PROTOKÓŁ NR XLVI/2009
z sesji Rady Gminy Świdnica
odbytej dnia 28 maja 2009 r.
w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy

Godzina rozpoczęcia: 13.00
Godzina zakończenia: 16.30
W sesji Rady Gminy Świdnica na ogólną liczbę 15 radnych udział wzięli wszyscy radni.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji – XLIV i XLV.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Lokalnego Gminy Świdnica,
2) zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
3) wyrażenia opinii dotyczącej listy projektowanych obszarów Natura 2000, w części
dotyczącej specjalnego obszaru ochrony siedliskowej – „Modraszki koło Opoczki”,
4) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki,
5) nadania nazwy przysiółka w miejscowości Witoszów Dolny,
6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Świdnica (Burkatów - działka nr 186/1),
7) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność
Gminy Świdnica (Pszenno – działka nr 429/1),
8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność
Gminy Świdnica (Witoszów Dolny – działka nr 1028/2),
9) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność
Gminy Świdnica (Witoszów Górny – działka nr 44/5),
10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących
własność Gminy Świdnica (Lutomia Górna – działki nr 658/2 i nr 658/5),
11) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi
Lutomia Górna, (działka nr 640/1),
12) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi
Lutomia Górna, (działki nr 644/2, 644/3, 644/4),
13) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi
Pszenno, (działka nr 275/5),
14) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego we wsi Boleścin,

15) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie Bukatowa nr 31,
16) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we wsi
Burkatów,
17) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie Bystrzycy Górnej nr 10,
18) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru
położonego we wsi Modliszów,
19) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów
położonych we wsi Pogorzała,
20) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego we wsi Słotwina,
21) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
położonych w Witoszowie Dolnym,
22) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
położonych w Witoszowie Górnym.
8. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie
między sesjami.
10. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie XLVI sesji Rady Gminy Świdnica.
Ad. 1.
Obrady XLVI sesji Rady Gminy Świdnica otworzył przewodniczący rady Pan Henryk Sara.
Przewodniczący powitał radnych oraz zaproszonych na sesje 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 Żuberka.
Ad. 3.
Porządek obrad XLVI sesji Rady Gminy Świdnica przedłożył przewodniczący Rady Gminy
Świdnica Pan Henryk Sara.
Wójt Gminy Świdnica Pani Teresa Mazurek wniosła o wprowadzenie dodatkowego projektu
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyżowa położonej na terenie
Gminy Świdnica, jako kolejną 23 w punkcie 7 – Podjęcie uchwał.
Wniosek przyjęto 15 głosami za – jednogłośnie.
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Porządek obrad wraz z wnioskami:
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji – XLIV i XLV.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Lokalnego Gminy Świdnica,
2) zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
3) wyrażenia opinii dotyczącej listy projektowanych obszarów Natura 2000, w części
dotyczącej specjalnego obszaru ochrony siedliskowej – „Modraszki koło Opoczki”,
4) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki,
5) nadania nazwy przysiółka w miejscowości Witoszów Dolny,
6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Świdnica (Burkatów - działka nr 186/1),
7) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność
Gminy Świdnica (Pszenno – działka nr 429/1),
8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność
Gminy Świdnica (Witoszów Dolny – działka nr 1028/2),
9) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność
Gminy Świdnica (Witoszów Górny – działka nr 44/5),
10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących
własność Gminy Świdnica (Lutomia Górna – działki nr 658/2 i nr 658/5),
11) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi
Lutomia Górna, (działka nr 640/1),
12) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi
Lutomia Górna, (działki nr 644/2, 644/3, 644/4),
13) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi
Pszenno, (działka nr 275/5),
14) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego we wsi Boleścin,
15) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie Bukatowa nr 31,
16) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we wsi
Burkatów,
17) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie Bystrzycy Górnej nr 10,
18) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru
położonego we wsi Modliszów,
19) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów
położonych we wsi Pogorzała,
20) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego we wsi Słotwina,
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21) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
położonych w Witoszowie Dolnym,
22) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
położonych w Witoszowie Górnym,
23) nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyżowa położonej na terenie Gminy
Świdnica.
8. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Świdnica o działalności w
okresie między sesjami.
10. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie XLVI sesji Rady Gminy Świdnica.
Ad. 4.
Protokół Nr XLIV sesji Rady Gminy Świdnica przyjęto 14 głosami za, przy jednym głosie
wstrzymującym się, głosów przeciw nie było.
Protokół Nr XLV 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. Po
wysłuchaniu sprawozdania dyskusji nie prowadzono, jedynie radny Tadeusz Szybiński
zapytał co było tematem spotkania z Dyrektorem Zbigniewem Okarmusem z Wydziału
Zdrowia Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Pani Wójt odpowiedziała, że spotkanie
dotyczyło głównie programów zdrowotnych – czy istnieje możliwość realizacji różnych
programów zdrowotnych na terenie gminy.
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.

Podjęcie uchwał

1) 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 XLVI/380/2009 podjęto 14 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym
się, głosów przeciw nie było.
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2) 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.
Uchwałę Nr XLVI/381/2009 podjęto 14 głosami za, przy jednym głosie przeciw, głosów
wstrzymujących się nie było.
3) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej listy projektowanych
obszarów Natura 2000, w części dotyczącej specjalnego obszaru ochrony siedliskowej
– „Modraszki koło Opoczki” przedłożył przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan
Henryk Sara. Do przedłożonego projektu uchwały
opinię wydała Komisja
Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa. Komisja negatywnie
zaopiniowała projektowany specjalny obszar ochrony siedliskowej – Modraszki koło
Opoczki w części zlokalizowanej w granicach administracyjnych Gminy Świdnica.
Natomiast Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych po zapoznaniu
się z treścią przedłożonego projektu uchwały rozważała możliwość warunkowego
pozytywnego zaopiniowania obszaru Natura 2000 pod nazwą „Modraszki koło
Opoczki”. Uzależnia to jednak od dostarczenia materiałów (mapy w odpowiedniej
skali) umożliwiających określenie dokładnego przebiegu granic ww obszaru. Zastępca
Wójta Pan Zbigniew Kanicki dopowiedział, że jest to obszar położony od strony
Opoczki w kierunku Bojanic, w głąb Wieruszowa obejmujący obszar ok. 35 ha.
Ponadto Zastępca doprecyzował, że rada podejmuje opinię, natomiast decyzja co do
objęcia ww obszaru ochroną może być zupełnie inna. Należy również mieć
świadomość, że objęcie jakiegokolwiek obszaru ochroną pociąga za sobą utrudnienia
w prowadzeniu jakichkolwiek inwestycji.
Uchwałę Nr XLVI/382/2009 podjęto 12 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się,
głosów przeciw nie było.
4) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki przedłożył przewodniczący Rady Gminy
Świdnica Pan Henryk Sara. Pozytywną opinię wydała Komisja Budżetu i Finansów.
Dyskusji nie prowadzono.
Uchwałę Nr XLVI/383/2009 podjęto 15 głosami za – jednogłośnie.
5) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy przysiółka w miejscowości Witoszów
Dolny przedłożył przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara.
Pozytywną opinię wydała Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej
i Budownictwa. Dyskusji nie prowadzono.
Uchwałę Nr XLVI/384/2009 podjęto 15 głosami za – jednogłośnie.
6) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Świdnica (Burkatów – działka nr 186/1) przedłożył
przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara. Pozytywną opinię wydała
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa. Dyskusji nie
prowadzono.
Uchwałę Nr XLVI/385/2009 podjęto 15 głosami za – jednogłośnie.
7) Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica (Pszenno – działka nr 429/1)
przedłożył przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara. Pozytywną
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opinię wydała Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa.
Dyskusji nie prowadzono.
Uchwałę Nr XLVI/386/2009 podjęto 15 głosami za – jednogłośnie.
8) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica (Witoszów Dolny – działka nr
1028/2) przedłożył przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara.
Pozytywną opinię wydała Komisja
Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej
i Budownictwa. Dyskusji nie prowadzono.
Uchwałę Nr XLVI/387/2009 podjęto 15 głosami za – jednogłośnie.
9) Projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica (Witoszów Górny – działka
nr 44/5) przedłożył przewodniczący Rady Gminy Świdnica. Pozytywną opinię wydała
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa. Dyskusji nie
prowadzono.
Uchwałę Nr XLVI/388/2009 podjęto 15 głosami za – jednogłośnie.
10) Projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
niezabudowanych stanowiących własność Gminy Świdnica (Lutomia Górna – działka
nr 658/2 i nr 658/5) przedłożył przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk
Sara. Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa
Pan Kazimierz Dudzic poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do
projektów uchwał nr 10, 11 i 12. (dotyczą jednej sprawy).
Radny Jan Mytych złożył wniosek, aby projekty uchwał nr 10, 11 i 12 przegłosować
blokiem. Wniosek przyjęto jednogłośnie (15 głosów za).
Uchwały od nr XLVI/389/2009 do nr XLVI/391/2009 podjęto 15 głosami za jednogłośnie.
11) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
niezabudowanej położonej we wsi
Pszenno (działka nr 275/5) przedłożył
przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara. Pozytywną opinię wydała
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa. Dyskusji nie
prowadzono.
Uchwałę Nr XLVI/392/2009 podjęto 15 głosami za – jednogłośnie.
12) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego we wsi Boleścin przedłożył przewodniczący Rady
Gminy Świdnica Pan Henryk Sara. Pozytywną opinię wydała Komisja Gospodarki
Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa. Dyskusji nie prowadzono.
Uchwałę nr XLVI/393/2009 podjęto 15 głosami za – jednogłośnie.
13) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
obszaru położonego w rejonie Bukatowa nr 31 przedłożył
przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara. Pozytywną opinię wydała
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa. Przewodniczący
komisji poinformował, że do przedłożonego projektu uchwały Rady Gminy Świdnica
została złożona uwaga mieszkańców - Państwa Tadeusz Górniaczyk i Magdalena
Górniaczyk – Nakonieczna, Burkatów 32 C. Komisja złożyła wniosek o odrzucenie
uwagi.
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Kierownik Działu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Pan Bartłomiej Strózik
odczytał treść ww uwagi.
Przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara poddał pod głosowanie wniosek
komisji o odrzucenie uwagi. Za wnioskiem komisji głosowano jednogłośnie - 15 głosów
za.
Uchwałę Nr XLVI/394/2009 podjęto 15 głosami za – jednogłośnie.
14) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego we wsi Burkatów przedłożył przewodniczący
Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara. Pozytywną opinię wydała Komisja
Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa. Przewodniczący komisji Pan
Kazimierz Dudzic poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie
projekty uchwał dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Uchwałę Nr XLVI/395/2009 podjęto 15 głosami za – jednogłośnie.
Radny Roman Bogusławski złożył wniosek, aby projekty uchwał w sprawie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego od nr 17 – 22 przegłosować blokiem. Wniosek
przyjęto 15 głosami za – jednogłośnie.
Uchwały od nr XLVI/396/2009
jednogłośnie.

do nr XLVI/401/2009 podjęto

15 głosami za –

15) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyżowa położonej
na terenie Gminy Świdnica przedłożył przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan
Henryk Sara. Pozytywną opinię wydała
Komisja Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej i Budownictwa. Zastępca Wójta Pan Zbigniew Kanicki wniósł
o wykreślenie w przedłożonym projekcie uchwały w § 1 słowa „ksero”.
Uchwałę Nr XLVI/402/2009 podjęto 15 głosami za – jednogłośnie.
