PROTOKÓŁ NR X/2009
z obrad dziesiątej sesji Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 listopada 2009r.
W dniu 26 listopada w sali wiejskiej w Koźli nr 99 odbyła się dziesiąta sesja Rady Gminy.
Godzina rozpoczęcia sesji: 1300, zamknięcia obrad: 1430 .
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Włodzimierz Rebelski.
Obecnych było 14 radnych.
Nieobecna Radna: Zofia Mazurkiewicz.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Włodzimierz Rebelski podziękował sołtysowi wsi Koźla za zaproszenie
na sesję i powitał przybyłych radnych, sołtysów, mieszkańców, urzędników, księdza Proboszcza
Andrzeja Palewskiego, Komendanta Policji p. Mariusza Jankowskiego, Komendanta
Komisariatu Policji II p. Krzysztofa Żuk, Radnych Powiatowych p. Michała Bandziaka oraz p.
Jadwigę Oziemkowską, Przewodniczący przywitał również i złożył życzenia panu Józefowi
Świerszko, który przepracował 45 lat jako konserwator hydroforni w Koźli.

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wolne wnioski.
3. Podjecie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Gminy Świdnica na rok 2009
b) przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
zakresie zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wilkanowo – Rybno II;
c) przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
zakresie zabudowy mieszkaniowej terenu położonego w miejscowości Świdnica, na
działkach o numerach ewidencyjnych 918, 919, 920/1;
d) uchwała w sprawie zmiany stawek podatku od środków transportowych;
e) uchwała w sprawie pozytywnego zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa
Lubuskiego.
4. Interpelacje, zapytania radnych i informacje.
5. Zamknięcie obrad.
Ad.2 Wolne wnioski.
Sołtys Adam Równicki przedstawił problem Ośrodka Zdrowia w miejscowości Koźla. Ośrodek
czynny jest tylko raz w tygodniu przez parę godzin, a mimo to lekarz Szymon Tyliszczak nie
ogrzewa pomieszczenia przed przyjmowaniem pacjentów. Chorzy, którzy przyjeżdżają
z Grabowca i Lipna muszą czekać ma lekarza przed Ośrodkiem. Jest to bardzo uciążliwe, gdy

