PROTOKÓŁ NR XXXV/2013
z trzydziestej piątej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 28 sierpnia 2013r.
W dniu 28 sierpnia 2013r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy ul.
Ogrodowej Nr 37 odbyła się trzydziesta piąta sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 1300, zamknięcia obrad: 1420.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył trzydziestą piątą 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 14 radnych.
Nieobecny: Rafał Adamczak
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad, z uwagi na obecność
wymaganego quorum.
Przewodniczący poinformował o zmianach w porządku obrad. Po ppkt g dodano
kolejne:
h) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy użyczenia
na okres dłuższy niż 3 lata
i) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy użyczenia
na okres dłuższy niż 3 lata
j) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy użyczenia
na okres dłuższy niż 3 lata
k) w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne
oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
Proponowany porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji XXXIII w dniu 26 czerwca oraz XXXIV w dniu 2
sierpnia 2013r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich
usytuowania na terenie gminy Świdnica;
b) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi;
c) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonego przez Wójta Gminy Świdnica;
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d) nadania nazw ulicom w miejscowości Świdnica, gmina Świdnica;
e) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Świdnica;
f) wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu przystąpienia do
opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru
obejmującego Miasto Zielona Góra, Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica i Zabór.
g) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki
niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Zielona Góra oraz gminy: Zielona
Góra, Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica i Zabór;
h) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy użyczenia
na okres dłuższy niż 3 lata
i) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy użyczenia
na okres dłuższy niż 3 lata
j) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy użyczenia
na okres dłuższy niż 3 lata
k) w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne
oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
7. Zamknięcie obrad.

Ad 3. Przyjęcie protokołów z sesji XXXIII w dniu 26 czerwca oraz XXXIV w dniu 2
sierpnia 2013r.
Do protokołów z XXXIII sesji w dniu 26 czerwca oraz z XXXIV sesji w dniu 2
sierpnia 2013r. nie wniesiono uwag. Protokoły zostały przyjęte przez aklamację.

