PROTOKÓŁ NR XV/2015
z piętnastej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 25 listopada 2015r.
W dniu 25 listopada 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy przy ul.
Ogrodowej Nr 37 odbyła się piętnasta sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji : 13.00, zamknięcia obrad: 14.55.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Białek otworzył piętnastą sesję Rady
Gminy Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, Wójta,
pracowników Urzędu i mieszkańców.
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
Obecnych było 14 radnych. Nieobecny radny Eliasz Madej.
Wiceprzewodniczący Rady
podejmowania uchwał.

Gminy

stwierdził

prawomocność

obrad

do

Zmian do porządku obrad nie wniesiono, Wiceprzewodniczący Rady Gminy
stwierdził, że proponowany porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Proponowany porządek obrad XV sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Świdnica z dnia 28.10.2015r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)statutu Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica,
2)pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej - ul. Rumiankowej w Świdnicy,
3)podatku od nieruchomości,
4)określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny
i podatek leśny,
5)zmian do budżetu gminy Świdnica na rok 2015.
7. Zamknięcie obrad.
Ad.3. Przyjęcie protokołu z XIV z sesji Rady Gminy Świdnica z dnia 28.10.2015r.
Wiceprzewodniczący 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.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy oddał głos zebranym na sesji.

Mieszkanka Drzonowa pani Joanna Osowska w imieniu swoim i rodziców dzieci
dojeżdżających powiedziała, że na chwilę obecną obdarzają Wójta zaufaniem i
poprosiła, aby nie przekazywał przewozów szkolnych firmie zewnętrznej, jaką jest
PKS. Nie wyobraża sobie, aby opiekę nad dziećmi przekazać innemu, niż Gmina
przewoźnikowi. Osobiście jeździ czasami o 12.30 z Drzonowa do Zielonej Góry przez
Leśniów i Sudoł autobusem PKSu, który dowozi dzieci i uważa, że jest to
nieodpowiedzialne, jeśli władze gminy przekazują w taki sposób opiekę nad
dziećmi innemu przewoźnikowi niż gminne przewozy. Dzieciom w tych przewozach
w gminie Czerwieńsk nie zapewnia się bezpieczeństwa, jest to jednocześnie
transport otwarty, dosiadają się różni ludzie i jadą razem z dziećmi, to wszystko nie
funkcjonuje tak, jak powinno. Poinformowała, że rodzice z kilku miejscowości
napisali petycje w powyższej sprawie, którą złożyli w sekretariacie Urzędu, chcieli
się spotkać z Wójtem, a w Sekretariacie usłyszeli tylko, że Wójt na ten temat jeszcze
nie będzie rozmawiał, ponieważ na chwilę obecną niewiele wie w tej sprawie.
Dodała, że wszystkim rodzicom, jak i Gminie powinno zależeć na bezpieczeństwie
dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy, jest to dla nich sprawa
priorytetowa. W imieniu rodziców oczekuje od Wójta rozmów i spotkań z
rodzicami w powyższej sprawie. Jej nie obchodzi ekonomia, ona nie zgadza się na
likwidację autobusów gminnych. Tu dzieci mają komfort, są zabierane i wysadzane
przez panią opiekunkę, kierowca kontroluje co dzieje się w autobusie i dodatkowo
w autobusach zamontowane są kamery, nic lepszego nie można sobie wymarzyć
dla naszych dzieci, są stu procentowo bezpieczne. Na zakończenie swojej
wypowiedzi poprosiła radnych i sołtysów, aby działali w imieniu rodziców i jako
radni podjęli mądre oraz słuszne decyzje.
Wójt odpowiedział, że obawa o bezpieczeństwo dzieci wynika z nieporozumień, a
wątpliwości rodziców biorą się z niewiedzy i ma ogromny żal do ludzi, którzy
rozsiewają plotki. Prosił swoich współpracowników o dyskrecję dopóki nie będzie
wystarczającej wiedzy na temat propozycji PKS właśnie dlatego, aby nie były
rozpowszechniane nieprawdziwe informacje. Na dzień dzisiejszy prawda jest taka,
że PKS propozycję złożył, że odbyły się pierwsze rozmowy, a także prawdą jest, że
firmie odpowiedział, że jeszcze nie ma podstaw do ustosunkowania się do oferty,
bo trzeba sprawdzić, czy propozycja jest dobra dla gminy. Jeżeli oszczędności byłby
znaczne, to najpierw przedstawiłby propozycję radnym, jeżeli nie, to w ogóle
tematu nie będzie. Jeżeli chodzi o pisma od rodziców, które wpłynęły do
sekretariatu Urzędu Gminy, to Wójt nie wyobraża sobie, aby odpisywać na nie,
jeżeli jeszcze nie wie jak ma odpowiadać i czy w ogóle jest temat. Natomiast, jeżeli
chodzi o spotkanie, to nie spotkał się z próbą osobistego skontaktowania się z nim,
ponieważ jeżeli byłby na miejscu, to na pewno doszłoby choćby do krótkiej
rozmowy. Wójt reasumując powyższą wypowiedź podkreślił, że jeżeli po analizie
oferty uznałby temat za istotny, to w pierwszej kolejności chciał go przedstawić
radnym, a w następnej kolejności byliby to rodzice. Zaznaczył, że opinię radnych
traktowałby, jako wyrażenie woli społeczeństwa, bo przecież Rada Gminy, to ciało
przedstawicielskie tego społeczeństwa. Wstępnie jest już po rozmowie z
dyrektorami szkół, że przy okazji zebrań szkolnych (wywiadówek) chciał się w
powyższej sprawie spotkać z rodzicami, więc to nie jest tak, że nie chce z nimi
rozmawiać i ich unika. Wójt do chwili obecnej nie miał czasu przyjrzeć się
dogłębnie ofercie i dokonać wyliczeń, ponieważ zajmował się przygotowaniem

