PROTOKÓŁ NR III/2009
z trzeciej sesji Rady Gminy Świdnica
z dnia 23 kwietnia 2009r.
W dniu 23 kwietnia 2009r. w sali Szkoły Podstawowej (były GOK) przy ul.
Ogrodowej w Świdnicy odbyła się trzecia sesja Rady Gminy. Godzina rozpoczęcia sesji: 1205,
zamknięcia obrad: 1340.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan Włodzimierz Rebelski.
Obecnych było 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że do proponowanego porządku obrad wprowadzono
w pkt 4 po ppkt e projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do
podpisania umowy z wykonawcą na sporządzenie projektu technicznego budowy systemu
oczyszczania ścieków we wsiach Lipno i Grabowiec.
Do zmian w porządku obrad radni nie wnieśli uwag.
Porządek po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Wolne wnioski.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 i podjęcie uchwały
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Świdnica.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Gminy Świdnica na rok 2009;
b) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra
c) zasad udzielenia oraz wysokości dotacji celowej z budżetu Gminy Świdnica na prace
konserwatorskie w kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej w Koźli Kożuchowskiej –
Kościół Filialny w Letnicy pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza;
d) zasad udzielenia oraz wysokości dotacji celowej z budżetu Gminy Świdnica na prace
remontowo-konserwatorskie w kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej w Koźli
Kożuchowskiej – Kościół Filialny w Lipnie pw. Matki Boskiej Częstochowskiej;
e) upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do podpisania umowy z wykonawcą na budowę
hali sportowej w Świdnicy.
f) upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do podpisania umowy z wykonawcą na
sporządzenie projektu technicznego budowy systemu oczyszczania ścieków we wsiach
Lipno i Grabowiec.
5. Interpelacje, zapytania radnych i informacje.
Ad.2 Wolne wnioski
Sołtys wsi Drzonów p. Elżbieta Noga poinformowała, że od 2 lat zgłasza sprawę
nieczynnych hydrantów we wsi. Co więcej, we wsi nie ma urządzeń , które pozwoliłyby te
hydranty uruchomić. We wsi musi być miejsce, w którym byłyby one dostępne. Ta sprawa
powinna być jak najszybciej załatwiona. Sołtys poruszyła również kwestię porzuconych
psów. W Drzonowie znów został porzucony pies. Zanim mieszkanka zorientowała się, że
został pies, samochód odjechał i mieszkanka nie zdążyła zapisać numerów rejestracyjnych.
Zapytała, co z tymi psami robić? Gdzie dzwonić? Kto się tym zajmuję?
Dodatkowo Sołtys zapytała, czy osoby które otrzymują paczki żywnościowe, w zamian nie
mogłyby coś zrobić dla swoich wsi: posprzątać śmieci, zagrabić. Dodała, że zgłaszała tą
sprawę już w Ośrodku Pomocy Społecznej. Wyjaśniła, że jak zwraca się o pomoc, to
odpowiedź jest jedna to nie moje śmieci.
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Wójt Gminy p. Adam Jaskulski odpowiedział, że jeśli Sołtysi nie radzą sobie z takimi
przypadkami, to nie należy dawać paczek. Przecież nikt z pracowników OPS-u, czy
Przewodniczący Rady nie będzie rozdawał paczek
Sołtys wsi Koźla p. Adam Równicki zapytał, czy pracownice z OPS-u nie mogłyby
przyjechać na zebrania do poszczególnych wsi, aby wyjaśnić to wszystko ludziom biorącym
paczki. Ludzie twierdzą, że w kwestii paczek Sołtys „nie rządzi”.
Sołtys wsi Buchałów p. Jerzy Boguszyński powiedział, że problemem nie jest rozdawanie
paczek przez sołtysów. Zapytał, czy w ramach rewanżu, te osoby nie mogłyby wykonać jakiś
prac dla swojej wsi.
