PROTOKÓŁ NR VI/2009
z szóstej sesji Rady Gminy Świdnica
z dnia 24 czerwca 2009r.
W dniu 24 czerwca 2009r. w sali wiejskiej w Radomi przy ul. Tęczowej odbyła się
szósta sesja Rady Gminy. Godzina rozpoczęcia sesji: 1200, zamknięcia obrad: 1255.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan Włodzimierz Rebelski.
Na podstawie listy obecności stwierdzono obecność 14 radnych.
Nieobecny Radny: Eliasz Madej
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wolne wnioski.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Gminy Świdnica na rok 2009;
b) regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica;
c) tworzenia specjalnego funduszu nagród oraz zasad przyznawania nagród dla nauczycieli
za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Świdnica;
d) przyjęcia projektu flagi Gminy Świdnica.
4. Interpelacje, zapytania radnych i informacje.
5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20 maja 2009r.
6. Zamknięcie obrad
Przed przystąpieniem do czynności proceduralnych Pan Przewodniczący Rady podziękował
za gościnę sołtysowi wsi Radomia p. Grażynie Jagodzie.
Ad.2 Wolne wnioski
Sołtys wsi Radomia p. Grażyna Jagoda poprosiła, aby od czasu do czasu skierować do
Radomi pracowników interwencyjnych. Wieś jakoś sobie radzi, ale ze wszystkim nie jest
w stanie. Dotyczy to szczególnie prac przy wykaszaniu dróżek osiedlowych wzdłuż głównej
drogi.
Sołtys wsi Letnica p. Jan Janowski poruszył temat szkód w uprawach wyrządzanych przez
zwierzynę leśną. Poprosił, aby podczas szacowania strat był również reprezentant Urzędu
Gminy, a nie jedynie przedstawiciel koła łowieckiego. Zapytał, czy Rada Gminy nie mogłaby
podjąć pewnych działań, aby nie była to jednoosobowa komisja.
Wójt Gminy odpowiedział, że Rada Gminy nie jest organem kompetentnym w tej sprawie.
Z mocy ustawy w komisji mogą uczestniczyć delegaci Lubuskiej Izby Rolniczej. Urząd
Gminy bierze niekiedy udział w komisji, ale wyłącznie jako obserwator a nie strona. Odbywa
się to wyłącznie na prośbę zainteresowanego rolnika lub sołtysa. Wójt przypomniał, że jeśli
rolnik nie zgadza się z ustaleniami komisji szacującej straty, przysługuje mu droga
postępowania sądowego.
Przewodniczący Rady dopowiedział, że w takim przypadku należy wystąpić do Urzędu
Gminy z wnioskiem o udział w komisji jako mediatora.
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Sołtys wsi Radomia p. Grażyna Jagoda zapytała, czy jest jakaś firma, która sprząta
przystanki PKS. Do kogo należą te przystanki?
Wójt Gminy odpowiedział, że właścicielem słupków z rozkładem jazdy jest PKS i MZK.
Wiaty przystankowe są Gminy, a zatem bałagan, który najczęściej robimy my sami jest nasz.
Od czasu do czasu wiaty przystankowe sprząta gminny konserwator p. Stanisław
Waśkowicz. Jednak nie będzie tego robił systematycznie po każdym bałaganiarzu. Można
odnieść wrażenie, że im częściej się sprząta, to tym więcej jest śmieci.
Wójt Gminy powiedział, że żałuje iż nie wszyscy Radni uczestniczyli uroczystości
wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej w Świdnicy. Dodał, że
otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Programu Budowy
Bazy Sportowej
w kwocie 2.200.000 zł. Dzisiaj znamy już rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Lubuskiego
i otrzymamy kolejne 2.200.000 zł. Wobec tego, z planowanych na początku 10 mln zł
wydamy tylko 2 mln zł. To nam daje asumpt do poważnego podejścia do kolejnej naszej
inwestycji, czyli budowy przedszkola. Wójt dopowiedział, że został zakończony przetarg na
budowę kanalizacji sanitarnej w Letnicy i Koźli. W drodze postępowania uzupełniającego
zostało wykluczonych dwóch wykonawców, w tym najtańszy. Jak sam wykonawca
stwierdził, doszło do pomyłki przy wycenie poszczególnych prac. Ostatecznie kwota
wynikająca z przetargu jest korzystna dla nas. Póki co czynimy starania, aby zwiększyć
poziom dofinansowania.
Przewodniczący Rady poinformował, że wczoraj uczestniczył w posiedzeniu Komisji
Kultury i Starosta Powiatu przedstawił nową panią Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
Może będzie lepiej.
