PROTOKÓŁ NR XXXVI/2013
z trzydziestej szóstej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 25 września 2013r.
W dniu 25 września 2013r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy ul.
Ogrodowej Nr 37 odbyła się trzydziesta szósta sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 1300, zamknięcia obrad: 1400.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył trzydziestą szóstą sesję Rady Gminy
Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, gości oraz pracowników Urzędu
Gminy.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
Obecnych było 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad, z uwagi na obecność
wymaganego quorum.

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący poinformował o zmianach w porządku obrad. Dodano ppkt d - w sprawie
upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją
zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Świdnica
w formie partnerstwa publiczno-prywatnego" oraz zabezpieczenia w budżecie Gminy
Świdnica na 2014r. środków finansowych na ten cel.
Przewodniczący poddał pod głosowanie: „Kto jest za przyjęciem zmiany do porządku
obrad?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji w dniu 28 sierpnia 2013r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Świdnica;
b) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2013;
c) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2013-2028;
d) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zaciągnięcia zobowiązania
związanego z realizacją zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków
oświatowych Gminy Świdnica w formie partnerstwa publiczno-prywatnego" oraz
zabezpieczenia w budżecie Gminy Świdnica na 2014r. środków finansowych na ten cel.
7. Zamknięcie obrad.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji w dniu 28 sierpnia 2013r.
Do protokołu z XXXV sesji w dniu 28 sierpnia 2013r. nie wniesiono uwag. Protokół został
przyjęty przez aklamację.

Ad 4. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławimir Wziętek poinformował,że w Wilkanowie
odbyło się zebranie wiejskie dotyczące uchwalenia budżetu. Mieszkańcy wnoszą
o odnowienie ulicy Kościelnej, poprawa jakości wody na osiedlu Przylesie, poprawa stanu
nawierzchni dróg na osiedlu Przylesie i Osiedlu tzw. „Pod górą”, utwardzenie dróg
gruntowych - ulicę Szkolną, Strumykową, Kosową i Wiśniową.
Zastępca Wójta Arisa Jaz poinformowała, że Wójt ma dla radnych propozycję, gdy już
wpłyną wszystkioe wnioski do projektu przyszłorocznego budżetu, by zoorganizować objazd
gminy, by radni mogli ustalić hierarchię wykonania poszczegoólnych zadań. Radni będą
mogli sami zobaczyć, jakie są potrzeby w poszczególnych wsiach.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej powiedział, że to bardzo dobry pomysł, by taki
objazd zoorganizować.
Radna Zofia Przychodna zgłosiła, by przyciąć topole rosnącą przy szkole w Koźli.
Zastępca Wójta Arisa Jaz odpowiedziała, że zapyta co zostało zrobione. Poinformowała, że
były prowadzone rozmowy w tej sprawie, ale szczegółów nie zna.

Ad 5. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że wspominał już wcześniej na sesji, a ostatnio na
zebraniu wiejskim o niebezpiecznym zjeździe na drogę wojewódzką w kierunku Wilkanowa.
Jest tam bardzo głęboki rów i należałoby postawić tam barierkę.
Sekretarz gminy Andrzej Brachmański powiedział, że sprawa została zgłoszona do
zarządcy drogi.
Przewodniczaca Komisji Oświaty Teresa Przykuta zapytała, czy do Przewodniczącego
Rady lub do Urzędu Gminy przyszło jakiekolwiek pismo lub informacja po spotkaniu
z Komendantem Miejskim Policji oraz Naczelnikiem Wydzialu Ruchu Drogowego.
Na sesji zostały przedstawone postulaty i wnioski dotyczące bezpieczeństwa na drodze
krajowej numer 27, które miały zostać przekazane na spotkaniu z przedstawicielami
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przewodniczaca zapytała, czy w tej
sprawie wpłynęła do Urzędu jakakolwiek informacja.
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że żadnego pisma nie otrzymał.
Sekretarz gminy Andrzej Barachmański powiedział, że w wyniku rozmów na sesji zostało
podpisane porozumienie z Komendą Miejską Policji na dodatkowe służby płatne. Do gminy
wpłynęło już pierwsze sprawozdanie z tych dodatkowych służb. Natomiast w sprawie drogi nr
27 żadnego pisma nie było.
Radna Magdalena Zamiatała poinformowała, że zgłaszała Naczelnikowi konieczność
odmalowania pasów na drodze przed zjazdem do Piasek. Pasy zostały pomalowane.
Radna Zofia Przychodna dodała, że częściej widać patrole policji.
Przewodnicząca Komisji Oświaty zwróciła uwagę, że kierowcy parkują samochody na
zakrętach, co jest niebezpieczne.

Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia zmiany studium
przestrzennego gminy Świdnica

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym
posiedzeniu Komisji. Poprosił o opinię Komisji.
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 uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica?”

14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXVI/207/13 została przyjęta
przez Radę Gminy Świdnica.

b) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2013;
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym
posiedzeniu Komisji. Poprosił o opinię Komisji.
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 zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2013?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXVI/208/13 została przyjęta
przez Radę Gminy Świdnica.

c) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2013-2028.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym
posiedzeniu Komisji. Poprosił o opinię Komisji.
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 zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świdnica na lata 2013-2028?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXVI/209/13 została przyjęta
przez Radę Gminy Świdnica.

d) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do zaciągnięcia zobowiązania
związanego z realizacją zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków
oświatowych Gminy Świdnica w formie partnerstwa publiczno-prywatnego" oraz
zabezpieczenia w budżecie Gminy Świdnica na 2014r. środków finansowych na ten cel.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym
posiedzeniu Komisji. Poprosił o opinię Komisji.
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 upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do
zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania pn.: "Kompleksowa
termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Świdnica w formie partnerstwa
publiczno-prywatnego" oraz zabezpieczenia w budżecie Gminy Świdnica na 2014r. środków
finansowych na ten cel.?”
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XXXVI/210/13 została przyjęta
przez Radę Gminy Świdnica.

Ad 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zamknął obrady trzydziestej szóstej sesji Rady Gminy.

Protokołowała:
Anna Równicka

Przewodniczył:
Eliasz Madej