projektu budżetu na 2016r, który musiał być sporządzony (i przekazany Radzie
Gminy) w odpowiednim terminie. Wójt poinformował, że do następnego tygodnia
postara się dokonać swoich wyliczeń i poprosił także o takie wyliczenia kierownika
ZPO K. Stefańskiego. Wójt oznajmił, że jeżeli dojdzie do przekazania przewozów
szkolnych do PKSu, to bezpieczeństwo będzie zagwarantowane, ponieważ
opiekunki będą te same, ale zostaną zatrudnione przez dyrektora Zespołu Szkół w
Świdnicy. Gwarantem bezpieczeństwa dzieci będzie Gmina poprzez Szkołę, w której
będą zatrudnione opiekunki bezpośrednio za dzieci odpowiedzialne. Jeżeli chodzi o
kierowców, to na trasach szkolnych będą jeździć ci sami kierowcy i w dodatku tymi
samymi autobusami, oczywiście, jeśli zechcą. Wójt zdaje sobie sprawę z tego, że
warunki płacy i pracy kierowców na pewno będą odbiegały od tych, które
posiadają w tej chwili. Rozumie, że czterech kierowców może czuć się zagrożonych
zmianą miejsca pracy, ale przecież praca jest zagwarantowana dla wszystkich.
Wójt przedstawił propozycję Zarządu PKSu w sprawie przewozów szkolnych:
Koszt roczny to kwota 38 tys. zł. rocznie dla PKS-u, pomniejszona o kwotę
wynajmu garaży. Wszystkie dzieci miałyby bilety miesięczne; rodzice nie poniosą
kosztów dojazdu do szkół i tych biletów. W ramach oczekiwanej kwoty PKS
zagwarantuje posiadanie biletu miesięcznego dla dziecka i tym biletem
miesięcznym dziecko przez okres 10ciu miesięcy może się posługiwać każdego dnia
tygodnia korzystając z autobusów na trasie: gmina Świdnica - miasto Zielona Góra,
bez żadnej dodatkowej odpłatności. Wyjazdy dzieci na basen do Zielonej Góry: z
wyliczeń wynika, że średnio rocznie jest to 1000km, z czego połowę pokryliby
również w ramach oferty nieodpłatnym przewozem, a za resztę płaciłaby Gmina
(nie dzieci, bo to są zajęcia organizowane przez Gminę), po stawce między 3,50zł, a
3,60zł. za kilometr. Nasz koszt udokumentowany i wyliczony za 1 wozokilometr
wynosi 4,80zł, więc PKS oferuje ponad jeden złoty taniej za wozokilometr.
Wójt stwierdził, że jego zdaniem dla dzieci nic się nie zmieni na niekorzyść, a wręcz
przeciwnie - dzieci będą posiadały bilety miesięczne, o które rodzice często się do
Gminy zwracali. Jeżeli chodzi o autobusy, to zostaną one własnością Gminy
Świdnica, będą oddane w leasing. Jeśli doszłoby do pozytywnego zweryfikowania
oferty PKS, to Gmina ogłosi przetarg, więc nie jest przesądzone, że przewoźnikiem
zostałby akurat PKS.
Mieszkanka Grabowca zapytała, cza autobusy będą podjeżdżały pod szkoły, tak,
jak to odbywa się w tej chwili.
Wójt odpowiedział, że będą jeździć dokładnie tak, jak jeżdżą obecnie.
Pani Osowska stwierdziła, że jej osobiście to co Wójt powiedział nie przekonuje.
Dodała, że wszystkim rodzicom chodzi tylko o bezpieczeństwo dzieci, a nie o
oszczędności w budżecie.
Wójt odpowiedział, że i on, i radni na pierwszym miejscu przede wszystkim kierują
się bezpieczeństwem dzieci. Rozumie jednak emocje i poprosił o spokojne,
rozważne przeanalizowanie powyższego tematu.
Mieszkaniec Drzonowa zapytał, czy to będą przewozy otwarte, czy tylko dla dzieci.

