PROTOKÓŁ Nr I/2010
z pierwszej sesji Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 stycznia 2010 r.
W dniu 25 stycznia 2010r. w sali Szkoły Podstawowej (były GOK) przy ul. Ogrodowej w Świdnicy
odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy. Godzina rozpoczęcia sesji: 14 ⁰⁰, zamknięcia obrad: 14²⁵.
Obrady otworzy Przewodniczący Rady Włodzimierz Rebelski.
Obecnych było 11 radnych.
Nieobecni radni: Maciej Białek, Ryszard Kmiecik, Grzegorz Patek, Maria Serafin.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady przywitał przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, sołtysów, wójta, kierowników
jednostek organizacyjnych.
Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Wolne wnioski.
3. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Świdnica na rok 2011
środków finansowych na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry”.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Piaski na lata 2010-2015;
b)
zmiany uchwały Nr II/16/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2009 roku
dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica;
c)
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kierowania osób
zamieszkałych na terenie gminy Świdnica do Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
5. Interpelacje, zapytania radnych i informacje.
6. Zamknięcie obrad.
Ad.2 Wolne wnioski.
Nie zgłoszono Wolnych wniosków.
Ad.3. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Świdnica na rok 2011
środków finansowych na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa
i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry”.
Kierownik Referatu Gospodarki powiedział, że zobowiązanie Gminy Świdnica dotyczące partycypacji
w kosztach rozbudowy wysypiska odpadów w Zielonej Górze wynika z podjętej
w 2006 r. uchwały Rady Gminy i na jej podstawie zawartego porozumienia, które obejmuje Miasto
Zielona Góra oraz Gminy: Zielona Góra, Sulechów, Czerwieńsk, Zabór i Świdnica. Na podstawie ilości
odpadów, które poszczególne gminy zamierzają składować na wysypisku w Zielonej Górze został
wyliczony i zapisany w umowie procent finansowania w ogólnych kosztach rozbudowy; dla Gminy
Świdnica jest to 6‰ czyli 0,6% ogólnych kosztów inwestycji. Z Gminy Świdnica odpady obierane będą
od mieszkańców z miejscowości Wilkanowo oraz z Radomii, którzy mają podpisane umowy z ZGKiM.
W związku z tym, że żadnych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie.
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Świdnica na rok 2011
środków finansowych na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa
i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry”?
11 głosów – „za”

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr I/1/10 została przyjęta przez Radę Gminy.
Ad.4a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Piaski na lata
2010-2015;
Kierowniczka Arisa Jaz poinformowała, że Plan Odnowy Miejscowości dla wsi Piaski to ostatni plan
odnowy obejmujący miejscowość, która takiego planu jeszcze nie miała w gminie. Jest to niewielki
dokument strategiczny, opracowany przez mieszkańców, w którym wyrażają swoje plany na przyszłość,
chęci podniesienia standardu życia. Plan ten jest bezpośrednio potrzebny by złożyć wniosek do Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W związku z tym, że żadnych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Piaski na
lata 2010-2015?
11 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr I/2/10 została przyjęta przez Radę Gminy.
Ad.4b) 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.
Kierowniczka Arisa Jaz poinformowała, że uaktualnienie uchwały spowodowane jest zatwierdzeniem
Planu Odnowy Miejscowości Piaski.
Przewodniczący zapytał radnych o ewentualne pytania.
Radna Leśniak Gabriela zapytała czy Plan Rozwoju Lokalnego nie powinien być uaktualniony, ze
względu m.in. na datę wybudowania przedszkola w Świdnica.
Wójt poinformował, że zostanie podpisane zarządzenie o rozpoczęciu procedury nad zmianą strategii.
Pierwotna strategia dla Gminy Świdnica została już praktycznie zrealizowana. Zostało zrobione więcej
niż zostało założone na początku i jest potrzeba wytyczenia nowych kierunków, wskazania nowych celów
i taka procedura niedługo rozpocznie się w Urzędzie Gminy.
W związku z tym, że innych pytań nie było, Przewodniczący 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?
11 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr I/3/10 została przyjęta przez Radę Gminy.
Ad. 4c) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kierowania
osób zamieszkałych na terenie gminy Świdnica do Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
Kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Mierzwa powiedziała, że Centrum Integracji
Społecznej w Zielonej Górze realizuje program adresowany do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji powodującej ubóstwo oraz ograniczające uczestnictwo
w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Uczestnikami projektu mogą być osoby długotrwale
bezrobotne, bezdomne, osoby uzależnione po terapii stacjonarnej, osoby zwolnione z zakładów karnych
i osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim.
CIS zapewnia comiesięczne świadczenie integracyjne, które wynosi 100% wysokości zasiłku dla
bezrobotnych, szkolenie z przepisów BHP, jeden posiłek dziennie odzież i obuwie ochronne.
W kursach organizowanych w ramach projektu uczestniczyć mogą mieszkańcy Gminy Świdnica po
podpisaniu porozumienia. Porozumienie określa zasady kierowania osób do Centrum Integracji

Społecznej zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym. Osoby, które spełnią wymogi będą kierowane
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do CIS-u. Gmina Świdnica pokryje jedynie koszty
codziennego dojazdu i powrotu do miejsca zamieszkania osoby skierowanej.
Radna Urszula Wróblewska zapytała ilu mieszkańców naszej gminy skorzysta z tego programu i jak
długo trwa taki kurs?
Kierowniczka A. Mierzwa powiedziała, że kurs trwa od 6 do 11 miesięcy, w zależności od rodzaju,
a liczba osób (które muszą spełniać określone kryteria) kierowanych do CIS-u będzie uzależniona od
naszych potrzeb. Program ten był już realizowany w 2008 roku i skorzystało z niego ok. 20 osób; prawie
połowa znalazła stałe zatrudnienie.
Radny Piotr Filipiak zapytał ile realizacja programu będzie kosztowała gminę?
Anna Mierzwa odpowiedziała, że gmina pokryje jedynie koszty dojazdu i powrotu uczestników kursu.
W związku z tym, że innych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
kierowania osób zamieszkałych na terenie gminy Świdnica do Centrum Integracji Społecznej w Zielonej
Górze?
11 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr I/4/10 została przyjęta przez Radę Gminy
.
Ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy Pan Włodzimierz Rebelski zamknął obrady pierwszej w 2010 roku
sesji Rady Gminy Świdnica.

