PROTOKÓŁ NR I/2009
z pierwszej sesji Rady Gminy Świdnica
z dnia 17 lutego 2009r.
W dniu 17 lutego 2009r. w sali Szkoły Podstawowej (były GOK) przy ul. Ogrodowej
w Świdnicy odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy. Godzina rozpoczęcia sesji: 1200,
zamknięcia obrad: 1310.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan Włodzimierz Rebelski.
Obecnych było 14 radnych
Nieobecni: Eliasz Madej
Do proponowanego porządku obrad uwag i zmian nie wniesiono.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Wolne wnioski.
3. Skarga firmy „MM” Mariusz Milczarek w Świdnicy na działalność Kierownika
Zespołu ds. Placówek Oświatowych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych
w Świdnicy;
b) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Zabór.
5. Interpelacje, zapytania radnych i informacje.
6. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14 listopada 2008r.
7. Zamknięcie obrad.
Przed przystąpieniem do czynności proceduralnych Pan Przewodniczący Rady otworzył
uroczystość wręczenia odznaczenia. Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej
Górze ppłk Grzegorz Dyrka, wręczył Wójtowi Gminy Adamowi Jaskulskiemu Brązowy
Medal za Zasługi dla Obronności Kraju. Odznaczenie przyznał Minister Obrony Narodowej
Bogdan Klich.decyzją NR 1645/K z dnia 23 października 2008r.
Ad.2 Wolne wnioski
Wójt Gminy Adam Jaskulski oznajmił, że pomimo kilku interwencji jest zadowolony
z jakości odśnieżania dróg w Gminie przez Pana Biczyńskiego ze Słonego. Stan dróg
gminnych jest zdecydowanie lepszy niż dróg powiatowych, co potwierdzają wszyscy Sołtysi.
Niemniej jednak dzisiaj zdarzyła się pewna nieprzyjemna rozmowa z mieszkańcem wsi
Letnica Panem Waśków, który zgłosił zastrzeżenia do stanu odśnieżania przy jego posesji.
Wójt zaprezentował obecnym zdjęcia i wyjaśnił, że ta droga gruntowa była bardzo dobrze
odśnieżona. Podziękował przy tym Sołtysowi wsi Letnica, Panu Janowskiemu za
zorganizowanie odśnieżania na wszystkich drogach we wsi, nawet tych najmniejszych,
prowadzących do dwóch domów. Wójt zgłosił propozycję, aby na najbliższych

zebraniach wiejskich dot. podziału środków sołeckich na 2009 rok, przewidzieć
drobne kwoty na utrzymanie dróg.
Sołtys wsi Lipno Wiesław Krzesiński poinformował, że planowanym od 01 marca do
likwidacji kursem PKS o godz. 515 podróżuje przeciętnie od 12 do 15 osób. W przypadku
zabrania tego kursu, te wszystkie osoby nie mają żadnej możliwości dojazdu do pracy.
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Nawiązując do odśnieżania Sołtys powiedział, że pług i piaskarka dojeżdżają wyłącznie do
Grabowca, zapominając o Lipnie.
Wójt Gminy stwierdził, że osobiście z pracownikami Urzędu Gminy zawracał kierowcę
kończącego pracę w Grabowcu. Przecież droga powiatowa nie kończy się w Grabowcu tylko
w Lipnie. Natomiast w kwestii autobusów Wójt wyjaśnił, że odbyło się już kilka spotkań.
Należy się zastanowić, czy dla tych kilku dojeżdżających osób będziemy dopłacać PKS-owi
72 tys. zł rocznie. Może bardziej racjonalnym byłoby kupno niewielkiego mikrobusu
i przekazać do dyspozycji Rad Sołeckich Lipna i Grabowca. Będzie to wielokrotnie tańsze
niż finansowanie PKS-u.
Sołtys wsi Lipno Wiesław Krzesiński dodał, że tym kursem jeździ kilkanaście osób. Na
chwilę obecną jest to martwy okres, ale już niedługo zacznie się sezon budowlany i osób
będzie z pewnością coraz więcej.
Wójt Gminy odpowiedział, że rozumie sytuację i jeśli Rada Gminy zdecyduje o dopłacie to
będziemy płacić.