Ad 4. Wolne wnioski i informacje.
Sołtys wsi Letnica Jan Janowski zapytał, dlaczego jeszcze nie dostał pozwolenia na
wykonanie chodnika przy sali wiejskiej. W dniu dzisiejszym, gdy jechał na sesję
widział, że osoby które mieszkają w budynku przy sali wiejskiej, wykonują jakieś
prace na dachu. Jak to jest, że lokatorzy mają prawo do przeprowadzenie prac,
a sołectwo nie.
Zwrócił się do Wójta Gminy o wyjaśnienie sprawy związanej z chodnikiem do 22
września. Po tym czasie podejmie inne działania.
Wójt gminy Adam Jaskulski powiedział, że wójt i sołtys mogą podejmować
działania, które są zgodne z prawem. Jeżeli obywatel łamie prawo, to nie oznacza
to że organ administracji publicznej też może. Zapytał, o kim sołtys mówi?
Sołtys wsi Letnica odpowiedział, że o pani Dorocie Hoeft i Dariuszu Kropiwie.
Zapytał, czy lokatorzy budynku przy sali wiejskiej, czyli m.in pani Hoeft, ma
pozwolenie na prace na dachu?
zapytał, dlaczego do państwa Kluj, Żardeckich, Hoeft były wysłane pisma z prośbą
o wydanie pozwolenia na położenie chodnika, a pan Kropiwa wchodzi na dach
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budynku gminnego i wykonuje tam prace bez zgody współwłaścicieli. Sołtys
zapytał, czy ten pan zwrócił się do Gminy, żeby zezwolić mu na wejście.
Wójt Adam Jaskulski poinformował, że nikt nie zwrócił się do Gminy
o pozwolenie. W związku z informacją przekazaną podczas tej sesji przez sołtysa,
przyjmuje to zgłoszenie i przekazuje sprawę do Zakładu Usług Komunalnych i do
radczyni prawnej, by przyjąć to jako oficjalne zgłoszenie i podjąć kroki prawne.
Gdyby zostało to zgłoszone przed sesją, pracownik Urzędu by tam pojechał
i udokumentował zgłoszenie.
Poinformował, że toczą się sprawy sądowe i radni oraz sołtysi na bieżąco są o nich
informowani na sesjach Rady Gminy. Wójt przypomniał, że działka pod salą
wiejską oraz pod budynkami przy sali jest współwłasnością. Gmina nie może
rozpocząć żadnych prac bez zgody współwłaścicieli, którzy powiedzieli, że zgodzą
się na położenie chodnika, jeśli w zamian spełnione będą ich żądania. Sprawy są
w toku, nie są zaniedbywane.
Wójt powiedział, że sołtys może podjąć inne kroki, pod warunkiem, że będą zgodne
z prawem.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej powiedział, że sołtys i nie tylko on,
oczekuje by te działania były skuteczniejsze. Sprawa położenia chodnika ciągnie się
już od roku.
Wójt zapytał, co może zrobić Gmina, jeżeli współwłaściciele nie wyrażają na to
zgody.
Zwrócił się do sołtysa, by ściślej współpracował z mieszkańcami, radą sołecką
i radnymi. Jest to przede wszystkim sprawa społeczna, sprawa wsi i wspólne
działanie mieszkańców na pewno ułatwiłoby sołtysowi działanie.
Przewodniczący Rady Gminy uważa, że konieczne jest spotkanie wiejskie
mieszkańców i rady sołeckiej, by zapoznać ich ze sprawą i by wspólnie podjąć
działania.
Wójt zwrócił się do sołtysa, by takie sprawy załatwiać na bieżąco, nie czekać do
najbliższej sesji, a także współpracować z radnymi i mieszkańcami.
Sołtys wsi Buchałów Jerzy Boguszyński zwrócił się o pomoc pracowników Urzędu
w ponagleniu Zarządu Dróg Wojewódzkich i przyspieszeniu wycinki drzew przy
drodze wojewódzkiej w Buchałowie. Sprawa była już zgłaszana, ale nie było żadnej
reakcji ze strony ZDW. Podczas silnych wiatrów połamane konary spadają na
chodnik i uszkadzają go.
Pan Tadeusz Kaczmarczyk ze Świdnicy zapytał, jak będą zabezpieczone dożynki
w Wilkanowie, kto będzie czuwał nad bezpieczeństwem mieszkańców i gości.
Wójt poinformował, że Policja została poinformowana o imprezie w Wilkanowie,
a na dożynkach będą pełnić dyżur strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
strażniczka gminna.
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Radny Jan Bitka zapytał, czy nie można by było na dożynki w Wilkanowie
podpisać umowę na dodatkowy patrol policji. Poinformował, że dwa lata temu
w Wilkanowie na zabawie zdarzył się incydent. Grupka obcych chłopaków pobiła
młodego człowieka z Wilkanowa.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek powiedział, że Gmina ma
obowiązek zgłosić Policji, że będzie odbywać się impreza i tak też zostało zrobione.
Wtedy to Policja jest zobowiązana zabezpieczyć miejsce imprezy i będzie
odpowiadać za bezpieczeństwo. Gmina nie ma na to wpływu, czy Policja tam
będzie, czy nie.
Jeżeli chodzi o dodatkowe służby płatne to umowa pomiędzy Gminą a Komendą
Policji została podpisana, pierwsze płatne służby już się odbyły.
Radna Bogumiła Hajdasz poinformowała o pracach przy rozbudowie zbiornika
wodnego w Świdnicy.
Zwróciła również uwagę na prace w budynku pana Przykazy, gdzie ma zostać
otwarte niepubliczne przedszkole. Zapytała, czy wykonawcy zdążą z zakończeniem
