
Protokół Nr XXI/2008
z Sesji Rady Gminy w Świercz owie

Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Roman ŻOhlOwski witając radnych
i zaproszonych gości.W obradach uczestniczyło 15 radnych( stan ustawow)! 15 ),
co stallowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący
Rady przedstawił porządek obrad sesji zgodny z wcześniej przesłanym projektem:

al Uchwała Nr XXII 153/2008 Rady Gminy Świerczowie z dnia 30 grudnia
20081' w sprawie zmiany uchwały NI' XVI 98 12008 Rady Gminy w ŚWierczowie z
dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnic;cia kredytu w Banku
Spółdzielczym w Namysłowie współpracującym z Europejskim Funduszem
Rozwoju Wsi Polskiej,

bl Uchwała Nr XXII 154/2008 Rady Gminy Świerczowie z dnia 30 grudnia
20081' W sprawie zmiany uchwały Nr XVI 991 2008 Rady Gminy w Świerczowie z
dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprmvie Z<.lci"1gnięciakredytu w Banku
Spółdzielczym w Namysłowie,

ci Uchwała Nr XXII 155/2008 Rady Gminy Świerczowie z dnia 30 gludnia .
20081' W sprawie zmiany uchwały Nr XVI 101 12008 Rady Gminy \\1 Ś,vierczowie
z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
w Banku ('ń)spodarst\:~m Krajowego Oddział w Opolu,

dl Uchwała Nr XXII 156/2008 Rady Gminy Świerczowie z dnia 30 gludnia
20081' w sprawie zmian w budżecie gminy,

el Uchwała Nr XXII 157/2008 Rady Gminy Ś\vierczowie z dnia 30 grudniLt
20081' w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nienlchomości gruntowej
niezabudowanej, na którą składa się działka nr 167/2 położona we wsi Gola
s tanowiącej w własność mienia gminy Świerczów,

fi Uchwała Nr XXI/15S/2008 Rady Gminy Świerczowie z dnia 30 grudnia
20081' w sprawie wJ'rażenia zgody na zbycie nieruchomości gnmtowej
niezabudowanej, na którą składa się działka nr 16711 polożona we wsi Gola
stanowiącej w własność mienia gminy Świerczów,



gj Uchwała Nr XXIj 159/2008 Rady Gminy Świerczowie z dnia 30 grudnia
20081' w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządo\\7ymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009",

hl Uchwała Nr XXII 160/2008 Rady Gminy ŚwierczO\vie z dnia 30 grudnia
20081' w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII 110/2008 Rady Gminy Świerczów z
dnia 21 maja 2008 roku w sprawie w"'Ynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów,

il Uchwała Nr XXI/161/2008 Rady Gminy Świerczowie z dnia 30 grudnlH
20081' w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

Protokół obrad z poprzedniej sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady. Za
przyjęciem protokołu obrad z poprzedniej sesji głosowało 15 radnych, głosów
wstrzymujących i głosów przeciw nie było.

Wójt przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami.
Wydane zostały między innymi zarzadzenia dotyczące : norm zużycia paliw, zmian
w budżecie, organizacji stałego dyżuru,powołallia gminnego zespołu zarządzania
kryzysowego, ustalenia regulaminu obowiązl~jącego na terenie cmeJJt::uzy
komunahl}Th,sprzedaży działek budowlanych w Bąkowicach.
Wójt poinformował radnych i sołtysów' o odbyciu spotkania ze Starostą PO\viala
w sprawie uzgodnień dotyczących budowy chodnika \\7 Bąkowicach, dzięki
interwencji radnych powiatowych udalo się wynegocjować partycypację
w kosztach budowy chodnika w Bąkowicach w nastepujący sposób: pan Buchta
500/0kosztów budowy ,powiat i gmina po 25 % kosztó\V budowy.
Wójt poinf()lIDo\'.7alzebranych o rozmowie z Marszałkiem Sebestą w sprawie
budowy sali gimnastycznej w Świerczowie i odcina chodnika od kościoła do
cmentarza. Istnieje duże prawdopodobieilstwo rozpoczęcia budo","'Ytych
inwestycji przy wsparciu środków pozyskiwanych z różnych źródel.\V najbliższym
czasie odbędą się spotkan.ia ze strażakami - 16 StyCZllia 20091' oraz z kołem
eme1"Y"tówi rencistów -24 stycznia 2009 roku.



a/ Uchwała Nr XXII 153/2008 Rady Gminy Świerczowie z dnia 30 grudnia
20081' W sprawie zmiany uchwały Nr XV/98/2008 Rady Gminy w Swierczowie z
dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku
Spółdzielczym w Namysłowie współpracującym z Europejskim Funduszem
Rozwoju Wsi Polskiej omówiona została na wspóhlym posiedzeniu komisji rady
w dniu 27 listopada 20081'.Przewodniczący przedstawił uchwałę, za przyjęciem
górowało 15 radnych, głosów wsbzymujących i głosów przeciw nie było.

b/ Uchwała Nr XXII 154/2008 Rady Gminy Świerczowie z dnia 30 grudnia
20081' W sprawie zmiany uchwały Nr XVI 991 2008 Rady Gminy w S\vierczowie z
dnia 25 bvietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku
Spółdzielczym w Namysłowie omawianabyłana wspólnymposiedzeniuKomisjiRadyw
dniu27listopada 2008r, Przewodniczący przedstawił uchwałę, za przyjęciem
górowało 15 radnych, głosów wstrzymujących i głosów prL;eciwnie b,vło.