jest zimno lub pada deszcz. Często chorzy czekają w pobliskim sklepie zanim przyjedzie lekarz.
Sołtys zapytał, czy nie można otworzyć Ośrodka odpowiednio wcześniej i udostępnić
poczekalni. Ponadto powinno się ogrzać pomieszczenie, tak aby badania można było
przeprowadzić w znośnych warunkach? Sołtys zgłosił również problem drogi powiatowej, która
od dłuższego już czasu nadaje się do gruntownego remontu. Na całej długości od Letnicy do
Wilkanowa jest w niej dużo dziur, a pobocza w wielu miejscach są niebezpieczne. Drogi przez
wioski w ogóle nie były remontowane.
Przewodniczący Rady Gminy p. Włodzimierz Rebelski poinformował, że w trakcie remontu
drogi wojewódzkiej na wysokości miejscowości Piaski był puszczany ruch wahadłowo.
Niektórzy kierowcy wykorzystywali w tym miejscu przejazd przez miejscowość Piaski i były to
często ciężarówki. Zniszczyło to nie tylko drogę oraz pobocze, ale również stwarzało duże
niebezpieczeństwo dla mieszkańców wioski.
Radny Powiatu Zielonogórskiego p. Michał Bandziak powiedział, że problem dróg jest
problemem ciężkim dla wszystkich. Stosuję się na naszych drogach technikę „łatania na zimno”,
której on nie jest zwolennikiem. W tym roku nie było gruntownego remontu dróg, a miały być
naprawione drogi i pobocze do Letnicy, Grabowca, Lipna i Koźli. Radny powiedział, że Starosta
Zielonogórski obiecał, że w przyszłym roku dziury będą łatane. Ponadto Radny zaprosił
wszystkich na sesję Rady Powiatu która odbędzie się 3 grudnia br. Warto zgłosić sprawy, które
mieszkańcy uważają za pilne.
Radna Powiatu Zielonogórskiego p. Jadwiga Oziemkowska wystąpiła z prośbą do sołtysów,
by do następnej sesji Rady Powiatu przygotowali odpowiednie listy ze sprawami wraz z
podpisami mieszkańców. Taka forma inicjatywy obywatelskiej jest bardziej skuteczna.
Leśniczy Leśnictwa Wilkanowo p. Henryk Kuleszyński zgłosił uwagi do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zabudowy mieszkaniowej w
miejscowości Wilkanowo – Rybno II. Wytyczona na mapie droga jest drogą leśną, a jest ujęta w
projekcie uchwały. Również część terenu ujętego na mapce należy do leśnictwa i jest siedliskiem
chronionym kumaka. Pan Kuleszyński zwrócił się z prośbą o nie wydawanie zgody na
budowanie w tym miejscu i utrzymanie siedliska w nienaruszonym stanie.
Wójt Gminy p. Adam Jaskulski przypomniał, że jesteśmy dopiero na etapie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale już teraz przyjmujemy
uwagi p. Kuleszyńskiego o siedliskach, które trzeba chronić. Następnie Wójt powiedział, ze
wielokrotnie wraz z burmistrzem Nowogrodu Bobrzańskiego zwracał się do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad o wprowadzenie lepszych rozwiązań komunikacyjnych na
skrzyżowaniach z drogą krajową Zielona Góra –Żary; m.in. o poszerzenie ograniczeń przy
niebezpiecznych zakrętach, likwidację drzew na odcinkach najbardziej niebezpiecznych oraz o
wprowadzenie tzw. czarnego punktu. Zostało to pominięte, przede wszystkim dlatego, że
decydenci uznali, że wprowadzenie kolejnych ograniczeń nie będzie działać na użytkowników
dróg. Wójtowie i burmistrzowie powiatu zielonogórskiego rozmawiali z Marszałkiem
Województwa Lubuskiego, który obiecał, że będzie rozmawiać z GDDKiA w kwestii
ewentualnego partycypowania w kosztach naprawy dróg. Wójt powiedział, że w trybie pilnym
urzędnicy zajmą się sprawą łatania dziur na skrzyżowaniach, chyba że będą to skrzyżowania
z drogami nadrzędnymi, wtedy obowiązek leży po stronie zarządcy drogi nadrzędnej. Natomiast
wniosek Radnych Powiatowych, aby wystąpić jako inicjatywa obywatelska jest jak najbardziej
słuszny, ponieważ jest wtedy większa możliwość realizacji potrzeb.

Kończąc Wójt zapytał w imieniu młodzieży dlaczego młodzież nie ma wstępu do świetlicy w
Radomi?
Sołtys wsi Radomi p. Grażyna Jagoda odpowiedziała, że wstęp na świetlicę mają wszyscy.
Niemniej jednak po ostatnich „wybrykach” młodzież może wejść na świetlicę tylko z osobą
dorosłą.
Radny p. Bogusław Lato powiedział, że dosyć ważnym problemem jest Ośrodek zdrowia w
Koźli i w związku z tym prosi wójta o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Wójt Gminy powiedział, że od wielu lat dzierżawione jest zgodnie z uchwałą Rady Gminy, po
cenach preferencyjnych pomieszczenie, które jest wykorzystywane przez doktora na
prowadzenie prywatnej praktyki lekarza rodzinnego. Nie może być tak, że wszelkie koszty,
łącznie ze sprzątaniem pokrywa gmina, a doktor prowadzi prywatną praktykę. Wójt powiedział,
że zwróci się do doktora, by chociaż pół godziny wcześniej włączał ogrzewanie i nagrzał
pomieszczenie zanim zacznie przyjmować pacjentów. Wójt dodał, że otrzymaliśmy negatywną
decyzję z sanepidu o zaadaptowaniu pomieszczenia w szkole w Koźli na gabinet lekarski.
Będziemy próbowali przekonać jeszcze sanepid, że obecność osób chorych przy wydzielonym
osobnym wejściu nie stwarza zagrożenia dla dzieci. Wójt powiedział, że obecne warunki w
obecnym ośrodku zdrowia, są delikatnie mówiąc, niewłaściwe i wraz z Sekretarzem podejmie się
pilotowania tej sprawy.
Sołtys wsi Koźla p. Adam Równicki powiedział, że należy umówić się z doktorem aby
zostawał klucze, tak aby można było otworzyć gabinet 30 min. przed przyjazdem lekarza.
Chorzy, którzy przyjeżdżają z innych wiosek mogliby wtedy poczekać na lekarza w poczekalni.
Sołtys zwrócił również uwagę na fakt, że po wizycie doktora często pozostaje zostaje włączone
światło.
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 i 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 zmian budżetu Gminy Świdnica na rok 2009?”
14 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr X/64/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.

