PROTOKÓŁ NR XLVI/2018
z czterdziestej szóstej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 29 stycznia 2018r.
W dniu 29 stycznia 2018r. w Urzędzie Gminy w Świdnicy przy ul. Długiej 38
odbyła się czterdziesta szósta sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00, zamknięcia obrad: 14.05.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył czterdziestą szóstą sesję Rady
Gminy Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, pracowników
Urzędu oraz Wójta.
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Obecnych było 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad do podejmowania
uchwał.
Do porządku obrad wprowadzono uchwałę (punkt 6.4.) w sprawie wynagrodzenia
Wójta Gminy Świdnica. Jednomyślnie przegłosowano przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad XLVI sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 29.12.2017r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świdnica;
6.2. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2018;
6.3. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 20182029;
6.4 wynagrodzenia Wójta Gminy Świdnica.
7. Zamknięcie obrad.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 29 grudnia
2017r.
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.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęło pismo od pani
Litwińczuk. Zwraca się ona, by Urząd Gminy w jej sprawie wystąpił do Izby
Skarbowej o interpretacje indywidualną dotyczącą VAT-u.
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Wójt odpowiedział, że proponował pani Litwińczuk, by wystąpiła do Sądu i w ten
sposób otrzymałaby jednoznaczne stanowisko. Pani Litwińczuk nie chce iść tą
drogą i zwraca się do Rady Gminy i Wójta, by wystąpić o interpretacje
indywidualną. Wójt przyznał, że nie jest do końca przekonany, by tak zrobić. Pani
Litwińczuk już raz wystąpiła o interpretacje indywidualną, opinia była korzysta dla
wnioskodawczyni, lecz był opisany błędny stan faktyczny. Urząd Gminy wystąpił
wtedy również o interpretację, lecz opisany został cały stan faktyczny sprawy Urząd Skarbowy wydał opinię potwierdzającą prawidłowe działanie Urzędu
Gminy.
Radny Jan Bitka powiedział, że jeżeli pojawia się cień nadziei dla pani Litwińczuk,
bez konsekwencji dla Gminy, to proponuje wystąpić o interpretacje, jeżeli Urząd
Gminy może to zrobić. Zwrócił się do radcy prawnego, by spotkała się z państwem
Litwińczuk i wyjaśniła całą sprawę i może wtedy państwo Litwińczuk odstąpią.
Wójt poinformował, że Urząd Gminy podawał już pisemnie wszystkie argumenty,
ale dodał, że trwają prace nad pisemnym wystąpieniem, zgodnie z wnioskiem
zainteresowanej.
Radna Danuta Janek poinformowała, że dotarła do niej informacja, że nie będzie
już prac społecznie użytecznych, zapytała, czy to prawda.
Wójt odpowiedział, że nie wie nic na temat tego, by tych prac miało nie być.
Sołtys Elwira Nadstoga pochwaliła pana Mateusza Brodzika z Zakładu Usług
Komunalnych za kompetentne załatwianie spraw.
Zgłosiła, że dalej nie działają lampy w Radomi, jedna na parkingu, a druga za
świetlicą przy progach zwalniających.
Radny Jan Bitka poinformował, że mieszkańcy Wilkanowa skarżą się, że jeden
z mieszkańców pali „czymś” w piecu, prawdopodobnie węglem brunatnym, ale to
co leci z komina to coś strasznego. Mieszkańcy pisali w tej sprawie do Gminy
i twierdzą, że otrzymali odpowiedź, że muszą wykazać się zrozumieniem.
Zrozumienie mieszkańców się skończyło, pytają się „co z tym zrobić?”
Wójt poinformował, że w najbliższym czasie pracę rozpocznie strażnik gminny.
Zwrócił się do pani Sekretarz, by przekazała tę sprawę strażnikowi, by zorientował
się, co tam jest palone. Jeżeli palone jest węglem brunatnym, to nie ma przepisów,
by mu tego zabronić. Jest wyłączną kompetencją Rządu RP ustalenie, jakie frakcje
i rodzaje węgla można używać w celach opalania domów.
Radny Karol Wiler zgłosił zaniedbanie na Rybnie. Wraz z odbiorem odpadów
komunalnych zostały wymienione kubły - były bardzo brudne, obłocone,
o skandalicznym wyglądzie zewnętrznym.
Kierownik ZUK Magdalena Widańska poinformowała, że firma wywożąca odpady
komunalne, z powodu złych warunków na drogach nie mogła dojechać do
wszystkich posesji i nie odebrała wszystkich odpadów na czas.
2