Ad. 8. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski
Radny Roman Bogusławski:
1. zasygnalizował, że w wąwozie (przedłużenie ul. Strzelińskiej) pomiędzy Pętlą
autobusową w południowej części Jagodnika a Fabryką „Wagony” notorycznie
parkowane są auta. Ponadto kierowcy w celu uniknięcia korków masowo korzystają z
ww wąwozu. Wąwóz jest bardzo wąski i przejazd aut w znacznym stopniu
uniemożliwia przemieszczanie się pieszych. Radny zaproponował, aby doprowadzić
do budowy drogi na tym odcinku z wyodrębnieniem chodnika, albo ustawić znak
„zakaz ruchu wszelkich pojazdów”.
Radny Wiesław Malisz:
1.
poprosił o dokonanie oglądu technicznego mostku w Lutomi przy drodze
podjazdowej do basenu (drugi mostek). Pojawiła się tam poprzeczna koleina,
2. zasygnalizował, że istnieje konieczność poprzecznego odprowadzenia wody z drogi
gminnej w Lutomi (odcinek drogi stanowiący zjazd z drogi powiatowej w stronę
gospodarstwa Pana Tarczyńskiego położonego na wzniesieniu). Wody ściekające po
drodze gminnej zalewają posesję Państwa Bobowskich Nr 42 Lutomia Górna. Radny
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zaproponował, aby przy pomocy korytek betonowych w poprzek drogi ułożyć
odcinek na bok w stronę rzeki, albo w formie kanałów przykrytych kratką.
Radny Piotr Gancarczyk:
1. poprosił o nawiezienie niesortu na drogę gminną w Witoszowie Dolnym – odcinek od
nr 71 przy remizie strażackiej do nr 79,
2. poprosił o dokonanie oglądu stanu technicznego mostku na rzece, który łączy
gospodarstwa Pana Malinowskiego i Pana Korkiewicza. Z mostku obsuwają się
kamienie.
Radny Henryk Sara:
1. przypomniał, że od kilku miesięcy istnieje problem z oświetleniem drugiej strony wsi
Grodziszcze (odcinek gdzie kończy się Aleja Lipowa oraz odcinek za mostem
w kierunku Mościska). Temat był już wielokrotnie zgłaszany. Radny poprosił o szybką
interwencję w sprawie,
2. poprosił o naprawę dróg gminnych w miejscowości Grodziszcze (głównie chodzi
o drogę, która jest wykonana metodą „kamień pryskany”),
3. zwrócił uwagę, że istnieje problem z wykaszaniem tych odcinków przy drogach gdzie
nikt nie zamieszkuje. Trawa jest już dość wysoka i utrudnia widoczność. Poprosił
o wykoszenie trawy na tych odcinkach,
4. poinformował, że zgłaszał pracownikom spółki Świdnickiego Gminnego
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Słotwinie problem, iż na I etapie kanalizacji
w Grodziszczu do studzienek kanalizacyjnych spływa woda gruntowa. Od czasu
zgłoszenia minął miesiąc a nikt tematem się nie zajął. Dodał również, że w interesie
zarówno gminy, mieszkańców jak i spółki jest fakt, aby ta woda nie dostawała się do
studzienek kanalizacyjnych, ponieważ generuje to koszty. Poprosił o interwencję
w sprawie.
5. poprosił, aby zgłosić do służby drogowej, że na drodze wojewódzkiej w Grodziszczu
są poprzestawiane i powywracane znaki drogowe.
Ad. 9.
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. 10.
Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Świdnica w okresie między
sesjami (w oparciu o protokoły) złożyli przewodniczący:
a) Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych – dyskusji nie
prowadzono,
b) Komisji Rewizyjnej – dyskusji nie prowadzono,
c) Komisji Budżetu i Finansów – dyskusji nie prowadzono,
d) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – dyskusji nie prowadzono, jedynie
przewodnicząca Komisji Pani Regina Adamska zwróciła uwagę na konieczność
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dokonania przez radę wizji lokalnej boisk sportowych oraz ogródków jordanowskich
na terenie Gminy Świdnica,
e) Komisji Rolnictwa i Leśnictwa – dyskusji nie prowadzono,
f) Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa. Przewodniczący
komisji Pan Kazimierz Dudzic poinformował, że na jednym z posiedzeń komisja
zapoznała się z propozycjami dotyczącymi budowy parku wiatrowego na terenie
Gminy Świdnica. Ponadto komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności
spółki Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Słotwinie za II półrocze
2008 r. Działalność spółki na koniec roku zakończyła się bilansem minusowym.
