PROTOKÓŁ NR IX/2010
z dziewiątej sesji Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 października 2010r.
W dniu 28 października 2010r. w sali wiejskiej w Świdnicy (były GOK) przy ul. Ogrodowej
odbyła się dziewiąta sesja Rady Gminy. Godzina rozpoczęcia sesji: 12.00, zamknięcia
obrad:13.45.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Rebelski.
Obecnych było 14 radnych. Nieobecny radny: Piotr Filipiak.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący przywitał przybyłych na sesje radnych, sołtysów, kierowników jednostek
organizacyjnych i gości.
Przewodniczący Rady poinformował o zmianach w porządku obrad. W punkcie 3e oraz 3d
w tytule uchwał zmieniono „ Gminny Dom Kultury” na „Gminny Ośrodek Kultury”.
Punkt 4 otrzymuje brzmienie „Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Wójta i Rady
Gminy Świdnica w kadencji 2006-2010.
Do zmian w porządku obrad radni nie wnieśli uwag.
Porządek obrad po wprowadzeniu zmian przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Wolne wnioski i informacje.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) współdziałania Gminy Świdnica z Województwem Lubuskim w realizacji projektu
systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
b) zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę na świadczenie usługi oświetleniowej
w Gminie Świdnica;
c) zmian do Uchwały IV/17/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
d) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2010;
e) utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury jako samorządowej instytucji kultury;
f) Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy;
g) przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica k/ Zielonej Góry na
lata 2010-2020.
4. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Wójta i Rady Gminy Świdnica z kadencji
2006-2010.
5. Przyjęcie protokołów z dnia 23 czerwca, 15 września oraz 7 października 2010r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zamknięcie obrad.
Ad. 2. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Radny Gminy poinformował, że Wójt Adam Jaskulski otrzymał dyplom
oraz statuetkę za zajęcie VI miejsca w rankingu Wspólnoty Samorządowej „Sukces Mijającej
Kadencji 2006-2010”.

Wójt Adam Jaskulski powiedział, że chociaż jest to wyróżnienie przyznane imiennie, jest
ono jednak zasługą również współpracowników, radnych, sołtysów, mieszkańców
działających na rzecz Gminy Świdnica.
Wójt poinformował, że w Sprawozdaniu z działalności Wójta i Rady Gminy zostały
wniesione wszystkie uwagi radnych. Jeżeli będą dzisiaj jeszcze jakieś uwagi to będziemy nad
nimi jeszcze dyskutować, jak nie to będzie można to przyjąć w postaci stanowiska już dzisiaj.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jakieś wnioski.
Sołtys wsi Letnica powiedział, że występuje po raz ostatni przed Radą Gminy i Wójtem. Jest
zmęczony całą sytuacją z Państwem Kluj. Poprosił radną Marię Ganczar o przeczytanie pisma
wystosowanego do w Wójta i Rady Gminy Świdnica.
Radna Maria Ganczar odczytała treść pisma, w którym sołtys Jan Janowski zwraca się
z prośbą do Rady Gminy i Wójta o ostateczne rozwiązanie kwestii jego stosunków – jako
przedstawiciela wsi, a rodziną Klujów. Państwo Klujowie uniemożliwiają wypełnianie
sołeckich zadań. W dniu 27 października 2010r. sołtys chciał dostać się do zaplecza świetlicy,
lecz okazało się, że zostało ono zaspawane i zasypane gruzem oraz pozostałościami po
remoncie pomieszczeń, które Pan Kluj zajmuje. Owe szkody widziała policja i Straż Gminna;
zostały sporządzone notatki oraz wykonana dokumentacja fotograficzna.
