PROTOKÓŁ NR XLVIII/2014
z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 04 lipca 2014r.
W dniu 04 lipca 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy przy ul.
Ogrodowej Nr 37 odbyła się czterdziesta ósma sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji :9.00, zamknięcia obrad: 9.40.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kmiecik otworzył czterdziestą ósmą
sesję Rady Gminy Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów,
wójta, pracowników Urzędu oraz gości.
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
Obecnych było 13 radnych.
Nieobecni: radna Zofia Mazurkiewicz, radny Eliasz Madej.
Wiceprzewodniczący Rady
podejmowania uchwał.

Gminy

stwierdził

prawomocność

obrad

do

Proponowany porządek obrad XLVIII sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik,
b)wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
gminy Świdnica,
c)zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2014.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad XLVIII Sesji
Rady Gminy uległ zmianie i po wprowadzeniu ich przedstawia się następująco:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik,
b)postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne,

c)określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d)wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
gminy Świdnica,
e)zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności
dla inkasentów,
f)zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2014.
g)Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
miasta wojewódzkiego Zielona Góra.
4.Wolne wnioski i informacje.
5.Zamknięcie obrad.
Ad.3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik,
Wiceprzewodniczący Rady Gminy oddał głos Wójtowi.
Wójt poinformował, że konieczność podjęcia tej uchwały wynika przede wszystkim
z przetargu, który odbył się w dniu wczorajszym. Jak wiemy groziło nam
mieszkańcom, że jeśli w określonym czasie nie zmienimy operatora, to będziemy
zmuszeni do zapłaty stawek podwyższonych za wywóz śmieci nawet o około 100%.
Wójt już informował, że te podwyżki nie wynikały z żadnych rzetelnych wyliczeń,
stąd zapadła decyzja o wystąpieniu z Zielonogórskiego Związku Gmin i decyzja o
prowadzeniu gospodarki odpadami komunalnymi we własnym zakresie. Po
przetargu stawki uległy zmniejszeniu z kwoty 7,60zł. dla zabudowy jednorodzinnej
na kwotę 6,50zł. i dla Rybna z kwoty 8,80zł, na kwotę 7,90zł. Po wstępnych
wyliczeniach kwoty te powinny wystarczyć również na obsługę administracyjną
tego procesu.
W chwili podjęcia tej uchwały traci moc uchwała podjęta na sesji w dniu 23 maja
2014r. oraz uchwała zmieniająca podjęta na sesji w dniu 24 czerwca 2014r.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik?”
12 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR XLVIII/274/14
została przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednomyślnie.
b)postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne,
Wiceprzewodniczący Rady Gminy oddał głos Wójtowi.
Wójt poinformował, że ta uchwała pozwoli i umożliwi nam pełną kontrolę i
wiedzę, jakie jest zapotrzebowanie przez przedsiębiorców na pojemniki. Bez
podjęcie tej uchwały nie moglibyśmy prowadzić własnej polityki podatkowej
(obciążenia za odbiór odpadów) w stosunku do przedsiębiorców.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne?”
W tym momencie przybył radny Maciej Białek.
12 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym się.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR XLVIII/275/14
została przyjęta przez Radę Gminy Świdnica przy jednym głosie wstrzymującym
się.
c)określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy oddał głos Wójtowi.
Wójt poinformował, że ta uchwała spowodowana jest zmianą ceny i przejęciu
gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę. Funkcjonuje ona w oparciu
o podjętą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy
Świdnica. Wójt dodał, że częstotliwość wywozu odpadów komunalnych odbywać
się będzie raz na dwa tygodnie – pojemniki mieszane, raz na miesiąc – odpady
selektywne, dwa razy w roku – wielkogabarytowe, oraz dwa razy w roku na
mobilnych PSZOK-ach.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie:

„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR XLVIII/276/14
została przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednomyślnie.
d)wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie gminy Świdnica,
Wiceprzewodniczący Rady Gminy oddał głos Wójtowi.
Wójt poinformował, że po raz kolejny jest podejmowana uchwała w sprawie
wzoru deklaracji, ponieważ główną przyczyną tych zmian jest obniżka ceny, co
zmusza nas do ponownego zbierania deklaracji. Dodał również, że zostały
wprowadzone na ostatniej stronie objaśnienia w sprawie wypełnienia deklaracji.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie gminy Świdnica?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR XLVIII/277/14 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednomyślnie.
e)zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności
dla inkasentów.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy oddał głos Wójtowi.
Wójt poinformował, że opłaty pobierane za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ustawodawca określił jako podatek i w związku z tym musi być
zawarta umowa o inkaso. W naszym przypadku każdy sołtys jest jednocześnie
inkasentem i z tego powodu jest potrzebna uchwała z wykazem imiennym
inkasentów. Po konsultacji wewnętrznej zaproponowano wynagrodzenie za inkaso
w wysokości 5% od kwot przekazanych do kasy urzędu.

