PROTOKÓŁ NR XXXIV/2013
z trzydziestej czwartej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 2 sierpnia 2013r.
W dniu 2 sierpnia 2013r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Świdnicy przy ul.
Długiej nr 38odbyła się trzydziesta czwarta sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 800, zamknięcia obrad: 830.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył trzydziestą czwartą sesję Rady
Gminy Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych i pracowników Urzędu.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
Obecnych było 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad, z uwagi na obecność
wymaganego quorum.
Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2013.
4. Zamknięcie obrad.

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2013.
Wójt Gminy Adam Jaskulski wyjaśnił, że dzisiejsza sesja została zwołana w celu
wprowadzenia do budżetu środków otrzymanych z PROW-u na budowę rurociągu
tłocznego w ulicy Bunkrowej w Świdnicy. Umowa na wykonanie prac może być
podpisana dopiero po zabezpieczeniu środków w budżecie.
Skarbnik Gminy Maria Sosnowska zapoznała radnych ze zmianami w budżecie.
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 XXXIV/195/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.
Wójt Gminy poinformował, że od 1 sierpnia powołał na Kierownika Zakładu
Usług Komunalnych pana Adama Stasiukiewicza. Ma to związek z bardzo długą
chorobą i brakiem możliwości powrotu na stanowisko kierownicze pani Moniki
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Gagatek. We wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania ZUK należy
kontaktować się z panem Adamem Stasiukiewiczem.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Przykuta zapytała, czy urządzenia, które
zostały zamontowane na budynku szkolnym w Słonem są bezpieczne.
Wójt powiedział, że urządzenia nie stwarzają zagrożenia dla ludzi, posiadają
wymagane certyfikaty.
Radna Zofia Przychodna poinformowała, że lekarz Szymon Tyliszczak zamknął
Ośrodek Zdrowia w Koźli tłumacząc to tym, że Gmina nie wyremontowała
pomieszczeń w ośrodku w ustalonym terminie.
Wójt Gminy poinformował, że pan Szymon Tyliszczak jednostronnie zerwał
umowę z Gminą dotyczącą użytkowania pomieszczeń w Koźli. Termin na
wykonanie remontu wyznaczył pan Tyliszczak bez konsultacji z Urzędem.
Są pewne procedury, które należy zachować. W pierwszej kolejności należało
wykonać kosztorys niezbędnych prac. To zostało już zrobione. Następnie trzeba
zabezpieczyć środki w budżecie, ponieważ to zadanie nie było planowane.
Wójt nie do końca jest przekonany, czy zerwanie umowy było podyktowane
niewykonaniem remontu w terminie przez lekarza wskazanym, czy ze względu na
brak opłacalności pracy Koźli, co jest bardziej prawdopodobne.
Wójt zauważył, że budynek w Koźli był niewłaściwie użytkowany od lat.
W okresie jesienno-zimowym nie był ogrzewany (brak pacjentów – obsługa
1xtydzień przez 1 godzinę), co spowodowało uszkodzenia i konieczność
przeprowadzenia remontu.
Pan Tyliszczak korzysta z budynków w Koźli i w Świdnicy na preferencyjnych
warunkach. Nie wszystkie pomieszczenia w Świdnicy są wykorzystane. Należy
zastanowić się nad możliwością wykorzystania wolnych pomieszczeń. Byli inni
lekarze zainteresowani pracą w ośrodku.
Radny Jan Bitka zapytał, czy dla dzieci z Wilkanowa i Drzonowa, które będą
uczęszczały do niepublicznego przedszkola w Świdnicy będzie zapewniony
transport.
Wójt Gminy odpowiedział, że dowóz dzieci do przedszkoli niepublicznych będzie
możliwy w miarę dostępnych miejsc w autobusach, które będą kursowały tak jak
dotychczas. Nie będzie dodatkowych kursów, by dowieźć dzieci do przedszkoli
niepublicznych. Gmina nie ma takiego obowiązku. Będzie starała się pomóc
rodzicom, ale tylko na tyle, na ile to będzie możliwe.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o zaawansowaniu prac w budynku,
w którym będzie niepubliczne przedszkole w Świdnicy.
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Ad 4. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zaprosił na kolejną sesję Rady Gminy,
która odbędzie się 28 sierpnia. Przewodniczący zamknął obrady trzydziestej czwartej
sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Równicka

Eliasz Madej
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