PROTOKÓŁ NR XXXIII/2013
z trzydziestej trzeciej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 26 czerwca 2013r.
W dniu 26 czerwca 2013r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy ul.
Ogrodowej Nr 37 odbyła się trzydziesta trzecia sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 800, zamknięcia obrad: 900.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył trzydziestą trzecią sesję Rady
Gminy Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, pracowników
Urzędu, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Gminy i gości.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
Obecnych było 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad, z uwagi na obecność
wymaganego quorum.
Porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXI sesji w dniu 24 kwietnia oraz z XXXII sesji w dniu
29 maja 2013r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) współdziałania z innymi gminami w zakresie realizacji projektu pn.
„Rozwój obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra;
b) zatwierdzenia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Świdnica na lata 2010 – 2020;
c) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2013.
7. Zamknięcie obrad.

Ad 3. Przyjęcie protokołów z XXXI sesji w dniu 24 kwietnia oraz z XXXII sesji
w dniu 29 maja 2013r.
Do protokołów z XXXI sesji w dniu 24 kwietnia oraz z XXXII sesji w dniu 29 maja
2013r. nie wniesiono uwag. Protokoły zostały przyjęte przez aklamację.

1

Ad 4. Wolne wnioski i informacje.
Radny Tomasz Piwkowski zapytał, czy będą informacje o terminach wywozu
śmieci.
Wójt Gminy poinformował, że szczegółowe informacje są dostępne na stronie
internetowej Urzędu oraz były rozwieszane na tablicach ogłoszeń. Tam, gdzie firma
TEW zabrała już swoje pojemniki, ZGKiM sukcesywnie podstawia swoje.
Wójt powitał przybyłego na sesję Komendanta Miejskiego Policji inspektora
Sebastiana Banaszaka.
Radna Bogumiła Hajdasz poinformowała, że na terenie gminy jeżdżą quadami
i stwarzają niebezpieczeństwo. Podczas Dni Ziemi Świdnickiej mężczyzna na
quadzie wjechał do zalewu.
Wójt Gminy poinformował o tym, że Gmina Świdnica została laureatem
w kategorii gmin wiejskich w dziedzinie ochrony zdrowia za projekt dotyczący
edukacji zdrowotnej, w profilaktyce raka piersi. Otrzymała tytuł Samorządowego
Lidera Zarządzania. Wójt pogratulował Kierownik Annie Mierzwie, która była
koordynatorem projektu.
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.
Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) współdziałania z innymi gminami w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój
obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra.
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 współdziałania z innymi
gminami w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój obszaru funkcjonalnego miasta
wojewódzkiego Zielona Góra?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXIII/192/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.
b) zatwierdzenia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Świdnica na lata 2010 – 2020.
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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 zatwierdzenia aktualizacji
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2010 – 2020?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXIII/193/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.
c) 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 XXXIII/194/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych, by przy okazji obecności
Komendanta Miejskiego Policji przedstawić sprawy dotyczące bezpieczeństwa na
terenie gminy.
Komendant Miejski Policji insp. Sebastian Banaszak powiedział, że nie zawsze
dysponuje czasem, by uczestniczyć w sesji rady, ale policjanci funkcjonują w
środowisku lokalnym, dlatego sytuacje, o której m.in. mówił radna należy do nich
zgłaszać. Zwrócił się do obecnych, by wykorzystać ten czas na zgłaszanie swoich
ewentualnych spostrzeżeń. Przedstawił przybyłego z nim Naczelnika Ruchu
Drogowego podinsp. Jarosława Tchorowskiego.
Poinformował, że Wydział Ruchu Drogowego został w ostatnim czasie
wzmocniony etatowo. Na dzień dzisiejszy jest 50 funkcjonariuszy, którzy pełnią
służbę na terenie całego powiatu zielonogórskiego.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta powiedziała, że zespół radnych
i sołtysów składał wiele pism dotyczących drogi nr 27 Zielona Góra – Nowogród
Bobrzański. Zapytała, jakie środki lub siły kontrolne zostały skierowane na ten
obszar.
