PROTOKÓŁ NR XVI/2015
z szesnastej sesji Rady Gminy Świdnica
w dniu 9 grudnia 2015r.
W dniu 9 grudnia 2015r. w Urzędzie Gminy Świdnica przy ul. Długiej Nr 38 odbyła
się szesnasta sesja Rady Gminy Świdnica.
Godzina rozpoczęcia sesji : 14.30, zamknięcia obrad: 15.30
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej otworzył szesnastą sesję Rady Gminy
Świdnica. Przywitał przybyłych na sesję radnych, zastępcę wójta i pracowników
Urzędu.
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
Obecnych było 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad do podejmowania
uchwał.
Zmian do porządku obrad nie wniesiono, Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,
że proponowany porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Proponowany porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Świdnica przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XV sesji Rady Gminy Świdnica z dnia 25.11.2015r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)podatku od środków transportowych.
7. Zamknięcie obrad.
Ad.3. Przyjęcie protokołu z XV z sesji Rady Gminy Świdnica z dnia 25.11.2015r.
przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych o uwagi do protokołu.
W związku z tym, że żadnych uwag nie było protokół został przyjęty przez
aklamację.
Ad.4.Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos zebranym na sesji.
Radny Bursztyn zapytał, czy coś więcej wiadomo na temat przewozów szkolnych.
Wójt odpowiedział, iż sprawa przewozów przedstawiona jest w protokole z
poprzedniej sesji. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych dodatkowych danych
– potrzeba na to czasu i rzetelnych wyliczeń . Dodał, iż brane przede wszystkim są

racjonalne rozwiązania dla całej gminy, a wnioski końcowe
zostaną wraz z radnymi na kolejnej sesji.

być może podjęte

Przewodniczący zapytał, czym spowodowane jest zmniejszenie dotacji dla klubów
sportowych działających w gminie na rok 2016.
Wójt odpowiedział, że Rada Pożytku Publicznego oraz jej członkowie wiedzieli, iż
przekazane środki na dofinansowanie klubów nie ulegają zmniejszeniu, lecz są takie
same, jak w roku bieżącym.
Kolejne pytanie Przewodniczącego dotyczyło kwot, które zostały przypisane
każdemu ze stowarzyszeń, z którymi się nie zgadza.
Wójt odpowiedział, że nie chce faworyzować żadnego ze stowarzyszeń.
Z-ca Wójta dodała, że w ubiegłych latach kwota ta dzielona była na cztery obszary
działania, teraz dzielona jest na siedem.
Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.
Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Podatku od środków transportu
W związku z tym, że dodatkowych pytań nie było, Przewodniczący poddał pod
głosowanie:
„Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie
15 głosów – „za”, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała NR XVI/98/2015 została
przyjęta przez Radę Gminy Świdnica jednogłośnie.
Ad. 7. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Eliasz Madej zamknął obrady szesnastej sesji Rady
Gminy Świdnica.
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