W związku z wcześniejszymi zatargami z panem Klujem, które były zgłaszane i brakiem
pomocy, sołtys oddaje klucze od sali wiejskiej.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że wzburzenie i gorycz Pana sołtysa jest w stu procentach
uzasadniona. Sprawa Państwa Klujów, gdzie proszona była o pomoc policja, ciągnie się od
wielu lat. Policja nie jest niestety naszym sojusznikiem. Policja przyjmuje zgłoszenia, lecz nie
ma skutków, nie ma interwencji. Wójt powiedział, ze również jest rozgoryczony. Jest zapis
w protokole z poprzedniej sesji by zgłoszenie sołtysa Janowskiego potraktować jako formalne
zgłoszenie, jako zgłoszenie przestępstwa o charakterze ciągłym.
Wójt poinformował, że w dniu dzisiejszym rozmawiał na ten temat z policją. Otrzymał
informacje, że sprawa jest w toku. Wójt nie jest do końca przekonany, że charakter zgłoszonej
sprawy odpowiada stanowi faktycznemu. Obywatele gminy nie czują się obywatelami
równymi wobec prawa. Państwo Klujowie są górą od prawie 6 lat.
W dniu wczorajszym (27.10.2010r.) został poszczuty psem urzędnik gminy, który wykonywał
oględziny i dokumentacje fotograficzną.
Sołtys Jan Janowski potwierdził to zdarzenie. Powiedział, że również został poszczuty.
Wójt powiedział, że znane są reformy nowego Komendanta Miejskiego Policji. Po raz
pierwszy zdarzyło się, że komendant odmówił spotkania z samorządowcami, nie konsultował
się ani z wójtami, burmistrzami ani również ze starostą.
Wójt oznajmił, że jeśli policjanci ze Świdnicy zostaną przeniesieni do Zielonej Góry
i zlikwidowany zostanie posterunek w Świdnicy, to nie będzie już powodu by finansować etat
policjanta. Finansowanie etatu było warunkiem utworzenia posterunku w Świdnicy. Chcemy
widzieć rezultaty działalności policji. Nie mamy władzy by wtrącać się w rozkazy
Komendanta Miejskiego, ale mamy prawo i obowiązek oceniać skutek podjętych decyzji.
Wraz z burmistrzami Nowogrodu i Czerwieńska stwierdziliśmy, że nasi funkcjonariusze
wykonują zadania na terenie miasta Zielona Góra kosztem gmin. Jeżeli posterunki mają być
fikcyjne, a funkcjonariusze będą zabezpieczać masowe imprezy w Zielonej Górze, to
rzeczywiście nie ma sensu utrzymywać fikcje.

W artykule w Gazecie Lubuskiej jest zapis, że ustalono iż budynki po posterunkach
Czerwieńsku i Świdnicy przejmą samorządy. Wójt zapytał kto to ustalił, bo na pewno nie
Rada Gminy. Była rozmowa, że w dalszej perspektywie można rozpocząć rozmowy, ale na
określonych warunkach. Nie padły konkretne postanowienia.
Wójt powiedział, że efektem pracy policjantów, jest fakt, że sołtys rzucił dzisiaj klucze, ale
nikt nie ma do niego pretensji, nikt nie dziwi się, ponieważ ile razy można być szczutym
psem, szarpanym, wyzywanym. Budynek pozostał dzisiaj bez opiekuna.
Wójt poprosił by wypis z protokołu w części dotyczącej Państwa Kluj, został dołączony do
stanowiska Wójta i Rady Gminy, które zostanie wysłane do Komendanta Miejskiego Policji
z prośbą o ostateczne załatwienie sprawy, zlikwidowania zagrożenia dla porządku
publicznego i bezpieczeństwa ludzi na terenie gminy Świdnica.
Przewodniczący Włodzimierz Rebelski powiedział, że skoro stosunek komendanta jest jaki
jest, pismo powinno trafić do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Może
okaże się to skuteczniejsze. Tyle razy było omawiane to na sesjach, różni funkcjonariusze
zajmowali się tą sprawą, lecz efektów nie ma do dzisiaj. Jeżeli nie dojdzie do skutecznej
interwencji, przewodniczący sam osobiście złoży wniosek, żeby cofnąć z budżetu pieniądze
na policje, bo jej tutaj nie ma.