Wójt Gminy p. Adam Jaskulski odpowiedział, że jeśli jest taki postulat Sołtysów, to od
następnego miesiąca paczek żywnościowych może nie być. Wyjaśnił, że nie ma obowiązku
odpracowania za otrzymaną paczkę. Dodał, że to wyłącznie Sołtysi decydują komu się ona
należy. Jeśli ktoś ma tylko postawę roszczeniową, to proszę nie dawać. Sołtys ma prawo dać
pięć razy więcej osobie, która jest chętna do pomocy, a nie dać nic, co się uchyla. Paczka
żywnościowa jest to rodzaj pomocy społecznej, ponieważ nie musimy dawać pieniędzy na
zasiłki. Wkład Gminy w paczki żywnościowe to około 20 tys. zł, a otrzymujemy przeszło 100
tys. zł w towarze. Wójt dopowiedział, że jeśli jest potrzeba, to można zrobić ponowne
spotkanie sołtysów w sprawie paczek.
Sołtys wsi Drzonów p. Elżbieta Noga wyjaśniła, że nie ma pretensji o to, iż ludzie otrzymają
paczki. Wie, że są potrzebne. Nie chodzi również o to, aby im zabrać, tylko aby z nimi
porozmawiać. Ludzie uważają , że Sołtys nie ma nic do paczek tylko, jest do roboty na wsi.
Wójt Gminy p. Adam Jaskulski powiedział, że zasady przekazywania paczek były już
omawiane z Sołtysami. Natomiast jeśli jest potrzeba zwołania takich specjalnych zebrań
wiejskich i Sołtysi uważają, że osoby biorące paczki przyjdą, to oczywiście można takie
zebrania przeprowadzić. Wójt powtórzył raz jeszcze Paczka nie jest zobowiązaniem do pracy
a paczki nie są przypisane na stałe. To Sołtys decyduje, komu się paczka należy. Wykaz
osób, który Sołtys otrzymuje z OPS-u można zmieniać. Sołtys ma prawo skreślać osoby
z wykazu. Osoby wykreślone mogą złożyć skargę w OPS-ie, a p. Kierownik będzie się
zastanawiać, co zrobić z osobą o negatywnej postawie społecznej.
Sołtys wsi Drzonów p. Elżbieta Noga w kwestii zwołania specjalnych zebrań wiejskich
powiedziała, że osoby biorące paczki nigdy nie przychodzą na zebrania wiejskie
Przewodniczący Rady p. Włodzimierz Rebelski powiedział, że pomysł wycofania się z
akcji paczek żywnościowych jest absurdalny. Jest bardzo dużo osób, którzy tej pomocy
potrzebują i wiele osób którzy chętnie pomagają. Dodał, że jeśli tak jak mówi Wójt, Sołtys
decyduje komu dać paczkę to np. jeśli osoba odmówi dwa razy drobnej pomocy na rzecz wsi,
wykreślić z listy. Paczka nie należy się z góry. To nie Państwo daje. To nie socjalizm.
Mieszkaniec Świdnicy p. Tadeusz Kaczmarek wnioskuje o usunięcie gminnego śmietnika,
który został przestawiony na jego posesję. Śmietnik stoi bezużyteczny, ponieważ teraz
wszyscy mają kubły na śmieci. Śmietnik powinien być rozebrany, a betonowe płyty mogą
posłużyć do utwardzenia wjazdu do kotłowni, który został zniszczony podczas budowy
kanalizacji.
Sołtys wsi Radomia p. Grażyna Jagoda w kwestii śmieci leżących przy drogach
poinformowała, że corocznie wieś wraz ze Stowarzyszeniem Nasza Radomia przystępuje do
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akcji Sprzątania świata. Zwróciła uwagę, że drogi w innych wsiach są również zaśmiecone.
Zaproponowała, aby pozostałe wsie przystąpiły do tej akcji. Poprosiła przy tym o pomoc
Lasy, których dwóch przedstawicieli zasiada w Radzie Gminy. Dopowiedziała, że jakby
niebyło możliwości wstępu do lasów, to śmieci byłoby o wiele mniej.
Sołtys wsi Letnica p. Jan Janowski poinformował, że jeszcze wczoraj interweniował w
sprawie tragicznego stanu dróg powiatowych. Drogowiec powiedział tylko Sołtysie, mamy
inne sprawy. Wasza wieś jakoś to jeszcze wytrzyma. Sołtys powiedział, że dziury są tak duże,
że widać już kamienie. Z początku padał deszcz, to nie naprawiali, a teraz jest sucho, to znów
wymówka.
