PROTOKÓŁ NR XI/2009
z jedenastej sesji Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 grudnia 2009r.
W dniu 30 grudnia 2009r. w sali Szkoły Podstawowej (były GOK) przy ul. Ogrodowej
w Świdnicy odbyła się jedenasta sesja Rady Gminy. Godzina rozpoczęcia sesji: 1305,
zamknięcia obrad: 1515.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Włodzimierz Rebelski.
Obecnych było 14 radnych
Nieobecny Radny: Piotr Filipiak
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do czynności proceduralnych powiedział, że
dzisiaj nastąpi uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Moja rodzina, moja wieś,
moja gmina. Na konkurs wpłynęło 84 prace, które zostały zaprezentowane na dzisiejszej
wystawie. Wyróżniono 13 uczestników, których prace znalazły się w kalendarzu Gmina
Świdnica w oczach dziecka. Kalendarz trafi za pośrednictwem Sołtysów do mieszkańców
Gminy. Wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali upominki i dyplomy, natomiast każdy
uczestnik konkursu otrzymał dyplom potwierdzający udział w konkursie. Dyrektorzy szkół
oraz nauczyciele, którzy opiekowali się uczestnikami konkursu również otrzymali dyplomy i
drobne upominki.
Przerwa
Przewodniczący Rady poinformował, że do proponowanego porządku obrad wprowadzono
w pkt 4 po ppkt i) dwa projekty uchwał, które otrzymały oznaczenie:
j)
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2010 rok
k)
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w
nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
Dotychczasowy ppkt j) otrzymuje oznaczenie l)
Do zmian w porządku obrad radni nie wnieśli uwag.
Porządek po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Wolne wnioski.
3. Informacja kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nt. zasad i kryteriów
przyznawania paczek żywnościowych dla mieszkańców Gminy Świdnica.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Gminy Świdnica na rok 2009;
b) wydatków budżetu Gminy, które 2009 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego;
c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2010;
d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010-2015;
e) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica;
1

f) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni
w Świdnicy;
g) przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Buchałów na lata 2009-2015
h) przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Lipno na lata 2009-2015;
i) zmiany uchwały Nr II/16/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2009 roku
dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica.
j) przyjęcia Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
k) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w
nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
l) budżetu Gminy na rok 2010
a. odczytanie projektu uchwały budżetowej
b. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
c. odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady
d. odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji
e. dyskusja
f. głosowanie
5. Interpelacje, zapytania radnych i informacje.
6. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 05 listopada 2009rr.
7. Zamknięcie obrad
Ad.2 Wolne wnioski
Kierownik Zespołu ds. Placówek Oświatowych p. Krzysztof Stefański poinformował, że
pomysłodawczynią konkursu plastycznego jest p. Arisa Jaz. Natomiast cały konkurs
zorganizowało grono współpracowników: Arisa Jaz, Dagmara Ostrowska, Henryk Krakowiak
oraz Klub Seniora.
Wójt Gminy dopowiedział, że pomysł był trudny do zrealizowania, ale udało się dzięki
zaangażowaniu p. Arisy Jaz i jej współpracowników.
Sołtys wsi Letnica Jan Janowski w związku z kończącym się rokiem 2009 podziękował
wszystkim pracownikom ze współpracę.
Mieszkanka wsi Koźla p. Anna Pajdowska poruszyła temat opłat adiacenckich. Dodała, że
wiadomo jej jest, że opłaty adiacenckie ruszyły w gminie w 2004 w momencie kiedy
w Wilkanowie podłączona została kanalizacja. Wiadomo również, że Radni Wilkanowa
naciskają, aby opłaty były pobierane w całej gminie Świdnica, z racji podłączenia każdej
dodatkowej miejscowości do kanalizacji. Mieszkanka dodała, że Wilkanowie są najdroższe
nieruchomości i mieszkają tam najbogatsi mieszkańcy. Domy na ul. Pawiej potrafią
kosztować 1 mln zł. Mieszkanka uważa, że to iż Wilkanowo zapłaciło opłatę, to nie musi być
tak, że kolejne miejscowości muszą zapłacić. Dlatego, że jest bardzo duża dysproporcja jeśli
chodzi o ceny nieruchomości w 2004, a cenami obecnymi. Ponadto w jakiejś części na
przyłącza w Wilkanowie pozyskano pieniądze z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Jeśli radni Wilkanowa chcą, aby wszyscy byli traktowani równo i płacili opłatę
adiacencką, to niech pozostałe wsie też mają wybudowane drogi, czy oświetlenie uliczne, tak
jak jest to w Wilkanowie. Mieszkanka, uważa, że temat opłat adicenckicj powinien zostać
dogłębnie przeanalizowany. Jak maja być płacone i czy w ogóle mają być opłaty adiacenckie.
