PROTOKÓŁ NR VII/2010
z siódmej sesji Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 września 2010r.
W dniu 15 września 2010r. w sali wiejskiej w Świdnicy (były GOK) przy ul. Ogrodowej
odbyła się siódma sesja Rady Gminy. Godzina rozpoczęcia sesji: 12.00, zamknięcia obrad:
13.15.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Rebelski.
Obecnych było 15 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący przywitał przybyłych na sesje radnych, sołtysów, kierowników jednostek
organizacyjnych i gości.
Do porządku obrad nie wniesiono uwag.
Proponowany porządek obrad siódmej sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Uroczyste wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” Panu Stanisławowi
Sockiemu.
3. Wolne wnioski i informacje.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia skargi Pani Anny Jastrzębowskiej dotyczącej działalności Wójta Gminy
Świdnica;
b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego;
c) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru w obrębie Słone;
d) przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica;
e) uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy
Świdnica na lata 2010 - 2014;
f) określenia warunków funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
g) zmiany do uchwały Nr XI/72/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica;
h) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica;
i) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2010;
j) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie geodezyjnym Letnica, gmina Świdnica;
k) przyznania dotacji z budżetu gminy Świdnica na prace budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków( kościół p.w. św. Marcina – Świdnica) ;
l) przyznania dotacji z budżetu Gminy Świdnica na prace budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków (kościół p.w. św. Mikołaja – Drzonów).
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Zamknięcie obrad.

Ad.2 Uroczyste wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” Panu Stanisławowi
Sockiemu.
Wójt Adam Jaskulski powiedział, że w 2001 roku Rada Ministrów ustanowiła nowe
odznaczenie „Zasłużony dla rolnictwa”. Odznaka przyznawana jest przez Ministra Rolnictwa
za szczególne osiągnięcia w rolnictwie, wieloletnią prace, za to że kultywowane są obyczaje
polskiego rolnictwa oraz wprowadzanie nowych technologicznych rozwiązań.
W gminie jest już kilkoro odznaczonych przez Ministra Rolnictwa na wniosek organu
samorządu terytorialnego. Wójt poinformował, że na wniosek Urzędu Gminy minister
przyznał kolejne odznaczenie dla jednego z mieszkańców naszej gminy, które miało być
wręczone na dożynkach powiatowych. Z powodu nieobecności osoby odznaczonej, w dniu
dzisiejszym wójt wraz z przewodniczącym Rady Gminy ma zaszczyt wręczenia odznaczenia.
Osobą odznaczoną jest Stanisław Socki, doświadczony, całe życie pracujący w rolnictwie,
mieszkaniec wsi Piaski.
Wójt razem z Przewodniczącym uroczyście wręczyli Panu Stanisławowi Sockiemu
odznaczenie „Zasłużony dla rolnictwa”.
Ad. 3 Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Włodzimierz Rebelski zapytał zebranych o wnioski lub informacje.
Zastępca Komendanta KP II Marcin Napierała przeprosił za nieobecność Komendanta
Komisariatu Policji.
Powiedział, że gmina Świdnica jest gminą o mniejszym zagrożeniu przestępczością niż gminy
sąsiednie. Przedstawił szereg przestępstw, które miały miejsce na terenie działania
Komisariatu Policji II. Prosił o rozprowadzenie wśród mieszkańców ulotek informujących jak
nie dać się oszukać lub okraść.
Sołtys wsi Letnica zwrócił się do Wójta, Przewodniczącego Rady i radnych o pomoc.
Powiedział, że czuje się pokrzywdzony za traktowanie go przez policjantów w związku ze
zgłoszeniami na łamanie prawa prze pana Kluja. Poinformował, że podczas przygotowań do
dożynek parafialnych Pan Kluj zaspawał wejście do pomieszczeń przy sali wiejskiej,
uniemożliwiając dotarcie do znajdujących się tam narzędzi. Jednocześnie wyzywał i obrażał
sołtysa. Wezwana policja stwierdził, że można zaspawane drzwi rozciąć lecz nie było żadnej
reakcji odnośnie pana Kluja.
Sołtys zapytał kiedy będzie możliwy dostęp do zaplecza sali wiejskiej? Kiedy skończą się
problemy z Panem Klujem? Jeżeli nie otrzyma pomocy ze strony urzędu gminy złoży
rezygnacje z funkcji sołtysa.
Przypomniał, że interweniował na policji kilkakrotnie wraz z radnymi i radą sołecką Letnicy.
Wójt poprosił Zastępcę Komendanta o potraktowanie wystąpienia sołtysa Letnicy jako
formalne zgłoszenie dokonywania szeregu przestępstw przez rodzinę Pana Kluja. Problem był
już zgłaszany, również na poprzednich sesjach. Były prośby o czynne zaangażowanie policji.
Można stwierdzić, że instytucje organu powołane do utrzymanie porządku w Polsce w tym
prokuratura i policja są bezsilne wobec tych osób. Te osoby terroryzują całą wioskę,
uniemożliwiają działalność funkcjonariusza publicznego jakim jest sołtys. To co się dzieje
podważa wiarę obywatela w sprawiedliwość. Sprawa jest prowadzona już bardzo długo.
Wójt poprosił radcę prawnego o przedstawienie całej sprawy.

