PROTOKÓŁ Nr XLVII/2009
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Świdnica
odbytej dnia 04 czerwca 2009 r.
w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy

Godzina rozpoczęcia: 1200
Godzina zakończenia: 1230
W sesji Rady Gminy Świdnica na ogólną liczbę 15 radnych udział wzięli wszyscy radni.
P o r z ą d e k o b r a d:
1. Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę nr XLIII/364/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 kwietnia 2009
roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu wyłonionego do dofinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach,
2) zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
4. Zakończenie sesji.
Ad. 1.
Obrady XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Świdnica otworzył przewodniczący rady Pan
Henryk Sara. Przewodniczący powitał radnych oraz zaproszonych na sesję gości. Na podstawie
listy obecności oraz fizycznej obecności na sali obrad stwierdził quorum i prawomocność
podejmowanych uchwał.
Ad. 2.
Na sekretarza obrad wyznaczono radną Panią Reginę Adamską.
Ad. 3.
1) Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XLIII/364/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia
15 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu wyłonionego do
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, przedłożył przewodniczący
Rady Gminy Świdnica Pan Henryk Sara. Pozytywną opinię wydała Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisja Budżetu i Finansów. Dyskusji nie prowadzono.
Uchwałę Nr XLVII/403/2009 podjęto 13 głosami za, jeden głos przeciw, jeden głos
wstrzymujący.

Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dopowiedziała,
że realizacja projektu pn.: „Nie masz haka na bystrzaka” przyniesie szkole realizującej ten projekt
wiele korzyści również po jego zakończeniu, ponieważ pozyska wyposażenie na kwotę 156 974 zł
oraz pomoce edukacyjne na kwotę 136 574 zł.
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 XLVII/404/2009 podjęto 13 głosami za,
jeden głos przeciw, jeden głos wstrzymujący.
Na koniec obrad Pani Wójt poinformowała o podtopieniach, jakie miały miejsce
w niedzielę 31 maja 2009r. w Pankowie i Krzczonowie. W Pankowie znacznie ucierpiały
3 gospodarstwa domowe, a w Krzczonowie – drogi. Zdarzenia te będą wymagały działań mających
na celu zniwelowanie zaistniałych szkód. W Krzczonowie niezbędne będzie czyszczenie rowu,
a w Pankowie odprowadzenie wody. Pani Wójt zaznaczyła również, że bez pomocy Straży Pożarnej
w Pankowie nie poradzono by sobie z zalaniem, ponieważ pozostałe jednostki straży pożarnych
przybyły na miejsce zdarzenia zbyt późno. Dodała, że poinformowano już Zarządzanie Kryzysowe
i w miarę uzyskania odszkodowań będzie rozdysponowana pomoc.
Pan radny Zbigniew Kondziarz – nawiązując do tematu – zgłosił, iż na skutek
nadmiernych opadów w Mokrzeszowie Dolnym (w miejscu gdzie znajduje się składowisko
odpadów komunalnych) posesja Państwa Miciak i Kapłon również jest „zalewana” z tego miejsca
wodą z gliną. Poprosił, by podczas toczących się rozmów z powiatem zgłosić tą sytuację.
Pani radna Regina Adamska podziękowała Pani Wójt za podjęcie wszelkich działań,
złożyła również podziękowania dla jednostki Straży Pożarnych w Śmiałowicach, Pankowie,
Witoszowie Dolnym oraz Burkatowie.
Pan radny Roman Bogusławski zgłosił, że w Jagodniku również występuje taka
sytuacja. Mianowicie z nowo wybudowanych domków „wycieka zupa błota”, a właściciele nie
poczuwają się do obowiązku tego uprzątnięcia. Wójt oświadczyła, że mosty, które mają za małe
rury - będą likwidowane.
Pan radny Marek Lisowski zasygnalizował o bardzo zanieczyszczonej, zarośniętej
drzewami i trawą rzece w dolnej części Bojanic. W wyniku tych nieczystości woda zatrzymuje się
i jej stan się podnosi, co grozi zalaniem.

Ad. 4.
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku XLVII nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy Świdnica przewodniczący rady podziękował za udział i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
M. Kubińska