Radna Zofia Przychodna zaapelowała o dalsze negocjacje z PKS-em. Nie można dopuścić
do likwidacji kursu. Zapytała, czy PKS miał jakieś propozycje dla Gminy.
Wójt Gminy odpowiedział, że PKS zaoferował przejęcie przewozów szkolnych. Ale czy
chcemy zrezygnować z zajęć dodatkowych, wycieczek szkolnych i seniorów? Będziemy
uzależnieni od PKS-u.
Sołtys wsi Radomia Jagoda Grażyna zapytała, czy autobusy szkolne nie mogłyby dowozić
ludzi?
Wójt Gminy odpowiedział, że jest to taki sam rachunek ekonomiczny. Najtańszym
rozwiązaniem jest kupno samochodu. Ale to Rada Gminy musi zdecydować z czego
zrezygnować, aby zapłacić PKS-owi. Budżet Gminy nie jest z gumy.
Sołtys wsi Grabowiec Halina Gałat stwierdziła, że jeśli znalazły się pieniądze na dopłatę dla
MZK, to niech się znajdą również dla PKS. Dodała, że jak autobus MZK dojedzie tylko do
Buchałowa, to PKS miałby więcej pasażerów.
Wójt Gminy odpowiedział, że na takie rozwiązanie nie będzie zgody mieszkańców Letnicy.
Wyjaśnił, że dopłatę MZK otrzymuje z tytułu utraconych ulg. Natomiast PKS ma dopłaty
z Budżetu Państwa.
Sołtys wsi Buchałów Jerzy Boguszyński powiedział, że propozycja kupna samochodu np.
nyski zaspokoiłaby potrzeby dojeżdżających mieszkańców.
Przewodniczący Rady Włodzimierz Rebelski podsumowując dyskusję w sprawie
planowanej likwidacji kursu skierował prośbę do zainteresowanych Sołtysów i Radnych, aby
wyszli z oficjalną propozycją w sprawie zakupu samochodu.
Radna Urszula Wróblewska w nawiązaniu do odśnieżania stwierdziła, że jest lepiej niż
w roku poprzednim, ale dlaczego pług przejeżdża ulicę tylko raz. Przy tak wąskim
odśnieżonym pasie drogowym jest problem z minięciem się dwóch samochodów. Zwróciła
również uwagę, że piaskarka jeździ bardzo szybko i powstają znaczące przerwy
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w posypywaniu. Po takim przejeździe nie ma żadnego efektu. Wystarczyłoby pojechać
wolniej, a od czasu do czasu.
Wójt Gminy wyjaśnił, że do pracy wykonawcy pomimo kilku małych uchybień nie ma
poważnych zastrzeżeń. Na drogach gruntowych nie ma konieczności dwukrotnego przejazdu.
Dodał, że podstawową przyczyną trudności jest brak umiejętności jazdy w czasie zimy.
Samochody częstokroć nie mają zimowych opon i są kłopoty.
Na powyższym punkt Wolne wnioski zakończono.
Ad. 3a Skarga firmy „MM” Mariusz Milczarek w Świdnicy na działalność Kierownika
Zespołu ds. Placówek Oświatowych.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Teresa Zegzuła odczytała stanowisko Komisji.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2009r. rozpatrując skargę na
działalność Kierownika Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy wniesioną przez
Stację Paliw „MM” Mariusz Milczarek w Świdnicy w zakresie realizacji umowy Nr 29/2008
z dnia 28 kwietnia 2008r. postanowiła skargę uznać za bezzasadną, ponieważ Kierownik
dbając o interes Gminy dokonuje zakupu paliwa po cenie niższej niż w/w stacji.
Pytania
Radna Gabriela Leśniak zapytała, jak to odnosi się do umowy, która nie została do dzisiaj
wypowiedziana. Czy to oznacza, że umów można nie dotrzymywać? Wobec tego w jakim
celu zawarto umowę?
Kierownik Zespołu ds. Placówek Oświatowych Krzysztof Stefański odpowiedział, że
umowa nie została wypowiedziana, ponieważ nadal jednostka gotowa jest ją realizować, jak
tylko cena paliwa będzie zbliżona do cen na okolicznych stacjach. Komisja Rewizyjna
otrzymała zestawienie jak kształtowała się cena i różnica dochodziła do 30 groszy na litrze.