Przewodniczący Rady p. Włodzimierz Rebelski dopowiedział, że Radny Powiatowy
p. Michał Bandziak na ostatniej sesji Rady Powiatu przez pół godziny mówił, jak wyglądają
drogi powiatowe w Gminie Świdnica. Odpowiedzi nie otrzymał, bo Pani Dyrektor Grażyna
Markowicz wcześniej opuściła salę obrad.
Sołtys wsi Świdnica p. Wanda Wojtkowiak poruszyła temat braku kubłów na śmieci
u niektórych mieszkańców wsi. Zapytała, czy nie ma jakiś procedur, aby te osoby w końcu
ten kubeł miały. Są rodziny, gdzie nie ma kubła, a są małe dzieci. Pampersy zaś lądują
w śmietnikach do zbiórki selektywnej. Jak przyjeżdża śmieciarka, to panowie wyrzucają to
wszystko i zostawiają przed śmietnikiem. Należy coś z tym zrobić, bo będzie wstyd przez
całe lato. Zapytała, czy Straż Gminna nie mogłaby się przejechać po wsi, jak przypada dzień
wywozu śmieci. Wówczas bez trudu można zobaczyć, kto nie ma kubła.
Wójt Gminy p. Adam Jaskulski odpowiedział, że nie mamy pewności, iż pampersy
wyrzuca ktoś, kto nie ma kubła. Wg wiedzy Wójta robi to osoba, która ma kubeł, tylko nie
chce mieć fetoru u siebie na posesji. Straż Gminna prowadzi na bieżąco kontrolę posiadania
umów na wywóz śmieci. Nieprzerwanie toczą się sprawy w Sądach Grodzkich o brak kubła.
Podrzucanie pampersów, czy resztek budowlanych do pojemników na zbiórkę selektywną nie
wynika z braku kubła, tylko po prostu z chamstwa. W kwestii dróg powiatowych Wójt
wyjaśnił, że bezustannie monitujemy w Zarządzie Dróg Powiatowych. Już w roku ubiegłym
Wójt wystosował wniosek do Starosty Powiatu o zwolnienie p. Dyrektor Grażyny Markowicz
ze stanowiska z powodu braku jakiegokolwiek porozumienia. Ponadto p. Dyrektor
Markowicz przekazuje nieprawdziwe informacje mieszkańcom, o czym może poświadczyć
Sołtys wsi Wilkanowo p. Mariola Wiśniewska. Wójt przyznał rację Sołtysowi Janowskiemu.
Na drogach powiatowych zacznie się coś dziać, jak kierowca urwie zawieszenie
w samochodzie, albo jak wydarzy się nieszczęście. Wójt dopowiedział, że zgodził się na
organizację powiatowo-gminnych dożynek w Drzonowie. Może Powiat się zmobilizuje
i naprawi drogi, tak jak to było w przypadku organizacji na terenie gminy wojewódzkiego
etapu rajdu rowerowego do Brukseli z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Natomiast
Zarząd Dróg Wojewódzkich w odpowiedzi na nasze interwencje o naprawę drogi do
Drzonowa zbywa nas, wskazując na niewielki ruch samochodów. Tymczasem Lubuskie
Muzeum Wojskowe w Drzonowie to perełka w skali całego kraju. Podsumowując Wójt
powiedział, że może poskutkowałby objazd prywatnym samochodem p. Starosty wszystkich
dróg powiatowych, nie omijając dziur. Zaproponował, aby wyciąg z protokołu dzisiejszej
sesji, w części dot. dróg powiatowych przekazać do Zarządu Dróg Powiatowych.
Mieszkanka Świdnicy p. Grażyna Jakubczyk zapytała, kto jest odpowiedzialny za zimowe
utrzymanie dróg na odcinku od rozjazdu na obwodnicy, przez Wilkanowo do Zielonej Góry.
Czyja jest ta droga? Przez cały sezon zimowy droga praktycznie nie była odśnieżona.
Samochody osobowe i autobusy miały trudności w bezpiecznej jeździe. Dodała, że
interweniowała w tej sprawie w Zarządzie Dróg, ale oni twierdzą, że jest to droga gminna.
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Przewodniczący Rady p. Włodzimierz Rebelski wyjaśnił, że ten odcinek to jest droga
powiatowa.
