PROTOKÓŁ NR LI/2014
z pięćdziesiątej pierwszej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 24 października 2014r.
W dniu 24 października 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy przy ul.
Ogrodowej Nr 37 odbyła się pięćdziesiąta pierwsza sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji :13.00, zamknięcia obrad: 14.20.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył pięćdziesiątą pierwszą sesję
Rady Gminy Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, wójta,
pracowników Urzędu oraz gości.
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
Obecnych było 14 radnych. Nieobecny radny Tomasz Piwkowski.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad do podejmowania
uchwał.
Poinformował, że do porządku obrad dodany został w pkt. 7 ppkt d)w sprawie
wyrażenia woli przekazania samorządowi Miasta Zielona Góra urządzeń i sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wilkanowo.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z
zaproponowaną zmianą.
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się
Proponowany porządek obrad LI sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się
następująco:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 29 września 2014r.
4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.
5.Wolne wnioski i informacje.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Podejmowanie uchwał w sprawie:
a)zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2014,
b)przyjęcia przez Gminę dotacji ze środków finansowych pozostających
w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze na przedsięwzięcie związane z realizacją programu
pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdnica”
w 2014 roku,
c)ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdnica,
d)wyrażenia woli przekazania samorządowi Miasta Zielona Góra urządzeń i sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wilkanowo.
8.Zamknięcie obrad.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 29 września 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. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2013/2014.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 została przekazana radnym na wspólnym
posiedzeniu komisji i zapytał czy są jakieś uwagi co do tej informacji. Dodał
również, że taka informacja przedkładana jest radnym co roku i z obserwacji oraz
porównania lat poprzednich widać, że jest duży postęp w rozwoju oświaty na
terenie gminy.
Radni uwag żadnych nie wnieśli.
Kierownik ZPO poinformował, że ta informacja oraz poprzednie zamieszczone są na
stronie internetowej Gminy Świdnica w zakładce oświata i informacje.
Radna Teresa Przykuta zajęła głos, występując w roli Przewodniczącej Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji i podziękowała
w imieniu radnych, którzy przyczynili się w prowadzeniu wzorowej działalności na
rzecz oświaty. Pogratulowała także Wójtowi sukcesów w tej dziedzinie, życząc w
następnych latach dotrzymania kroku a nawet polepszenia tych już wysokich
wyników.
Ad.5. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos zebranym na sesji.
Wójt w nawiązaniu do tematu oświatowego poinformował, że 30 października br.
nasza gmina jest zaproszona do Wrocławia, na Ogólnopolską Galę Samorządów
wyróżnionych w dziedzinie edukacji. Wiemy już na pewno, że po raz kolejny
otrzymamy tytuł pn. „Samorządowy Lider Edukacji”, jest to kolejne duże
osiągnięcie i dodał, żeby śledzić naszą stronę internetową, na której na bieżąco są
zamieszczane informacje.
Radny Rafał Adamczak dodał, że jest to kolejny tytuł kupiony przez Wójta,
uiszczono obowiązkową opłatę za udział w wysokości 2.800zł.
Wójt odpowiedział, że radny głosował za budżetem, w którym są zaplanowane
między innymi wydatki na różnego rodzaju konkursy i radny ma krótką pamięć.
Dodał również, że cały szereg wyróżnień na szczeblu krajowym, które Gmina
zdobywa, to nie są wyróżnienia do kupienia, ale wynikają z obiektywnych ocen
niezależnych zespołów oceniających.

Mieszkaniec Świdnicy Tadeusz Kaczmarek zapytał Wójta, jak pracuje się z
sołtysami i radnymi.
Wójt odpowiedział, że przygotowuje się do przedstawienia sprawozdania z
działalności mijającej kadencji. Uważa, że sołtysi wkładają bardzo duży wkład w
pracę na rzecz społeczności, a także na współpracę z urzędem. Radni zaś mają trochę
inną funkcję do wypełnienia, a jak ją wypełniają to ich pracę ocenią ludzie podczas
wyborów (16.11.2014r.)
Wójt zaprosił radnych i sołtysów, na najbliższy wtorek (28.10.br) na godz. 10.00 na
spotkanie, które odbędzie się w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy prowadzone z
Pomorską Grupą Konsultingową Sp. akcyjna nt. Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla obszaru funkcjonalnego Miasta wojewódzkiego Zielona Góra. Dodał również, że
na stronie internetowej urzędu znajduje się zakładka pn. niska emisja i
udostępniona jest ankieta, którą należy wypełnić.
Wójt w nawiązaniu do pytania jakie padło na komisji rady gminy przypomniał, że
jeżeli chodzi o wyroby zawierające azbest, to poszczególne podmioty składają
wnioski nie później niż do połowy stycznia następnego roku. Informacje na ten
temat także są zamieszczone na stronie urzędu.
Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2014.
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 zmian do budżetu Gminy Świdnica na
rok 2014,”?
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR LI/289/14 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednogłośnie.

b)przyjęcia przez Gminę dotacji ze środków finansowych pozostających
w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze na przedsięwzięcie związane z realizacją programu
pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdnica”
w 2014 roku.
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 przyjęcia przez Gminę dotacji ze
środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na przedsięwzięcie
związane z realizacją programu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Świdnica” w 2014 roku”?
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR LI/290/14 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednogłośnie.
c)ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdnica.
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 ustanowienia pomnika przyrody na
terenie Gminy Świdnica”?
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR LI/291/14 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednogłośnie.
d)wyrażenia woli przekazania samorządowi Miasta Zielona Góra urządzeń i sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wilkanowo.
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 wyrażenia woli przekazania
samorządowi Miasta Zielona Góra urządzeń i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
miejscowości Wilkanowo”?
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR LI/292/14 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednogłośnie.
Radna Teresa Przykuta podziękowała wszystkim członkom komisji Oświaty, która
pilnie pracowała przez ostatnią kadencję, miała do wykonania bardzo trudne
zadania. Komisja pracowała jako zespół nad projektami, które zbierają w tej chwili
swoje owoce w postaci np. przyznania stypendiów naukowych, jak również innymi
sprawami ważnymi dla społeczności lokalnej.
Przewodniczący Rady Gminy Świdnica ze swej strony podziękował radnym,
sołtysom i Wójtowi za cztery lata wzajemnej współpracy. Uważa, że ta współpraca
układała się bez większych zgrzytów i życzy takiej i jeszcze lepszej współpracy na
przyszłość tym, którzy zamierzają kandydować w następnej kadencji.
Wójt również podziękował wszystkim zgromadzonym za współpracę i dodał, że
funkcja, którą sprawuje wymaga pełnego zaangażowania i poświęcenia. Dzięki
zgodnej współpracy radnych, sołtysów, pracowników urzędu i mieszkańców z
Wójtem udało się przeprowadzić Gminę Świdnica drogą szybkiego rozwoju. Dodał
również, że efekt, jaki osiągnęła Gmina, to jest nasz wspólny sukces.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił, żeby docierać do wszystkich wyborców
prosząc o to, żeby wzięli udział w wyborach. Bez względu na kogo mieszkańcy
zagłosują, najważniejsze jest, aby frekwencja była duża, bo to jest taki wskaźnik
demokracji.
Ad. 8. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady pięćdziesiątej
pierwszej sesji Rady Gminy Świdnica.
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