Ad. 3b) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w zakresie zabudowy mieszkaniowej w miejscowości
Wilkanowo – Rybno II.
Pytania
Przewodniczący Komisji Mienia i Budżetu powiedział, że Komisja zabrała już głos, niemniej
jednak należałoby przedyskutować to raz jeszcze. Czy wnioskodawca mógł wytyczyć drogę,
która należy do leśnictwa?
Radny p. Ryszard Kmiecik powiedział, że w związku z przedstawionymi nowymi
informacjami należy wycofać projekt tej uchwały i jeszcze raz przedstawić ją na komisjach.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego powiedział, ze na komisji
projekt uchwały został przyjęty, ponieważ dotyczy on zmiany istniejącego już planu
zagospodarowania z zabudowy jednorodzinnej na szeregową.
Wójt Gminy wyjaśnił, że wszystkie zastrzeżenia, uwarunkowania są sprawdzane na etapie
opracowywania i to jest uchwała intencyjna. Zwrócił się do radnych, aby pozwolili na zebranie
informacji, i uzgodnień oraz przystąpienie do opracowywania. Wszystkie uwagi zostaną
rozpatrzone a zainteresowane strony powiadomione i wtedy można przyjąć lub odrzucić projekt
uchwały.
Leśniczy Leśnictwa Wilkanowo p. Henryk Kuleszyński powiedział, że droga ujęta w
projekcie uchwały jest drogą leśną i jest to „pobożne życzenie”, że droga zostanie przez
leśnictwo sprzedana. Dojazd do działek ujętych w projekcie jest również możliwy inną drogą,
lecz wtedy dojazd będzie o wiele dłuższy. Leśniczy zapytał, dlaczego najpierw przyjęty będzie
projekt uchwały, a dopiero potem szukane będzie odpowiednie rozwiązanie dojazdu.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że jest to uchwała intencyjna i „pobożne
życzenia” nie muszą być spełnione. Zbierane są uwagi i zastrzeżenia a wszelkie uzgodnienia
będą wywieszone do publicznej wiadomości i dopiero potem będzie można podjąć lub nie
uchwałę. Przewodniczący Rady Gminy zapytał o opinie komisji.
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji
powiedziała, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, lecz nie miała wtedy pełnej
wiedzy na ten temat.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Radny p. Ryszard Kmiecik zaapelował do radnych by odrzucili projekt tej uchwały.
Wójt Gminy powiedział, że zwraca się do radnych z prośbą o pozwolenie na pracę nad
opracowywaniem planu zagospodarowania, ponieważ ta uchwała to dopiero rozpoczęcie prac, a
nie uchwalenie planu. Jeżeli warunki przyrodnicze zgodnie z prawem nie będą spełnione i jeżeli

