PROTOKÓŁ NR VII/2009
z siódmej sesji Rady Gminy Świdnica
z dnia 7 lipca 2009r.
W dniu 7 lipca 2009r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Świdnica odbyła się siódma
sesja Rady Gminy. Godzina rozpoczęcia sesji: 1400, zamknięcia obrad: 1430.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan Włodzimierz Rebelski.
Na podstawie listy obecności stwierdzono obecność 13 radnych.
Nieobecny Radny: Eliasz Madej, Adam Zegzuła.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że do proponowanego porządku obrad wprowadzono
w pkt 3 po ppkt c cztery projekty uchwał w sprawie:
− uchylenia Uchwały Nr V/35/09 z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr II/9/09 z dnia 20 marca 2009r. dotyczącej przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi
Letnica na lata 2009-2015 oraz Uchwały Nr II/9/09 z dnia 20 marca 2009r. dotyczącej
przyjęcia Planu odnowy Miejscowości dla wsi Letnica na lata 2009-2015;
− zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Letnica na lata 2009-2015;
− uchylenia Uchwały Nr V/34/09 z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr II/8/09 z dnia 20 marca 2009r. dotyczącej przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi
Drzonów na lata 2009-2015 oraz Uchwały Nr II/8/09 z dnia 20 marca 2009r. dotyczącej
przyjęcia Planu odnowy Miejscowości dla wsi Drzonów na lata 2009-2015;
− zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Drzonów na lata 2009-2015
Do zmian w porządku obrad radni nie wnieśli uwag.
Porządek po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)
4.
5.

Otwarcie sesji.
Wolne wnioski.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmian budżetu Gminy Świdnica na rok 2009 (dot. budowy kanalizacji w Letnicy i Koźli);
zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do podpisania umowy z wykonawcą na budowę
sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Letnica i Koźla wraz z przepompownią
i rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Świdnicy;
uchylenia Uchwały Nr V/35/09 z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr II/9/09 z dnia 20 marca 2009r. dotyczącej przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości dla
wsi Letnica na lata 2009-2015 oraz Uchwały Nr II/9/09 z dnia 20 marca 2009r.
dotyczącej przyjęcia Planu odnowy Miejscowości dla wsi Letnica na lata 2009-2015;
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Letnica na lata 2009-2015;
uchylenia Uchwały Nr V/34/09 z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr II/8/09 z dnia 20 marca 2009r. dotyczącej przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości dla
wsi Drzonów na lata 2009-2015 oraz Uchwały Nr II/8/09 z dnia 20 marca 2009r.
dotyczącej przyjęcia Planu odnowy Miejscowości dla wsi Drzonów na lata 2009-2015;
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Drzonów na lata 2009-2015
Interpelacje, zapytania radnych i informacje.
Zamknięcie obrad.

Ad.2 Wolne wnioski
Nie zgłoszono Wolnych wniosków.
Ad. 3a) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Świdnica na rok 2009
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Skarbnik Gminy poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały, w załączniku nr 4
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 została dopisana
poz. 2 Remont zboru poewangelickiego w Letnicy (Letnicki Majątek Artystyczny). Wyjaśniła,
że PROW wymaga, aby inwestycja została ujęta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
pomimo iż nie trwa trzy lata, tylko dwa.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Świdnica na rok 2009?”
13 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr VII/47/09 została przyjęta przez
Radę Gminy.
Ad. 3b) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości
gruntowej w drodze przetargu
Wójt Gminy uzasadniał, że projekt uchwały dotyczy zwolnienia z obowiązku organizowania
przetargu na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Słone pod przepompownię
ścieków.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości
gruntowej w drodze przetargu?”
13 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr VII/48/09 została przyjęta przez
Radę Gminy.
Ad. 3c) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świdnica do podpisania
umowy z wykonawcą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Letnica i Koźla
wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Świdnicy
Wójt Gminy uzasadniał projekt uchwały następująco: „Odbył się przetarg i został wyłoniony
wykonawca. Jest to firma „Tyliszczak”, która wykonała sieć wod-kan w miejscowości
Buchałów i Słone. W piątek przewidujemy podpisanie umowy. Pomimo, że są środki
finansowe przewidziane w budżecie, konieczne jest podjecie uchwały Rady Gminy
upoważniającą Wójta Gminy do podpisania umowy z wykonawcą do kwoty 6.680.000 zł.”
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 budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Letnica i Koźla wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków
w Świdnicy?”
13 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr VII/49/09 została przyjęta przez
Radę Gminy.
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Ad. 3d) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/35/09 z dnia 8 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/09 z dnia 20 marca 2009r. dotyczącej przyjęcia Planu
Odnowy Miejscowości dla wsi Letnica na lata 2009-2015 oraz Uchwały Nr II/9/09 z dnia 20
marca 2009r. dotyczącej przyjęcia Planu odnowy Miejscowości dla wsi Letnica na lata
2009-2015
Kierownik Zespołu ds. Środków Pomocowych, Współpracy Zagranicznej i Promocji
Gminy p. Arisa Jaz uzasadniała, że w Departamencie PROW doszli do wniosku, iż to co
zostało zmienione wcześniej w uchwałach to za mało (wyraz „przyjmuje się” zastąpiono
wyrazem „zatwierdza”). Urząd Marszałkowski wolałby, aby poprzednie uchwały zostały
anulowane i podjęte na nowo.