Wójt Gminy p. Adam Jaskulski dopowiedział, że stara obwodnica należy do Marszałka,
czyli jest to droga wojewódzka. Natomiast droga z Wilkanowa do Słonego i dalej … jest to
droga powiatowa. Otóż takie kłamliwe informacje rozpowszechnia p. Dyrektor Grażyna
Markowicz. Niejednokrotnie informowaliśmy, kto i za jakie drogi jest odpowiedzialny. Jako
Rada Gminy deklarowaliśmy przejęcie dróg powiatowych wraz z należną subwencją. Drogi
chcieli chętnie oddać, ale bez środków na ich utrzymanie.
Sołtys wsi Świdnica p. Wanda Wojtkowiak poinformował, że ktoś z mieszkańców
wypuszcza ścieki ze starego szamba do rowu gminnego. Fetor jest nie do wytrzymania. Zbliża
się lato i będzie jeszcze gorzej. Czy nie można tego sprawdzić, kto to robi?
Wójt Gminy p. Adam Jaskulski zwrócił się o pomoc do mieszkańców. Jeśli uda się
zlokalizować odcinek, od którego płyną ścieki, należy niezwłocznie powiadomić Urząd
Gminy. Prawdopodobnie ktoś przepompowuje ścieki ze starego szamba. Były również
sygnały, że woda się pieni. Mogą to być również chemikalia. Wójt zażądał od Straży
Gminnej, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, aby przeprowadziła natychmiastową
kontrolę warsztatów samochodowych leżących wzdłuż cieku gminnego (pozwolenie na
działalność, dowody na pozbywanie się lakierów, smarów, olejów. Wójt dodał, że kilka osób
tj. p. Jasinowski czy p. Dopieralski mogą mieć kłopoty.
Przewodniczący Rady p. Włodzimierz Rebelski zwrócił się do Radnego Ryszarda
Kmiecika o odpowiedź na prośbę p. Sołtys Grażyny Jagody.
Radny Ryszard Kmiecik odpowiedział, że las nie może zostać zamknięty. Las jest dobrem
wspólnym, otwartym dla wszystkich. Ponadto Lasy biorą udział w akcji Sprzątania świata.
To Lasy odbierają worki ze śmieciami. W tym roku, tak jak w latach ubiegłych Lasy będą
uczestniczyć w akcji.
Radna Gabriela Leśniak w kwestii śmieci zapytała, co stoi na przeszkodzie, aby Straż
Gminna, oprócz tych 95 pouczeń w ciągu roku, przejechała się po wsiach, i od domu do domu
sprawdziła umowy na odbiór śmieci.
Wójt Gminy p. Adam Jaskulski odpowiedział, że Straż Gminna posiada wykaz osób, które
nie mają kubła. Dodał, że kontrola posesji prowadzona jest non stop.
Radna Gabriela Leśniak powiedziała, że rozmawiała w tej sprawie z Komendantem Straży
Gminnej, który stwierdził I co z tego, że ja mu dam mandat, jak on i tak nie zapłaci, bo nie
ma pieniędzy. Szkoda tej roboty. Natomiast jak Radna odmówiła przyjęcia mandatu, to
Komendant poinformował, że sprawę kieruje do Sądu Grodzkiego. Radna powiedziała, że
w takim przypadku osoba, która ma za co pić, ale nie płaci za kubeł, powinna być podana do
Sądu Grodzkiego. Sąd natomiast przydzieli sprzątanie przystanków w Wilkanowie lub
w innej wsi przez miesiąc, bądź dwa.
Wójt odpowiedział, że jeśli to, co powiedziała Radna się potwierdzi, to Komendant zostanie
pociągnięty do odpowiedzialności za brak działań.
Radna Maria Serafin nawiązując do tematu ścieków powiedziała, że otrzymała informację
od mieszkańców, że w niektórych dniach, a przede wszystkim w sobotę, ktoś przepompowuje
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nieczystości z szamb, które mają być jako ekologiczne. Zapytała, gdzie wywożone są ścieki z
takich szamb.
Radny Adam Zegzuła poinformował, że strażacy w czasie chodzenia z jajeczkiem
wielkanocnym, żalili się na nieczynne hydranty w Wilkanowie. Pomimo, że we wsi jest wiele
nowych hydrantów, to funkcjonuje jeden, bądź dwa.