Sołtys wsi Drzonów Elżbieta Noga zgłosiła kradzież kabli telefonicznych. Od 4 października
br. kradzież kabli powtarzała się 3 razy. Policja tylko pokręciła się po okolicy. Było
zgłoszenie, lecz nie było reakcji. Mamy przecież dzielnicowych, lecz niestety nie widać ich
na wioskach. Raz w miesiącu przyjeżdżają do sołtysów i pytają się co się dzieje na wiosce.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że zgłoszenie Pani sołtys to kolejny dowód na to
iż wniosek o wycofanie z budżetu pieniędzy na etat policjanta jest słuszny.
Radna Gabriela Leśniak zwróciła uwagę, że sala w Letnicy jest lokalem wyborczym. Kto
zajmie się przygotowaniem lokalu przed zbliżającymi się wyborami, i czy będzie on
zabezpieczony przez policję? Co stanie się, gdy ponownie zostaną zaspawane drzwi i
utrudniony będzie dostęp do lokalu wyborczego. Sołtys zgłaszał na ostatniej sesji, że na
policje czekał długo. Co stanie się jeżeli sytuacja się powtórzy? Wtedy cała Polska dowie się
o tej sytuacji.
Zastępca Komendanta przeprosił za nieobecność Komendanta Miejskiego Policji z powodu
wcześniejszych zobowiązań.
Powiedział, że nie wie jakie Komendant Miejski Policji poczyni zmiany, nie został o nich
poinformowany. Na pewno nie będzie tak, że policjanci z terenu gminy Świdnica zostaną
zabrani.
Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że w mediach taka informacja jest podawana.
Zastępca Komendanta powiedział, że nie należy sugerować się tym co jest podawane
w mediach. Poczekajmy na końcowe decyzje.
Zastępca Komendant obniósł się do sprawy Państwa Kluj. Powiedział, że rozumie, że
spiętrzyła się cała złość. Po zgłoszeniu na ostatniej sesji zasięgnął informacji. Sprawa Pana
Kluja ciągnie się od wielu lat i spowodowana jest nieścisłościami dotyczącymi
pomieszczenia, które Pan Kluj zajmuje. Policja prowadzi 3 postępowania karne przeciwko
Państwu Kluj, dotyczące kradzieży desek, naruszenia nietykalności sołtysa Letnicy oraz
zaspawania drzwi do pomieszczeń przy świetlicy. Do prokuratury przesłano do rozpatrzenia

zgłoszenie naruszenia nietykalności sołtysa. W następnym miesiącu prokuratura powinna to
już rozpatrzyć i wniosek trafi do sądu.
Zastępca Komendanta poinformował, że zobligował policjantów i kierownika rewiru
Świdnicy oraz dzielnicowego by często jeździli do Letnicy. Byli tam również wczoraj. Nie
zostali wezwani, tylko przyjechali w czasie swojego patrolu, zorientować się w sytuacji.
Została sporządzona notatka oraz zrobione zdjęcia. Komendant obiecał, że policja będzie
dalej przyjeżdżać na patrole do Letnicy. Obiecał, ze sołtys w dalszym ciągu będzie objęty
ochroną, a sprawa Pana Kluja będzie monitorowana.
Wyjaśnił, że kierowane są zadania z komendy miejskiej i policjanci ze Świdnicy również
muszą zasilać służby ochrony imprez masowych, gdy przyjdzie taki rozkaz. W zamian za to
przysyłane są na teren gminy oddziały prewencji, drogówka, patrole. Mamy teraz takie czasy,
że policjantów jest za mało i nic nie wskazuje na to by dodano dodatkowe etaty.
Odwiedziny policjantów u sołtysów zostały zapoczątkowane przez poprzedniego
komendanta. Zostało to wprowadzone by ułatwić przekazywanie spostrzeżeń, uwag, zgłoszeń,
wskazówek i problemów mieszkańców, a nie dlatego, że policjanci nie wiedzą co się dzieje.
Ma to na celu ułatwienie kontaktów z policją.