Ponadto opłata adiacencka wpływa na zmniejszenie dofinansowania z Unii Europejskiej.
Kończąc mieszkanka zapytała, na jakiej podstawie rolnicy zostali zwolnieni z poniesienia
opłaty adiacenckiej
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Wójt Gminy zaprosił mieszkankę do Urzędu Gminy celem wyjaśnienia wszystkich spraw,
które ją nurtują.. Wójt powiedział, że informacje, które przekazała dziś mieszkanka nie są
dogłębne, tylko pobieżne. Wójt bezspornie stwierdził, że Gmina Świdnica nie otrzymała
żadnych środków na przyłącza w Wilkanowie. Natomiast w kwestii dróg to sami mieszkańcy
dobrowolnie wpłacali pieniądze, nawet po 5 tys, zł. Wójt potwierdził, ze nigdy nie jest tak, że
opłata adiacencka liczona jest przy środkach unijnych. Natomiast rolnicy nie płacą, bo tak
zostało to określone w ustawie. Rolnikiem jest ten kto posiada 1 ha ziemi.
Na tym Wolne wnioski zakończono.
Ad. 3 Informacja kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nt. zasad i kryteriów
przyznawania paczek żywnościowych dla mieszkańców Gminy Świdnica.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anna Mierzwa poinformowała, że
kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy w formie paczek żywnościowych
wynosi 150% kwoty, o której mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Dla osoby
samotnej jest to 717,50 zł, a dla rodziny, na jednego członka rodziny 526,50 zł. Dodatkowo
należy się kierować także art. 7 ustawy o pomocy społecznej tzn. pomocy społecznej udziela
się osobom i rodzinom w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych
lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej
lub ekologicznej. Ośrodek Pomocy Społecznej tworzy listy osób, które kwalifikują do
korzystania ze wsparcia z danego Programu. Robi to wspólnie z sołtysami. Limit pomocy
żywnościowej w ramach programu nie może przekroczyć 5kg na osobę, czyli nie więcej niż
60 kg rocznie. Paczki żywnościowe powinny być narzędziem resocjalizującym beneficjentów
pomocy społecznej. Na przykład pracując nad zmianą podstawy podopiecznego (z biernej na
aktywną), należy mobilizować go do pracy, do różnych czynów społecznych na terenie
gminy. Jeżeli osoba uporczywie się uchyla od pracy na rzecz swojego środowiska, w
ostateczności można go wykreślić z danej formy pomocy. Jest to uprawnienie zarówno
GOPS-u jak również sołtysów

Ad. 4a) 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 projekt uchwały zaopiniowała
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 dodatkowych 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 XI/68/09 została przyjęta przez
Radę Gminy.
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4b) Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy, które 2009 roku nie wygasają z
upływem roku budżetowego
Skarbnik Gminy p. Maria Sosnowska poinformowała, że na komisjach Radni otrzymali
okrojona wersję załącznika do projektu uchwały. Dzisiaj radni otrzymali już ostateczny
załącznik do projektu uchwały ponieważ do ostatniego dnia czekaliśmy zaksięgowaniem
wydatków .
Przewodniczący Komisji Mienia i Budżetu powiedział, że w związku z tym, że radni
opiniowali pierwotną wersję załącznika do uchwały to proponuje, aby Komisje nie wyrażali
opinii, tylko od razu przystąpić do głosowania nad projektem uchwały.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie w wydatków budżetu Gminy, które 2009 roku nie
wygasają z upływem roku budżetowego?”
14 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XI/69/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
Ad. 4c) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010;
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 2 głosach
„wstrzymujących się”.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie przy jednym głosie „wstrzymującym się.”
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 dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010?”
14 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XI/70/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
4d) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2010-2015
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednomyślnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego projekt uchwały zaopiniowała
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
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W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010-2015?”
14 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XI/71/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
Ad.4e) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica;
Wójt zgłosił autopoprawkę: w § 5 ust. 1 skreśla się treść pkt. 5 oraz w § 8 ust. 2 słowo
„kwoty” zastępuje się słowem „dochody”.