Wójt odpowiedział, że w miarę posiadania wolnych miejsc, jeśli nie zajmą ich
dzieci, które muszą mieć miejsca siedzące. Tego też ma dopilnować opiekunka
Mieszkaniec Drzonowa zapytał o termin zebrania rodziców w szkole.
Dyrektor Piotrowski odpowiedział, że w momencie, jak będzie już konkretna
decyzja, to około 15.12.br w Zespole Szkół w Świdnicy na Hali Sportowej odbędzie
się zebranie rodziców w obecności pana Wójta.
Wójt poprosił dyrektora J. Piotrowskiego o pośrednictwo, aby przekazał
dyrektorowi W. Puchalskiemu propozycje zmiany terminu zebrania rodziców w
Szkole w Słonem, ponieważ z tego, co mu wiadomo ma odbyć się ono 1.12.br, a to
jest za wczesny termin, by wystarczająco wszystko wiedzieć.
Wójt jeszcze raz poinformował obecnych, że ewentualne zmiany wymagają czasu i
rzetelnego wyliczenia. Nie można ukrywać, że w gminie są duże potrzeby i duże
oczekiwania mieszkańców. Dlatego nie można bagatelizować sprawy ewentualnych
oszczędności, jeśli będą znaczące. Jako przykład Wójt poinformował, że akurat
dzisiaj w Gazecie Lubuskiej ukazał się artykuł nt wykonania parkingu przy Urzędzie
Gminy Świdnica, który był planowany przez ostatnie 10 lat, ale nie
wykonywaliśmy go, ponieważ wciąż brakowało na to środków, bo były inne
ważniejsze wydatki w poszczególnych miejscowościach. W tym roku wykonujemy
parking tylko i wyłącznie dlatego, że dzięki oszczędnościom i drastycznemu
"zaciskaniu pasa" udało się zaoszczędzić środki na parking, który będzie służył
przecież wszystkim mieszkańcom, którzy przez całe lata o to się dopominali.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zaapelował do rodziców, aby na spokojnie
przemyśleli sprawę i zwrócili uwagę, że to nie jest tak, że bezpieczeństwo dzieci jest
Gminie obojętne, ponieważ jest ono dla wszystkich najważniejsze, dlatego jest
mowa o opiekunkach i ich odpowiedzialności za dzieci podczas przejazdów.
Wychodząc z obrad sesji Mieszkaniec Drzonowa zauważył, że skoro mowa jest o
"zaciskaniu pasa", to on ma pomysł (przyglądając się ostatniemu wydaniu ,,Wieści
Sołeckich"), żeby oszczędzać np. na zabawach Seniorów (Tydzień Seniora w
Gminie).
Wójt poinformował, że jak Seniorzy z terenu naszej gminy organizują swoje święto,
to jest ich sprawa, ponieważ środki przeznaczone na ten cel są ze środków sołeckich,
a właściwie w większości ich prywatne. Wójt dodał, że źle się dzieje, jak ktoś gra na
cudzych emocjach i nie chce słuchać argumentów drugiej strony.
Mieszkaniec ul. Długiej w Świdnicy pan J. Kończak zapytał, że jako przedstawiciel
grupy śpiewaczej, chciałby wiedzieć, czy są pod opieką dyrektora GOK, czy pod
opieką Gminy, jeżeli chodzi o sfinansowanie dojazdów na koncerty, bo pismo od
Wójta było negatywne.
Wójt odpowiedział, że to Gmina daje pieniądze GOK-owi, m.in. na ten cel. Wójt
stwierdził, że najlepiej będzie, jak seniorzy zarejestrują stowarzyszenie, o czym od