ci Uchwała Nr XXII 155/2008 Rady Gminy Swierczowie z dnia. 30 gl'udn;-,_-l.
20081' W sprawie zmiany uchvmły Nr XVI 101 12008 Rady Gminy w Ś\vierczm:de
z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu omawiana była na
\vspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 27 listopada 20081' , Przewodniczący
przedstawił uchwałę, za przyjęciem górowało 15 radnych, głosów wstrzymujących
i głosów przeciw nie było.

d/ Uchwała Nr XXII 156/2008 Rady Gminy Swierczowie z dnia 30 grudnia
20081' w sprawie zmian w budżecie gminy omawiana była na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady w dniu 27 listopada 20081', Przewodniczący
przedstawił uchwałę, za przyjęciem górowało 15 radnych, głosów wstrzymujących
i głosów przeciw nie było.

e/ Uchwała Nr XXII 157/2008 Rady Gminy Świerczowie z dnia 30 grudnia
20081' w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
niczauudowanej, na którą składa się działka nr 16712 położona \ve wsi Gola
stanowiącej w własność mienia gminy Świerczów omawiana była na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady w dniu 27 listopada 20081', Prole\vodniczący
proledstawił uchwałę, za przyjęciem górowało 15 radnych, głosów \vstrzymujących
i głosów prL;eciwnie było.



f/ Uchwała Nr XXII 158/2008 Rady Gminy Świerczowie z dnia 30 gmdnia
20081' \v sprmvie "\vyrażenia zgody na zbycie nienlchomości gnlntowr"j
niezabudowanej, na którą składa się działka nr 167/1 położona we wsi Gola
stanowiącej w własność mienia gminy Świerczów omawiana była na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady w dniu 27 listopada 20081', Przewodniczący
przedstawił uchwałę, za przyjęciem górowało 15 radnych, głosów wstTzymujacych
i głosów przeciw nie było.

g/ Uchwała Nr XXII 159/2008 Rady Gminy Świerczowie z dnia 30 gnldnia
20081' w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009"
omawiana była na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 27 listopada
20081', Przewodniczący przedstawił uchvvałę, za przyjęciem górmvalo 15 radnych,
głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie było.

hl Uchwałę Nr XXII 160/2008 Rady Gminy Świerczowie z dnia 30 grudnia
20081' w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII 110/2008 Rady Gminy Świerczów
z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów

przedstawił Przewodniczący Rady, za przyjęciem uclnvały głosowało 15 radnych,
głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie było.

il Uchwała Nr XXII 161/2008 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 gIudn.ia
20081' w sprawie uchwalenia budżetu na 20091' omawiana była na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady w dniu 27 listopada 20081'. Wszystkie Komisje
pozytywnie zaopiniowały otrzymany wcześniej projekt budżetu. W dyskusji nad
budżetem wyjaśnielI udzielił Wójt Gminy i Skarbnik Gminy na posiedzeniu
wspólnym Komisji. Przewodniczący Rady przedstawił:

1. Pozytywną opinię Regionalnej Izbie Obrachunkowej o projekcie budżetu Na
sesji odstąpiono od dyskusji nad projektem budżetu.

2. Pozytyvlną opinię o możrnvości sfinansowania deficytu budżetowego.

3. Pozytywną opinię o prognozie kwoty długu Gminy Świerczów.

Skarbnik Gminy przedsta\vila propozycję Wójta Gminy odnośnie zmiaJ.1.w
budżecie Gminy na 20091':
- środki przeznaczone na zakup ciągnika roh1.iczego zostaly zmienione na zakup
sprzętu do ciągnika rolniczego i dotacji celowej na drogi publiczne pO\viatowe,
- zmiana nazwy zadania - przebudowa i wyposażenie świetlicy \viejskiej we wsi
Bąkowice,
- wprowadzono limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zadaganych 118

sf1nanso\vanie plm1.owtłllego deficytu budżetu,



- wprowadzono zapis upoważniający Wójta Gminy do lokowania woh1.ych
środkó\\7 budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.
Przewodniczący przedstawił uchwałę, za przyjęciem uchwały głosowało 1~
radnych, głosów wstT2Tmujących i głosów przeci\y nie było.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych i sołtysów z treścią pisma Zakładowej
Organizacji Z\viązko\vej przy SP ZOZ w Namysłowie oraz pismem Prezesa IPN
w sprawie zmiany nazw'Y ulicy 40 lecia PRL w Ś\vierczmvie.
Na zakol'iczenie obrad Wójt poinformował radnych,sołtysów i gości zaproszonych
do udziału w sesji o przychylnym stanowisku Dyrektora Waliczka w sprawie
budowy chodnika oraz o nowych i l•.h.l.llychtablicach z nazwami ulic. Wymiana
dotyczyć będzie przede wszystkim ulic w miejscowościach,które nie posiadają
jeszcze tablic.
Na tym obrady sesji 7..akończono, protokółowała :Teresa Cieplik- Kierownik USC.