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednomyślnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego projekt uchwały zaopiniowała
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 dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały wraz z autopoprawką w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy?”
14 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XI/72/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
Ad. 4f) Podjęcie z uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania
ścieków do oczyszczalni w Świdnicy;
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednomyślnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego projekt uchwały zaopiniowała
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 dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Świdnicy?”
14 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XI/73/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
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Ad.4g) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi
Buchałów na lata 2009-2015
Wójt poinformował, że na Komisjach ustalono, że zmiany zostaną uzgodnione na terenie
miejscowości i jeśli zajdzie taka konieczność, to zostaną wprowadzone w okresie
późniejszym.
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy jednym głosie
„wstrzymującym się”.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie przy dwóch głosach wstrzymujących się”.
Komisja Oświaty i Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie przy jednym głosie „wstrzymującym się”.
Komisja Rewizyjna 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 przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi
Buchałów na lata 2009-2015?”
13 głosów – „za”
1 głos – „wstrzymujący się”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XI/74/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
Ad. 4h) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Lipno na
lata 2009-2015
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednomyślnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego projekt uchwały zaopiniowała
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 dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi
Lipno na lata 2009-2015?”
14 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XI/75/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
Ad. 4i) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/09 Rady Gminy Świdnica z
dnia 20 marca 2009 roku dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica.
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednomyślnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie jednomyślnie.
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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 dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/09 Rady Gminy
Świdnica z dnia 20 marca 2009 roku dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Świdnica?”
14 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XI/76/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
Ad. 4j) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świdnica z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2010 rok
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednomyślnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego projekt uchwały zaopiniowała
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 dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świdnica
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2010 rok?”
14 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XI/77/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
Ad. 4k) Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz
umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie
związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
Wójt uzasadniał, że w § 1 obowiązującej dotychczas uchwały jest zapis „określa się stawki
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych”. Ten zapis chcemy zmienić na „określa się
stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Gmina Świdnica”. Droga
gminna oznacza, że droga ma kategorię drogi gminnej i ma nadany numer. Większość dróg
gminnych nie ma numerów i większość podmiotów uchylało się od uiszczania opłaty.
Natomiast w § 3 w tabeli Wójt proponuje obniżenie stawki z 100zł na 50 zł.
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów
budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam?”
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12 głosów – „za”
2 głosy – „wstrzymujące się”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XI/78/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
Przerwa
Ad. 4l) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdnica na 2010 rok
Nastąpiło odczytanie przez Przewodniczącego Rady projektu uchwały budżetowej. Następnie
Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 578/2009Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie wydania opinii
dotyczących możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej
Gminy Świdnica na rok 2010 oraz prawidłowości prognozy kształtowania się długu Gminy na
koniec 2010 roku i lata następne.
Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 577/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Świdnica projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Świdnica na rok 2010 wraz z uzasadnieniem oraz informacją o stanie mienia komunalnego.
Opinie Komisji
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 1 głosie
„wstrzymującym się”. Przewodniczący powiedział, że w nowym budżecie nastąpiła zmiana
stawki odpisu na rady sołeckie. Sołtysi wyrazili zgodę, żeby środki z odpisu wykorzystać na
wkład własny w realizację takich zadań jak: budowa boisk, placów zabaw, czy remonty
świetlic. Przewodniczący ma nadzieję, że sołtysi nie będą walczyć między sobą, który projekt
jest ważniejszy.
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie przy jednym głosie „wstrzymującym się”. Przewodniczący dodał, że fundusz
sołecki do tej pory był dobrą rzeczą, ale teraz może dzięki zgromadzeniu wszystkich środków
uda się pozyskać jeszcze większe środki. Jak już powstaną te boiska to być może ze środków
rad sołeckich można by zatrudnić trenera lub instruktora, aby te boiska nie pozarastały
krzakami.
Komisja Oświaty i Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie jednomyślnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednomyślnie
Wójt Gminy powiedział, że nie jest prawdą, że zabrakło odpisu sołeckiego. Odpis sołecki
urósł z 40 zł do 55 zł na osobę. Ustalono z sołtysami, że jeśli sołectwo chce dowolnie
dysponować swoimi środkami, to może to robić. Każde z sołectw może dysponować swoim
odpisem na wszystkie swoje własne potrzeby, ale nie będzie mogło liczyć na to, że np. ma 80
tys. odpisu i jeszcze dodatkowo chce 200 tys. bo zamierza coś wyremontować. Z sołtysami
ustalono, że przygotowane zostanie zestawienie zadań do realizacji wg hierarchii ważności.