Przykładowo cena wczoraj była wyższa o 19 groszy. Poza tym autobusy szkolne co najmniej
raz w tygodniu przewożą dzieci na basen, kina. W drodze powrotnej mają możliwość
tankowania na stacji oferującej paliwo po najniższej cenie zakupu.
Radny Ryszard Kmiecik zapytał, czy autobus może tankować kiedy wozi dzieci.
Kierownik Zespołu ds. Placówek Oświatowych wyjaśnił, że nie. Autobus tankuje zawsze
kiedy jest pusty.
Radny Adam Zegzuła zapytał o kryterium wyboru oferty, które z pewnością określono
w specyfikacji przetargowej.
Kierownik Zespołu ds. Placówek Oświatowych wyjaśnił, że kluczowym kryterium była
najniższa zaoferowana cena paliwa. Było to 4,19 zł. Jednak w umowie było zastrzeżenie, że
cena paliwa może ulec zmianie stosownie do cen rynkowych.
Radny Adam Zegzuła powiedział, że jeśli dokonano wyboru oferenta, podpisano umowę na
zakup paliwa po określonej cenie, to w umowie winien być zapis, że cena może ulec zmianie
w oparciu o wskaźniki wzrostu.
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Kierownik Zespołu ds. Placówek Oświatowych odpowiedział, że taki zapis jest w
umowie: § 2 pkt 2 Ceny mogą ulegać zmianom w górę lub w dół proporcjonalnie do zmian
na krajowym rynku paliw.
Radny Ryszard Kmiecik zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnego, czy zapoznał się
z przedmiotem sprawy i czy nie zachodzi obawa, że firma nie wystąpi na drogę sądową
o wywiązywanie się z umowy.
Radca Prawny Kazimierz Pańtak wyjaśnił, że zaznajomił się z tematem. Dodał, że od
realizacji umowy są Sądy. Natomiast Rada Gminy ocenia, czy działanie Kierownika jest
zgodne z interesem gminy. Umowa jest tak sformułowana, że nie przewiduje kar umownych.
Dodał, że cena rynkowa jest to takie pojęcie jakie oferuje rynek, a nierzadko w całej Zielonej
Górze różnice siegają kilkunastu do kilkudziesięciu groszy na litrze. Ważnym wyznacznikiem
jest również to, że autobus szkolny spala 0,4 litra/km i skarżący wykorzystuje to, że jego
stacja jest najbliżej. Ponieważ aby dojechać do sąsiedniej stacji i kupić paliwo po niższej
cenie, to dojazd byłby drogi. Jednak autobusy są często w Zielonej Górze i mają możliwość
zatankowania. Radca twierdzi, że skarga jest bezzasadna z punktu interesu gminy. Natomiast
zapis w umowie jest dobry, ponieważ jak byłyby przewidziane kary, to gmina byłaby skazana
na monopol. Skarżący może dochodzić swoich roszczeń przed Sądem, ale musi wykazać jakie
z tego tytułu poniósł straty. Skarżący wykorzystuje swoją pozycję położenia i ma cenę
wyższą niż na ościennych stacjach. Radca Prawny uważa, że przy tak sformułowanej umowie
nie ma zagrożenia przymuszenia sądowego do kupna paliwa na stacji skarżącego.
Radna Urszula Wróblewska zapytała, skoro kupowane jest paliwo na innych stacjach, to
w jakim celu zawierano umowę.
Kierownik Zespołu ds. Placówek Oświatowych wyjaśnił, że wymaga tego prawo zamówień
publicznych, ponieważ dostawy roczne paliwa przekraczają wartość 14 tys. euro.
Kierownik Referatu Gospodarki Zdzisław Kotarzewski objaśnił, że częściowo
wywiązywaliśmy się z umowy i nie można wykluczyć na przyszłość, że umowa nie będzie
realizowana. Jeśli tylko cena będzie korzystna, to będziemy kupować na tej stacji. Skarżący
może wystąpić na drogę sądową o przymuszenie do realizacji umowy, ale musi wykazać
straty jakie z tego tytułu poniósł. Jest to mało prawdopodobne, bo skarżący musi przedstawić
pełną księgowość, na jakie zyski liczył w związku z umową.
