PROTOKÓŁ Nr XLIV/2009
z sesji Rady Gminy Świdnica
odbytej dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy
Godzina rozpoczęcia: 11.00
Godzina zakończenia: 13.30
W sesji Rady Gminy Świdnica na ogólną liczbę 15 radnych udział wzięli wszyscy radni.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji – XLII i XLIII.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok:
a) wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu
za 2008 r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2008 rok,
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z realizacji budżetu
za 2008 rok,
d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie
absolutorium,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy
Świdnica z realizacji budżetu za 2008 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica za 2008 rok,
2) celowości wniesienia przez Gminę Świdnica wkładu pieniężnego do Świdnickiego
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i objęcia udziałów,
3) zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
4) zmiany uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Lokalnego Gminy Świdnica,
5) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2009 roku na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków (Modliszów),
6) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2009 roku na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków (Bystrzyca Górna),

7) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2009 roku na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków (Mokrzeszów),
8) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2009 roku na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków (Krzyżowa),
9) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2009 roku na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków (Witoszów Dolny),
10) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi
Lutomia Górna,
11) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi
Lutomia Górna,
9. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie
między sesjami.
11. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie XLIV sesji Rady Gminy Świdnica.

Ad. 1.
Obrady XLIV sesji Rady Gminy Świdnica otworzył przewodniczący rady Pan Henryk Sara.
Przewodniczący powitał radnych oraz zaproszonych na sesję gości. Na podstawie listy
obecności i fizycznej obecności na sali obrad stwierdził kworum oraz prawomocność
podejmowanych uchwał.
Ad. 2.
Na sekretarza obrad wyznaczono radnego Pana Marka Lisowskiego.
Ad. 3.
Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Świdnica przedłożył przewodniczący Rady Gminy
Świdnica Pan Henryk Sara.
Wójt Gminy Świdnica Pani Teresa Mazurek wniosła o wycofanie z porządku obrad dwóch
projektów uchwał: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
niezabudowanych położonych we wsi Lutomia Górna oraz projekt uchwały w sprawie zgody
na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Lutomia Górna.
Wniosek przyjęto 14 głosami za – jednogłośnie.
Ponadto Wójt Gminy Świdnica wniosła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanych od Świdnickiego
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Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Świdnicy jako kolejną w porządku
obrad.
Wniosek przyjęto 14 głosami za – jednogłośnie.
Porządek obrad wraz z wnioskami:
1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji – XLII i XLIII.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok:
a) wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu
za 2008 r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2008 rok,
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z realizacji budżetu
za 2008 rok,
d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie
absolutorium,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy
Świdnica z realizacji budżetu za 2008 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica za 2008 rok,
2) celowości wniesienia przez Gminę Świdnica wkładu pieniężnego do
Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
i objęcia udziałów,
3) zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
4) zmiany uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie przyjęcia Planu
Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica,
5) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2009 roku na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków (Modliszów),
6) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2009 roku na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków (Bystrzyca Górna),
7) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2009 roku na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków (Mokrzeszów),
8) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2009 roku na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków (Krzyżowa),
9) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2009 roku na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków (Witoszów Dolny),
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10) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanych od
Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Świdnicy.
9. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie
między sesjami.
11. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie XLIV sesji Rady Gminy Świdnica.
Ad .4.
Protokół Nr XLII sesji Rady Gminy Świdnica przyjęto 14 głosami za, przy jednym głosie
wstrzymującym się, głosów przeciw nie było
Protokół Nr XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Świdnica przyjęto 14 głosami za, przy
jednym głosie wstrzymującym się, głosów przeciw nie było.
Ad. 5.
Sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami złożyła wójt gminy Pani Teresa
Mazurek. Szczegółowe sprawozdanie zawarte jest w załączeniu do niniejszego protokołu.
Ponadto Pani Wójt dopowiedziała, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program
pod nazwą „Nie stój w miejscu bądź aktywny”. Jest to program na który ośrodek pozyskał
środki finansowe z Unii Europejskiej. Zajęcia będą się odbywały na przełomie kwietnia
i czerwca oraz września i października. Dofinansowanie do projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Spójności wynosi 124 638,47 zł, wkład gminy – 14 622,39 zł,
łączny koszt projektu – 139 260,86 zł. Projekt przeznaczony jest dla 12 osób bezrobotnych
bez prawa do zasiłku. Osoby, które ukończą szkolenie będą miały uprawnienia do opieki nad
osobami starszymi.
