PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2013
z trzydziestej ósmej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 29 października 2013r.
W dniu 29 października 2013r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy
przy ul. Ogrodowej Nr 37 odbyła się trzydziesta ósma sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 8.00, zamknięcia obrad: 13.20.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył trzydziestą ósmą sesję Rady
Gminy Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, wójta,
pracowników Urzędu i gości.
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
Obecnych było 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad, z uwagi na obecność
wymaganego guorum.
Poinformował, że do porządku obrad dodany został w pkt 6 ppkt c - w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z zaproponowaną
zmianą?
15 głosów- ,,za", bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Proponowany porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o nieprawidłowościach stwierdzonych w oświadczeniach majątkowych
za 2012r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany statutu Zielonogórskiego Związku Gmin,
b) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2013,
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego.
7. Objazd (wizytacje) terenu gminy w związku z rozpoczęciem tworzenia budżetu na
2014r.
8. Wnioski z wizytacji - dyskusja.
9. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Informacja o nieprawidłowościach stwierdzonych w oświadczeniach
majątkowych za 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych o nieprawidłowościach
stwierdzonych w oświadczeniach majątkowych za 2012r.
Dodał, że oświadczeń nie trzeba korygować, lecz zwrócić uwagę przy ich wypełnianiu
w przyszłym roku, żeby nie popełniać tych samych błędów.
Przewodniczący Eliasz Madej zaprezentował statuetkę, którą otrzymał na sesji
Sejmiku na wniosek złożony przez Gminę Świdnica. Była to nagroda specjalna
Honorowego Wyróżnienia ,,Olimp Lubuski" za całokształt działalności na rzecz kultury
fizycznej za rok ubiegły.
Ad.4 Wolne wnioski i informacje.
Radna Teresa Przykuta zaprezentowała osiągnięcia ucznia Patryka Sakowskiego, który
w tym roku zdobył mistrzostwo Polski w strzelaniu z pistoletu sportowego. Lista jego
sukcesów obejmuje zawody wojewódzkie, krajowe i międzynarodowe. Jest w kadrze
wojewódzkiej. Poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaproponowano tego ucznia jako kandydata do
nagrody sportowej wójta.
Wójt Adam Jaskulski dodał, że w Wójtowych Informacjach ukaże się obszerna
informacja na ten temat.
Radna Bogumiła Hajdasz powiedziała, że mieszkańcy skarżą się na wystające gałęzie
na ulicy Parkowej od strony parku, co sprawia, że utrudniona jest widoczność dla
kierowców.
Radny Jan Bitka poruszył temat polskiej wielodzietnej rodziny, która nie ma pomocy
w kraju i musi emigrować za granicę.
Poinformował, że jest mile zaskoczony naprawą asfaltu w Wilkanowie na osiedlu
Przylesie.
Ad.6 Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany statutu Zielonogórskiego Związku Gmin.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały nie był omawiany
na komisjach Rady Gminy z powodu nieobecności kierownika ZUK, w związku z
usuwaniem awarii na sieciach wod-kan.

Wójt Adam Jaskulski szczegółowo omówił zmiany obowiązującego statutu
Zielonogórskiego Związku Gmin, wprowadzone na wniosek nadzoru prawnego
Wojewody.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
,,Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Związku
Gmin"?
15 głosów - ,,za", bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała XXXVIII/212/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednomyślnie.
b) 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, Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego oraz
Komisja Mienia i Budżetu na posiedzeniu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji na
posiedzeniu przyjęła 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 XXXVIII/213/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednomyślnie.
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach Rady Gminy.
Wójt poinformował radnych, że chodzi o dofinansowanie wydatków związanych z
wdrożeniem dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, użytkowania
portalu i zakupu serwera.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego oraz
Komisja Mienia i Budżetu na posiedzeniu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji na
posiedzeniu przyjęła 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 dla Powiatu
Zielonogórskiego”?
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR XXXVIII/214/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednomyślnie.
Ad.7 Objazd (wizytacja) terenu gminy w związku z rozpoczęciem tworzenia budżetu
na 2014r.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że załącznik pn. „Zadania do ujęcia w
budżecie w 2014r.” przekazany przez Kierownik Referatu Gospodarki będzie radnym i
sołtysom pomocny w klasyfikowaniu zadań (w załączeniu do protokołu), wg
ważności.
Wójt Adam Jaskulski omówił zadania znajdujące się w załączniku i powiedział, że
zawierają wnioski radnych, sołtysów, mieszkańców oraz pracowników urzędu
proponowane do budżetu gminy na 2014r.
Sołtys Elżbieta Noga była zdziwiona propozycją rozbudowy oświetlenia ulicznego
polegającego na dobudowie lampy przy nr 81A w Drzonowie (projekt budowlany),
ponieważ Zebranie Wiejskie takiego wniosku nie przedstawiło.
Radna Zofia Przychodna zapytała, dlaczego w projekcie budżetu nie ujęty jest remont
Ośrodka Zdrowia w miejscowości Koźla.
Wójt odpowiedział, że w WI obszernie odnosi się do tematu Ośrodków Zdrowia
funkcjonujących na terenie Gminy Świdnica. Dodał, że została przeprowadzona
rozmowa z panem Tyliszczakiem, która była protokołowana i dotąd nie przyniosła
żadnych rezultatów. Do dzisiaj nie ma odpowiedzi ze strony pana Tyliszczaka, jakie
zajął stanowisko.

Wójt zwrócił się do Kierownika RG, aby dopisała do projektu budżetu zadanie remont ośrodka zdrowia w Koźli.
O godz. 9.20 radni wraz z sołtysami udali się na objazd (wizytację) terenu gminy.
Powrót o godz. 12.15 do Urzędu Gminy.
Ad. 8 Wnioski z wizytacji – dyskusja.
Radni i sołtysi po powrocie rozmawiali w sprawie hierarchii ważności zadań.
Po dyskusji jednak radni nie zajęli ostatecznego stanowiska.
Ad. 9 Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady trzydziestej ósmej sesji
Rady Gminy.
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