Radna Urszula Wróblewska zapytała, co pozostałymi Planami Miejscowości.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w pierwszej kolejności dotyczy to Drzonowa i Letnicy, bo
w pozostałych wsiach konieczne jest przeprowadzenie zebrań wiejskich. Jednakże chcemy to
już zrobić bez pośpiechu.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/35/09 z dnia 8 czerwca
2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/09 z dnia 20 marca 2009r. dotyczącej przyjęcia
Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Letnica na lata 2009-2015 oraz Uchwały Nr II/9/09
z dnia 20 marca 2009r. dotyczącej przyjęcia Planu odnowy Miejscowości dla wsi Letnica na
lata 2009-2015?”
12 głosów – „za”
1 głos – „wstrzymujący się”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr VII/50/09 została przyjęta przez
Radę Gminy
Ad. 3e) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi
Letnica na lata 2009-2015
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla
wsi Letnica na lata 2009-2015?”
12 głosów – „za”
1 głos – „wstrzymujący się”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr VII/51/09 została przyjęta przez
Radę Gminy
Ad. 3f) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/34/09 z dnia 8 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/09 z dnia 20 marca 2009r. dotyczącej przyjęcia Planu
Odnowy Miejscowości dla wsi Drzonów na lata 2009-2015 oraz Uchwały Nr II/8/09 z dnia
20 marca 2009r. dotyczącej przyjęcia Planu odnowy Miejscowości dla wsi Drzonów na lata
2009-2015
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:
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„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/34/09 z dnia 8 czerwca
2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/09 z dnia 20 marca 2009r. dotyczącej przyjęcia
Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Drzonów na lata 2009-2015 oraz Uchwały Nr II/8/09
z dnia 20 marca 2009r. dotyczącej przyjęcia Planu odnowy Miejscowości dla wsi Drzonów na
lata 2009-2015?”
12 głosów – „za”
1 głos – „wstrzymujący się”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr VII/52/09 została przyjęta przez
Radę Gminy
Ad. 3f) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi
Drzonów na lata 2009-2015
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla
wsi Drzonów na lata 2009-2015?”
12 głosów – „za”
1 głos – „wstrzymujący się”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr VII/53/09 została przyjęta przez
Radę Gminy
Ad. 4 Interpelacje, zapytania radnych i informacje
Radny Grzegorz Patek powiedział, że z pewnością wszyscy się cieszą, iż w końcu Powiat
zaczął odwadniać drogę do Letnicy. Ale czy oni mają zamiar usuwać tam drzewa? W czasie
regulowania poboczy drzewa zostały pokaleczone i obsypane ziemią. Tak obsypane drzewo
zaparzy się i za miesiąc może uschnąć. Radny wnioskuje o interwencję w Zarządzie Dróg.
Wójt Gminy odpowiedział, że pracownik odpowiedzialny za drogi p. Bogdan Ziemiański
przygotuje pismo z przekazaniem żądania radnego Grzegorza Patka, który twierdzi, że drzewa
w ten sposób ulegną zniszczeniu a Gmina w takim przypadku nałoży kary.
Kierownik Referatu Gospodarki p. Zdzisław Kotarzewski powiedział, że głównie drzewa
zostały uszkodzone poza terenem leśnym. Generalnie są to stare akcje. Kierownik uważa, że
drzewa powinny zostać wycięte, ponieważ nie rosną na terenie leśnym tylko bezpośrednio
przy drodze i między jezdnią a rowem. Zasugerował, aby Zarząd Dróg wystąpił do Gminy
z wnioskiem o wydanie zgody na ich usunięcie, bowiem drzewa uniemożliwiają jakiekolwiek
prace przy regulacji poboczy. Zapytał, czy radni-leśnicy podzielają jego pogląd.
Radny Grzegorz Patek odpowiedział, że nie podziela opinii Kierownika, ponieważ
musielibyśmy przestać oddychać, a to przecież drzewa wytwarzają dla nas tlen. Jednak
pomimo tego, z punktu widzenia bezpieczeństwa ma to jakieś uzasadnienie.
Radny Piotr Filipiak zauważył, że to nie ma znaczenia iż drzewa mają rosnąć tylko na
terenie leśnym. Bo jeśli tak, to wytnijmy wszystkie krzaki, zadrzewienia śródpolne
i zostawmy tylko te rosnące na terenie leśnym, tak jak powiedział p. Kotrzarzewski. Pan
Kotarzewski uważa, że miejsce drzew jest w lesie i nic po za tym.
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Kierownik Referatu Gospodarki p. Zdzisław Kotarzewski stwierdził, że droga nie jest po
to, aby rosły na niej drzewa.