Wójt odpowiedział, że w żadnym pozwoleniu na budowę nie ma zgody na hydranty
nadziemne, ponieważ psują je najczęściej mieszkańcy, którzy mieszkają w ich bezpośrednim
sąsiedztwie. Wszystkie nowe projekty będą wymagały zamkniętych hydrantów podziemnych.
Dodał, że podobna sytuacja jak Wilkanowie, jest w Lipnie. Niedziałające hydranty,
pokradzione nakrętki. Wójt poinformował, że hydranty zostaną naprawione, ale nakrętki
zakupione zostaną z pieniędzy sołeckich. Tak jak zostało to uzgodnione z Sołtysem Lipna i
mieszkańcami, zostanie zakupiona również prądownica i węże strażackie. Wszystkie
hydranty, które należy naprawić zostaną naprawione. Na zakończenie Wójt polecił
Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych sprawdzić, czy wzdłuż rowu gminnego
w Świdnicy wszystkie posesje są podłączone do kanalizacji.
Sołtys wsi Radomia p. Grażyna Jagoda zapytała, jakie są zasady płacenia za wodę osób,
którzy się wcześniej wybudowali, a tymczasem za wodę płacą 36 zł. To powinno być w jakiś
sposób uregulowane.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych p. Monika Gagatek odpowiedziała, że
najprawdopodobniej osoba na etapie budowy domu nie miała zamontowanego licznika na
wodę. W takim przypadku, osoba przypuszczalnie zostanie obciążona ryczałtem za okres, od
którego mieszka.
Na powyższym punkt Wolne wnioski zakończono.
Ad. 3 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 i podjęcie uchwały
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Świdnica.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady stwierdzili, że w trakcie obrad tychże Komisji
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 było (szczegółowo) omawiane. Uwag nie
zgłoszono.
W czasie obrad Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Rebelski odczytał treść uchwały
Nr 124/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej górze z dnia
16 kwietnia w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świdnica
o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Świdnica z tytułu wykonania budżetu za rok
2008.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Świdnica z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2008.
Skarbnik Gminy Maria Sosnowska odczytała treść uchwały Nr 123/2009 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2009r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świdnica sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Świdnica za rok 2008.
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Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Rebelski zapytał, czy są uwagi i pytania
dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008.
Radny Eliasz Madej powiedział, że żałuje iż nie udało się w ubiegłym roku zrealizować tej
części dot. rozbudowy zbiornika wodnego w Świdnicy. Wiadomo, że czekamy na realizację
ze środków pomocowych. Niemniej jednak nieprzerwanie jesteśmy na etapie projektu
i uzgodnień. Teren został nam już przekazany. Szkoda, że te pierwsze kroki zaplanowane
w ubiegłym roku nie zostały poczynione.
Wójt odpowiedział, że warunkiem podjęcia się tego zadania było i jest pozyskanie środków
pomocowych. Niestety pieniędzy na działania lokalne bardzo mało. Niemniej jednak zadanie
jest bardzo ważne i z niego nie zrezygnujemy. Jednak na dzisiaj priorytetem jest kanalizacja
pozostałych wsi, budowa drogi w Wilkanowie, budowa przedszkola. Dodał, że w dniu
dzisiejszym podpisujemy umowę na budowę hali sportowej w Świdnicy. Zamierzamy
wykonać nawierzchnię na ulicy Drzymały i Piaskowej. Na wszystkie te zadania mamy tylko
przysłowiowe 5% środków własnych. Dodał, że podejmujemy te zadania, które są
najpilniejsze i realne. Na temat rodzajów środków, możliwości ich pozyskania informację
przedłoży Arisa Jaz-Kierownik Zespołu ds. Środków Pomocowych.
Dodatkowych pytań i uwag nie zgłoszono.
Członek Komisji Rewizyjnej Gabriela Leśniak poinformowała, że Komisja Rewizyjna na
posiedzeniu 2 kwietnia dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica
za rok 2008 i wyraziła opinię, że budżet został zrealizowany zgodnie z postanowieniami
uchwały budżetowej i obowiązującymi zasadami gospodarki finansowej, sposób wykonania
budżetu jest zgodny z celami gminy i uchwałami Rady Gminy.
Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica.
Przewodniczący Rady Włodzimierz Rebelski odczytał treść uchwały i poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tego tytułu?”