Naczelnik podinsp. Jarosław Tchorowski powiedział, że szczegółowych liczb nie
przedstawi, ale jest to nieporównywalnie większa liczba policjantów i patroli niż
była wcześniej. Obecnie zdarzają się sporadycznie dni, kiedy w tym obszarze nie ma
żadnego patrolu. Patrole prowadzone są w różny sposób, w różnej formie.
Komenda Miejska Policji jest w stałym kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad w sprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 27.
27 czerwca odbędzie się kolejne spotkanie z przedstawicielami GDDKiA w terenie.
Takie spotkania są przeprowadzane regularnie.
Od dawna w planach jest koncepcja przebudowy tej drogi. Zarządcą drogi jest
GDDKiA, ona decyduje w kwestiach finansowych i może wnioskować o środki
z budżetu państwa, by tę drogę przebudować. W ostatnim czasie ustawiano na tej
drodze oznakowanie aktywne, które wywołuje efekt uspokojenia ruchu.
Mają powstać dwa punkty kontrolne z prawdziwego zdarzenia. Policjanci nie mogą
ustawić się w dowolnym miejscu. Miejsce kontroli musi być bezpieczne zarówno
dla policjantów, jak i dla kierowców. O takie bezpieczne miejsca na drodze nr 27
jest dosyć trudno.
GDDKiA wskazała dwa takie miejsca, gdzie powstaną punkty kontrolne w okolicy
obwodnicy Piasek. W jednym punkcie będzie możliwość ważenia pojazdów
ciężarowych przez Inspekcje Transportu Drogowego.
Trwają również dyskusje Policji, ITD oraz GDDKiA w sprawie ustawienia
fotoradarów na drodze nr 27. Miejsce dla fotoradary musi spełniać określone
warunki, m.in. powinno być dostępne zasilanie prądu stałego, a nie z baterii
słonecznych. Taka możliwość zachodzi w pobliżu baru Ania.
Porównując dane statystyczne, do końca czerwca 2012 roku było w powiecie
zielonogórskim 11 ofiar śmiertelnych, do końca roku 2012 – 24 ofiary. Żaden region
województwa lubuskiego nie miał tak dużo ofiar śmiertelnych. Do czerwca 2013
roku były tylko 2 ofiary śmiertelne, a na drodze nr 27 nikt nie zginął.
Komendant Miejski Policji poinformował, że praktycznie pod codziennym
nadzorem jest droga krajowa nr 3, DK 32, DK 27 oraz miasto Zielona Góra ze
względu na dużą liczbę potrąceń.
Podjęto decyzję o reorganizacji w Komendzie Miejskiej Policji i o zwiększeniu
liczby etatów w wydziale ruchu drogowego do 50 funkcjonariuszy. To
automatycznie przekłada się na to, że tych policjantów w terenie jest więcej.
Wyraził nadzieje, że przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa drogowego.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta powiedziała, że zespół radnych
i sołtysów na wniosek mieszkańców zabiega o przebudowanie skrzyżowania
i wybudowanie ronda między miejscowościami Słone i Wilkanowo.
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Na skrzyżowaniu tym często dochodzi do kolizji. Do GDDKiA wystosowywane
były pisma w tej sprawie. Zadanie przebudowy skrzyżowania zostało wpisane do
krajowego programu ograniczenia ofiar śmiertelnych.
Naczelnik podinsp. Jarosław Tchorowski powiedział, sprawa jest mu znana i jest za
tym, by rondo powstało. Jest to może w jakiś sposób uciążliwe dla kierowców, ale
uspokaja ruch. Obecnie jest tendencja, by tam gdzie są skrzyżowania dróg,
budować w miarę możliwości ronda, które wyhamowują ruch.
Opinie w sprawie tego ronda do GDDKiA przesyła Komenda Wojewódzka Policji,
ale po zasięgnięciu opinii miejscowej Komendy, a ta jest za tym, by to rondo
powstało.
Sołtys wsi Radomia Elwira Nadstoga powiedziała, że razem z mieszkańcami
Radomi, Orzewa i Drzonowa stara się o wykonanie lewoskrętu na drodze nr 32 do
tych miejscowości. Otrzymała pismo od pana Czesława Fiedorowicza popierające
starania mieszkańców. Pisma do GDDKiA wysyłane są już od 2004 roku. Niestety
nic się nie dzieje, a zadanie budowy lewoskrętu jest na dalekiej pozycji na liście
GDDKiA.