pewnego czasu rozmawiają, mając w swoich szeregach dwie księgowe, które
obiecały, że poprowadzą kwestie finansowo-rozliczeniowe stowarzyszenia, a
kierownik ZPO obiecał, że pomoże w jego zarejestrowaniu. Na dzień dzisiejszy
seniorzy są ,,stowarzyszeniem nieformalnym" i chodzi tylko o jego sformalizowanie.
Nieprawdą jest, że odpowiedź jaką otrzymali seniorzy była negatywna i na dowód
poprosił o odczytanie treści.
Sołtys Świdnicy W. Wojtkowiak powiedziała: "Uczestniczyłam we wczorajszym
zebraniu i nie wie dlaczego mówisz, że to była odmowa, bo ja to odebrałam, jako
pismo wyjaśniające sytuację". Słowa te skierowała do J. Kończaka.
Mieszkaniec Wilkanowa, ul. Wiśniowej zawnioskował o przycięcie gałęzi drzew
rosnących wzdłuż ul. W. Komarnickiej, ponieważ jadące tą drogą samochody
ciężarowe omijając je zjeżdżając na lewy pas, co jest bardzo niebezpieczne. Dodał
również, że mieszkańcy ul. Wiśniowej pod koniec września br. złożyli wniosek o
zabezpieczenie środków w budżecie na 2016rok, aby zmodernizować nawierzchnię
powyższej ulicy. Starają się o to już od kilku lat, jednym z warunków koniecznym
do tej pory było załatwienie poszerzenia wjazdu na ulicę Wiśniową, co zostało
załatwione i zapytał czy ich wniosek został ujęty w przyszłorocznym budżecie.
Wójt w odpowiedzi na pierwsze pytanie odnośnie przycięcia drzew polecił
kierownikowi RG przekazać sprawę, zgodnie z kompetencjami do Zarządu Dróg
Powiatowych, zaś na drugie pytanie odpowiedział, że ta droga nie będzie
wykonana w 2016 roku, ponieważ wykonywane będą zadania już wpisane do
Wieloletniego Planu Finansowego. Obecnie z uzyskanych oszczędności i dodatkowo
pozyskanych środków wykonujemy modernizację ul. Kościelnej w Wilkanowie,
natomiast ul. Wiśniowa to dalsza perspektywa czasowa. Na chwilę obecną Wójt
nie jest w stanie określić konkretnego terminu. Oczywiście uzupełnienia
nawierzchni i konieczne prace naprawcze powinny być wykonywane w miarę
możliwości na bieżąco.
Sołtys Radomi i Orzewa podziękowała w imieniu swoim i mieszkańców za
wykonanie drogi Słone- Radomia.
Wójt przyjął podziękowanie w imieniu swoim i współpracowników, bez których
nie udałoby się pozyskać środków i przeprowadzić inwestycji, która została
rzeczywiście wykonana wzorowo.
Sołtys Radomi i Orzewa zawnioskowała o postawienie jednej lampy na ul.
Tęczowej w Radomi.
Wójt odpowiedział, że będziemy mieć na uwadze, a jeżeli się nie da, bo budżet
gminy jest planowany do najdrobniejszych kwot, to zasugerował zakup z funduszu
sołeckiego.
Mieszkaniec ul. Długiej w Świdnicy zapytał, czy w Świdnicy dwa Ośrodki Zdrowia
będą miały racje bytu.

