PROTOKÓŁ NR XXXVII/2013
z trzydziestej siódmej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 3 października 2013r.
W dniu 3 października 2013r. w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy przy ul.
Długiej Nr 38 odbyła się trzydziesta siódma sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 1430, zamknięcia obrad: 1500.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył trzydziestą siódmą sesję Rady
Gminy Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, wójta 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.
Proponowany porządek obrad XXXVII 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 Adam Jaskulski poinformował, że dzisiejsza sesja została zwołana w celu
zabezpieczenia środków w budżecie na remont remizy OSP w Koźli. Przetarg na
remont był ogłaszany trzy razy. Niestety za każdym razem oferty były zbyt
wysokie.
W ostatnim przetargu najtańsza oferta przekroczyła zaplanowaną w budżecie kwotę
o ok. 25 tys. zł.
Wójt poinformował, że udało się pozyskać 20 tys. zł. z puli Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej.
Jednocześnie wyjaśniła się sytuacja wiejskiego ośrodka zdrowia w Koźli. Pan
Tyliszczak zdecydowanie zerwał współpracę, więc na chwilę obecną nie ma
potrzeby przeprowadzania remontu obiektu, który w dalszym ciągu nie będzie
ogrzewany.
Obiekt przez szereg lat był niewłaściwie użytkowany przez pana Tyliszczaka, nie
był ogrzewany. Lekarz przyjmował pacjentów jeden dzień w tygodniu, przez jedną
godzinę.

Konieczne było zwołanie sesji w celu dokonania odpowiednich przesunięć
w budżecie. Pozostałe przesunięcia w projekcie uchwały dotyczą zmian zgłaszanych
m. in. przez sołtysów.
Pani Anna Bachman szczegółowo przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie
zmian do budżety Gminy Świdnica na 2013r.
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 XXXVII/211/13 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.
Wójt Adam Jaskulski poinformował, że lekarz Szymon Tyliszczak wypowiedział
umowę na ośrodek zdrowia w Koźli. Pan Tyliszczak został poinformowany, że
niezależnie od wszystkich spraw, które dzieją się z obsługą Koźli, zostanie
przeprowadzona kontrola korzystania z gminnego ośrodka zdrowia w Świdnicy.
Kontrola wykazała, że trzy pomieszczenia nie są wykorzystywane, a zespół
kontrolujący stwierdził, że istnieje możliwość wprowadzenia innego podmiotu
lekarskiego.
Wójt poinformował, że prowadził rozmowy z innymi podmiotami, czy są
zainteresowane rozpoczęciem działalności w Świdnicy.Obecnie są 4 takie podmioty
zainteresowane obsługą pacjentów z terenu Gminy.
Pan Szymon Tyliszczak został zaproszony na rozmowę do Urzędu Gminy.
Wójt poinformował radnych o przebiegu rozmowy.
Pan Tyliszczak został poinformowany o tym, że mieszkańców interesuje
powiększenie usług medycznych. Pan Tyliszczak długo twierdził, że to się nie uda,
nie ma takiej możliwości. Rozmowa dotyczyła również korzystania przez z dwóch
mieszkań na piętrze.Podczas rozmowy Pan Tyliszczak zgodził się na wpuszczenie
innego podmiotu na teren ośrodka oraz na opuszczenie jednego z zajmowanych
mieszkań. Po około pół godziny pan Tyliszczak wrócił i oznajmił, że odwołuje
wszystko co powiedział. Wójt uprzedził lekarza, że zdania nie zmieni i jeżeli będzie
trzeba to na drodze sądowej będzie dochodził do zmian w umowie. Na to pan
Tyliszczak stwierdził, że on zatrudni wszystkich fachowców, jakich gmina mu
wskaże i na warunkach, jakie gmina narzuci. Wójt powtórzył, że Gminę interesuje
przejęcie niewykorzystywanych pomieszczeń, gdzie będzie mógł wejść niezależny
podmiot. Pan Tyliszczak powiedział, że jeszcze raz wszystko przemyśli i da znać.
Wójt powiedział, że nie rezygnuje z remontu pomieszczeń w Koźli. Podmioty,
z którymi rozmawiał o ewentualnym rozpoczęciu działalności na terenie gminy,
zostały poinformowane, że taki ośrodek w Koźli istnieje.
Ad 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zaprosił na kolejną sesję Rady Gminy
w październiku. Przewodniczący zamknął obrady trzydziestej siódmej sesji Rady
Gminy.
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