Radny Roman Bogusławski zapytał o spotkanie, które pani wójt odbyła ze starostą, w kwestii
modernizacji dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa. Pani Wójt Teresa Mazurek odpowiedziała,
że w chwili obecnej trwa akcja oznakowania miejsc niebezpiecznych (oznakowane wiadukty,
obniżenie wysokości). Ponadto Pani Wójt dopowiedziała, że pojawiła się propozycja
modernizacji dróg lokalnych (drogi gminne i powiatowe) w połączeniu z inwestorem, który
wykonałby drogi a spłata następowałaby przez okres 30 lat ze środków budżetu gminy. Pani
Wójt zasugerowała, że te środki w budżecie, które są przeznaczone na modernizację dróg
można przeznaczyć na spłatę kredytu. Okres wykonania dróg to 2 lata. Wszystkie gminy
ościenie są zainteresowane tą propozycją, jednak na dzień dzisiejszy trwają prace związane
ze znalezieniem rozwiązania prawnego, aby Regionalna Izba Obrachunkowa nie zaliczyła
spłat na poczet zadłużenia, tylko żeby spłaty roczne były wliczane jako zobowiązanie, a nie
całość wykonanych inwestycji. Nad tą kwestią w chwili obecnej pracują najlepsze kancelarie.
Radny Marek Lisowski zapytał o tematykę spotkania z Komendantem Policji – czy były
toczone rozmowy na temat bezpieczeństwa (prędkość samochodów, itp.), ustalenia patroli
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i fotoradarów. Pani wójt wyjaśniła, że na poprzedniej sesji w korekcie budżetu została
przyjęta kwota 12 000 zł na dodatkowe patrole policji. Te patrole będą się odbywały głównie
w okresie sobotnio-niedzielnym. Spotkanie, które odbyła Pani Wójt dotyczyło eksmisji jednej
z rodzin z Pankowa, z lokalu, który groził zawaleniem. Należało podjąć stosowne działania,
ponieważ sprawa była niebezpieczna.
Ad. 6.
Informację z realizacji uchwał rady podjętych na poprzednich sesjach złożyła wójt gminy
Pani Teresa Mazurek. Po jego wysłuchaniu dyskusji nie prowadzono.
Ad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok:
a) wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu
za 2008 r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2008 rok,
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z realizacji budżetu
za 2008 rok,
d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie
absolutorium,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy
Świdnica z realizacji budżetu za 2008 rok.
Do tematu wprowadziła Pani Wójt Teresa Mazurek. Plan budżetu na 2008 rok przyjęty
uchwałą rady dnia 22 grudnia 2007 r. zakładał dochody na poziomie 43 839 997 zł. Po
zmianach w trakcie roku dochody zostały wykonane na poziomie 39 369 015,41 zł. Deficyt
zaplanowano w wysokości prawie 5 mln. zł, ale rzeczywisty deficyt jakim został zamknięty
2008 rok to kwota 3 484 150,97 zł, i był niższy od zaplanowanego o ok. 1,5 mln zł. Jeżeli
chodzi o wykonanie dochodów, to w stosunku do roku poprzedniego wykonanie dochodów w
roku 2008 było wyższe o 15 % w stosunku do roku 2007. Jeżeli chodzi o strukturę dochodów
to na pewno cieszy fakt, że dochody własne stanowią 51% w ogólnej puli dochodów,
subwencja ogólna to 33%, dotacje celowe – 16 %. Dochody własne zostały wykonane w 95
%, subwencja w 100%, dotacja celowa w 97 %.
Wydatki w planie zatwierdzonym uchwałą zostały przewidziane na poziomie
49 117 585 zł, po zmianach w trakcie roku – plan wydatków wyniósł kwotę 44 341 522,20 zł,
co daje 94 % realizacji.
Co cieszy – w przekonaniu Pani Wójt na pewno cieszy w budżecie roku 2008 –
znaczny wzrost wydatków na inwestycje. Pani Wójt przypomniała, że w roku 2002 na
inwestycje wydatkowana była kwota ok. 3 600 000 zł, natomiast rok 2008 zamknięty został
kwotą 12 mln zł na inwestycje. Wzrost w stosunku do roku 2002 nastąpił o ok. 8 mln zł.