Środki z odpisu muszą być wykorzystane jak najbardziej efektywnie. Przy poparciu sołtysów
z odpisu w wysokości 300 tys. można pozyskać teoretycznie środki wysokości 1 mln zł.
Żaden z sołtysów nie powiedział, że chce mieć swój odpis. Jeżeli któryś z sołtysów chce
mieć swój odpis to nie ma przeszkód, tylko że każde sołectwo swoje zadania będzie musiało
realizować w ramach swojego odpisu. Wójt powiedział, że chcemy wspólnie stworzyć jeden
8

duży program mający szanse na pozyskanie dodatkowych środków. Sołtysi zdecydowali, że
odpis w wysokości 50 zł idzie na wspólny program a 5 zł pozostaje do dyspozycji sołectwa na
jakieś drobne wydatki. Wójt powiedział, że projekt budżetu jest bardzo ambitny i napięty. Ale
gdybyśmy nie stawiali sobie takich zadań to bylibyśmy daleko z tyłu. Nie ma gwarancji, że
wszystko się uda ale musimy stawiać sobie wysoko poprzeczkę i starać się jak najlepiej
zadania zaplanowane realizować.
Dyskusja
Radna p. Gabriela Leśniak powiedziała, że porównując budżet z budżetem ubiegłorocznym
to tylko w niektórych przypadkach wydatki zostały zwiększone. Priorytetem jest dokończenie
kanalizacji w całej gminie. Radna powiedziała, że otrzymała informację od Skarbnika, że dla
pracowników zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 5%.
Przewodniczący Rady powiedział, że idea zaangażowania odpisu sołeckiego w duży projekt
jest bardzo dobra. Niemniej jednak stwierdził, że tam gdzie nie ma aktywności i
zaangażowania społeczności, sołtys sam nic nie zrobi.
Wójt Gminy powiedział, że Radny Lato ma rację, że bez trenerów czy zaangażowania
mieszkańców wybudowane boiska mogą porosnąć krzakami. Jeśli będziemy ciągnąć za
„uszy” Klub Sportowy Błękitni , co robimy przez ostatnie trzy lata to skutek będzie taki, że
nie będzie się działo nic. Przykładowo do dzisiaj nie ma rozliczenia z otrzymanej przez Klub
dotacji i nie wiadomo czy będzie podstawa aby przyznać środki w roku przyszłym. Natomiast
jeśli będzie taka inicjatywa jaka jest w Drzonowie u p. Radnego Kmiecika to wiadomo, że
będzie się coś działo. Po to właśnie są Plany Odnowy Miejscowości i po to są możliwości
małych projektów, żeby sięgać po środki unijne. Tylko do tego niezbędni są sołtysi, radni,
lokalni liderzy. W ramach takiego projektu można by pozyskać środki na działalność trenera.
Radna Zofia Przychodna zgłosiła, że notorycznie w dzień i w nocy w budynkach
komunalnych w Koźli w piwnicach i na klatkach palą się światła.
W związku z tym, że dodatkowych pytań do dyskusji nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdnica na 2010 rok
14 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XI/79/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
Przerwa
Ad. 6) Interpelacje, zapytania radnych i informacje.
Przewodniczący Rady poinformował, że z powodu wcześniej zaplanowanych obowiązków
służbowych Pan Marszałek nie mógł uczestniczyć w obradach. Ponadto Przewodniczący
odczytał pismo Komendanta Komisariatu Policji II w Zielonej Górze dot. zapytania radnej
Marii Serafin na sesji w dniu 26 listopada 2009r. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Radna p. Urszula Wróblewska poruszyła temat odśnieżania dróg. Uważa, że drogi są b.
dobrze odśnieżone. Na osiedlu Przylesie drogi były odśnieżane i posypywane piaskiem
prawie codziennie. Po ustąpieniu śniegu okazało się że piasku jest tak dużo, że nie widać
asfaltu. Mieszkańcy obawiają się, że może dojść do zapchania kanalizacji deszczowej.
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Przewodniczący Rady powiedział, że obowiązuje regulamin porządkowy w Gminie
Świdnica, który zobowiązuje właściciela posesji do odśnieżania i porządkowania w granicy
swojej posesji aż do połowy jezdni.