prac w wyznaczonym terminie.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że Gmina nie ma regresu na terminowość
zakończenia prac, ponieważ jest to przedszkole niepubliczne. Poinformował, że
otrzymał zaproszenie na otwarcie tego przedszkola.
Poinformował, że front prac przy zbiorniku ulega zmianie ze względu na badania
archeologiczne. Wędkarze z wyprzedzeniem zostaną poinformowani o tym, kiedy
woda zostanie wypuszczona ze zbiornika. Zakończenie inwestycji planowane jest na
koniec września 2014 roku.
Wójt zaprosił na 31 sierpnia na zawody wędkarskie w Świdnicy oraz na dożynki
w Wilkanowie.
Wójt poinformował, że swoją działalność rozpoczęła spółdzielnia socjalna.
Pierwszym z pomysłów spółdzielni socjalnej jest utworzenie sklepu mobilnego,
który miałby znajdować się na placu przy ZPO, ZUK, GOPS. Wójt uważa, że pomysł
jest bardzo dobry, jednak nie ma możliwości zlokalizowania tego sklepu w tym
miejscu, ponieważ plac jest potrzebny Gminie. Jest to miejsce zbiórki dzieci
wyjeżdżających na kolonie, a w najbliższym czasie rozpocznie się remont garaży
autobusów szkolnych. Możliwe, że konieczne będzie utworzenie punktu
selektywnej zbiórki odpadów i ten plac jest wystarczająco duży, by można było
spełnić wszystkie wymagania związane z utworzeniem takiego punktu.
Powiedział, że będzie pomagał spółdzielni socjalnej w znalezieniu innego miejsca
na działalność sklepu mobilnego.
Poinformował,
że w najbliższym czasie zwróci się do komisji branżowej
o zapoznanie się z całością sprawy związanej z obecnie funkcjonującym systemem
ochrony zdrowia i zastanowieniem się nad sprawą zerwania umowy na ośrodek
zdrowia w Koźli przez pana Tyliszczak. Mimo, że Gmina podjęła się działań, które
tak naprawdę to pan Tyliszczak powinien finansować, doktor zerwał umowę.
Obecnie wiele osób zwraca się ze skargami na brak podstawowej opieki
zdrowotnej, brakuje specjalistów, a szczególnie pediatrów.
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Uchwałą Rady Gminy budynek gminny w Świdnicy został w całości przeznaczony
na ochronę zdrowia. Urząd oraz Rada powinna dopilnować, by budynek był
prawidłowo i w całości wykorzystywany do celów, do jakich został przeznaczony.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Wziętek powiedział, że rozpoczęto
remont ulicy Szkolnej i Kosowej w Wilkanowie. Zwrócił się o wykonanie remontu
ulicy Szkolnej do ostatniej posesji na tej ulicy. Zdaje sobie sprawę z tego, że
w tegorocznym budżecie nie ma środków, ale prosi o ujęcie tego zadania
w budżecie przyszłorocznym.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zwrócił uwagę na stan ulicy Dębowej
w Świdnicy. Znajduje się tam bardzo dużo piasku i są problemy z przejazdem
samochodem tą drogą.
Wójt Gminy zaproponował, by odbył się przejazd radnych przez wszystkie drogi
zgłaszane do remontu, po to by podczas ustalania projektu budżetu na 2014 rok
wszyscy mieli ogląd, co jest najbardziej potrzebne i najbardziej pilne do wykonania
w danej wsi.
Podczas prac nad przyszłorocznym budżetem należy pamiętać o ustaleniach
związanych z remontem sal wiejskich.
Radny Tomasz Piwkowski zapytał, jak wygląda sprawa z wyegzekwowaniem
naprawy dróg po budowie kanalizacji w Letnicy, głównie chodzi o drogę
powiatową.
Wójt Gminy odpowiedział, że drogi gminne zostały naprawione. Natomiast droga
powiatowa po budowie kanalizacji i odtworzeniu nawierzchni drogi była
odbierana przez przedstawicieli Starostwa. Urząd Gminy interweniuje
w Starostwie, by sprawę jak najszybciej sprawę załatwić. Na bieżąco radny może
zasięgnąć informacji w Referacie Gospodarki.
Radna Zofia Przychodna zgłosiła konieczność przycięcia konarów drzew rosnących
przy szkole w Koźli. W pobliżu drzew jest linia energetyczna.
Sołtys wsi Koźla Teresa Sygut poinformowała, że na dożynkach powiatowych
w Bojadłach wieniec dożynkowy z Koźli zajął 3 miejsce.
Wójt poinformował, że zgodnie z decyzją sołtysów, sołtys Letnicy Jan Janowski
został na dożynkach powiatowych wyróżniony jako najaktywniejszy sołtys Gminy
Świdnica.
Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.
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Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich
usytuowania na terenie gminy Świdnica
Komisja Mienia i Budżetu, Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego,
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rewizyjna 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 ustalenia liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na terenie gminy
Świdnica?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXV/196/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.

b) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi
Komisja Mienia i Budżetu, Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego,
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rewizyjna 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 przyjęcia planu nadzoru
nad żłobkami i klubami dziecięcymi?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXV/197/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.
c) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonego przez Wójta Gminy Świdnica
Komisja Mienia i Budżetu, Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego,
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu 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 ustalenia wysokości opłaty
za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta
Gminy Świdnica?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXV/198/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.
d) nadania nazw ulicom w miejscowości Świdnica, gmina Świdnica
Komisja Mienia i Budżetu, Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego,
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rewizyjna 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 nadania nazw ulicom
w miejscowości Świdnica, gmina Świdnica?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXV/199/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.
e) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Świdnica
Komisja Mienia i Budżetu, Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego,
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rewizyjna 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 przyjęcia „Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica?””
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXV/200/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.
f) wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu przystąpienia
do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru
obejmującego Miasto Zielona Góra, Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica i Zabór

7

Komisja Mienia i Budżetu, Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego,
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rewizyjna 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 wyrażenia woli zawarcia
porozumienia międzygminnego w celu przystąpienia do opracowania i wdrażania
planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Zielona Góra,
Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica i Zabór?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXV/201/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.
g) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki
niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Zielona Góra oraz gminy:
Zielona Góra, Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica i Zabór
Komisja Mienia i Budżetu, Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego,
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rewizyjna 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 wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla
obszaru obejmującego Miasto Zielona Góra oraz gminy: Zielona Góra, Czerwieńsk,
Sulechów, Świdnica i Zabór?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXV/202/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.
h) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy
użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata
Zastępca Wójta Arisa Jaz poinformowała, że projekt uchwały dotyczy
upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do użyczenia Stowarzyszeniu Lokalna Grupa
Działania Między Odrą a Bobrem części działki 1023 w obrębie Świdnicy na okres
lat 7 w celu realizacji projektu współpracy stanowiącego operację pt. „Winnice –
Edukacja – Reaktywacja”, którego celem jest powrót do tradycji winiarskich poprzez
promocję uprawy winorośli.
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Komisja Mienia i Budżetu, Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego,
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rewizyjna 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 w sprawie upoważnienia
Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXV/203/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.
i) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy
użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata
Zastępca Wójta Arisa Jaz poinformowała, że projekt uchwały dotyczy
upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do użyczenia Stowarzyszeniu Sołtysów
Gminy Świdnica części działki 1023 w obrębie Świdnicy na okres lat 7 w celu
realizacji projektu „Budowa kompleksu rekreacyjnego w Świdnicy, jako miejsca
integracji” realizowanego w celu stworzenia miejsca, które służyło będzie
mieszkańcom do wspólnych spotkań, integracji, warsztatów.
Komisja Mienia i Budżetu, Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego,
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rewizyjna 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 w sprawie upoważnienia
Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXV/204/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.
j) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy
użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata
Zastępca Wójta Arisa Jaz poinformowała, że projekt uchwały dotyczy
upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do użyczenia Stowarzyszeniu Nasza
Radomia części działki nr 23 w miejscowości Radomia na okres lat 7 w celu
realizacji projektów pt. „Wyposażenie kompleksu kulturalno-rekreacyjnego
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w Radomi” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Radomi – zmiany
w infrastrukturze publicznej o znaczeniu społecznym, sportowym i rekreacyjnym”.
Komisja Mienia i Budżetu, Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego,
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rewizyjna 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 w sprawie upoważnienia
Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXV/205/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.
k) w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne
oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica
Komisja Mienia i Budżetu, Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego,
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji oraz
Komisja Rewizyjna 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 ustalenia wysokości opłat
za świadczenia udzielane przez publiczne oddziały przedszkolne, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Świdnica?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXV/206/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.

Ad 7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zaprosił na kolejną sesję Rady Gminy,
która odbędzie się 25 września. Przewodniczący zamknął obrady trzydziestej piątej
sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Równicka

Eliasz Madej
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