Natomiast w stosunku do roku 2007 o ok. 6 700 000 zł. Reasumując kwota wydatków na
inwestycje została podwojona.
Jeżeli chodzi o % jaki stanowiły wydatki na inwestycje - w ogólnych wydatkach roku
2008, - stanowił on 27% wydatków. W odniesieniu do dochodów to 30,5 % dochodów
zostało przeznaczonych na inwestycje, pomimo braku środków unijnych. Należy również
podkreślić, że rok 2008 to nie był rok łatwy, ponieważ nie było uruchomionych środków
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unijnych. Inwestycje były finansowane z budżetu gminy oraz z innych źródeł. Pani Wójt
poinformowała, że gmina otrzymała środki finansowe z budżetu państwa na usuwanie
skutków powodzi. Ponadto udało się pozyskać środki finansowe na tzw. programy miękkie.
Wyremontowane zostały placówki oświatowe, udało się również zakończyć
sztandarową inwestycję dla Gminy Świdnica, jaką była budowa hali sportowej w Witoszowie
Dolny. Gmina ponadto pozyskała środki na programy oświatowe: realizowany był Program
”SMOK”, Program „Uczeń na wsi”. W chwili obecnej realizowane są kolejne programy.
Ponadto zakończone zostały inwestycje związane z usuwaniem skutków powodzi – na ten cel
została wydatkowana kwota 1 mln zł. Ważną rzeczą było również wprowadzenie całej
procedury planistycznej, ważnej dla rozwoju gminy.
Zdaniem Pani Wójt budżet roku 2008 nie był łatwym budżetem, ale budżetem, który
pokazał, że potrafimy inwestować oraz większość dochodów przeznaczać na inwestycje.
Finalizując swoją wypowiedź Pani wójt podziękowała przewodniczącemu rady oraz
całej radzie za realizację budżetu roku 2008. Również złożyła podziękowania pracownikom
oraz kadrze kierowniczej za zaangażowanie, ponieważ w wielu przypadkach bez tego
zaangażowania realizacja pewnych zadań nie byłaby możliwa.
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Świdnica
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008 rok odczytała Skarbnik Gminy – Pani
Anna Szymkiewicz.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Henryk Kończak przedstawił radzie opinię Komisji
Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2008 rok. Ponadto przewodniczący komisji
przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica za 2008 rok.
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica odczytała skarbnik gminy – Pani Anna
Szymkiewicz.
Dyskusji nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Świdnica z realizacji budżetu za
2008 rok nie prowadzono.
Ad. 8.

Podjęcie

uchwał

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica za
2008 rok przedłożył przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara.
Ustawowo w głosowaniu nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Świdnica za 2008 rok winno brać udział 15 radnych. Obecnych na sesji było
15 radnych.
Uchwałę Nr XLIV/367/2009 podjęto 15 głosami za – jednogłośnie.
2. Projekt uchwały w sprawie wniesienie przez Gminę Świdnica wkładu pieniężnego do
Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i objęcia udziałów
przedłożył przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara. Pozytywną
opinię wydała Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa.
Dyskusji nie prowadzono.
Uchwałę Nr XLIV/368/2009 podjęto 14 głosami za – jednogłośnie.
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3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok przedłożył
przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara. Pozytywną opinię wydała
Komisja Budżetu i Finansów. Dyskusji nie prowadzono, jedynie radny Eligiusz
Janasik zasugerował, aby w kolejnych przygotowywanych korektach wszystkie
zmiany dotyczące Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
szczegółowo rozpisywać w uzasadnieniu uchwały.
Uchwałę Nr XLIV/369/2009 podjęto 14 głosami za – jednogłośnie.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie
przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica przedłożył przewodniczący
Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara. Pozytywną opinię wydała Komisja
Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa. Dyskusji nie prowadzono.
Uchwałę Nr XLIV/370/2009 podjęto 13 głosami za, przy jednym przeciw, głosów
wstrzymujących się nie było.
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2009 roku
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków (Modliszów) przedłożył przewodniczący Rady
Gminy Świdnica Pan Henryk Sara. Pozytywną opinię wydała Komisja Budżetu
i Finansów. Dyskusji nie prowadzono.
Uchwałę Nr XLIV/371/2009 podjęto 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym
się, głosów przeciw nie było.