Radna Urszula Wróblewska zwróciła uwagę, że na tablicach informacyjnych takich
informacji nie ma.
Radna p. Teresa Zegzuła zgłosiła, że w Słonem droga jest odśnieżona tylko do torów, a
przecież za torami też mieszkają ludzie.
Radna p. Urszula Wróblewska powiedziała, że tam gdzie są chodniki to ludzie odśnieżają,
ale są posesje gdzie ludzie nie mieszkają i zalega tam śnieg. Radna zapytała, czy Straż
Gminna ma takie uprawnienia, aby od takiego właściciela wyegzekwować odśnieżenie
chodnika.
Wójt Gminy powiedział, że już była podjęta interwencja w sprawie Przylesia, jeśli chodzi o
wysypywanie zbyt dużej ilości pisaku. Natomiast trudno będzie, aby Straż Gminna
skontrolowała każdą posesję, gdzie jest nie odśnieżony chodnik. Straż Gminna będzie to
robić, ale tam gdzie wystąpi bezwzględna konieczność. Wójt w odpowiedzi na pytanie radnej
Teresy Zegzuła wyjaśnił, że jest podpisana umowa na odśnieżanie dróg utwardzonychasfaltowych. Drogi gruntowe nie będą odśnieżane ani posypywane, chyba że zaistnieje
bezwzględna konieczność. Wzorem lat ubiegłych jeśli będzie dużo śniegu na drogach
gruntowych to będziemy interweniować. Wójt odnosząc się do palących świateł w budynkach
komunalnych powiedział, że mamy wielki problem z rozgraniczeniem instalacji
oświetleniowej z mieszkań, korytarzy, sal wiejskich. Zdarzały się już takie sytuacje, że
lokator ogrzewał swoje mieszkanie prądem z korytarza. Już nie długo po zakończeniu
najważniejszych kwestii jakimi są kanalizacja i drogi staniemy przed problemem
budownictwa socjalnego. Wójt jest za budową jednokondygnacyjną z osobnym wejściem,
zlicznikowanym doprowadzeniem nie tylko energii elektrycznej, ale i wody (tzw. licznik
wrzutowy”).
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek Pana Zdzisława Chromika.
wzywający do podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowania planu dla działki 391/15.
Na poprzedniej sesji Rada Gminy nie podjęła uchwały. Przewodniczący Rady wyjaśnił,
zgodnie ze statutem że P. Chromik nie ma mocy sprawczej do występowania z wnioskiem o
podjęcie uchwały. Przewodniczący poinformował, że wniosek p. Chromika jest
bezprzedmiotowy. Niemniej jednak jak każdy obywatel może wystąpić na drogę sądową.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Wójta aby wyjaśnił, jak wygląda postępowanie dot.
uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego.
Wójt Gminy powiedział, że na poprzedniej sesji zobowiązał się do przedstawienia jak
wyglądają procedury uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego. P. Chromik, czy
jakakolwiek inna osoba fizyczna lub prawna nie ma inicjatywy uchwałodawczej. Inicjatywę
uchwałodawczą ma wyłącznie Wójt i Rada Gminy. Pojedynczy radny również taką inicjatywę
posiada. Jeśli któryś z radnych zechce wnieść projekt uchwały w sprawie p. Chromika to
Rada Gminy będzie to rozpatrywać. Pan Chromik po uzyskaniu informacji, ze uchwała nie
została podjęta taki wniosek złożył, choć jest to wniosek bez podstaw prawnych. Natomiast
deklaracja p. Chromika, że poniesie koszty budowy sieci wod-kan jest prawnie nie wiążąca.