Radca prawny Kazimierz Pańtak powiedział, że na skutek pewnej pomyłki państwo Kluj
zajęli pomieszczenie, które należy do Gminy Świdnica. Nie skutkowały żadne argumenty,
wiec sprawa trafiła do sądu. Państwo Kluj przegrali sprawę w Sądzie Okręgowym, złożyli
apelacje do Sądu w Poznaniu, gdzie również przyznano rację gminie. Następnie zapadł wyrok
eksmisji opatrzony klauzulą wykonalności, że można usunąć państwa Kluja z pomieszczenia.
Ciągnie się sprawa kilka lat. Była próba przeprowadzenia eksmisji w asyście policji, straży
gminnej. Państwo Kluj przykuli się łańcuchami, uniemożliwiając egzekucje. Komornik nie
chciał używać przymusu bezpośredniego, nałożył grzywnę za uniemożliwienie
przeprowadzenia egzekucji. Od tej grzywny państwo Kluj się odwołali. Sprawa ciągnie się
w sądzie.
Radca przyznał, że policja miała racje mówiąc, że zaspawane drzwi można rozciąć lecz
zwrócił uwagę że policja powinna ustalić kto to zrobił, jest to szkoda w mieniu.
Radca prawny Kazimierz Pańtak powiedział, że nie spotkał się jeszcze z ludźmi działającymi
tak bezprawnie, do których nie docierają żadne argumenty.
W opisanej przez sołtysa sytuacji można zastosować kilka przepisów kodeksu karnego
i wykroczeń., które policja powinna zastosować.
Pewne procedury się przeciągają, a gmina nie może skorzystać z prawa.
Zastępca Komendanta odpowiedział, policja obecna przy eksmisji ma obowiązek pilnować
by nic nie stało się komornikowi, nie może stosować przymusu wobec osób, których eksmisja
dotyczy. Przyznał, że problem jest poważny.
Zaspawanie drzwi do pomieszczeń przy sali wiejskiej oraz oczernianie osoby publicznej
i zachowanie w stosunku do mieszkańców będzie ścigane na wniosek.
Komendant powiedział, że zapozna się z całą sprawa.
Wójt dodał, żeby skupić na skutecznym działaniu. Poprosił by wystąpienie sołtysa Letnicy
zostało potraktowane jako ustne zgłoszenie przestępstwa polegającego na szkodzie na mieniu,
na wielokrotnym uniemożliwieniu działalności funkcjonariusza publicznego jakim jest sołtys,
na działanie na szkodę społeczności.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że ma nadzieję, że po wysłuchaniu zgłoszenia
sołtysa Letnicy, Wójta Gminy Świdnica i radcy prawnego policja podejmie odpowiednia
kroki.
Na powyższym Wolne wnioski zakończono.
Ad. 4a) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Jastrzębowskiej
dotyczącej działalności Wójta Gminy Świdnica
Przewodniczący Włodzimierz Rebelski poprosił przewodniczącą o przedstawienie
stanowiska odnośnie skargi Pani Anny Jastrzębowskiej.
Radna Teresa Zegzuła powiedziała że na posiedzeniu Komisja Rewizyjna w dniu 14
września 2010r. rozpatrując skargę Pani Anny Jastrzębowskiej uznała ją za bezzasadną,
ponieważ wyrokiem sądu z dnia 16.10.2008r. przyznano prawo do lokalu socjalnego Pani
Irenie Jastrzębowskiej i jej synowi Przemysławowi. Panią Annę Jastrzębowską piszącą skargę
wyrok nie obejmuje.
Dodatkowo powiedziała, że po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawioną przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Usług Komunalnych, Komisja Rewizyjna
stwierdziła, że przeprowadzono wiele działań w celu pomocy Pani Annie Jastrzębowskiej.