nie będzie zgody nadleśnictwa na ten przejazd, to nie będzie tam przejazdu. A o co tak naprawdę
chodzi wnioskodawcom i czy to jest możliwe i do zaakceptowania, to okaże się w trakcie prac.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w zakresie zabudowy mieszkaniowej w miejscowości
Wilkanowo – Rybno II ?”
5 głosów – „za”
3 głosy – „przeciw”
5 głosów – „wstrzymujących się”
Jeden radny nie brał udziału w glosowaniu.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr X/65/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
Ad. 3c) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w zakresie zabudowy mieszkaniowej terenu położonego
w miejscowości Świdnica, na działkach o numerach ewidencyjnych 918, 919, 920/1.
Komisja Mienia i Budżetu zaopiniowała projekt uchwały negatywnie .
Komisja Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Lokalnego zaopiniowała projekt uchwały
negatywnie.
Komisja Oświaty i Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji zaopiniowała
projekt uchwały negatywnie.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w zakresie zabudowy mieszkaniowej terenu położonego
w miejscowości Świdnica, na działkach o numerach ewidencyjnych 918, 919, 920/1?”
14 głosów – „przeciw”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nie została podjęta przez Radę Gminy.
Ad.3d) Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
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 podatku od środków transportowych?”
8 głosów - „za”
5 głosów – „przeciw”
1 głos - „wstrzymujący się”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr X/66/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.

Ad.3e) Podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania uchwały Sejmiku
Województwa Lubuskiego.
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 pozytywnego zaopiniowania uchwały Sejmiku
Województwa Lubuskiego?”
14 głosów – „za”
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr X/67/09 została przyjęta przez Radę
Gminy.
Przerwa.
Ad.4 Interpelacje, zapytania radnych i informacje.
Radna p. Maria Serafin zapytała Komendanta Policji, czy są znani sprawcy niszczenia
przystanków w Świdnicy. Ponadto radna powiedziała, że w Świdnicy mieszka pediatra i czy nie
mógłby on pracować w naszym ośrodku zdrowia. Poinformowała również, że po każdym
deszczu na ulicę Ogrodową spływa piasek utrudniając przejazd. Czy nie można by odwodnić tej
drogi?
Radna p. Teresa Zegzuła zasygnalizowała, że jadąc w dół od torów droga gruntowa jest pełna
dziur.

Wójt Gminy odpowiedział, że szkoda iż radni i sołtysie zapominają, że w tym roku mieli do
dyspozycji środki na takie właśnie drobne remonty, które nie wymagają przeprowadzenia
procedury przetargowej. Nie wszystkie sprawy wymagają zgłoszeń na sesji, bo z pewnością
można by to szybciej i łatwiej załatwić jak to się mówi na „roboczo”. Niemniej jednak sprawa
zostanie zaprotokołowana i przekazana w trybie pilnym do Referatu Gospodarki. Wójt
poinformował również, że istotną sprawą jest to aby na następnej sesji Radni i Sołtysi zostali
zapoznani z procedurami jakie się przeprowadza w związku ze zmianą planu zagospodarowania
przestrzennego, ale dopiero po podjęciu uchwały intencyjnej. Wcześniej Wójt nie ma prawa
ingerować w żaden zapis zainteresowanego inwestora. Należy zrozumieć jakie są nasze
kompetencje. My mamy wszelkie prawa obalić to i nie dopuścić do uchwalenia zmiany w planie,
bo przykładowo właściciel gruntu nie wyraził zgody na przejazd, czy na wylesienie. Na
następnej sesji Kierownik Referatu Gospodarki szczegółowo objaśni tą sprawę. Kończąc Wójt
przeprosił, ale będzie musiał opuścić salę obrad, ponieważ musi być w Urzędzie
Marszałkowskim, gdzie właśnie zapadają decyzje o przyznaniu nam dofinansowania na budowę
kanalizacji w Letnicy i Koźli.
Radny p. Ryszard Kmiecik zapytał o oczyszczalnię ścieków w Drzonowie. Rów nie jest
wyczyszczony i woda wypływa na drogę powiatową. Pracownicy powinni wyczyścić rów nie
tylko na odcinku przy oczyszczalni.
Komendant Komisariatu Policji II w Zielonej Górze poprosił o czas na przygotowanie
odpowiedzi za pytanie zadane przez radną. Powiedział, że po zapoznaniu się na jakim etapie jest
postępowanie, poinformuje Radę Gminy pisemnie lub na kolejnej sesji.
Na powyższym punkt Interpelacje, zapytania radnych i informacje zakończono.
Ad. 5 Przewodniczący Rady Włodzimierz Rebelski zamknął obrady dziesiątej sesji Rady Gminy
Świdnica.
Protokołowała:

Przewodniczył

Anna Równicka

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Rebelski