Komisja zapoznała się również z działaniami kontrolnymi podjętymi przez spółkę.
Działania te mają na celu eliminację nielegalnych podłączeń do ujęć wody i
kanalizacji. Przewodniczący komisji poinformował ponadto, że na komisji poruszono
problem przyłączy wodociągowych. Zdaniem komisji ustawa o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie precyzuje kto
powinien pokrywać koszty związane z utrzymaniem i usuwaniem awarii na
przyłączach – odbiorca czy dostawca wody. Zdania komisji w tej sprawie były
rozbieżne. Komisja zdaje sobie ponadto sprawę z tego, że w sytuacji kiedy koszty te
będzie pokrywać spółka przełoży się to na zwiększenie ogólnych kosztów spółki, co w
efekcie przełoży się na cenę wody.
Radny Tadeusz Żuberek zasygnalizował na istniejący problem kanalizacji w Komorowie. Po
dokonanym spisie z natury okazało się, że w 1/5 części Komorowa stwierdzono poprawność
sieci kanalizacyjnej. Jeżeli chodzi o pozostałą część Komorowa to jest to jedna wielka
niewiadoma, albo w części są to odcinki kanalizacji burzowej. Radny zaproponował, aby
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa dokonała objazdu sieci
kanalizacyjnych od strony technicznej nie tylko sieci w Komorowie, ale również na terenie
całej gminy. Ponadto radny zaapelował do rady, aby się zająć tematem. Zasugerował ponadto,
aby przystąpić do opracowania nowego projektu na kanalizację.
Radny Eligiusz Janasik zapytał dlaczego od 1 czerwca kasa spółki zostanie przeniesiona
z Urzędu Gminy do siedziby spółki. Radny zapytał jakie koszty wygeneruje zatrudnienie
kasjerki, oraz czy przeniesienie kasy nie będzie stanowiło utrudnienia dla mieszkańców
gminy. Wójt Gminy Świdnica Pani Teresa Mazurek wyjaśniła, że kasa spółki była
w urzędzie ze względów organizacyjnych spółki. Docelowo spółka musi uporządkować
pewne kwestie, w związku z czym kasa zostanie przeniesiona do siedziby spółki.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa Pan
Kazimierz Dudzic przedstawił wniosek komisji. Otóż komisja wnioskuje o ujęcie w Planie
Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kanalizacji
Jagodnik – Boleścin” z terminem rozpoczęcia zadania w roku 2010. W kwestii uzasadnienie
ww wniosku poinformował, że w pierwszej wersji kanalizacja Boleścina to miała być
kanalizacja miejscowa. Potem koncepcja została zmieniona i poza faktem, że była zgoda
mieszkańców i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej zmieniono koncepcję na przepięcie
kanalizacji do Miasta Świdnica. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Wójt Gminy Świdnica
wyjaśniła, że nie została uzyskana zgoda Prezesa RSP Boleścin na lokalizacje oczyszczalni na
terenie stanowiącym własność spółdzielni.
Przewodniczący komisji dopowiedział, że projekt na budowę kanalizacji sanitarnej
w Boleścinie został zakończony w maju 2006 r. Jest ponadto pozowanie na budowę.
