pani Aleksandra Popławska powiedziała, że ze względu na to, że TIS będzie
prowadziło projekt unijny, realizację zaczynają dopiero od czerwca. Tak jest
podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. Ale już w kwietniu musi być
przeprowadzony nabór. Będą zbierane deklaracje i wtedy będzie wiadomo, ile jest
chętnych.
Stowarzyszenie będzie starało się o dotacje, m.in. z zakładów pracy i wtedy będzie
to traktowane jako wkład prywatny, konieczny w projekcie. Jest jeszcze trochę
czasu do działania.
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Wójt Adam Jaskulski powiedział, że uważa, że nie będzie kłopotu z naborem,
ponieważ oferta 10 godzin opieki, pełne wyżywienie, zajęcia dodatkowe za 150 zł,
to jest naprawdę bardzo atrakcyjna oferta, choćby tylko na dwa lata.
Nabór będzie odbywał się przy konsultacji z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej. Pierwszeństwo przyjęcia dzieci będą miały rodziny gorzej sytuowane.
Sołtys wsi Koźla Teresa Sygut zapytała, w jakim wieku będą przyjmowane dzieci
do punktu przedszkolnego.
Pani Aleksandra Popławska odpowiedziała, że w pierwszym roku działalności
punktu przedszkolnego będą przyjmowane dzieci od 2,5 do 6 lat, w zasadzie od 3
lat. Dzieci 2,5 letnie mogą być przyjęte jeżeli pozostaną wolne miejsca lub jeżeli
będzie wskazanie ze względów społecznych, zdrowotnych.
Jeżeli wejdzie obowiązek szkolny dla sześciolatków, to od 2014 roku będą
przyjmowane dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
Radna Bogumiła Hajdasz powiedziała, że rodzice, z którymi rozmawiała są
zainteresowani posłaniem swoich dzieci do przedszkola w takich godzinach,
w jakich będzie czynny punkt przedszkolny. Zapytała się, jak będzie wyglądało
wyżywienie, czy będzie to catering.
Pani Aleksandra Popławska potwierdziła, że będzie to catering, ponieważ nie ma
przewidzianych środków na zatrudnienie dodatkowych osób. Po zakończeniu
projektu unijnego być może się to zmieni.
Będzie zwracana uwagę na to, czy posiłki są dobre. Zawsze można zmienić firmę
cateringową.
Radny Tomasz Piwkowski poprosił o sprecyzowanie, które dzieci mogą uczęszczać
do punktu przedszkolnego – zamieszkałe, czy zameldowane na terenie gminy.
Pani Iwona Nowacka odpowiedziała, że w przypadku niepublicznego przedszkola
zameldowanie na terenie gminy nie jest konieczne.
Pani Aleksandra Popławska powiedziała, że w przypadku punktu niepublicznego
będą przyjmowane tylko dzieci zameldowane na terenie gminy.
Głos z sali: Czy po dwóch latach, gdy zakończy się projekt unijny będzie można
przenieść dziecko do niepublicznego przedszkola.
Pani Aleksandra Popławska poinformowała, że gdy projekt unijny zostanie
zakończony, punkt przedszkolny będzie działał na takich samych zasadach, jak
przedszkole niepubliczne.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że rodzice niezameldowani na terenie gminy
Świdnica będą mogli posłać swoje dzieci do niepublicznego przedszkola
w Świdnicy pod warunkiem, że będzie miejsce. Za te dzieci gmina, w której rodzic
jest zameldowany, będzie przekazywała dotację.
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Pani Irena Sternal ze Stowarzyszenia Oświatowego z Zielonej Góry
poinformowała, że dzięki pomocy radnych z Wilkanowa, stowarzyszenie jest na
etapie wnioskowania o dzierżawę gruntu w miejscowości Wilkanowo. Zapytała
wójta, czy są jakieś wątpliwości.
Wójt odpowiedział, że są wątpliwości, ponieważ pani Sternal reprezentuje