Radny Piotr Filipiak zwrócił uwagę, że od wieków drzewa sadzono wzdłuż dróg.
Radny Grzegorz Patek dopowiedział, że nie możemy podejść do tego metodą mazurską
i wyciąć wszystkie aleje drzew.
Kierownik Referatu Gospodarki p. Zdzisław Kotarzewski odpowiedział, że to nie jest
jakaś zabytkowa aleja lip czy dębów, która miałaby wartość kulturową, historyczną czy
krajobrazową. Są to przede wszystkim samosieje akacji, które do tego są bardzo stare.
Niektóre z nich były już uszkodzone wcześniej, a teraz jeszcze sprzętem mechanicznym
została obdarta kora przy równaniu poboczy.
Radny Piotr Filipiak przyuważył, że nie było pozwolenia na okaleczenie drzew. Mogli
drogę równać łopatami! Najlepiej wszystko wyciąć, wyrównać i będzie cacy!
Radny Grzegorz Patek powiedział, że są przecież maszyny, tak jak to zrobiono w Piaskach.
Frezarka zbierała pobocza i wyrzucała ziemię bezpośrednio na przyczepę. Natomiast
w Letnicy pobocza zostały dosłownie zdemolowane.
Radna Gabriela Leśniak podsumowując stwierdziła Jedni chcą aby drzewa wyciąć, drudzy
żeby zostawić.
Przewodniczący Rady zapytał, kiedy będzie robiona woda i kanalizacja w Piaskach.
Kierownik Referatu Gospodarki p. Zdzisław Kotarzewski odpowiedział, że prace
możemy rozpocząć w przyszłym roku jesienią i zakończymy do września 2011r. Tak
przewiduje Wieloletni Plan Inwestycyjny, chyba że przeciągnie się realizacja kanalizacji
Letnicy i Koźli.
Przewodniczący Rady zapytał, czy zostało już uzgodnione przejście lasem z Kaczenic do
Piasek.
Wójt Gminy odpowiedział, że jeszcze nie, ale już jesteśmy na końcówce uzgodnień.
Działamy cały czas zgodnie z planem. Ponadto Wójt poinformował, że jest kilka
obywatelskich zgłoszeń o przeprowadzenie kontroli Straży Gminnej posesji nie podłączonych
do kanalizacji. Przykładowo w Świdnicy jest sześć osób nie podłączonych do sieci
kanalizacyjnej, które mają już sprawy w Sądzie. Mieszkańcy żądali kanalizacji, a teraz
niewiele osób chce się przyłączyć i dalej płyną ścieki rowem w Słonem. Wójt zapowiedział,
że od 15 lipca ruszają kontrole Straży Gminnej.
Radny Bogusław Lato powiedział, że jak będzie kanalizacja to każdy musi mieć przyłącze.
O tym mieszkańcy byli przecież uprzedzani.
Wójt Gminy w uzupełnieniu wypowiedzi skierowanej do radnego Ryszarda Kmiecika na
poprzedniej sesji powiedział, że jesteśmy na liście i budujemy boisko wielofunkcyjne
w Słonem. Przetarg został już ogłoszony, ponieważ mamy gwarancję miejsca na liście.
Ponadto Wójt poinformował, że Gmina Świdnica po raz kolejny zajęła wysoką pozycję
w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. W piątek będzie wiadomo na jakim jesteśmy
miejscu. W latach poprzednich odnosiliśmy już sukcesy w tym rankingu. 2007 rok – IV
miejsce, 2008 – VIII miejsce. Otrzymaliśmy również wyróżnienie za pozyskiwanie środków
europejskich w kategorii Europejska Gmina. Rozpoczął się również Ranking Gmin
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Lubuskich i trwa kolejna edycja konkursu Gmina Fair Play. Jako Gmina jesteśmy na
zewnątrz oceniani bardzo wysoko. Wewnątrz zawsze będą urzędników, radnych i sołtysów
oceniać krytycznie, bo nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej. Ten brak wody
w Buchałowie to też sygnał, że nie wszystko jest jeszcze doskonałe. Wójt polecił przy tym tą
sprawę zająć się Kierownikowi Referatu Gospodarki.
Radna Gabriela Leśniak zapytała o opłatę adiacencką dla Świdnicy. Finał miał być
z końcem lipca. Natomiast sprawę rowu w Wilkanowie Radna wyjaśni z Kierownikiem po
obradach.
Kierownik Referatu Gospodarki p. Zdzisław Kotarzewski wyjaśnił, że opłaty adicenckie
zostały zlecone rzeczoznawcy. Operaty naliczające wysokość są w trakcie wykonania. Za
miesiąc do półtora powinniśmy otrzymać dokumenty, które stanowią podstawę do naliczenia
opłaty.
Na powyższym punkt Interpelacje, zapytania radnych i informacje zakończono
Ad. 5 Przewodniczący Rady Włodzimierz Rebelski zamknął obrady siódmej sesji Rady
Gminy Świdnica.
Protokołowała:
Agnieszka Mrozik

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Rebelski
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