Wykonanie kanalizacji Boleścina wymaga ponadto wykonanie projektu kanalizacji Jagodnika
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z całymi tego konsekwencjami. W kwestii uzasadnienia wniosku przewodniczący
dopowiedział, że konieczność realizacji kanalizacji w Boleścinie nie podlega żadnej
wątpliwości. Boleścin to taka sam wieś jak pozostałe. Część z mieszkańców posiada własne
przydomowe oczyszczalnie, część ma swoje szamba, ale są też tacy mieszkańcy, którzy nie
mają gdzie zrzucać ścieków. Ponadto spływ kanalizacji burzowej i sanitarnej jest usytuowany
w kierunku Miłochowa – czyli tam gdzie znajdują się ujęcia wody. Przewodniczący dodał, że
każdy zdaje sobie sprawę z tego co się stanie, gdy dojdzie do przecieku kanalizacji do ujęć
wody. Dodał również, że komisja zdaje sobie sprawę z tego, że słabością ww wniosku jest
brak wskazania źródeł jego finansowania. Nie mniej przypomniał, że do budżetu zostało
wprowadzonych wiele zadań, bez wskazania źródeł finansowania. Ponadto w tym roku
kończy się zadanie – Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej, w związku z tym
w budżecie roku 2010 można wprowadzić zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej
Boleścin – Jagodnik. Przewodniczący komisji poinformował także, że projektant chciał
odstąpić od realizacji projektu.
Wójt Gminy Świdnica Pani Teresa Mazurek potwierdziła, że faktycznie w pierwszej wersji
mówiło się o kanalizacji miejscowej w Boleścinie, ale nie można mówić rzeczy, które nie są
prawdą. Faktycznie nie było takiej wsi jak Boleścin, żeby tak trudno robiło się koncepcję
kanalizacji. Tu koncepcja była już zmieniana trzykrotnie. Ponadto Pani Wójt wyjaśniła, że
aby wprowadzić zadanie do budżetu to należy z jakiegoś zadania zrezygnować. Kto weźmie
odpowiedzialność za wprowadzenie tego zadania do budżetu? Wnioski można składać, ale
zdaniem Pani Wójt należy brać za nie odpowiedzialność. Zapytała dlaczego nikt z członków
komisji nie zapytał się czy finansowo będzie możliwe wprowadzenie tego zadania do
budżetu. Nikt nie rozpocznie wykonania kanalizacji bez zabezpieczenia finansowego.
Ponadto Pani Wójt dodała, że spotkała się z zarzutem, że postrzegana jest jako nieprzychylna
jeżeli chodzi o wykonanie kanalizacji w Boleścinie. Zaproponowała, aby w ogólnym zadaniu
„kanalizacja gminy” ujętym w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym rozgrzeszyć zapis i wpisać:
„w tym Boleścin, Jagodnik i Komorów” ( w ramach tych środków, które zostały zapisane na
rok 2010) Ponadto należy wziąć również pod uwagę, że budżet jest tak ułożony, że wyliczone
są wszystkie wskaźniki, a wprowadzenie zadania bez zabezpieczenia finansowego spowoduje,
że wszystkie wskaźniki ulegną zmianie. Pani Wójt dopowiedziała również, że na dzień
dzisiejszy nie wiadomo jak będzie wyglądał budżet w 2010. Nie został jeszcze rozpatrzony
wniosek na dofinansowanie na wodę. Jak w zadaniu „Kanalizacja gminy” zostanie dopisane
„w tym, Jagodnik, Boleścin, Komorów” wówczas żadne inne zadanie inwestycyjne
kanalizacyjne nie wejdzie.
Zdaniem radnego Eligiusza Janasika rada jest niekonsekwentna, przypomniał, że w
Bystrzycy Dolnej miał być wykonany odcinek kanalizacji pod drogą, a dziś doszło do
sytuacji, że kończy się kanalizację w całej miejscowości. Poza tym obawia się również takiej
sytuacji, że gmina będzie musiała przejąć oczyszczalnię ścieków w Krzyżowej i ją
zmodernizować.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa Pan
Kazimierz Dudzic poprawił wniosek komisji. Zatem wniosek brzmi: Komisja wnioskuje o
rozszerzenie zapisu w pkt. 1 wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne na lata 20092013 z zapisu „Kanalizacja gminy” na zapis „Kanalizacja gminy, w tym Jagodnik,
Boleścin, Komorów”.