Radny Wiesław Krzesiński zapytał, czy opłaty za odpady będą pobierane raz na
kwartał.
Wójt odpowiedział, że opłata będzie miesięczna, ale również można wpłacać ją z
wyprzedzeniem (za dwa m-ce, za kwartał itd.).
Radna Dorota Cymbała zapytała, czy będzie można wpłacać na konto, jak również
zapytała o firmę, która wygrała przetarg i sposób odbioru oraz podstawienia
pojemników.
Wójt odpowiedział, że każdy odbiorca będzie miał swój indywidualny nr konta na
który będzie mógł dokonywać opłat. Jeżeli chodzi o firmę, która wygrała przetarg,
to jest to firma TONSMEIER Zachód Sp. z o.o. z Kiełcza, a pojemniki będą
dostarczone dla mieszkańców przed 01 sierpnia 2014r.
Radny Wiesław Krzesiński zapytał, jaki jest czas na rozliczenie pobranych opłat
przez inkasenta.
Skarbnik odpowiedziała, że taki jak w przypadku poboru podatków.
Radny Tomasz Piwkowski zapytał, czy czynsz za pojemnik jest wliczony w cenę
odbioru odpadów.
Wójt odpowiedział, że tak.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi,
wyznaczania
inkasentów,
wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR XLVIII/278/14 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednomyślnie.
f)zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2014.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy oddał głos Skarbnikowi Gminy.
Skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie mają tylko i wyłącznie związek z
planowanymi opłatami, które wpłyną do budżetu i wydatkami z nimi związanymi.
Dodała, że obsługę administracyjną musimy umieścić w dziale 750, a pozostałe
wydatki związane z odbiorem śmieci w dziale 900.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie:

„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na
rok 2014”?
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR XLVIII/279/14
została przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednomyślnie.
g)Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
miasta wojewódzkiego Zielona Góra.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy oddał głos Wójtowi.
Wójt poinformował, że aby działać w ramach MOF i realizować ZIT, trzeba zawrzeć
porozumienie, na które potrzebna jest zgoda Rady Gminy, dodał, że pozostałe
miasta i gminy wchodzące w skład MOF również muszą podjąć taką uchwałę.
Radna Teresa Przykuta zapytała, czy grożą nam z tego tytułu jakieś konsekwencje.
Wójt odpowiedział, że konsekwencji finansowych z tego tytułu nie ma, ale
będziemy mogli działać w składzie MOF (realizować) na tyle, na ile rzeczywiście te
środki będą dla nas dostępne.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona
Góra?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR XLVIII/280/14 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednomyślnie.
Ad.4. Wolne wnioski i informacje.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy oddał głos zebranym na sesji.
Wójt poinformował, że:
-30.06.2014r. - dzieci z naszego terenu wyjechały na kolonie dwoma autobusami
nad morze,
-odbyły się przetargi - na osuszanie budynku Ośrodka Zdrowia w Koźli,
-na remont Gminnego Ośrodek Zdrowia w Świdnicy (złożona oferta znacznie
przewyższa środki, jakie na ten cel mamy przeznaczone, będziemy musieli ogłosić
po raz trzeci przetarg),

-remont sali wiejskiej w Drzonowie (złożona oferta znacznie przewyższa środki w
budżecie przeznaczone na ten cel),
-kontynuowana jest realizacja termomodernizacji,
-prace na zbiorniku posuwają się we właściwym tempie (zapełnia się już pierwszy
zbiornik), uroczyste otwarcie 31.08.2014r.
-w ramach konkursu z pieniędzy zewnętrznych został wykonany trzeci „Lubusik” w
Koźli,
-zostanie położony asfalt przed szkołą w Koźli,
-skutecznie odbył się przetarg na odwodnienie ulicy Kościelnej w Wilkanowie.
Sołtys Koźli podziękowała Wójtowi i Kierownikowi ZPO za pomoc w realizacji
programu „Lubusik” i dodała, że to był strzał w dziesiątkę, ponieważ młodzież od
razu pojawiła się na nim. Podziękowała również Wójtowi za odzyskanie kart
lekarskich pacjentów dr Tyliszczaka.
Sołtys Drzonowa zapytała o postęp w realizacji przystąpienia do remontu sali
wiejskiej, bo mieszkańcy czekają już cztery lata. Odbyły się już dwa przetargi i nic,
to może za mało zaplanowano środków na ten cel. Dodała również, że na
ogrodzenie cmentarza też nie ma środków. Oczekuje konkretnych decyzji.
Wójt odpowiedział, że nie można – z oczywistych powodów - w budżecie
przyjmować zawyżonych, nawet dwukrotnie cen na wykonanie przedsięwzięć.
Trzeba szukać rozwiązania racjonalnego, zgodnego z prawem.
Sołtys Radomi i Orzewa w imieniu mieszkańców i Stowarzyszenia podziękowała
za wsparcie Gminy przy budowie boiska wielofunkcyjnego.
Ad. 5. Zakończenie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Kmiecik zamknął obrady czterdziestej
ósmej sesji Rady Gminy Świdnica.
Protokołowała:

Przewodniczący:

Agata Pańtak

Ryszard Kmiecik