Odnośnie kradzieży kabli telefonicznych, powiedział, że jest to duży problem, który
w ostatnim czasie jeszcze się nasilił. Policja współpracuje z Telekomunikacją Polską. Gdy
zostanie przerwany sygnał, TP informuje o tym fakcie policję, jest wzywany patrol. Lecz
jeżeli jest to w nocy, a w Świdnicy nie na wtedy patrolu, nie ma możliwości by przyjechali
bezzwłocznie. Dojazd z miasta zajmuje im więcej czasu. Nie ma możliwości by na
posterunku był ktoś przez 24 godziny na dobę.
Poinformował, że walczy z naczelnikiem sztabu w Komendzie Miejskiej o zwiększenie
patroli w gminie Świdnica. Ma również nadzieje, że zmiany, który będą wprowadzone
przyniosą oczekiwane efekty. Policja będzie jeszcze skuteczniejsza i będzie dla obywateli.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za wystąpienie i poprosił o wzmożone patrole
w przeddzień i w dzień wyborów.
Na powyższym punkt Wolne wnioski zakończono.
Przerwa.
Ad. 3a) Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Świdnica z Województwem
Lubuskim w realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały był omawiany na komisji Rady Gminy
i poprosił Kierownika Krzysztofa Stefańskiego o zapoznanie sołtysów oraz gości z treścią
uchwały.
Kierownik Krzysztof Stefański poinformował, że uchwała dotyczy współpracy pomiędzy
gminą a województwem lubuskim w zakresie dofinansowania dodatkowych zajęć dla dzieci
w klasach I- III szkoły podstawowej. Jeżeli uchwała zostanie podjęta będziemy mogli

podpisać umowę dzięki której przez 3 lata będą przekazywane środki na przeprowadzenie
zajęć pozalekcyjnych zakup materiałów i pomocy naukowych do szkół.
W związku z tym, ze dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie współdziałania Gminy Świdnica
z Województwem Lubuskim w realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki?”
14 głosów - „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała Nr IX/54/10 została podjęta.
Ad 3b) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę na świadczenie
usługi oświetleniowej w Gminie Świdnica.
Przewodniczący poprosił Zastępcę Wójta o przedstawienie treści uchwały.
Zastępca Wójta Arisa Jaz powiedziała, że cała sieć w gminie jest w kiepskim stanie. Firma
Eneos zaproponowała, że wykona modernizację oświetlenia w całej gminie i dodatkowo
powstaną nowe punkty świetlne. W ciągu 6 lat ta inwestycja zwróci się gminie. Koszty
modernizacji
będą
wliczone
w
rachunki
za
oświetlenie.
Poprosiła
o udzielenie głosu radnej Urszuli Wróblewskiej, ponieważ ona również uczestniczyła
w rozmowach.
Radna Urszula Wróblewska powiedziała, że ma powstać nie kilkanaście nowych punktów,
ale ma być ich około 109, z tego ok. 20 powstanie do końca roku w Wilkanowie. Na dzień
dzisiejszy trwają jeszcze rozmowy z firmą, która będzie wykonywała tą inwestycję na temat
kosztów. Ze strony gminy jest propozycja by zmniejszyć koszty konserwacji sieci, ponieważ
odbiegają one od obecnych. Była też propozycja by ENEOS zeszła jeszcze z kosztów
modernizacji. Oszczędności dla gminy będą przede wszystkim w opłacie za energię
elektryczną, natomiast opłaty za konserwacje mogą wzrosnąć.
Radny Eliasz Madej powiedział, że na dzień dzisiejszy nie znamy ostatecznej realnej kwoty.
Proponuje by zostawić ten temat dla nowej rady. Są to pieniądze, które trzeba wydać, może
nie od razu, ale obecna rada bierze zobowiązanie dla nowej rady.
Skarbnik Gminy powiedziała, że gdybyśmy patrzyli na to w ten sposób nie moglibyśmy
zaciągnąć zobowiązania na żadną inwestycje. Są już zaciągnięte inne pożyczki i kredyty,
które będą spłacane do 2013 roku. Dokładamy wszelkich starań żeby ta inwestycja była
realizowana z korzyścią dla gminy. Wójt nie będzie mógł rozmawiać z firmą nie będzie miał
możliwości negocjowanie cen, nie będzie miał upoważnienia, gdy uchwała nie zostanie
podjęta. Pieniądze gminne nie są roztrwaniane na niepotrzebne zadania, niekorzystne dla
gminy.
