PROTOKÓŁ NR XLIII/2014
z czterdziestej trzeciej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 26 lutego 2014r.
W dniu 26 lutego 2014r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy
przy ul. Ogrodowej Nr 37 odbyła się czterdziesta trzecia sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00, zamknięcia obrad: 13.25.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył czterdziestą trzecią sesję Rady
Gminy Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, wójta,
pracowników Urzędu.
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
Obecnych było 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad do podejmowania
uchwał.
Poinformował, że zostały dokonane zmiany w porządku obrad. Decyzją komisji Rady
Gminy na wspólnym posiedzeniu w dniu wczorajszym w pkt. 6 ppkt. d) uchwała w
sprawie wyrażenia opinii dotyczącej łączenia Powiatu Zielonogórskiego z miastem na
prawach powiatu Zielona Góra zostaje zdjęta z porządku obrad, a w to miejsce zostaje
wprowadzona uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożonej przez „Zielonogórskie
Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcia porządku obrad z zaproponowaną
zmianą?
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że porządek z wprowadzeniem zmian został przyjęty
jednomyślnie.
Proponowany porządek obrad XLIII sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się
następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 29 stycznia 2014r.
Wolne wnioski i informacje.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2014,
b)udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra,

c)przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica.
d)zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków przedłożonej przez „Zielonogórskie Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
7. Zamknięcie obrad.
Ad.3 Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Świdnica w dniu
29 stycznia 2014r.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych o uwagi do protokołu.
W związku z tym, że żadnych uwag nie było protokół został przyjęty przez aklamację.
Ad.4 Wolne wnioski i informacje.
Wójt przedstawił wszystkim obecnym na sesji Rady Gminy Kierownika Zakładu
Usług Komunalnych w Świdnicy panią Magdalenę Widańską.
Pan Kaczmarczyk podziękował pani sołtys Świdnicy za szybką interwencję w sprawie
naprawy płotu przy cmentarzu komunalnym w Świdnicy.
Radna Bogumiła Hajdasz również podziękowała pani sołtys Świdnicy za posprzątanie
placu zabaw przy wikariacie i dodała, że w parku przy ulicy Parkowej panuje
potworny bałagan i zasugerowała, żeby taka informacja znalazła się WI.
Wójt odpowiedział, że dobrze byłby zgłosić to na zebraniu wiejskim pod adresem
mieszkańców.
Pani sołtys wsi Piaski zasygnalizowała, że jest potrzeba wycięcia lub ogłowienia
drzew rosnących przy placu zabaw.
Radna Zofia Przychodna poinformowała, że w Koźli czyszczony jest poniemiecki
cmentarz, na którym zalegają śmieci. Dodała również, że koło pieczarkarni w Letnicy
na łące była usuwana awaria i możliwe, że jest jakiś przeciek, ponieważ zrobiło się
w tym miejscu bajorko.
Radny Jan Bitka zapytał, czy można ustalić fakt niekontrolowanego wzrastania
ciśnienia wody w Wilkanowie, ponieważ ma sygnały od mieszkańców.
Wójt odpowiedział, że tę sprawę sprawdzi kierownik ZUK razem z konserwatorem.
Radna Agata Białkowska zasygnalizowała, że przy drodze Buchałów – Słone również
pobocza są całe zaśmiecone.

Wójt powiedział, że jest to droga powiatowa (tereny leśne) i obecnie referat
gospodarki przygotowuje do Zarządu Dróg Powiatowych (z wiadomością do Lasów
Państwowych) pismo w sprawie zaśmieconych poboczy, że gromadzone są worki
podczas sprzątania lasów, które rozszarpywane są przez zwierzęta i przecinane przez
kosiarki podczas koszenia poboczy.
Radny Ryszard Kmiecik odpowiedział, że jest to nieprawdą, ponieważ worki po
sprzątaniu lasów usuwane są na bieżąco.
Wójt złożył szczególne podziękowanie stowarzyszeniu „Nasza Radomia” i radzie
sołeckiej za sprzątanie terenów wokół nich, nawet dwa, trzy razy w roku, organizując
się spontanicznie.
Sołtys Halina Gałat przypomniała o potrzebie ustawienia lustra na zakręcie drogi do
Lipna koło posesji nr 36 i poprosiła radnego Krzesińskiego, żeby jej pomógł w
interwencji w Starostwie, ponieważ trzy lustra ustawili, a o czwartym zapomnieli.
Dodała również, że brakuje barierki na przepuście, przy posesji nr 21, której brak był
zgłoszony.
Sołtys Elwira Nadstoga zasugerowała, żeby w pierwszy dzień wiosny, który przypada
w piątek zorganizować ogólnogminny dzień sprzątania świata.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na jego ręce wpłynęła skarga od pana
Mirosława Hajdasza nt darmowego internetu. Odpowiedź na tę skargę przygotował
Sekretarz Gminy, który jest odpowiedzialny za pracę informatyka. Pismo zostanie
wysłane do zainteresowanego (przekazane za pośrednictwem radnej B. Hajdasz –
emailem).
Ad.5 Interpelacje i zapytania radnych.
Nie było.
Ad.6 Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2014
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego, Komisja Mienia i Budżetu,
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
Sportu i Rekreacji na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały 12 głosów „za”,
1 wstrzymujący się, 0 przeciwnych.
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
2014”?
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR XLIII/230/14 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednomyślnie.
b) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego, Komisja Mienia i Budżetu,
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
Sportu i Rekreacji na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały 12 głosów „za”,
1 głos wstrzymujący się, 0 przeciwnych.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu
Zielona Góra”?
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujący się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR XLIII/231/14 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednomyślnie.
c) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach Rady Gminy. Poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego, Komisja Mienia i Budżetu,
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
Sportu i Rekreacji 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 przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Świdnica”?

14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR XLIII/232/14 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednomyślnie.
d)zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków przedłożonej przez „Zielonogórskie Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały wprowadzono do
porządku obrad w dniu dzisiejszym i nie było możliwości zapoznania się z nią na
komisjach Rady Gminy. Dodał również, że na komisjach była częściowo omawiana,
ale ma obszerny załącznik, który należało przeanalizować. Poprosił o przedstawienie
opinii komisji.
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego, Komisja Mienia i Budżetu,
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
Sportu i Rekreacji na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały przy 1 głosie
„za” oraz 12 głosach wstrzymujących się.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożonej przez
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze”?
12 głosów – „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, bez głosów przeciwnych.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR XLIII/233/14 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednomyślnie.
Ad. 7 Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady czterdziestej trzeciej sesji
Rady Gminy.
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