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2009 roku
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków (Bystrzyca Górna) przedłożył przewodniczący Rady
Gminy Świdnica Pan Henryk Sara. Pozytywną opinię wydała Komisja Budżetu
i Finansów. Dyskusji nie prowadzono.
Uchwałę Nr XLIV/372/2009 podjęto 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym
się, głosów przeciw nie było.
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2009 roku
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków (Mokrzeszów) przedłożył przewodniczący Rady
Gminy Świdnica Pan Henryk Sara. Pozytywną opinię wydała Komisja Budżetu
i Finansów. Dyskusji nie prowadzono.
Uchwałę Nr XLIV/373/2009 podjęto 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym
się, głosów przeciw nie było.
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2009 roku
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków (Krzyżowa) przedłożył przewodniczący Rady Gminy
Świdnica Pan Henryk Sara. Pozytywną opinię wydała Komisja Budżetu i Finansów.
Dyskusji nie prowadzono.
Uchwałę Nr XLIV/374/2009 podjęto 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym
się, głosów przeciw nie było.
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2009 roku
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków (Witoszów Dolny) przedłożył przewodniczący Rady
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Gminy Świdnica Pan Henryk Sara. Pozytywną opinię wydała Komisja Budżetu
i Finansów. Dyskusji nie prowadzono.
Uchwałę Nr XLIV/375/2009 podjęto 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym
się, głosów przeciw nie było.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
zabudowanych od Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Świdnicy przedłożył przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk
Sara. Pozytywną opinię wydała Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej
i Budownictwa.
Udział w dyskusji wzięli:
- radny Zbigniew Kondziarz zwrócił uwagę, że z uchwały wynika, że przejmuje się
nieodpłatnie działki zabudowane, natomiast nic się nie mówi na temat stanu technicznego
urządzeń znajdujących się na przejmowanych działkach. Radny zapytał czy w związku
z tym został przygotowany osobny dokument, w którym zostało określone w jakim stanie
technicznym znajdują się urządzenia, czy po prostu na mocy powyższej uchwały
następuje przejęcie działek z dobrodziejstwem inwentarza?
- Wójt Gminy Świdnica Pani Teresa Mazurek wyjaśniła, że jeżeli chodzi o działki
wyszczególnione w przedstawionym projekcie uchwały to przejmuje się działki wraz
z zabudowaniami, natomiast jeżeli chodzi o poszczególne protokoły z przejęcia majątku,
to zostały one sporządzone wcześniej i znajdują się w spółce. Jednak nie ma ich do czego
odnieść, ponieważ nasze sieci i urządzenia zostały przekazane do ŚPWiK bez protokółów
szczegółowych. Nie ma protokołu początkowego w związku z czym nie ma podstawy do
tego, aby udowodnić spółce ŚPWiK, że urządzenia wodne czy sieci uległy dewastacji.
Nasze sieci zostały wprowadzone aportem do ŚPWiK bez żadnych szczegółowych
protokołów. Natomiast jeżeli chodzi o przejęcie majątku od ŚPWiK to odbywało się ono
bardzo szczegółowo.
- przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara zwrócił ponadto uwagę, że w
uchwale jest mowa tylko o działkach, nic nie mówi się o budowlach urządzeniach, które
się na tych działkach znajdują. Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej i Budownictwa Pan Kazimierz Dudzic poinformował, że jeżeli chodzi
o przekazanie majątku, to w umowie zawartej pomiędzy Gminą Świdnica o Świdnickim
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji dotyczącej nabycia udziałów w celu ich
umorzenia z załączniku znajduje się zestawienie majątku trwałego ŚPWiK do
przekazania Gminie Świdnica w zamian za udziały (szczegółowo rozpisane poszczególne
składniki majątku). Stosowna umowa znajduje się w teczce komisji i istnieje możliwość
zapoznania się z jej treścią.
Uchwałę Nr XLIV/376/2009 podjęto 13 głosami za – jednogłośnie.
Ad. 9 Zapytania, interpelacje i wolne wnioski
Radny Roman Bogusławski:
1. poprosił o podjęcie działań zmierzających do wytyczenia przejścia dla pieszych w
Jagodniku w rejonie pętli autobusowej. Podobnie celowym byłoby wykonanie
przejścia dla pieszych w północnej części Jagodnika w pobliżu przystanku
autobusowego. Wykonanie przejść dla pieszych w znacznym stopniu poprawiłoby stan
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z przejścia przez drogę.