Radna Urszula Wróblewska dodała, że w gminach, w których wykonana została
modernizacja oświetlenia przyniosła ona oszczędności gminie.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy zgłoszenie radnego Eliasza Madeja jest
zgłoszenie formalnym

Radny Eliasz Madej powiedział, że zgłasza formalnie by wstrzymać podjecie tej chwały do
następnej sesji po wyborach.
Przewodniczący zapytał radnych kto jest za wnioskiem radnego Eliasza Madeja o wycofaniu
uchwały z dzisiejszych obrad?
1 głos – „za”. 13 głosów przeciwnych bez głosów wstrzymujących się.
Wniosek formalny został odrzucony.
W związku z tym, ze dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę na
świadczenie usługi oświetleniowej w Gminie Świdnica?”
13 głosów - „za” , 1 głos przeciw bez głosów wstrzymujących się.
Uchwała Nr IX/55/10 została podjęta.
3c). Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały IV/17/10 Rady Gminy Świdnica z dnia
30 kwietnia 2010r.w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Przewodniczący poinformował, że uchwała dotyczy skreślenia w § 5 ust. 2 uchwały Nr
IV/17/10 Rady Gminy Świdnica punktów 9 i 10 o treści „Pouczenie wnioskodawcy, iż w
przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową traci on prawo do
ubiegania się o dotację z budżetu Gminy Świdnica przez pięć kolejnych lat kalendarzowych
liczone od daty stwierdzenia tego faktu” oraz „Umowa może być rozwiązana za skutkiem
natychmiastowym przed jej upływem w przypadku stwierdzonego w trakcie kontroli rażącego
naruszenia jej postanowień z rygorem zwrotu dotacji.”
W związku z tym, ze dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian do Uchwały IV/17/10 Rady Gminy
Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r.w sprawie zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków?”
14 głosów - „za” , bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała Nr IX/56/10 została podjęta.
3d) Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2010.
Przewodniczący Włodzimierz Rebelski poprosił Panią Skarbnik o przedstawienia uchwały.
Skarbnik poinformowała, że do projektu uchwały przedstawionej na komisji Rady Gminy
zostały dodane nowe zmiany związane z koniecznością opłacenia ostatniej faktury za
wykonanie zadań dodatkowych przy budowie hali sportowej. Omówiła szczegółowo
wszystkie zmiany w budżecie gminy.
W związku z tym, ze dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2010?”
14 głosów - „za” , bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr IX/57/10 została podjęta.
3e) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury jako samorządowej
instytucji kultury.
Przewodniczący zapytał czy są dodatkowe pytania do uchwały, która była omawiana na
komisji Rady Gminy.
W związku z tym, ze dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury jako
samorządowej instytucji kultury?”
13głosów - „za” , bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
Uchwała Nr IX/58/10 została podjęta.
3f) Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy.
Przewodniczący powiedział, że w projekcie są zawarte uwagi radnych zgłoszone na komisji
Rady Gminy w dniu 26 października.
Radny Eliasz Madej dodał, że w statutach różnych organizacji jest zapis, że terenem
działania jest teren Polski lub Europy. Czy zapis w uchwale, ż terenem działania Gminnego
Ośrodka Kultury jest Gmina Świdnica nie zamyka nam możliwości działania poza gminą.
Wójt odpowiedział, że taki zapis nie zamyka nam możliwości działania poza gminą i daje
możliwość korzystania z dofinansowania z zewnątrz. Gdyby zapis dotyczący działania
zawierał również miasta nie można by było starać się o granty dla terenów wiejskich.
W związku z tym, ze dodatkowych pytań nie było, przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Świdnicy?”