13 głosów – „za”
2 głosy – „wstrzymujące się”
zero głosów „przeciw”
Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Rebelski stwierdził, że Rada Gminy przyjęła
uchwałę udzielając Wójtowi Gminy Świdnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
rok 2008.
Przed przystąpieniem do procedowania Przewodniczący Rady poinformował, że w czasie
przerwy rozmawiał z Panią Kierownik Arisą Jaz i jeśli radni, bądź sołtysi mają konkretne
zapytania dot. środków pomocowych, to należy je złożyć w biurze obsługi Rady Gminy. Na
najbliższej sesji Pani Arisa Jaz przedstawi szczegółowe informacje.
Ad. 4a) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Świdnica na rok 2009
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie jednogłośnie.
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Komisja Oświaty i Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie zmian budżetu Gminy Świdnica na rok
2009?”
15 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr III/18/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
Ad. 4b) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla
Miasta Zielona Góra
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Oświaty i Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy
finansowej dla Miasta Zielona Góra?”
15 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr III/19/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
Ad. 4c) Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji celowej
z budżetu Gminy Świdnica na prace konserwatorskie w kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej
w Koźli Kożuchowskiej – Kościół Filialny w Letnicy pw. św. Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
Komisja Oświaty i Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji celowej
z budżetu Gminy Świdnica na prace konserwatorskie w kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej
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w Koźli Kożuchowskiej – Kościół Filialny w Letnicy pw. św. Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza?”
12 głosów – „za”
1 głos –„przeciw”
2 głosy – „wstrzymujące się”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr III/20/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
Ad. 4d) Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji celowej
z budżetu Gminy Świdnica na prace remontowo-konserwatorskie w kościele Parafii
Rzymsko-Katolickiej w Koźli Kożuchowskiej – Kościół Filialny w Lipnie pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
Komisja Oświaty i Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie z zasad udzielenia oraz wysokości dotacji celowej
z budżetu Gminy Świdnica na prace remontowo-konserwatorskie w kościele Parafii
Rzymsko-Katolickiej w Koźli Kożuchowskiej – Kościół Filialny w Lipnie pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej?”
12 głosów – „za”
1 głos –„przeciw”
2 głosy – „wstrzymujące się”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr III/21/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
Ad. 4e) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do podpisania
umowy z wykonawcą na budowę hali sportowej w Świdnicy.
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Oświaty i Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
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„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do
podpisania umowy z wykonawcą na budowę hali sportowej w Świdnicy?”
15 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr III/22/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
Ad. 4f) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do podpisania
umowy z wykonawcą na sporządzenie projektu technicznego budowy systemu oczyszczania
ścieków we wsiach Lipno i Grabowiec.
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Oświaty i Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do
podpisania umowy z wykonawcą na sporządzenie projektu technicznego budowy systemu
oczyszczania ścieków we wsiach Lipno i Grabowiec?”
15 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr III/23/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
Ad. 5 Interpelacje, zapytania radnych i informacje
Radna Maria Serafin powiedziała, że została zobligowana przez mieszkańców ul. Parkowej
do przekazania informacji o pobiciu młodzieży wracającej z baru na stacji paliw. Dodała, że
prawdopodobnie szykuje się następny przyjazd młodzieży z Nowogrodu Bobrzańskiego.
Wystąpiła z prośbą o częstsze patrole Policji w tym rejonie. Radna dodała, że być może dzięki
pozyskaniu środków pomocowych, uda się doprowadzić do końca ścieżki rowerowe ze
Świdnicy do Zielonej Góry. Ścieżki są częściowe przyjezdne. Mieszkańcy przesiadają się na
rowery, ponieważ zaczynają dbać o swoją kondycję fizyczną. Póki co jazda obwodnicą naraża
nie tylko na uszczerbek na zdrowiu, ale przede wszystkim na utratę życia.
Radna Zofia Przychodna wystąpiła z propozycją, aby gminny konkursu „Moja zagroda”
został zorganizowany w lecie, a nie we wrześniu. Latem wszystko kwitnie i łatwiej jest ocenić
a tym samym wyróżnić najpiękniejsze posesje.
Radna Urszula Wróblewska zapytała, czy właściciele niezagospodarowanych,
niezamieszkałych działek na Przylesiu zostali w jakiś sposób zobligowani do wykonania
przyłączy, aby nie było konieczności rozkuwania asfaltu po zakończeniu budowy drogi.
