PROTOKÓŁ Nr XLV/2009
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Świdnica
odbytej dnia 19 maja 2009 r.
w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy

Godzina rozpoczęcia: 14.00
Godzina zakończenia: 15.00
W sesji Rady Gminy Świdnica na ogólną liczbę 15 radnych udział wzięli wszyscy radni.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
2) zmiany uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Lokalnego Gminy Świdnica,
3) założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie.
4. Zakończenie XLV sesji Rady Gminy Świdnica.

Ad. 1.
Obrady XLV nadzwyczajnej 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 Tadeusza Szybińskiego.
Ad. 3.
1) 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. Nie mniej przewodniczący komisji Pan Janusz Maruda
poinformował, że na komisji został złożony wniosek, aby do odrębnego głosowania
wyłączyć 2 inwestycje – „odbudowa zniszczonego mostu w Lutomi” oraz „zmiana
sposobu użytkowania budynku Szkoły podstawowej w Lubachowie na schronisko
młodzieżowe”. W wyniku głosowniowa opinie do ww zadań były pozytywne, komisja

również pozytywnie zaopiniowała cały projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2009 rok.
Udział w dyskusji wzięli:
- radny Eligiusz Janasik wystąpił z wnioskiem o rozdzielenie głosowania nad projektem
uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok, odrębnie na most w Lutomi oraz
odrębnie na Schronisko młodzieżowe.
- przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara w kwestii doprecyzowania
wniosku radnego Eligiusza Janasik zwrócił uwagę, że w samym projekcie uchwały nie ma 2
pozycji. W uchwale zostało wprowadzone zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu
użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na schronisko młodzieżowe”,
natomiast jeżeli chodzi o most w Lutomi to został on ujęty w załączniku do Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego.
- radca prawny Pani Katarzyna Kwiatkowska wyjaśniła, że zmiany do przedstawionego
projektu uchwały należałoby wprowadzić precyzyjnie odnosząc się do przedłożonego
projektu,
- radny Eligiusz Janasik wyjaśnił, że korekta budżetowa dotyczy całej uchwały, natomiast
radny wskazał, że chce, aby oddzielić i głosować osobno jeżeli chodzi o Lutomię oraz
osobno jeżeli chodzi o schronisko w Lubachowie.
- przewodniczący Rady Gminy Świdnica wskazał, że w samej treści uchwały nie ma ujętego
zadania – odbudowa zniszczonego Mostu w Lutomi, zadanie to znajduje się w załączniku
WPI do uchwały.
- Skarbnik Gminy Pani Anna Szymkiewicz wskazała, że w treści uchwały znajduje się
również odniesienie do załączników. Korekta jeżeli chodzi o plan dochodów i wydatków
dotyczy 2 zadań: rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej i wprowadzenia
nowego zadania pn. „Przekształcenie Szkoły Podstawowej na schronisko szkolne dla
młodzieży”. Natomiast w treści uchwały budżetowej jest również odniesienie w § 3 do
załączników nr 14 i nr 15. W uzasadnieniu uchwały jest doprecyzowane, że w załączniku na
Wieloletnie Programy Inwestycyjne aktualizacja tego załącznika związana jest ze zmianą
dotychczasowego WPI. W przedstawionym WPI zmiany dotyczą 3 pozycji:
* odbudowa zniszczonego mostku w Lutomi (tu zmianie uległy planowane wydatki w 2010
r.),
* rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej (zmniejszenie wydatków na
inwestycje o 60 tys. zł),
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.”Zmiana sposobu użytkowania budynku
Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12
na schronisko młodzieżowe” (planuje się
zwiększenie wydatków w roku bieżącym o 60 tys zł, natomiast w roku 2010 planuje się
wydatki w kwocie 2 565 000, 00 zł)
Natomiast nie można się odnieść do rozłączenia głosowania.
- jako kolejna głos w dyskusji zabrała Wójt Gminy Świdnica, która przypomniała, że do
przedstawionego projektu uchwały została wydana pozytywna opinia. Wniosek można
złożyć do zmiany korekty, natomiast głosowanie tych zadań, nic nie da. W związku z
powyższym zapytała, czy radny składa wniosek do zmiany budżetu. A radca prawny po raz
kolejny wskazała, że wnioski muszą się odnosić do przedłożonego projektu uchwały i w tym
zakresie treścią swoją muszą być związane z tym projektem. Natomiast nie można rozdzielać
głosowania,
- radny Wiesław Malisz poinformował, że intencją wnioskodawcy wniosku było usunięcie
z projektu uchwały zadania pn. ”Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej
w Lubachowie 12 na schronisko młodzieżowe” . Zatem zdaniem radnego wniosek można
sprowadzić do prostszej postaci – nie do rozdzielenia głosowania w dwóch głosowaniach,