stowarzyszenie, a tak naprawdę beneficjentem jest osoba fizyczna, natomiast osobą,
która będzie ewentualnie inwestować budowę przedszkola będzie jeszcze inny
podmiot.
Pani Irena Sternal wyjaśniła, że projekt został złożony w partnerstwie z tego
względu, że stowarzyszenie jako organizacja społeczna nie może sama prowadzić
projektu; ponieważ konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego oraz kwota
obrotów organizacji składających wniosek, musi być chociaż połowę taka, jak
wnioskowana wysokość dotacji. To jest projekt w partnerstwie, partnerami są
spółka cywilna i organizacja społeczna.
Jeżeli chodzi o formę własności, to w Urzędzie Gminy były prowadzone rozmowy
nad różnymi możliwościami i ten problem został już rozwiązany. Po rozmowie
z firmą, która zajęłaby się budową, ustalono, że najlepszą formą będzie leasing.
Leasing kontenerów przez organizacje jest możliwy, natomiast budowa nie byłaby
możliwa, ze względu na to, że jeszcze nie istnieją takie formy, które umożliwiałyby
kredytowanie dla organizacji społecznych. Banki nie udzielają kredytów
organizacjom społecznym.
Projekt nie przewiduje budowy budynku; był pisany w ramach tzw. projektu
miękkiego, czyli inwestycji w kadry. Nie przewiduje inwestycji w budynki. To jest
inwestycja, która nie może być poświęcona na jakiekolwiek budowy, czy
rozbudowy.
Inwestycja musiała więc być zabezpieczona poprzez dofinansowanie przez
inwestowanie prywatnych osób.
Działka może być dzierżawion na czas realizacji projektu. Na początku
wystarczyłaby tylko decyzja wójta o dzierżawie na 3 lata.
Poinformowała, że jest teraz na etapie wnioskowania o warunki zabudowy; pracują
architekci, geodeci i wkrótce sprawy formalne zostaną uregulowane.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że przedstawione informacje trochę wyjaśniają
sytuację, ale czasu zostało coraz mniej.
Pani Irena Sternal powiedziała, że zdaje sobie z tego sprawę. Decyzja w listopadzie,
że może powstać przedszkole z terminem otwarcia na wrzesień, przy braku
możliwości lokalowych, jest bardzo trudną rzeczą do zrealizowania, ale jest to
możliwe.
3 miesiące na oddanie wszystkich projektów do firmy, która realizuje budowę
modułową. Po 3 miesiącach firma jest gotowa, by stawiać budynek.
W międzyczasie przygotowywane będą fundamenty na działce, a montaż budynku
trwa ok. 6 tygodni.
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W sierpniu powinno być wszystko gotowe i w sierpniu będą zgłaszane dokumenty
do rejestracji placówki oświatowej.
Wójt zapytał, jak w takim razie będzie wyglądał nabór do tej placówki.
Pani Irena Sternal odpowiedziała, że na chwilę obecną prowadzi nabór na
podstawie ankiet rekrutacyjnych. Takie ankiety były już rozprowadzone
w miejscowościach, z których dzieci mogłyby być dowożone. Nie jest to jeszcze
zgłoszenie do przedszkola. Zgłoszenia będą w momencie, gdy będą już wszystkie
decyzje dotyczące zabudowy, czyli za około miesiąc.
Wójt zwrócił uwagę, że nabór kończy się w kwietniu. Z tego powodu ma
wątpliwości, czy wszystko uda się zrealizować.
Będą spotkania z rodzicami na których pani Sternal może starać się przekonać
rodziców do zapisania dzieci do przedszkola niepublicznego, które ma powstać
w Wilkanowie.
Wójt zaprosił przedstawicieli podmiotów, którzy są zainteresowani otwarciem
przedszkoli niepublicznych na terenie gminy, na spotkania w szkołach - w Świdnicy
8 kwietnia oraz w Słonem 9 kwietnia o godz. 1700.

Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek zgłosił, że nowa strona
internetowa Urzędu Gminy otwiera się powoli. Brakuje na niej również zakładek,
które były na starej stronie internetowej, a były pomocne, np. dotyczące wyłączeń
prądu w gminie, podania stanu licznika.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Monika Gagatek odpowiedziała, że
według informatyka nie może dodać tych zakładek na nową stronę. Dodała, że
jeszcze to sprawdzi.
Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Świdnica
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków
w Drzonowie.
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 pozytywnie projekt uchwały przy 8 głosach „za”.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Mienia i Budżetu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
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W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę w gminie Świdnica oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
do oczyszczalni ścieków w Drzonowie?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXX/174/13 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.

b) kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych na terenie gminy
Świdnica.
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 pozytywnie projekt uchwały przy 8 głosach „za”.
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?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXX/175/13 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
c) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowej,
położonej w obrębie geodezyjnym Lipno, gmina Świdnica.
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 pozytywnie projekt uchwały przy 8 głosach „za”
oraz 1 głosie „wstrzymującym się”.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Mienia i Budżetu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
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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 Lipno,
gmina Świdnica?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXX/176/13 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
d) wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu 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 pozytywnie projekt uchwały przy 8 głosach „za”
oraz 1 głosie „wstrzymującym się”.
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 wprowadzenia programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy
Świdnica na rok 2013?”
11 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych, 4 głosy „wstrzymujące się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXX/177/13 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
e) użyczenia elementów konstrukcyjnych budynków stanowiących własność
Gminy Świdnica dla podmiotów realizujących usługi telekomunikacyjne.
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 pozytywnie projekt uchwały przy 9 głosach „za”.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Mienia i Budżetu przyjęły projekt uchwały pozytywnie przy 1 głosie
„wstrzymującym się”.
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W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie użyczenia elementów konstrukcyjnych
budynków stanowiących własność Gminy Świdnica dla podmiotów realizujących
usługi telekomunikacyjne?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXX/178/13 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
f) upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy dzierżawy na
okres dłuższy niż 3 lata.
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 pozytywnie projekt uchwały przy 9 głosach „za”.
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 upoważnienia Wójta Gminy Świdnica
do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXX/179/13 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.

g) wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2014.
Wójt Adam Jaskulski poinformował o spotkaniu z sołtysami, na którym sołtysi
zdecydowali, że chcą wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na komisji zostały przedstawione
dwie wersje projektu uchwały. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego na
wspólnym posiedzeniu głosowały w następujący sposób:
1. projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego – 2 głosy „za”, 4 głosy „przeciw”, 6 głosów „wstrzymujących się”;

13

2. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego – 2 głosy „za”, 2 głosy „przeciw”, 6 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Mienia i Budżetu na wspólnym posiedzeniu głosowały w następujący
sposób:
1. projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego – 1 głos „za”, 1 głos „przeciw”, 7 głosów „wstrzymujących się”, 1 osoba
nie brała udziału w głosowaniu;.
2. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego – 4 głosy „za”, 6 głosy „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się”.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący uwzględniając
wybór sołtysów, poddał pod głosowanie projekt uchwały wyrażający zgodę na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego
w 2014?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXX/180/13 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.

h) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra.
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 pozytywnie projekt uchwały przy 10 głosach „za”.
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 udzielenia pomocy finansowej Miastu
Zielona Góra?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXX/181/13 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
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i) 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 pozytywnie projekt uchwały przy 10 głosach „za”.
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 XXX/182/13 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.

j) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 20132028.
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 pozytywnie projekt uchwały przy 10 głosach „za”.
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 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 XXX/183/13 została
przyjęta jednomyślnie przez Radę Gminy Świdnica.
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Ad 7.Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady trzydziestej sesji Rady
Gminy.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Równicka

Eliasz

Madej
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