PROTOKÓŁ Nr VIII/2010
z ósmej sesji Rady Gminy Świdnica
z dnia 07 października 2010r.
W dniu 07 października 2010r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Świdnica odbyła się
ósma sesja rady Gminy. godzina rozpoczęcia sesji: 12.00, zamknięcie obrad:12.30
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan Włodzimierz Rebelski.
Na podstawie listy obecności stwierdzono obecność 13 radnych.
Nieobecni radni: Maria Serafin, Piotr Filipiak.
Przewodniczący poinformował, że z porządku obrad skreślony został pkt 3 ppkt d dotyczący
zasad zawierania umów na dzierżawę gruntów komunalnych położonych na terenie gminy
Świdnica.
Do zmian w porządku obrad radni nie wnieśli uwag..
Porządek po wprowadzeniu zmian przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie sesji.
2.Wolne wnioski i informacje.
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) skargi Pana Marka Sędłaka;
b) podatku od nieruchomości;
c) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Zamknięcie obrad.
Ad.2 Wolne wnioski i informacje
Ustalono wstępnie terminy kolejnych komisji i sesji Rady Gminy:
26.10 2010r. godz. 12.00 – komisja Rady Gminy
28.10.2010r. godz. 12.00 – sesja Rady Gminy
10.11.2010r.godz.14.00 – uroczysta sesja Rady Gminy w Radomi
Na uroczystą sesje Rady Gminy zostaną zaproszeni sołtysi oraz Rady Sołeckie.
Radny Eliasz Madej zapytał się czy planowana jest przed świętem zmarłych zbiórka
odpadów wielkogabarytowych.
Wójt Gminy odpowiedział, że do końca roku zaplanowana jest jeszcze jedna zbiórka
odpadów wielkogabarytowych. Trwają rozmowy z firmą TEW by odpady te były zabierane
sprzed posesji mieszkańców. Każdy z mieszkańców będzie miał możliwość pozbycia się
odpadów lecz nie będą zabierane odpady, które nie są wielkogabarytowe, a są nagminnie
wyrzucane podczas zbiórki gabarytów, czyli np. opony, telewizory. O terminie i końcowych
ustaleniach zostaną poinformowani mieszkańcy gminy.
Radna Gabriela Leśniak poinformowała o akcji „Kwiaty za graty” prowadzonej na parkingu
Castoramy, gdzie można oddać zużyty sprzęt elektroniczny.
Na powyższym punkt Wolne wnioski zakończono.
Ad.3a) Podjecie uchwały w sprawie skargi pana marka Sędłaka.

Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały był omawiany na Komisjach Rady Gminy,
przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej. Zapytał radnych czy są dodatkowe pytania.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciach uchwały w sprawie skargi Pana Marka Sędłaka?”
13 głosów - „za” bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała Nr VIII/51/10 została przyjęta.
Ad 3b) Podjecie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały był omawiany na Komisjach Rady Gminy.
Zapytał radnych czy są dodatkowe pytania.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciach uchwały w sprawie podatku od nieruchomości?”
13 głosów - „za” bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała Nr VIII/52/10 została przyjęta.
Ad 3c) Podjecie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z rada
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały był omawiany na Komisji Rady Gminy.
Zapytał radnych czy są dodatkowe pytania.
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod głosowanie:
„Kto jest za przyjęciach uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z rada działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji?”
13 głosów - „za” bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała Nr VIII/53/10 została przyjęta.

Ad 4. Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący Włodzimierz Rebelski zapytał czy przed zimą zostaną załatane dziury na
drogach gminnych. Na wjeździe do wsi Piaski są bardzo duże dziury.
Wójt Gminy odpowiedział, iż sądzi że uda się zdążyć przed zimą. Szukane są środki
w budżecie na prace związane z łataniem dziur. Na razie dochody gminy są kiepskie.
Sprzedaż działek jest z miernym skutkiem, spowodowane jest to kryzysem gospodarczym. Są
pewne trudności ze zbilansowaniem budżetu.
Łatane są już dziury w Słonem i Świdnicy. Prawdopodobnie uda się załatać dziury również
w Piaskach. Prowadzone są rozmowy w sprawie wyrównania dróg bocznych w Słonem.

Radna Teresa Zegzuła powiedziała, że przy szkole parkowane są samochody, które
utrudniają przejazd autobusów szkolnych i stwarzają niebezpieczeństwo, ponieważ często
zaparkowane są na zakręcie. Dobrym rozwiązaniem byłoby ustawienie tam znaku
zatrzymywania się i postoju z wyjątkiem autobusów szkolnych.
Radna Urszula Wróblewska powiedziała by rozważyć możliwość rezygnacji z kubłów na
zbiórkę selektywną i podobnie jak w przypadku odpadów wielkogabarytowych, odbierać
również te śmieci sprzed posesji. Można wprowadzić ten system pilotażowo w jednej wiosce
i sprawdzić jak będzie to wyglądało. Obecnie przy pojemnikach na zbiórkę selektywną
powstają małe śmietniska odpadów komunalnych.
Wójt Adam Jaskulski odpowiedział, że temat śmieci jest tematem trudnym. Problem
wymaga szerszych konsultacji, możliwe że na szczeblu krajowym. Jest to jeden z punktów
w naszej nowotworzonej strategii.
Omówił sposób rozwiązania tego problemu w Szwecji. Najlepszym rozwiązaniem jest
wybudowanie spalarni. Jest to jednak program nie na gminę lecz na region.
Radna Gabriela Leśniak zapytała czy straż gminna przeprowadziła kontrole okubłowania
posesji i ilu mieszkańców nie podpisało umowy.
Wójt odpowiedział, że kontrole okubłowania posesji są prowadzone. Dodatkowo
poinformował o przeprowadzonej kontroli w Lipnie. Mieszkaniec Lipna, który otrzymał
wezwanie do usunięcia śmieci z parku wywiązał się z polecenia. Kontrolowane jest również
podłączenie do sieci kanalizacyjnej.
Radny Bogusław Lato zapytał czy radni otrzymają flagę gminy, które były już wcześniej
obiecane.
Wójt odpowiedział, ze gdy tylko zostanie przysłana decyzja o zatwierdzeniu flagi, radni
otrzymają obiecane flagi.
Sekretarz gminy wyjaśnił, że od 1,5 roku w Komisji Heraldycznej w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych jest wniosek o zatwierdzenie flagi gminy Świdnica. Sprawa jest
monitorowana. W najbliższym czasie powinna być informacja o zatwierdzeniu flagi.
Wójt powiedział o uroczystych obchodach w Lubbenau z okazji.20lecia Zjednoczenia
Niemiec i 5-lecia partnerstwa z naszą gminą oraz przedstawił radnym dotychczasową
współpracę z partnerską gminą. Powiedział, że podczas uroczystości została przekazana flaga
naszej gminy.
Na powyższym punkt Interpelacje i zapytania radnych zakończono.
Ad 5. Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Rebelski zamknął obrady ósmej sesji Rady
Gminy Świdnica.
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