Zwróciła się do Komendanta o ustawienie w tej okolicy partoli policyjnych
i sporządzenie raportu z popełnianych tam przez kierowców wykroczeń. Nagminne
jest wyprzedzanie na linii ciągłej przed skrętem na Radomie.
Zwróciła się o poparcie przez Komendę wniosku o postawienie na skrzyżowaniu
lampy solarnej oraz znaku zakaz wyprzedzania. Mimo, że jest tam linia ciągła, to
jednak zakaz nie jest przestrzegany. Może ustawienie znaku spowoduje wzmożenie
czujności kierujących.
Sołtys powiedziała, że do Radomi i Drzonowa jeździ niewielka liczba autobusów.
Młodzież od września rozpocznie rok szkolny i będzie wracała wieczorami do
domów. Sporo osób wysiada na przystanku na drodze nr 32 przy tym
skrzyżowaniu. Lampa solarna jest bardzo potrzebna w tym miejscu. Zwróciła się
z prośbą o poparcie starań mieszkańców w GDDKiA.
Naczelnik podinsp. Jarosław Tchorowski powiedział, że przyjmuje wnioski
i obiecał zająć się sprawą. Na pewno wystosowana zostanie z Policji informacja do
GDDKiA oraz do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie. Wszystko, co
powoduje poprawę bezpieczeństwa jest warte realizacji. Na jutrzejszym spotkaniu
z GDDKiA wniosek zostanie przekazany.
Radna Magdalena Zamiatała zwróciła się o przekazanie na spotkaniu z GDDKiA
informacji, że linie ciągłe przy zjeździe na Piaski już prawie wyblakły
i należałoby je odmalować.
Radny Jan Bitka zapytał o opinie w sprawie ustawienia znaku „czarny punkt”.
Naczelnik podinsp. Jarosław Tchorowski poinformował, że „czarny punkt” to
program realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która
wycofała się już z tego programu. Znaki „czarny punkt” nie przyniosły
oczekiwanego skutku. Kierowcy przyzwyczaili się do znaku i nie zwracali na niego
uwagi.
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Radna Zofia Przychodna zwróciła się o częstsze patrole w Koźli.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek zapytał o stan etapowy
Posterunku Policji w Świdnicy.
Komendant Miejski Policji odpowiedział, że pod względem etatów nic się na
Posterunku w Świdnicy nie zmieniło. Jeden z policjantów na okres miesiąca został
skierowany do Nowogrodu, a potem wrócił na posterunek w Świdnicy.
Mimo, że porozumienie z Gminą przestało obowiązywać, to skład osobowy nie
uległ zmianie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek powiedział, że w budżecie
Gminy zostały zaplanowane środki na dodatkowe płatne służby policjantów na
terenie gminy Świdnica. Stwierdził, że czas już na spotkanie w tej sprawie.
Komendant Miejski Policji zgodził się z radnym, że trzeba się spotkać w tej
sprawie.
Przewodniczący Komisji Mienia i Budżetu Maciej Białek powrócił do tematu
ronda między miejscowościami Słone i Wilkanowo. Powiedział, że może wystarczy
ustawienie fotoradaru, by uspokoić ruch w tym miejscu. Może rondo nie jest
konieczne.
Naczelnik podinsp. Jarosław Tchorowski powiedział, że można wystąpić do
Inspekcji Transportu Ruchu Drogowego o ustawienie w tym miejscu fotoradaru.
Jednak ITD niechętnie ustawia fotoradary poza obszarami zabudowanymi,
ponieważ są one często dewastowane.
Naczelnik uważa, że ustawienie w tym miejscu aktywnego oznakowania spowolni
ruch. Ten wniosek oraz wszystkie inne, które radni zgłosili zostaną przekazane na
spotkaniu z GDDKiA.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta zwróciła się o poparcie
w GDDKiA wniosku o ustawienie lampy solarnej na skrzyżowaniu między
Wilkanowem a Słonem.
Ad 7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zaprosił na kolejną sesję Rady Gminy,
która odbędzie się 28 sierpnia. Przewodniczący zamknął obrady trzydziestej trzeciej
sesji Rady Gminy.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Równicka

Eliasz Madej
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