13głosów - „za” , bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
Uchwała Nr IX/59/10 została przyjęta.
3g) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Świdnica k/ Zielonej Góry na lata 2010-2020.
Wójt poprosił Zastępcę Wójta o zabranie głosu i proponuje Radzie Gminy by ta nie
podejmowała dzisiaj uchwały, lecz przyjęła stanowisko rekomendujące dokończenie Strategii
i wprowadzenie pewnych uzupełnień przez nową radę gminy.
Zastępca Wójta proponuje tak jak Wójt by nie podejmować tej uchwały w takiej wersji na tej
sesji, lecz jako pozytywne stanowisko dla przyszłej rady gminy.
Projekt w przedstawionej wersji zawiera pewne nieistotne braki. Brakuje w nim katalogu
wskaźników monitorowania realizacji strategii oraz załączników jakimi powinny być:
Wieloletni Plan Inwestycyjny i Wieloletni Plan Finansowy - na który jeszcze czekamy.
Dopiero z tymi załącznikami strategia będzie dokumentem wiarygodnym
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowania „Rada Gminy rekomenduje Strategie
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica k/ Zielonej Góry na lata 2010-2020. Kto jest za
takim zapisem w protokole?”

14 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że obecna Rada Gminy Świdnica rekomenduje
projekt Strategii Rozwoju Lokalnego do podjęcia przez nowo wybraną Radę Gminy.
Ad.4 Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Wójta i Rady Gminy Świdnica z kadencji
2006-2010.
Przewodniczący zapytał radnych czy do uaktualnionej wersji sprawozdania są jeszcze uwagi.
Radna Gabriela Leśniak zaproponowała żeby do informacji o kwocie wydanych środków
pomocowych dodać ile łącznie przekazano na inwestycje w okresie kadencji.
Przewodniczący Rady Powiedział, że sprawozdania zostanie uzupełnione o ten zapis.
W związku z tym, że dodatkowych uwag nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem Sprawozdania z działalności Wójta i Rady Gminy Świdnica
z kadencji 2006-2010.?”
14 głosów - „za” , bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Sprawozdanie z działalności Wójta i Rady Gminy Świdnica z kadencji 2006-2010 zostało
przyjęte.
Ad. 5 Przyjęcie protokołów z dnia 23 czerwca, 15 września oraz 7 października 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jakieś uwagi do protokołów.
Radna Gabriela Leśniak powiedziała, że protokoły były późno umieszczone na stronie
internetowej Urzędu Gminy.
Wójt przeprosił za zaistniałą sytuacje. W związku ze zbliżającymi się wyborami
samorządowymi i innymi sprawami, które w ostatnim czasie się nałożyły, zdarzyło się tak że
protokoły zostały umieszczone zbyt późno.
Dodatkowych uwag nie było. Protokoły z dnia 23 czerwca, 15 września oraz 7 października
zostały przyjęte.
Ad 6. Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Teresa Zegzuła zapytała czy zostało oficjalnie przez gminę zgłoszone do prokuratury
postępowanie Pana Kluja.
Wójt odpowiedział, że oficjalnie na poprzedniej sesji zostało zgłoszone komendantowi i jest
to zapisane w protokole, że jest to formalne zgłoszenie Pana Janowskiego, Wójta i Radnych
o popełnionym przestępstwie. Dzisiaj zostało powtórzone, ze przestępstwo to ma charakter
ciągły i jest to pilna sprawa.
Skarga na bezczynność policji zostanie podpisana przez Wójta i Przewodniczącego Rady
Gminy i przesłana do komendanta i prokuratury.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy podziękował Wójtowi, radnym, sołtysom,
urzędnikom za wspólne lata współpracy.
Wójt zaprosił radnych i sołtysów na uroczystą ostatnią w kadencji sesje rady gminy, która
odbędzie się 10 listopada 2010r. o godz. 14.00 w sali wiejskiej w Radomii.
Ad. 7 Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Rebelski zamknął obrady dziewiątej sesji Rady
Gminy Świdnica.
Protokołowała
Anna Równicka

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Rebelski