Wójt Gminy nawiązując do zmiany stanowiska Dyrektora powiedział, że nie jest to zasługa
żadnego z Radnych Powiatu. Jest to wyłącznie zasługa trzykrotnego, zbiorowego wystąpienia
Burmistrzów i Wójtów do Starosty Powiatu.
Na powyższym punkt Wolne wnioski zakończono.
Ad. 3a) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Świdnica na rok 2009
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednomyślnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie jednomyślnie.
Komisja Oświaty i Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie jednomyślnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednomyślnie.
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Świdnica na rok 2009?”
14 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr VI/43/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
Ad. 3b) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Świdnica
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Komisja Mienia i Budżetu – radna Teresa Zegzuła poinformowała, że radny Piotr Filipiak
zgłosił poprawkę do projektu uchwały w tabeli określającej dodatki funkcyjne: „poz. 1
Dyrektor szkoły od 7 do 16 oddziałów 15-31”. Poprawka nie została przyjęta: 2 głosy „za”, 4
głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. Po autopoprawkach Wójta projekt uchwały
Komisja zaopiniowała : 4 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujących się” i 1 głos „przeciw”.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawkami Wójta i poprawką
zgłoszoną przez radnego Piotra Filipiaka pozytywnie jednomyślnie.
Komisja Oświaty i Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały z autopoprawkami Wójta oraz poprawką „15-31”: 2 głosy „za”, 2 głosy
„wstrzymujące się”, 1 głos „przeciw”.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
z autopoprawkami Wójta i poprawką z „15-35” na „15-31” pozytywnie: 7 głosów „za, 1 głos
„wstrzymujący się”
Dyskusja
Radny Ryszard Kmiecik zwrócił uwagę, że przed przystąpieniem do głosowania nad
projektem uchwały należy przegłosować poprawkę zgłoszoną przez radnego Piotra Filipiaka
w tabeli określającej dodatki funkcyjne: „poz. 1 Dyrektor szkoły od 7 do 16 oddziałów 15-31”
Kierownik Zespołu ds. Placówek Oświatowych p. Krzysztof Stefański wyjaśnił, że radni
otrzymali projekt uchwały z autopoprawkami i pozostała wyłącznie kwestia w tabeli
dodatków: „15-35” czy „15-31”.
Radny Piotr Filipiak zauważył, że w załączonym projekcie uchwały pojawił się w tabeli
poz. 2 zapis „powyżej 18 oddziałów”.
Wójt Gminy zgłosił wykreślenie zapisu „powyżej 18 oddziałów” do przyjęcia jako
autopoprawka.
Następnie Przewodniczący Rady gminy przystąpił do głosowań.
Głosowanie nad poprawką.
Głosowanie poprawki radnego Piotra Filipiaka „tabela dodatków poz. 1 Dyrektor szkoły od 7
do 16 oddziałów 15-31”.
7 głosów - „za”
Głosowanie za przyjęciem stawki „15-35”
5 głosów - „za”
1 głos - „wstrzymujący się”
Rada Gminy w wyniku głosowania poprawkę „15-31” przyjęła.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem z autopoprawkami i przyjętą poprawką uchwały w sprawie
regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica?”
13 głosów – „za”
1 głos – „wstrzymujący się”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr VI/44/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
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Ad. 3c) Podjęcie uchwały w sprawie tworzenia specjalnego funduszu nagród oraz zasad
przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednomyślnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednomyślnie.
Komisja Oświaty i Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie jednomyślnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie jednomyślnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie tworzenia specjalnego funduszu nagród oraz
zasad przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica?”
14 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr VI/45/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
Ad. 3d) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu flagi Gminy Świdnica
Przewodniczący odczytał wniosek Wójta Gminy
„Wójt Gminy po analizie wyników ankiety dotyczącej przyszłej flagi Gminy Świdnica
zamieszczonej na gminnej stronie internetowej i konsultacjach proponowanych wariantów
flagi z sołtysami i mieszkańcami gminy rekomenduje Radzie Gminy wariant III projektu flagi
i proponuje podjęcie stosownej w tej sprawie uchwały”.
Wójt Gminy dopowiedział, ze głosowanie w internecie było bardzo ciekawe. Głosujący
zdecydowanie opowiedzieli się za wariantem III. Co więcej bezpośrednie rozmowy
z mieszkańcami wykazały jeszcze większą przewagę wariantu III.
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały w wariancie III pozytywnie przy
jednym głosie „wstrzymującym się.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały w wariancie III pozytywnie jednomyślnie
Komisja Oświaty i Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały w wariancie III pozytywnie jednomyślnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały w
wariancie III pozytywnie przy dwóch głosach „wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu flagi Gminy Świdnica?”
13 głosów – „za”
1 głos – „wstrzymujący się”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr VI/46/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.