tylko złożyć wniosek o wykreślenie z projektu uchwały przyjęcia zadania związanego
z utworzeniem schroniska młodzieżowego. I yylko tę kwestię rozstrzygnąć.
- radny Eligiusz Janasik wycofał wniosek.
Uchwałę Nr XLV/377/2009 podjęto następującym stosunkiem głosów: 10 głosów za, 3 głosy
przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.
2) 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. Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa Pan Kazimierz Dudzic poinformował, że
projekt uchwały w części dotyczącej – odbudowy zniszczonego mostu w Lutomi
komisja zaopiniowała pozytywnie, natomiast w części dotyczącej – zmiany sposobu
użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie 12 na Schronisko
młodzieżowe komisja zaopiniowała negatywnie.
Radny Roman Bogusławski zapytał, jakie były przyczyny wydania przez komisję negatywnej
opinii. W przekonaniu radnego organizacja schroniska na terenie gminy jest dobrym
działaniem. Przewodniczący komisji Pan Kazimierz Dudzic odpowiedział, że w zasadzie
głównym argumentem, którym kierowała się komisja były względy czysto ekonomiczne. Po
pierwsze wchodzi zadanie, które nie było ujęte w budżecie na rok 2009, a o wprowadzeniu
zadania on sam również nic nie wiedział. W zasadzie to przewodniczący poinformował, że
osobiście o wprowadzeniu zadania dowiedział się w momencie, kiedy otrzymał materiały na
sesję. Ponadto zdaniem przewodniczącego to z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
powinien wyjść wniosek, aby takie zadanie wprowadzić, podobnie jak na poprzedniej sesji
wyszedł wniosek z Komisji Gospodarki o wykonanie dokumentacji łącznika pomiędzy
Jagodnik – Pszenno. Po drugie – sytuacja naszego budżetu też nie jest zbyt dobra. Jest wiele
zobowiązań, które czekają na spłatę. Ponadto w okresie wakacyjnym ma nastąpić korekta
budżetu krajowego, co zapewne będzie miało odzwierciedlenie w naszym budżecie. Co do
kwestii rzeczowej oraz samej koncepcji zagospodarowania obiektu komisja nie miała uwag.
- odnosząc się do wypowiedzi przewodniczącego komisji Pana Kazimierza Dudzica radna
Regina Adamska powiedziała, że nie można słuchać informacji, że pierwszy raz o sposobie
zagospodarowania obiektu większość dowiedziała się na komisji gospodarki. O tym
sposobie mówi się już długo, mówiło się o tym już na otwarciu świetlicy wiejskiej
w Lubachowie, nie mniej nie wszyscy bywają na takich spotkaniach. Ponadto o chęci
zagospodarowania obiektu na schronisko była również mowa w momencie kiedy była
podejmowana uchwała o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej w Lubachowie – czyli
w maju ubiegłego roku. Ponadto Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki szerzej
zapoznała się z tematem na posiedzeniu w dniu 10 marca 2009 roku. Komisja wówczas
zapoznała się z koncepcją zagospodarowania obiektu na schronisko młodzieżowe. Pytała
również o zagospodarowanie kadry. Ponadto zagospodarowanie obiektu na schronisko jest
zgodne z wolą mieszkańców, którzy nie, chcieli aby w budynku tym utworzyć mieszkania
socjalne. Również informacja o planach co do ww obiektu ukazała się w jednym z numerze
Wiadomości Świdnickich.
- radny Zbigniew Karnowski, wskazał, że w momencie konstruowania budżetu były zamiary
co do ww zadania, ale wówczas nie było możliwości. W chwili obecnej otworzyła się „furtka”
i istnieje możliwość pozyskania 75% dotacji to skorzystajmy z takiej możliwości. Radny
zapytał czy w przekonaniu rady remont powyższego budynku na mieszkania socjalne będzie
mniej kosztował niż 2 mln. zł. Jeżeli w chwili obecnej nie znajdziemy środków na
zaadaptowanie obiektu na mieszkania socjalne, to obiekt ulegnie dewastacji. Podobny jest
obiektw Mokrzeszowie, na szczęście gminy, nie stanowiący jej własności. Jeżeli zniszczeniu