Po interwencji telefonicznej i gdy tylko warunki się poprawiły, odpady zostały
wywiezione. Wszystkie zgłoszenia zostały uwzględnione.
Wójt poinformował, że z firmą odbierającą odpady toczy się sprawa w Sądzie oraz
wymieniana jest ciągle korespondencja. Firma uważa, że ze względu na zły stan
dróg nie odbiera odpadów komunalnych ze wszystkich miejsc. Wójt powiedział, że
mogło tak być parę godzin, kiedy warunki mogły być złe, ale nie może to
tłumaczyć kilkudniowego opóźnienia. Zwrócił się do Kierownik ZUK, by
interweniowała w sprawie brudnych kubłów.
Radna Dorota Cymbała zgłosiła, że zapadła się studzienka kanalizacyjna koło sali
wiejskiej w Letnicy oraz przy przystanku autobusowym.
Kierownik ZUK Magdalena Widańska powiedziała, że sprawa była zgłaszana już
przez kierowców i zna sprawę.
Radny Jan Bitka poinformował, że mieszkańcy Wilkanowa skarżą się na słaby
zasięg sieci komórkowej niektórych operatorów i pyta, czy Gmina mogłaby
interweniować.
Wójt odpowiedział, że Gmina nie jest stroną i nie ma kompetencji, by
interweniować w tej sprawie. Jest to sprawa indywidualnych umów z operatorem.
Wójt poinformował o wyjeździe delegacji Zarządu Wojewódzkiego Straży
Pożarnych na Ukrainę. Delegacja ta wizytowała wieś Strzelczyska, zamieszkałą
w 100% przez Polaków. Jeżeli radni wyrażą zgodę, chciałby zorganizować przyjazd
dzieci z tej wioski do Świdnicy na okres około 1 tygodnia w pierwszej połowie
czerwca. Zapytał radnych i sołtysów, czy zorganizowaliby nocleg tym dzieciom.
Propozycja spotkała się z akceptacją.
Poinformował również, że w dniach 25-27 maja planowany jest wyjazd radnych
i sołtysów do gminy wiejskiej Świdnica k. Wałbrzycha.
W dniach 8-10 czerwca odbędzie się wyjazd szkoleniowy dla sołtysów.
16 czerwca odbędą się Dni Ziemi Świdnickiej.
Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej poinformował, że skontaktował się
z nim mieszkaniec gminy. Sprawa dotyczy porozumienia, które Gmina zawiera
z inwestorami albo osobami, które na własny koszt budują sieci wodno–
kanalizacyjne nie ujęte w planie i budżecie Gminy. W związku z tym inwestorzy
decydują się budować na własny koszt takie instalacje i Gmina, by się zabezpieczyć
podpisuje porozumienie. W tym porozumieniu jest taki zapis, który mówi o tym, że
sieć zostaje przekazana na rzecz Gminy, natomiast ten, który budował tą sieć jeszcze
przez 5 lat musi dawać gwarancje, że sieć będzie działała w nienaruszonym stanie.
Zapytał, czy taki zapis jest właściwy, bo w momencie, gdy Gmina otrzymuje jakieś
mienie, a dalej ciąży na tym, który wykonywał tą sieć, obowiązek nadzorowania
i pilnowania tej sieci przez 5 lat, to wydaje się, że jest to trochę „nie fair”.
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Przewodniczący zapytał, czy taki zapis jest właściwy, czy ten zapis musi się znaleźć
w porozumieniach, które są podpisywane z inwestorami?
Wójt odpowiedział, że w jego przekonaniu jak najbardziej tak. Nie może być tak, że
jeżeli ktokolwiek wykonuje nam jakąkolwiek infrastrukturę, w momencie, kiedy
Gmina to przejmuje, to bierze na siebie pełną odpowiedzialność. Żaden inny
inwestor pretensji nam nie zgłaszał. Jeżeli Gmina zrezygnuje z gwarancji, bierze na
siebie odpowiedzialność za ewentualne naprawy.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Magdalena Widańska poinformowała, że
inwestor podpisał porozumienie z zapisem o pięcioletniej gwarancji. Na podstawie
tego porozumienia został wykonany projekt budowlany, pozwolenia na budowę
i na podstawie dokumentacji wykonawca rozpoczął pracę. Pierwszym
dokumentem, od którego się wszystko zaczęło, jest porozumienie. Skoro inwestor
podpisał porozumienie, w którym jest 5 lat gwarancji, to w konsekwencji powinien
na etapie rozmów z wykonawcą, rozmawiać o gwarancji pięcioletniej. Technicznie
sieć wykonana jest prawidłowo, więc nie ma problemu żeby była pięcioletnia
gwarancja. Natomiast później okazało się, że inwestor z wykonawcą się nie
dogadali i po około roku do Gminy przychodzi inwestor i żąda zmiany zapisów
porozumienia, bo nie może się dogadać z wykonawcą.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radczyni, czy zapisy porozumienia
można podważyć.
Radca prawny Paulina Gała odpowiedziała, że nie ma możliwości podważenia
zapisów tego porozumienia, nie widzi do tego żadnych podstaw. Gmina musi
pilnować swojego interesu, nie może iść jednej osobie na rękę.
Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świdnica.
Przewodniczący Komisji rewizyjnej Karol Wiler szczegółowo omówił projekt
uchwały. Projekt uchwały został również omówiony na komisji Rady Gminy.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Świdnica?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XLVI/277/2018 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.
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6.2. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2018.
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na komisji Rady Gminy.
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 2018?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XLVI/278/2018 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednogłośnie.
6.3. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 20182029.
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na komisji Rady Gminy.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2029?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr XLVI/279/2018 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednogłośnie.
6.4. wynagrodzenia Wójta Gminy Świdnica.
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na komisji Rady Gminy.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
Świdnica?”
13 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych, 2 głosy „wstrzymujące się”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała Nr
została przyjęta przez Radę Gminy Świdnica.

XLVI/280/2018

Ad. 7. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady czterdziestej szóstej
sesji Rady Gminy Świdnica.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Równicka

Eliasz Madej
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