Udzielono wsparcia finansowego oraz przedstawiono propozycje wynajmu lokali, z których
pisząca skargę oraz pani Irena Jastrzębowska nie skorzystały.
Komisja Rewizyjna wnosi o uznanie skargi za nieuzasadnioną.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są dodatkowe pytania.
Radny Eliasz Madej powiedział ze temat mieszkań socjalnych był poruszany przez 2 lub 3
minione kadencje i należy nie tylko w przyszłorocznym lecz i w kolejnych budżetach
zabezpieczyć na to środki.
Radca prawny powiedział, że zna sprawę ponieważ na polecenie wójta był pełnomocnikiem
Pani Ireny Jastrzębowskiej. Członek rodziny pozbył się Pani Ireny z domu, który otrzymał
w spadku i wyrokiem sądu Pani Irena Jastrzębowska otrzymała prawo do lokalu socjalnego.
Pani, która napisała skargę nie ma prawa do mieszkania socjalnego.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Jastrzębowskiej
dotyczącej działalności Wójta Gminy Świdnica?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała Nr VII/39/ 10 została przyjęta.
Ad. 4b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Zielonogórskiego.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, ze projekt uchwały był omawiany na komisjach
Rady Gminy i zapytał czy są dodatkowe pytania.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Zielonogórskiego?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała Nr VII/40/ 10 została przyjęta.

Ad. 4c) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Słone .
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, ze projekt uchwały był omawiany na komisjach
Rady Gminy i zapytał czy są dodatkowe pytania.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Słone?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała Nr VII/41/ 10 została przyjęta.
Ad. 4d) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, ze projekt uchwały był omawiany na komisjach
Rady Gminy i zapytał czy są dodatkowe pytania.

W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała Nr VII/42/ 10 została przyjęta.
Ad. 4e) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na terenie Gminy Świdnica na lata 2010 – 2014.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, ze projekt uchwały był omawiany na komisjach
Rady Gminy i zapytał czy są dodatkowe pytania.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Świdnica na lata 2010 - 2014?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała Nr VII/43/ 10 została przyjęta.
Ad. 4f) Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków funkcjonowania Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, ze projekt uchwały był omawiany na komisjach
Rady Gminy i zapytał czy są dodatkowe pytania.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia warunków funkcjonowania Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała Nr VII/44/ 10 została przyjęta.
Przerwa.
Ad. 4g) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XI/72/09 Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, ze projekt uchwały był omawiany na komisjach
Rady Gminy i zapytał czy są dodatkowe pytania.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XI/72/09 Rady Gminy
Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała Nr VII/45/ 10 została przyjęta.
Ad. 4h) Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Świdnica.

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, ze projekt uchwały był omawiany na komisjach
Rady Gminy i zapytał czy są dodatkowe pytania.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Gminy Świdnica?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała Nr VII/46/ 10 została przyjęta.
Ad. 4i) Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2010
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, ze projekt uchwały był omawiany na komisjach
Rady Gminy i zapytał czy są dodatkowe pytania.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2010?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała Nr VII/47/ 10 została przyjęta.
Ad. 4j) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Letnica, gmina Świdnica.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, ze projekt uchwały był omawiany na komisjach
Rady Gminy i zapytał czy są dodatkowe pytania.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Letnica, gmina Świdnica?”
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała Nr VII/48/ 10 została przyjęta.
Ad. 4k) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy Świdnica na prace
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, ze projekt uchwały był omawiany na komisjach
Rady Gminy i zapytał czy są dodatkowe pytania.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy Świdnica na
prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków?”
11 głosów – „za”, 2 głosy przeciwne i 2 wstrzymujących się.
Uchwała Nr VII/49/ 10 została przyjęta.
Ad. 4j) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy Świdnica na prace
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, ze projekt uchwały był omawiany na komisjach
Rady Gminy i zapytał czy są dodatkowe pytania.