ulegnie obiekt stanowiący własność gminy to prokurator zapewne wyciągnie z takiego
działania stosowane wnioski. Radny zdaje sobie sprawę, że części radnym chodzi również o
realizację sal gimnastycznych w szkołach, w których tych sal nie ma, ale czy Rada podejmie
decyzje - budujemy salą gimnastyczną, a obiekt po szkole w Lubachowie zostawiamy do
dewastacji? Zwrócił się do radnych – czy wolno podjąć taką decyzję? Zastanówmy się nad
tym, czy stać nas na to, aby wyrzucać środki finansowe, które możemy otrzymać. Na
zakończenie swojej wypowiedzi radny dodał, że do takich obiektów otrzymuje się subwencję
oświatową z budżetu państwa.
- jako kolejny głos w dyskusji zabrał przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan
Janusz Maruda. Dodał, że w chwili obecnej wydatkujemy kwotę 60 000 zł, która została
zaoszczędzona na inwestycji związanej z rozbudową Szkoły Podstawowej w Bystrzycy
Górnej. Te 60 000 zł pozwoli na ubieganie się o dotację. Ponadto bez uzyskanej dotacji
realizacja inwestycji nie będzie możliwa, ponieważ nie stać gminy na taką inwestycję. Ta
uchwała pozwoli na ubieganie się o środki finansowe. Zwrócił się do rady o pozytywne
przegłosowanie przedłożonej uchwały.
- radny Kazimierz Dudzic dodał, że wykładnią dla radnego jest wszystko to, co mówi się na
radzie i na komisji, natomiast prywatnie można mówić co się chce.
- radny Roman Bogusławski dodał, że zapotrzebowanie na tego typu usługi jest znaczne.
Jesteśmy gminą atrakcyjną turystycznie, a brak tego typu bazy powoduje, że różne wycieczki
omijają naszą gminę. Zdaje sobie również sobie sprawę z sytuacji ekonomicznej, ale
z biegiem czasu wszystko powinno się zwrócić. Obiekt zapewne będzie miał duże obłożenie.
Zgadza się również z faktem, że zadanie nie było oficjalnie wprowadzone w budżecie.
Podziela również stanowisko przedmówców, że obiekt, który od razu nie zostanie
zagospodarowany po prostu zniszczenie.
- radna Regina Adamska odnosząc się do dyskusji przedmówców wyjaśniła, że otwarcie
świetlicy wiejskiej w Lubachowie to nie było prywatne spotkanie.
- Wójt Gminy Świdnica Pani Teresa Mazurek wyraziła zdziwienie co do toczonej dyskusji.
Mówi się o finansach, ekonomii. Dzisiejsza dyskusji jest dziwna. Jeżeli ktoś ma za mało
środków to stara się je pozyskać. Przecież dziś nie rozpoczynamy inwestycji. Jeżeli nie
otrzymamy dofinansowania z zewnątrz nie będzie nas stać na tą inwestycję. Ponadto
wyjaśniła, że o tej sprawie już niejednokrotnie wspominała. Jeżeli nie jest właściwą do
merytorycznej dyskusji Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, to która z komisji jest
właściwa? Natomiast odnosząc się do pytania – dlaczego inwestycja nie znalazła się w
budżecie? – Pani Wójt odpowiedziała, że w momencie prac na budżetem nikt nie
przypuszczał, że w RPO zostaną uruchomione środki na zadania związane z turystyką.
Mówiło się cały czas o roku 2010., dlaczego został zmieniony czas i teraz został otworzony
program – nie wiadomo. Jako gospodarz gminy – wie że nie można wprowadzić do budżetu
inwestycji, która nie ma zabezpieczenia finansowego. Ponadto Pani wójt dodała, że
najprostszym rozwiązaniem byłaby sprzedaż obiektu. W obiekcie jest świetlica wiejska. Nie
da się sprzedać obiektu ze świetlicą, a nie możemy zabrać mieszkańcom świetlicy. Ponadto w
momencie dyskusji nikt z radnych nie zaproponował innego sposobu zagospodarowania
obiektu. Zostało wybrane najmniej kosztowne rozwiązanie zagospodarowania obiektu. Za
przykład podała, że podobne schronisko ma Szkoła Hotelarska w Świdnicy. Obiekt
utrzymuje, w związku z czym zainteresowanie będzie. Mała szkoła daje sobie radę, i nikt nie
dofinansowuje tego schroniska. Gdyby była wiedza, że program zostanie uruchomiony w
2009 roku to zadanie zostałoby wprowadzone do budżetu. Została wykonana ogromna praca,
i byłby wielką niedorzecznością, aby nie skorzystać. Do tej pory nie było problemu, kiedy
próbowaliśmy pozyskać środki finansowe. Na zakończenie swojej wypowiedzi, może zdarzyć
się że dofinansowania nie otrzymamy, to wówczas zadanie nie będzie realizowane.

Uchwałę Nr XLV/378/2009 podjęto następującym stosunkiem głosów: 9 głosów za, 2 głosy
przeciw, 4 głosy wstrzymujące się.
3) Projekt uchwały w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Lubachowie przedłożył przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara.
Pozytywną opinię wydała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Komisja
wnikliwie przeanalizowała zapisy projektu uchwały oraz naniosła kilka poprawek.
Przeprowadzono jedynie dyskusję dotyczącą określenia w statucie sztywnych godzin
przyjmowania osób w schronisku. Wójt Gminy Świdnica wyjaśniła, że statut został
opracowany zgodnie z ramowym programem statutów schroniska młodzieżowego,
ponadto, jeżeli nie zostaną wypełnione wszystkie zapisy, jakie powinien zawierać
statut, to zostanie on obalony przez nadzór wojewody. Natomiast radca prawny dodał,
że takie zapisy zawarte w statucie zawarte są dla celów porządkowych, i nic nie będzie
stało na przeszkodzie, aby przyjąć grupę później. Radca prawny dodała, że dokładnie
zapisy w statucie nie naruszają prawa. A zapisy statutu muszą wypełnić wszystkie
zapisy jakie są zawarte w ramowym statucie.
Uchwałę Nr XLV/379/2009 podjęto następującym stosunkiem głosów: 9 głosów za,
2 głosy przeciw, 4 głosy wstrzymujące się.
Ad. 4.
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku XLV nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy Świdnica przewodniczący rady podziękował za udział i zakończył obrady.
Na tym protokół zakończono:
Protokołowała:
S. Nosal