Wójt odpowiedział, że tego nikt nie może przewidzieć i zagwarantować, że to jest
sprawa lekarzy i mieszkańców, bo wszystko zależy od ilości zapisanych pacjentów
do konkretnego podmiotu medycznego i zakresu ich oferty.
Sołtys z Koźli zapytała, czy w wyremontowanym budynku w Koźli będzie Ośrodek
Zdrowia.
Wójt odpowiedział, że Ośrodek Zdrowia w Koźli będzie funkcjonował chyba, że
mieszkańcy postanowią wykorzystać budynek w innym celu, jeśli tak, to prosi o
propozycje i rozmowę.
Mieszkaniec ul. Wiśniowej w Wilkanowie zapytał o kontynuację budowy
chodnika w Wilkanowie ul. W. Komarnickiej.
Wójt odpowiedział, że jest to zadanie Starostwa i uzyskał już zapewnienie od
Starosty, że tak.
Radny J. Bitka w swojej wypowiedzi nawiązał do posiedzenia komisji Rady
Gminy, które miało miejsce 23.11.br, a mianowicie do wizyty lokalnego
przedsiębiorcy, który ma problem z najemcą (podmiotem prowadzącym
przedszkole). Podczas przedstawienia problemu przez przedsiębiorcę jako radni nie
wykazaliśmy praktycznie żadnego współczucia, ani zainteresowania losem tego
człowieka, natomiast wykazaliśmy dużo zrozumienia dla najemcy lokalu.
Wójt zaproponował, aby wstrzymać się od ocen i wypowiedzi na te tematy.
Sprawa wzajemnych roszczeń nie dotyczy Gminy, natomiast prawdopodobnie
rozstrzygnie to sąd powszechny.
Radny J. Bitka ponowił prośbę z ostatniej sesji o postawienie tabliczek ,,kontrola
radarowa" w Wilkanowie - działki.
Wójt odpowiedział, że są na to określone przepisy prawne i określeni zarządcy
dróg, aby tą sprawą się zająć, natomiast tabliczka bez wdrożenia badania prędkości
w sposób systematyczny nie ma sensu.
Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.
Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)statutu Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że wstępnie projekt był
omawiany na posiedzeniach komisji, ale radni zgodnie postanowili poprosić
Przewodniczącego MRG o krótkie streszczenie czego dotyczą zmiany.