Radca Prawny Kazimierz Pańtak powiedział, ze umowa jest po to, aby określić pewne
kryterium zakupu. Jest to rynek paliw płynnych, ale płynne są również ceny. Gdyby nie było
umowy, nie byłoby punktu odniesienia. Jest ona obligatoryjna i sprzedawca winien
uwzględniać interes, aby zachęcić klienta. Umowa jest tak skonstruowana, aby była
możliwość kupna paliwa po cenie niższej na stacjach, gdzie autobusy przejeżdżają. Gdyby
celowo jeżdżono na te stacje, to na stacji skarżącego rzeczywiście z racji dojazdu byłoby
korzystniej z powodu położenia. Radca Prawny uważa, że takie działanie Kierownika przy
akceptacji Wójta jest rozsądne.
Kierownik Zespołu ds. Placówek Oświatowych wyjaśnił przy tym, że w okresie od
kwietnia do października paliwo było kupowane na stacji skarżącego. Jednak relacje zaczęły
się pogarszać i z początkiem listopada zaprzestano kupna paliwa na stacji Firmy „MM”.
Jeżeli tylko właściciel stacji zaproponuje cenę porównywalną z ościennymi stacjami,
natychmiast wznawiamy kupno.
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Radny Ryszard Kmiecik zapytał, czy prowadzone były negocjacje w sprawie ceny paliwa.
Kierownik Zespołu ds. Placówek Oświatowych odpowiedział, że całą korespondencję Rada
Gminy otrzymała w załączonej skardze.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem stanowiska Komisji Rewizyjnej, a tym samym oddaleniem skargi?”
9 głosów – „za” oddaleniem skargi
5 głosów – „wstrzymujące się”
Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, iż skarga została oddalona.
Przerwa
Ad. 4a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zakładu
Usług Komunalnych w Świdnicy
Wójt Gminy uzasadniał, że celem uchwały jest zmiana ze względu na nowy adres biura
Zakładu Usług Komunalnych
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług
Komunalnych w Świdnicy?”
14 głosów – „za”
Uchwała nr I/1/09 została przyjęta większością głosów.
Ad. 4b) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla
Gminy Zabór.
Wójt Gminy uzasadniał, że nie ma innej możliwości przekazania środków finansowych jak
tylko jako pomoc finansowa dla innej jednostki. Celem jest sfinansowanie części kosztów
Lokalnej Grupy Działania, która ma swoją siedzibę w Zaborze. Dotyczy to w szczególności
kosztów administracyjnych. Członkostwo w Lokalnej Grupie Działania umożliwi ubieganie
się o środki pomocowe w Programie Leader.
Pytania
Radny Ryszard Kmiecik zapytał, czy do tej Grupy należą inne gminy.
Wójt Gminy wyjaśnił, że poza Gminą Świdnica do Grupy należą m.in. Czerwieńsk,
Nowogród Bobrzański, Sulechów.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy
finansowej dla Gminy Zabór?”
13 głosów – „za”
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1 głos – „wstrzymujący się”
Uchwała nr I/02/09 została przyjęta większością głosów.
Ad. 5 Interpelacje, zapytania radnych i informacje
Radny Piotr Filipiak nawiązując do tematu odśnieżania skwitował, że w gminie są gorsze
i lepsze wioski, ponieważ w planie odśnieżania nie ma ani jednej drogi gminnej
w Buchałowie. Jest droga na stację, droga na Lipno przy której jest 6 domów.
Radna Maria Serafin poinformowała, że została zobligowana przez Prezesa Ogrodów
Działkowych „Brzeziny”, aby przekazać prośbę działkowców o jeden kurs ranny i wieczorny
MZK na działki. Działkowcy są gotowi ofiarować na rzecz OPS-u jakąś pomoc. Radna
zapytał również o plany odnośnie ul. Bocznej i Miłej w Świdnicy.
Radna Gabriela Leśniak poinformowała, że Wójt na pytanie zadane na poprzedniej sesji
przez Radnego Ryszarda Kmiecika w sprawie naliczenia opłat adiacenckich dla mieszkańców
Świdnicy odpowiedział, że tych opłat nie będzie, ponieważ opłaty zostały wprowadzone na
życzenie Wilkanowa i właściwie tylko dla jego mieszkańców. Radna dodała, że zapoznała się
z treścią uchwały w sprawie opłaty adiacenckej z dnia 10 września 2003r. i oprócz określenia
wysokości opłat nie ma tam żadnego paragrafu, który mówiłby to o czym wspomniał Wójt.
