
z Sesji Rady Gminy w Świercz owie

Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Roman Żołnowski witając radnych i
zaproszonych gości.

W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych co stanowi quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji

1. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

b I wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej ,na którą
składa się działka nr 222/2 położona we wsi Świerczów stanowiącej własność
mienia gminy,

c I przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu ,

d I zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok i udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu,



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

Informację na temat Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A przedstawił Dyrektor Piotr
Rogalski, który uczestniczył w obradach wraz z Dyrektorem ds. administracyjnych Panem
Andrzejem Galią. Dyrektor zapoznał uczestników sesji z ogólna sytuacją finansową
szpitala oraz remontami i inwestycjami przeprowadzanymi w roku bieżącym. Do
największych i najważniejszych inwestycji zaliczyć należy budowę nowej sali operacyjnej
za kwotę ponad 7 mln złotych. Dyrektor zapewnił również, że od chwili powstania spółki
zmieniła się jakość wykonywanych usług oraz kadra lekarzy, która w pełni zabezpiecza
różnorodność i jakość świadczonych usług wobec pacjentów. Sołtys wsi Świerczów
Zdzisław Idczak zapytał, które z oddziałów szpitala należą do przeciążonych, a które są
niewykorzystan e. Dyrektor poinformował, że wszystkie oddziały są wykorzystane w pełni
w różnych przedziałach czasu. Radny Krzysztof Drobina stwierdził, że były obawy w
sprawie przekształcenia szpitala w spółkę jednak nie potwierdziły się, ponieważ zmieniła
się jakość usług szczególnie na oddziale noworodków i urologicznym. Z usług szpitala
korzystają nie tylko mieszkańcy naszego powiatu. Przewodniczący Rady poprosił o
wyjaśnienie pisma Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie
rozwiązywania z pielęgniarkami umów o pracę i zatrudniania na podstawie umów cywilno-
prawnych. Dyrektor wyjaśnił, że te nowoczesne formy zatrudnienia pielęgniarek wpłyną
na jakość świadczonych usług oraz poprawę warunków zatrudnienia grupy pielęgniarek, a
efekty będą widoczne w przyszłości.

Informację o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie przedstawił
Dyrektor Zbigniew Juzak. Informacja stanowi załącznik protokołu. Dyrektor PUP
poinformował, że istnieją duże możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych jako
stażystów, ale brak chętnych.

Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świerczowie, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz KGW

omawiana była na posiedzeniu Komisji Społecznej. Komisja pozytywnie zaopiniowała
przedstawione materiały, nie wnosząc żadnych uwag i poprawek.



Wójt przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami. W okresie tym
wydane zostały m.in. zarządzenia dotyczące zmian w budżecie gminy oraz zmian
między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

a I Uchwałę Nr XXXIV /230/2010 z dnia 22 kwietnia 201 Or w sprawie zmian
w budżecie gminy w 2010 roku omówiła Skarbnik Gminy ,przewodniczący przedstawił

uchwałę ,za uchwałą głosowało 15 radnych ,głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie
było.

b I Uchwałę Nr XXXIV /231/2010 z dnia 22 kwietnia 201 Or w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej ,na którą składa się działka
nr 222/2 położona we wsi Świerczów stanowiącej własność mienia gminy omówił Wójt

informując, że projekt sprzedaży ndzikiego wysypiskd' przedstawiony był na wspólnym
posiedzeniu komisji rady i został pozytywnie zaopiniowany. Po sporządzeniu wyceny
przez biegłego działka zostanie wystawiona do przetargu. Przewodniczący przedstawił
uchwałę ,za uchwałą głosowało 15 radnych ,głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie
było.

c I Uchwałę Nr XXXIV 1232/2010 z dnia 22 kwietnia w sprawie przyjęcia zmiany
Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu omówił Wójt Gminy .Zmiana polega na
wycofaniu ze związku 2 gmin. Przewodniczący przedstawił uchwałę ,za uchwałą
głosowało 15 radnych ,głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie było.

d I Uchwałę Nr XXXIV 1233/2010 z dnia 22 kwietnia 201 Or w sprawie zaopiniowania
sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
z tego tytułu omówił przewodniczący. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
zostało pozytywnie zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Komisja
Rewizyjna przedstawiła po przeprowadzonych kontrolach swój wniosek w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący Rady
przedstawił Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 kwietnia 2010
roku Nr 74/2010 w sprawie pozytywnej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Świerczów
z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2009 rok oraz Uchwałę Nr 186/2010
w sprawie pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za
2009 rok. Za uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu
głosowało 15 radnych ,głosów wstrzymujących i głosów przeciw nie było.

e I Uchwałę Nr XXXIV 1234/2010 z dnia 22 kwietnia 201 Or w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Namysłowie omówił Wójt.
Przewodniczący przedstawił uchwałę ,za uchwałą głosowało 15 radnych ,głosów
wstrzymujących i głosów przeciw nie było.



Sołtys wsi Adam Janas stwierdził, że nie ma żadnej odpowiedzi w sprawie dalszych prac
po scaleniu .JeŻeli w m-cu maju nie będzie odpowiedzi z Ministerstwa to należy
zawiadomić telewizję w celu nagłośnienia sprawy braku środków na prace po
przeprowadzonych scaleniach .
Na tym obrady sesji zakończono, protokółowała :Teresa Cieplik- Kierownik USC.