Wniosek został przyjęty przez radę w głosowaniu: 10 głosów za, 1 głos przeciw, głosów
wstrzymujących się nie było.
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Wracając do sprawozdania z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej
i Budownictwa radny Wiesław Malisz zaznaczył, że temat zmiany umów z mieszkańcami
(dot. zapisu kto ponosi koszty za utrzymanie i modernizację przyłączy) pozostał otwarty.
Temat bardzo trudny, nie mniej wymagający podjęcia działań. Komisja zasugerowała, aby
pozostawić temat do rozwiązania spółce. Wójt Gminy Świdnica Pani Teresa Mazurek dodała,
że temat wymaga głębokiej analizy. Zapytała, co w sytuacji kiedy w domu mieszka kilka
rodzin, i jest awaria przyłącza – kto wówczas powinien usunąć awarię? Zdaniem Pani Wójt
nie do końca powinno być też tak, żeby spółka nie miała wglądu w to co robią mieszkańcy.
Może to doprowadzić do takiej sytuacji, że mieszkańcy notorycznie będą robić awarię, żeby
wykonać „lewe” podłączenia do wody. W sytuacji tej należy znaleźć „salomonowe”
rozwiązanie.
Przewodniczący Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara zwrócił uwagę, że spółka musi mieć
kontrole nad przyłączami. Ponadto zaproponował, aby temat rada omówiła na spotkaniu w
dniu 15 czerwca 2009 r. godz. 10.00.
Ad. 11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski zostaną udzielone radnym na piśmie.
Ad. 12.
Radny Eligiusz Janasik poinformował, że dnia 27 maja 2009 roku na świetlicy wiejskiej
w Słotwinie odbyło się uroczyste podsumowanie Świdnickiej Międzypowiatowej Ligi Tenisa
Stołowego edycji 2008-2009. Pierwsze miejsce zajął LZS Słotwina. Ponadto w trakcie
uroczystości Władze Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy uhonorowały Medalami 10lecia PZ LZS szczególnie zasłużonych działaczy, w tym radnego Pana Henryka Kończaka
i Pana Wiesława Malisza.
Radny Tadeusz Żuberek poinformował, że Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu wysłał
zaproszenia na I Turniej Rajców w piłce nożnej o Puchar Burmistrza Strzegomia. Turniej
odbędzie się 13 czerwca br. Rada nie wyraziła zainteresowania udziałem w ww turnieju.
Ponadto radny Tadeusz Żuberek zaproponował, aby zorganizować przez Radę Gminy
Świdnica turniej w piłce halowej.
Wójt Gminy Świdnica Pani Teresa Mazurek odczytała życzenia z okazji Dnia Samorządu
Terytorialnego
nadesłane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha
Kaczyńskiego oraz Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława Jurcewicza.
Radny Kazimierz Dudzic złożył rezygnację z pracy w Komisji Rewizyjnej Gminy Świdnica.
Radny Wiesław Malisz podziękował za szybką interwencję w sprawie usunięcia awarii
(usunięcie zapadliny przy studni) koło remizy w Lutomi Górnej.
Podziękował za udział w obchodach Dnia Strażaka oraz otwarcia remizy OSP w Grodziszczu.
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Ad. 13.
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku XLVI sesji Rady Gminy Świdnica
przewodniczący rady podziękował za udział i zakończył obrady.
Na tym protokół zakończono:
Protokołowała: S. Nosal
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Wniosek
przyjęty na Sesji Rady Gminy Świdnica
dnia 28 maja 2009 r.

Rada Gminy Świdnica wnioskuje o wnioskuje o rozszerzenie zapisu w pkt. 1
wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne na lata 2009-2013 z zapisu
„Kanalizacja gminy” na zapis „Kanalizacja gminy, w tym Jagodnik, Boleścin,
Komorów”.
Wniosek został przyjęty przez radę w głosowaniu: 10 głosów za, 1 głos przeciw, głosów
wstrzymujących się nie było.
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