W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy Świdnica na
prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków?”
11 głosów – „za”, 2 głosy przeciwne i 2 wstrzymujących się.
Uchwała Nr VII/50/ 10 została przyjęta.
Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Teresa Zegzuła przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi Pana
Marka Sędłaka. Powiedział, że Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi uznała ją za
bezzasadną. Dodała również, że treść skargi jest niezrozumiała.
Przewodniczący powiedział, że stosowna uchwała w sprawie skargi zostanie podjęta na
kolejnej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy planowane są sesje do końca kadencji.
Wójt poinformował radnych, że z powodu zbliżających się wyborów, których termin na dzień
dzisiejszy nie jest znany, ogromu pracy związanym z planowaniem przyszłorocznego budżetu
i innymi sprawami, nie jest wiadome ile sesji będzie trzeba jeszcze zwołać. Możliwe, że
będzie konieczne zwołanie sesji w październiku i na pewno odbędzie się uroczysta sesja na
zakończenie kadencji w listopadzie.
Radna Gabriela Leśniak zapytała ile gospodarstw domowych nie podłączyło się do sieci
kanalizacyjnej, czy planowane są kontrole i czy do tej pory były przeprowadzane kontrole?
Powiedziała, że mieszkańcy mimo, że jest wybudowana sieć kanalizacyjna, wypompowują
szamba do rowów, studzienek lub nieczystości wywożone są do lasu.
Zapytała również ile posesji nie ma podpisanych umów na wywóz śmieci komunalnych i czy
w tym przypadku też były przeprowadzane kontrole.
Wójt Adam Jaskulski odpowiedział, że kontrole przeprowadzane są na bieżąco, szczególnie
w Słonem i Wilkanowie i powinny zakończyć się w połowie października. Mieszkańców
którzy nie podłączyli się do sieci kanalizacyjnej lub nie mają podpisanej umowy na wywóz
odpadów komunalnych oraz uchylają się od tego obowiązku mimo przeprowadzonych
kontroli, wystawionych upomnień i mandatów, Straż Gminna będzie kierowała do sądu.
Wójt poprosił Sekretarza by informować radną o kontrolach.
Poinformował, że już prawie wszystkie domostwa mają podpisane umowy na wywóz śmieci.
Tam gdzie jeszcze nie zostały podpisane, Straż Gminna w trybie pilnym przeprowadzi
kontrole.
Wójt poinformował, że do końca roku planowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Trwają jeszcze rozmowy z firmą TEW odnośnie terminu i formy. Gdy będą znane
szczegółowe informacje poinformowani zostaną o tym mieszkańcy.
Zakład Usług Komunalnych prowadzi rozmowy w sprawie zbiórki selektywnej. Jest
propozycja by zrezygnować z pojemników na zbiórkę selektywną i by śmieci były odbierane
bezpośrednio z posesji. Obecnie do pojemników na zbiórkę selektywną wrzucane są odpady
komunalne lub pozostawiane przed pojemnikami. Odbieranie wszystkich śmieci sprzed
posesji
rozwiązało
by
ten
problem.
Gmina
płaciła
by
przewoźnikom,
gminy
płacili
by
podatek.
Będzie
potrzeba
przeprowadzenia
referendum
w tej
a mieszkańcy
sprawie.

Radna Urszula Wróblewska proponuje zmianę miejsca obecnej zbiórki odpadów
wielkogabarytowych w Wilkanowie. Pojemnik na odpady ustawiany jest przy pamiątkowym
głazie. Uważa że nie jest to odpowiednie miejsce.
Wójt powiedział, że jest to słuszna uwaga.
Sołtys Janowski poinformował, że stacja podnoszenia ciśnienia wody w Letnicy jest
zalewana przez wodę deszczową.
Wójt poprosił Zakład Usług Komunalnych o sprawdzenie tej informacji i o poinformowanie
sołtysa Letnicy.
Wójt Adam Jaskulski poinformował, że kapituła „Gminy Fair Play” przyznała Gminie
Świdnica złota statuetkę za pierwsze miejsce. jest to dla nas wyróżnienie i docenienie pracy
Wójta oraz współpracowników.
Ad. 6 Zamknięcie obrad.
Przewodnicząc Rady Gminy Włodzimierz Rebelski zamknął obrady siódmej sesji rady
Gminy.
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