Można by spisać porozumienie u notariusza, które dotyczyłoby p. Chromika i każdorazowego
następcy jego gruntów. P. Chromikowi szliśmy daleko na rękę, dając zgodę na zmiany
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usytuowania budynku, najpierw jednego, potem drugiego. Dobrze, bo obywatel chciał
zamieszkać, tylko że teraz obywatel chce zarobić nadmiernym kosztem Gmiy. Czy my
musimy iść na rękę każdemu obywatelowi, który nie działa w celu zaspokojeniu swoich
podstawowych oczekiwań tylko chce zarobić. Oczywiście obywatel ma prawo zarobić, tylko
my nie mamy obowiązku tych wszystkich oczekiwań spełnić. Jeżeli będzie gwarancja, że nie
będą zaangażowane środki gminy i że nie będziemy musieli łożyć na budowę infrastruktury
za rok, czy za dwa lub pięć i nie będziemy musieli dokonywać zwrotu należności wraz z
odsetkami. Podobna sprawa toczy się w tej chwili w Sądzie. Pan Roczniak żąda zwrotu
poniesionych nakładów na budowę sieci wodociągowej. Prawdą jest , że dostał zgodę od
gminy na wybudowanie sieci, ale zrobił to bez uzgodnień z gminą i w dodatku poprowadził
sieć po działkach prywatnych. Teraz właściciele działek żądają usunięcia sieci. Wtedy nie
było mowy, że p. Roczniak będzie oczekiwał od gminy jakiejkolwiek rekompensaty. Takie
komplikacje mogą nam grozić. Kto wobec tego ma inicjatywę uchwałodawczą i dlaczego
obywatel nie może? Obywatel występuje poprzez Wójta i Radę i tak się dotychczas dzieje.
Wójt ma obowiązek dokonać analizy, czy taki wniosek może przedstawić Radzie Gminy do
rozpatrzenia. Jeżeli nie ma zagrożeń to po dokonaniu analizy Wójt występuje z inicjatywą
uchwałodawczą, tak jak to było w Przypadku Rybno II, gdzie Leśniczy Kuleszyński zgłaszał
zastrzeżenia. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o przystąpienie do prac nad
opracowaniem. Terenem opracowania został objęty teren leśny, bo tam chcą umiejscowić
rurociąg tłoczny, aby przeprowadzić ścieki do miasta. Nie ma tu żadnych sprzeczności,
dlatego Wójt prosił radnych o zgodę na przystąpienie do prac. Przystąpienie do prac dopiero
otwiera możliwości rozmów zainteresowanej strony z właścicielami gruntów, których interes
prawny dotyczy. W tym przypadku, jeśli przedsiębiorstwo nie uzyska zgody Lasów
Państwowych to sprawa po prostu upadnie. Natomiast jak uzyska zgodę Lasów, to Las może
na tym zarobić, bo wiadomo jak wysokie są opłaty za wylesienie. Procedura opracowania
planu, która mówi, że się przystępuje do opracowania planu, zobowiązuje autorów
opracowania do dokonania wszelkich uzgodnień z właścicielami, których interes prawny
dotyczy. Jeżeli tych uzgodnień z Lasami nie będzie to nie będzie II etapu uchwalenia planu
miejscowego. Po wszystkich uzgodnieniach, Radni są zapoznani z opiniami itp. i jeżeli jest to
zasadne to wtedy podejmuje się uchwałę i zatwierdza się plan. Wójt potwierdził, że nie ma
niebezpieczeństwa, że coś się stanie jak się przystąpi do opracowania planu tj do I etapu. II
etap nastąpi jak będą spełnione wszystkie uwarunkowania etapu I.
Kierownik Referatu Gospodarki p. Zdzisław Kotarzewski wyjaśnił, że obowiązek
przystąpienia do planu w przypadku Rybno II wynika wprost w ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to art. 14 ust. 7, który stwierdza, że plan miejscowy
sporządza się jeśli wymagają tego przepisy odrębne. Przepisem odrębnym jest ustawa o
lasach, która stwierdza, że wejście z inwestycją na tereny leśne wymaga sporządzenia planu.
Jest to wymóg ustawowy. Jest to zadania gminy i gmina może tylko przystąpić do
opracowania planu. W przypadku odmowy było by to sprzeczne z istniejącym przepisem
prawnym, ponieważ ustawa o lasach zezwala na inwestowanie tylko w przypadku jeśli na te
inwestycje jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pierwszym
elementem planowania przestrzennego jest studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Taki dokument gmina posiada uchwalony w 2000 roku.
Następnym etapem polityki przestrzennej na terenie gminy są miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, które szczegółowo na dzisiejszej sesji omówił Wójt.
Wójt Gminy na zakończenie przekazał, że przedsiębiorstwo już wielokrotnie występowało
do Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych o zgodę na ustalenie warunków przesyłu.
Pan Dyrektor odpowiedział, że jak będzie zmieniony plan zagospodarowania to będzie można
rozmawiać.
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Na powyższym punkt Interpelacje, zapytania radnych i informacje zakończono.
Ad. 7 Przewodniczący Rady Włodzimierz Rebelski zamknął obrady jedenastej sesji Rady
Gminy Świdnica
Protokołowała:
Agnieszka Mrozik

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Rebelski
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