2. poprosił o dowiezienie tłucznia na przystanek w Jagodniku,
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3. poprosił o podjęcie działań w kwestii wolnobiegających psów. Radny dodał, że swego
czasu na jednym z posiedzeń Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw
Socjalnych sygnalizował problem, ponadto zasugerował, aby w miejscowościach
zostały rozwieszone plakaty, ogłoszenia informujące właścicieli czworonogów
o
obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, albo trzymania ich w ogrodzeniu. Radny
dodał, że problem dotyczy głównie tych mieszkańców wsi, którzy wybudowali nowe
budynki.
Radny Marek Lisowski:
1. zapytał, czy odbył się przetarg na obsługę oświetlenia w gminie,
2. zgłosił, że istnieje konieczność wykonania przejścia dla pieszych w Bojanicach przy
świetlicy wiejskiej,
3. poprosił o doświetlenie parkingu przy szkole podstawowej i gimnazjum w Lutomi.
Radny dodał, że taką prośbę kierują rodzice dzieci uczęszczających do szkoły.
Radny Zbigniew Kondziarz:
1. poprosił o podjęcie działań związanych z zastosowaniem form zakazu oklejania wiat
przystankowych ogłoszeniami, plakatami, itp. Radny zasugerował, że dobrym
rozwiązaniem byłoby ustawienie w pobliżu przystanków okrągłych słupów, na
których można zamieszczać ogłoszenia. Ponadto można również zamieścić na
przystankach tablice „zakaz plakatowania”,
2. zapytał czy zostały zawarte porozumienia z innymi samorządami dotyczące rowów
przydrożnych.
Radny Wiesław Malisz:
1. przypomniał o potrzebie naprawy drogi powiatowej w Lutomi Górnej. Dodał, że
droga została naprawiona częściowo, jednak naprawa nastąpiła w ciągu drogi
Świdnica – Lutomia Dolna oraz wyjazd w stronę Mościska i Pieszyc. Natomiast
odcinek drogi w kierunku Lutomi Górnej w dalszym ciągu nie został naprawiony.
2. poprosił o podjęcie działań zmierzających do wytyczenia przejścia dla pieszych w
okolicy „skrzyżowania dębu” w Lutomi.
Radny Henryk Sara:
1. poprosił o dowiezienie tłucznia i załatanie dziur na łączniku Krzyżowa – Grodziszcze
oraz o uzupełnienie pobocza drogi przy szkole w Grodziszczu.
Ad. 10.
Informację o działalności przewodniczącego Rady Gminy Świdnica w okresie między
sesjami złożył przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara. Szczegółowa
informacja zawarta jest w załączeniu do niniejszego protokołu. Po wysłuchaniu
sprawozdania dyskusji nie prowadzono.
Ad. 11.
Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Świdnica w okresie między
sesjami ( w oparciu o protokoły) złożyli przewodniczący:
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1. Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych – dyskusji nie
prowadzono,
2. Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa – przewodniczący
komisji Pan Kazimierz Dudzic przedstawił radzie wniosek, który został przyjęty przez
komisję. Komisja wnioskowała o opracowanie dokumentacji łącznika sieci
kanalizacyjnej Pszenno – Jagodnik,
3. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – dyskusji nie prowadzono,
4. Komisji Rolnictwa i Leśnictwa – dyskusji nie prowadzono,
5. Komisji Budżetu i Finansów – dyskusji nie prowadzono,
6. Komisji Rewizyjnej – dyskusji nie prowadzono.
Ad. 12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski udzieliła Wójt Gminy Świdnica Pani
Teresa Mazurek. W kwestiach dotyczących wyznaczenia dodatkowych przejść dla pieszych
poinformowała, że po ostatnim posiedzeniu komisji wspólnej gminy, powiatu i policji będą
kierowane do Zarządu powiatu wnioski o oznaczenie przejść głównie w okolicach szkół
i tam gdzie uczęszczają dzieci. Ponadto oznakowanie miejsca dla pieszych wymaga całej
procedury (wyjazdu komisji w teren, uzgodnień, itp.) co przeciąga całość działań w czasie.
Ponadto Pani Wójt dodała, że jeżeli chodzi o oznakowanie przejścia dla pieszych w Lutomi
(przy „skrzyżowaniu dęba”) to zostanie ono wykonane w niedługim czasie. Co do
pozostałych wniosków radnych zostaną one przedstawione komisji.