W związku z tym Radna zapytuje Wójta:
− czy po zakończeniu III etapu prac w Wilkanowie będą mieszkańcom tej wsi naliczane
opłaty;
− czy w przypadku nie naliczenia opłat, tym mieszkańcom wsi Wilkanowo, którzy już te
opłaty wnieśli zostaną one zwrócone;
− czy tym mieszkańców, którzy wnieśli przedpłaty na poczet opłat adicenckich w takiej
sytuacji zostaną one zwrócone.
Radna oznajmiła, że priorytetowo potraktowane przez Wójta Gminy Wilkanowo
i wprowadzone bocznymi drzwiami do planów inwestycyjnych, poza skanalizowaniem
oczywiście 2 osiedli, dalej czeka w kolejce. Natomiast w tym czasie skanalizowano
i zwodociągowano już Radomię, Orzewo, Drzonów, Świdnicę, Słone i Buchałów.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w zeszłym tygodniu skierowane zostało pismo do Zielonogórskich
Wodociągów, w którym domagamy się przyłączenia do sieci. Nie ma żadnych przeszkód, aby
to zrobić. Natomiast w sprawie opłat adiacenckich Wójt oznajmił, że przystąpiono do pełnych
analiz i wdrożono postępowanie w sprawie naliczenia opłat adiacenckich. Natomiast
w najbliższym czasie ulica Boczna i Miła nie jest przewidziana do utwardzania. W tym roku
przystępujemy do utwardzania drogi w Wilkanowie, a w następnej kolejności będzie ulica
Piaskowa i Drzymały w Świdnicy. Inne drogi nie są w ogóle zapisane w planach. Figuruje to
natomiast w zadaniach społeczno-gospodarczych, Strategii Rozwoju Gminy. Będą
wykonywane w miarę możliwości finansowych i po zakończeniu kanalizacji i wodociągów
w Gminie. Odpowiadając na prośbę działkowców Wójt wyjaśnił, że na działki dojeżdżają
wyłącznie mieszkańcy Zielonej Góry, do których nie będziemy dopłacać. Inicjatywa jest
w rekach Prezesa Ogródków i Prezydenta Miasta. Prezes na spotkaniu z Wójtem został
poinformowany, że winien o tych kursach rozmawiać z MZK. Jednak Wójt nie zgadza się,
aby kosztem kursu na Bunkry autobus jeździł na Brzeziny. Natomiast w sprawie odśnieżania
Wójt zapowiedział, że uwaga ta zostanie uwzględniona przy tworzeniu nowej mapy
drogowej.
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Wójt przekazał wszystkim zainteresowanym, że w każdy czwartek dla potrzeb sołeckich
i stowarzyszeń dostępny jest Zespół ds. Środków Pomocowych, Współpracy Zagranicznej
i Promocji Gminy.
Na zakończenie Wójt zaprosił na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia
Przyjaciół Gminy Świdnica. Spotkanie odbędzie się w dniu 02 marca o godz. 1700 w sali
bankietowej pałacu w Letnicy.
Radna Gabriela Leśniak zapytała w imieniu mieszkańców Wilkanowa ile wynoszą opłaty
za:
− wydanie warunków przyłączenia do sieci;
− uzgodnienie dokumentacji i za jednorazowy odbiór.
W statucie Zakładu Usług Komunalnych i Regulaminie nic nie ma na ten temat.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Monika Gagatek odpowiedziała, że takie opłaty
nie są pobierane.
Radna Gabriela Leśniak powiedziała, że mieszkańcy Wilkanowa za te usługi płacą
Zielonogórskim Wodociągom dodatkowo około 140 zł.
Ad.5 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14 listopada 2008r.
Przewodniczący Rady Włodzimierz Rebelski zapytał, czy są uwagi dotyczące protokołu.
Rada Gminy nie wniosła uwag do protokołu, a tym samym zostały przyjęty.
Ad. 6 Przewodniczący Rady Włodzimierz Rebelski zamknął obrady pierwszej sesji Rady
Gminy Świdnica.
Protokołowała:
Agnieszka Mrozik

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Rebelski
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