Przewodniczący MRG poinformował, że zmiana statutu wynikła z tego, że część
radnych przestała aktywnie działać i jako prezydium musieli podjąć kroki, aby
MRG nie upadła, bo niektórzy chcą mieć głos i pracować na rzecz Gminy.
Przewodniczący MRG omówił wniesione zmiany w statucie: pierwszą zmianą jest
wprowadzenie, aby uchwałę podejmowało prezydium na wniosek Komisji
Rewizyjnej, dodatkowo chcą wprowadzić skrócenie kadencji w momencie, kiedy
Rada nie może się zebrać z powodu braku quorum, wprowadzają zasadę, że Wójt
może skrócić kadencję MRG i chcą mieć zapisanego w statucie opiekuna, który
będzie pośrednikiem między MRG, a Radą Gminy Świdnica oraz wprowadzić
zmianę, że w okręgu, w którym zgłoszony jest kandydat i liczba wybieranych
kandydatów na radnego jest równa lub mniejsza, to w tym okręgu nie
przeprowadza się wyborów, a za wybranych uważa się zgłoszonych kandydatów.
Zgłosił również autopoprawkę, ponieważ w załączniku nr 1 do Statutu MRG
wkradł się błąd, ogólna ilość radnych ma być 15 i w okręgu nr 10 Świdnica,
Łochowo należy dopisać liczbę 4.
Wójt odpowiedział, że popiera wnioski MRG i ich działania oraz dodał, że
opiekunem będzie on sam osobiście.
Radna Teresa Przykuta wyjaśniła wątpliwości, jakie jej się nasunęły podczas prac
nad projektem uchwały. i omówiła je.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie projekt uchwały z poprawkami:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy
Świdnica"?
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR XV/93/2015
została przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednogłośnie.
2)pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej - ul. Rumiankowej w Świdnicy.
Wójt zajął głos i poinformował, że ta droga dalej będzie gminna tylko zostanie
pozbawiona kategorii odcinka drogi gminnej, chodzi o to, aby nie stosować
żadnych wymogów, które stosuje się w stosunku do dróg gminnych.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był
szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego oraz Komisja Mienia i
Budżetu na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
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, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi
gminnej - ul. Rumiankowej w Świdnicy”?
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR XV/94/2015
została przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednogłośnie.
3)podatku od nieruchomości.
Wójt zaproponował, a radni w pełni zaakceptowali minimalne podwyżki, rzędu 1
albo 2 grosze, co daje w skali roku kilkanaście tysięcy zł w skali całej gminy, zaś nie
będzie to dokuczliwe dla mieszkańców.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był
szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego oraz Komisja Mienia i
Budżetu na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
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, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie podatku od nieruchomości”?
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR XV/95/2015
została przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednogłośnie.
4)określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny
i podatek leśny.
Wójt poinformował, że uchwałę podejmujemy na żądanie organu nadzorczego
(Prokuratury), ponieważ dopatrzyła się ona zamieszczenia na formularzach danych,
których nie powinno się żądać (nr telefonu).
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był
szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego oraz Komisja Mienia i
Budżetu na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.

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, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na
podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny”?
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR XV/96/2015
została przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednogłośnie.
5)zmian do budżetu gminy Świdnica na rok 2015.
Skarbnik poinformowała, że w załączniku nr 1 do projektu uchwały wkradł się
błąd pisarski, ponieważ w pierwszej wersji wydatki były załącznikiem nr 1, a w
drugiej wersji załącznikiem nr 2, ma być załącznik nr 1.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był
szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego oraz Komisja Mienia i
Budżetu na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały jednomyślnie.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
Sportu i Rekreacji na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały przy jednym
głosie wstrzymującym się.
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 2015”?
14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR XV/97/2015
została przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednogłośnie.
Wójt na zakończenie poinformował, że być może jeszcze w miesiącu grudniu
poprosi Przewodniczącego Rady Gminy o zwołanie dodatkowego posiedzenia Rady
Gminy, za co z góry przeprasza, ale jeżeli tak się stanie, to tylko dla dobra Gminy, w
koniecznym przypadku.

Wójt dodał, że sumując wydatki, jakie ZUK ponosi na obsługę oczyszczalni,
kierownik ZUK zwróciła się z propozycją przejęcia większego zakresu wykonywania
obowiązku, w postaci odbierania i wywózką odcieków do Łężycy (zakup własnego
beczkowozu). Wójt przekazał własne sugestie w kwestii odśnieżania (odpowiednie
przesunięcia budżetowe na zakup pługa, który byłby zamontowany na
samochodzie OSP). Te konkretne zakupy inwestycyjne zostaną poddane pod
obrady Rady Gminy jeszcze w grudniu br.
Ad. 7. Zakończenie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Białek zamknął obrady piętnastej sesji
Rady Gminy Świdnica.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Agata Pańtak

Maciej Białek