Dla radnego Marka Lisowskiego Pani Wójt Teresa Mazurek odpowiedziała, że w kwestii
obsługi oświetlenia na terenie gminy została podpisana umowa z Energią Pro. Natomiast
jeżeli chodzi o oświetlenie parkingu przy szkole w Lutomi to temat zostanie przekazany
dyrektorowi szkoły.
Dla radnego Zbigniewa Kondziarza Pani Wójt Teresa Mazurek odpowiedziała, że zgodnie
z regulaminem przyjętym przez Rade Gminy Świdnica w sprawie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Świdnica istnieje ogólny zakaz plakatowania przystanków.
Ponadto dodała, że właściwym rozwiązaniem byłoby umieszczenie w okolicy przystanków
stosownych tablic ogłoszeniowych.
Dla radnego Wiesława Malisza Pani Wójt Teresa Mazurek odpowiedziała, że naprawa drogi w
Lutomi Górnej zostanie zgłoszona odpowiednim służbom.
Dla radnego Henryka Sary Pani Wójt odpowiedziała, że łącznik drogi zostanie naprawiony
oraz zostanie uzupełnione pobocze drogi przy szkole.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara przedstawił wniosek Komisji
Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa o opracowanie dokumentacji łącznika
sieci kanalizacyjnej Pszenno – Jagodnik. Ponadto poprosił przewodniczącego komisji
o szersze zreferowanie wniosku komisji.
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Przewodniczący Rady Gminy Świdnica poddał pod głosowanie wniosek. Wniosek został
przyjęty 14 głosami za – jednogłośnie.
Radny Eligiusz Janasik zapytał dlaczego pracownicy interwencyjni wykonują prace
porządkowe przy drogach, w lasach, na parkingach. Zdaniem radnego należy porozumieć się
z właścicielami dróg, nadleśnictwem, aby te prace wykonywać wspólnie. Wójt Gminy
Świdnica Pani Teresa Mazurek wyjaśniła radnemu, że zostało zawarte porozumienie
z Nadleśnictwem. Nadleśnictwo zgodziło się pokrywać koszty wywozu kontenerów, to
możemy zapewnić pracowników. Ponadto Pani Wójt przypomniała, że nie wiadomo było
dokładnie czy uda się zebrać tak liczną grupę pracowników interwencyjnych. Poza tym
dodała, że rozważa możliwość zastosowania kar za zaśmiecanie.
Radny Tadeusz Żuberek zapytał czy zostanie wykonany projekt na kanalizację II części
Komorowa. Pani Wójt odpowiedziała radnemu, że projekt na pewno zostanie wykonany, nie
mniej nie można było go zlecić wcześniej, ponieważ konieczne było dokonanie uzgodnienia
węzła Słotwińskiego. Poza tym wyjaśnień radnemu w temacie kanalizacji Komorowa
udzieliła również Prezes spółki Pani Lidia Mendak. Poinformowała, że przed przystąpieniem
do wykonania projektu kanalizacji konieczne jest dokonanie inwentaryzacji sieci wodnych,
z uwagi na to, aby nie doszło później do kolizji pomiędzy siecią wodociągową a siecią
kanalizacyjną.
Przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara przypomniał radnym o obowiązku
złożenia oświadczeń majątkowych za 2008 rok w terminie do 30 kwietnia br.
Przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk poinformował, że w dniu 2 maja w
Krzyżowej odbędą się Prezentacje Twórczości Artystycznej Powiatu Świdnickiego pod
hasłem Festiwal Kultur. W dniu 3 maja w Komorowie odbędą się uroczystości z okazji
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Natomiast dnia 10 maja w Grodziszczu odbędą się gminne
uroczystości z okazji Dnia Strażaka. W tym dniu oddany zostanie do użytku nowo
wyremontowany budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Ad. 14.
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku XLIV sesji Rady Gminy Świdnica
przewodniczący rady podziękował za udział i zakończył obrady.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Sylwia Nosal
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Wniosek
przyjęty na Sesji Rady Gminy Świdnica
dnia 28 kwietnia 2009 r.

Rada Gminy Świdnica wnioskuje o opracowanie dokumentacji łącznika
sieci kanalizacyjnej Pszenno – Jagodnik.
Wniosek rada przyjęła 14 głosami za – jednogłośnie.
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