4

Przed przystąpieniem do realizacji punktu Interpelacje, zapytania radnych i informacje Wójt
Gminy poinformował, że w porządku obrad nie znalazł się projekt uchwały dotyczący
przystąpienia do funduszu sołeckiego, ponieważ sołtysi jednomyślnie opowiedzieli się
przeciwko funduszowi, z uwagi na zbyt duże ograniczenia. Uważają, że stworzyłby im on
ogromne komplikacje, a ponadto ograniczyłby wysokość pozyskiwanych od gminy środków.
Radni na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady zapoznając się z tym stanem rzeczy
postanowili nie podejmować uchwały w sprawie przystąpienia do funduszu sołeckiego.
Przerwa
Ad. 4 Interpelacje, zapytania radnych i informacje
Przewodniczący Rady poinformował, że po przerwie wakacyjnej następna sesja Rady
Gminy na zaproszenie p. Sołtys Elżbiety Nogi odbędzie się w Drzonowie.
Radny Ryszard Kmiecik zapytał co dzieje się z boiskiem wielofunkcyjnym w Słonem.
Kiedy będzie tam można zagrać w piłkę? Na jakim etapie jest to teraz, bo jak na razie nic się
nie dzieje.
Wójt Gminy odpowiedział, że póki co czynimy starania i ma nadzieję, że już za tydzień
przekaże informację o rozpoczęciu inwestycji.
Radny Grzegorz Patek poinformował, że w Grabowcu została uprzątnięta stara kaplica
i przygotowany jest teren pod zajezdnię dla autobusu. Mieszkańcy chcieliby, aby Gmina
poczyniła kolejne kroki w tym kierunku.
Wójt Gminy odpowiedział, że pracownik Zakładu Usług Komunalnych p. Mariola
Wiśniewska przeprowadzi oględziny, a następnie przystąpimy do realizacji zakupu wiaty
przystankowej.
Radny Grzegorz Patek powiedział, że obecnie w miejscowości Koźla panuje dość spory
ruch rolniczy tzn. zostały zlikwidowane wszystkie dojazdy w kierunku Grabowca. Drogi
były, ale były to drogi „dzikie” wyjeżdżone przez pola. W tej chwili jedyna komunikacja
między Koźlą a Grabowcem, to droga gminna wzdłuż starej hydroforni. Droga de facto nie
istniej, ponieważ jest tam pełno gruzu. Jeśli właściciel zrekultywuje pola, to nie będzie już
żadnego dojazdu.
Radna Zofia Przychodna dopowiedziała, że temat tej gminnej drogi był już poruszany na
sesji w zeszłym roku.
Wójt Gminy odpowiedział, że sprawą zajmą się pracownicy Referatu Gospodarki, a ponadto
Straż Gminna sprawdzi, kto tam nielegalnie wywozi gruz.
Sołtys wsi Koźla p. Adam Równicki wyjaśnił, że tam już nikt gruzu nie wywozi. Jest tam
nieruchomość p. Czarnego i tabliczka z zakazem wjazdu i wysypywaniem jakichkolwiek
śmieci.
Radna Teresa Zegzuła zapytała, czy coś wiadomo w sprawie skrzyżowania WilkanowoSłone, bo póki co wypadków nie było.
Wójt Gminy odpowiedział, że od ostatniej informacji przekazanej Radzie, nic nowego nie
wiadomo. Procedura na pewno trwa. W innych instytucjach procedury są bardzo przewlekłe
a my przyzwyczailiśmy się, że w naszym Urzędzie sprawy załatwiamy od reki. Tymczasem
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procedury, które wymagają uzgodnień z innymi instytucjami, szczególnie w strefie
chronionego krajobrazu mogą trwać dość długo.
Na zakończenie Wójt zaprosił wszystkich do udziału w uroczystościach w ramach obchodów
Dni Ziemi Świdnickiej. Warto skorzystać, ponieważ każdy znajdzie w programie coś dla
siebie. Często sami nasi mieszkańcy twierdzą, że u nas nic się nie dzieje, a tymczasem dzieje
się bardzo wiele. Tylko my sami o tym nie wiemy, ale wiedzą o tym dobrze osoby z zewnątrz.
Na powyższym punkt Interpelacje, zapytania radnych i informacje zakończono
Ad. 5 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20 maja 2009r.
Przewodniczący Rady Włodzimierz Rebelski zapytał, czy są uwagi dotyczące protokołu.
Rada Gminy nie wniosła uwag do protokołu, a tym samym został przyjęty.
Ad. 6 Przewodniczący Rady Włodzimierz Rebelski zamknął obrady szóstej sesji Rady Gminy
Świdnica.
Protokołowała:
Agnieszka Mrozik

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Rebelski
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