Wójt odpowiedział, że Urząd Gminy starał się mieć kontakt z właścicielami działek.
Niemniej jednak skierowana zostanie ponowna informacja o rozpoczęciu budowy
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nawierzchni. W przypadku jednak nie wykonania przyłącza, konieczne będzie odtworzenie
drogi.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych p. Monika Gagatek dopowiedziała, że w tej
chwili nie ma 100% pewności bez wglądu w mapy, ale prawdopodobnie na Osiedlu Przylesiu
przyłącza wyprowadzone są poza teren drogi. Należy sprawdzić tylko, czy wszystkie.
Wójt powiedział, że w przypadku braku jednak przyłączy, właścicieli czekają spore koszty
odtworzenia nawierzchni. Wójt dopowiedział, że w dniu dzisiejszym zostanie podpisana
umowa z wykonawcą na budowę hali sportowej w Świdnicy. Na dzień dzisiejszy będzie to
druga hala w Powiecie. Większa niż w Babimoście, ale mniejsza niż w Czerwieńsku. Ponadto
poinformował, że w ciągu dwóch tygodni zostaną przeprowadzone opryski na meszki
i komary. Zwrócił się przy tym z apelem do właścicieli ogródków działkowych, aby
w ramach swoich możliwości przeprowadzili taki oprysk na swoim terenie. Zasadne byłoby
również przeprowadzić oprysk na terenie należącego do Nadleśnictwa parku w Buchałowie.
Szczegółowe informacje są dostępne na tablicach ogłoszeń. Wójt poinformował, że w dniu
dzisiejszym Sołtysi otrzymali informację o szczepieniach przeciwko rakowi szyjki macicy.
Udało się wynegocjować cenę szczepionki poniżej 1.000 zł. Szczepieniami zostaną objęte
dziewczynki z rocznika 1993 i 1994, niezależnie czy uczą się w Świdnicy, czy w Zielonej
Górze. Dodatkowo za cenę wynegocjowaną mogą zaszczepić się kobiety do lat 35. Decyduje
kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Nawiązując do
wypowiedzi Radnej Marii Serafin Wójt wyjaśnił, że nastała jakaś moda na bandyckie napady.
W miejscowości Piaski doszło do dwóch takich przypadków. Wyjaśnił, ż w tej sprawie
odbyły się już rozmowy z Komendantem Policji Komisariatu II w Zielonej Górze. Wójt
zwrócił się do Policji o zwrócenie szczególnej uwagi, w związku zaistniałymi zdarzeniami.
Radna p. Urszula Wróblewska zapytała, jak wygląda tegoroczne zadanie dot. stacji
uzdatniania wody w Wilkanowie.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych p. Monika Gagatek odpowiedziała, że zadanie
jest na etapie koncepcyjnym tj. określenia sposobu możliwości zastosowania uzdatniania.
Radna p. Teresa Zegzuła poruszyła sprawę dróg, po wykonaniu kanalizacji w Słonem.
Aktualnie w drodze asfaltowej pojawiły się dwa, dosyć poważne wgłębienia. Ponadto droga
w kierunku Radomi, od torów kolejowych jest pełna dziur. Zapytała, czy zostanie to
naprawione.
Wójt odpowiedział, że nie wszystkie drogi gruntowe mogą być idealne, ale w tej sprawie
spróbujemy cos zrobić. Wyjaśnił przy tym, że na tego typu zadania przewidziany jest odpis
sołecki. Wójt apelował, aby z początkiem roku przy rozdysponowaniu funduszu, część
środków przeznaczyć na poprawę stanu dróg. Dodał, że od przyszłego roku odpis na jednego
mieszkańca zostanie zwiększony o 10 zł
Radna p. Gabriela Leśniak zapytała, czy propozycje flag gmin ukazały się na stronie
internetowej. Wójt odpowiedział, że jeszcze się nie ukazały.
Na zakończenie Radny p. Eliasz Madej złożył sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i
Rekreacji „Bunkier” w Świdnicy za rok 2008. Sprawozdanie stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 6 Przewodniczący Rady Włodzimierz Rebelski zamknął obrady trzeciej sesji Rady
Gminy Świdnica.
Protokołowała:
Przewodniczył:
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