
Protokół Nr V/201O
z Sesji Rady Gminy w Świercz owi e

z dnia 29 marca 2011 r.

Obrady sesji ot\Norzył przewodniczący Rady Wiesław Ciepliki witając radnych
i zaproszonych gości, a szczególnie nowo wybranych sołtysów. W obradach
uczestniczyło 15 radnych,( stan ustawowy 15) co stanowi quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Interpelacje radnych
3. Informacja nt. działalności Wydziału Dróg Powiatowych w Namysłowie.
4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat

bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Świerczów.
5. Informacja o działalności spółki "EKOWOD".
6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie.
7. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
8. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.

c) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Świerczów na rok 2012
środków stanowiących fundusz sołecki,

d) Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach pomocy - wyprzedzające
finansowanie,

e) Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

f) Zgłoszenia kandydata Gminy Świerczów do Powiatowej Rady zatrudnienia w
Namysłowi e,

g) Uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2011 - 2013 dla Zakładu Wodociągów i
Usług Komunalnych "EKaWOD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Namysłowie,



i) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części,

j) uzgodnienia funkcji handlowej terenu ,oznaczonego A/AG w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Swierczów działka nr 498/8 we wsi Swierczów,

k) pozbawienia kategorii drogi gminnej na terenie gminy Swierczów.

Porządek obrad został przegłosowany, za przyjęciem głosowało 15 radnych. Porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie.

Informacja nt. działalności Wydziału Dróg Powiatowych była ujęta w programie
poprzedniej sesji. W związku z tym, że nikt ze Starostwa nie przybył została wpisana do
porządku obrad kolejnej sesji. Po raz drugi nie przyjechał Kierownik Wydziału Dróg, mimo
że wcześniej potwierdził swój udział w sesji.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie przedstawił
informacje na temat bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Swierczów. Strażacy
z jednostek OSP z terenu gminy Świerczów i z KPPSP w Namysłowie brali udział nie
tylko w akcjach pożarniczych ale także w usuwaniu skutków podtopień na terenie gminy
Swierczów i gmin sąsiednich. Poruszył problemy jakie są w Ochotniczych Strażach
Pc~arnych - brak przeszkolonych kierowców, brak sprzętu, niektóre remizy wymagają
remontów.

Pan Artur Masiowski - Prezes spółki "EKOWOD" przedstawił informację o działalności
spółki ze szczególnym uwzględnieniem omówienia uchwał:
- uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i
Kanalizacyjnych na lata 201'1-20-13 dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
"EKOWOO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie,



Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń \l\/odociągowy~h i Kanalizacyjnych na lata 2011-
2013 obejmuje między innymi: modernizaCję SUW w Sw!erczowie odwiert studni w
SWierczowie, budowę tranzytu wodociągowego Siedlice - Bielice- Bąkowice,
modernizację przyłączy i sieci wodociągowej na terenie gminy Swierczów, modernizację
urządzeń pomiarowych (vłYmiana wodomierzy), budowę tranzytu kanalizacji sanitarnej
Miodary - Jastrzębie, budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biestrzykowice,
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 1v110dary.

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej została przedstawiona
na Komisji Społecznej i Pani Mana Kujawa - Przewodnicząca komisji przedstawiła
pozytywną opinię w tej sprawie.

Protokół obrad z poprzedniej sesji wyłożony był do wglądu Vi Biurze Rady. Radni nie
wniesli uwag do protokółu. Protokoł obrad z ostatniej sesji przyjęty został przez
głosowanie, za przyjęciem głosowało 15 radnych. Protokół przyjęty został jednogłośnie.

Wójt Gminy pani Barbara Bednarz złożyła informację z działalności VI okresie miedzy
sesjami. Wydanych zostało 6 zarządzeń dotyczących : przekazania kierownikom
jednostek organizacyjnych Gminy Świerczów uprawnień do dokonywania zmian w planie
wydatków bieżących, zmiany zarządzenia Nr 218/20'j O'Wójta Gminy Świerczów z dnia 14
października 2010 r. w sprawie Regulaminu przeprO\Jvadzania kontroli zarządczej VI

urzędzie Gminy w Swierczowie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy, powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dokonania
określonych zmian w budżecie gminy, wyznaczenia pracovmików Urzędu Gminy do
udzielania sołtysom pomocy w przygotowaniu i organizacji zebrań oraz kontaktu z
sołtysami, ustalenia procedur zatwierdzania arkuszy organizacji pracy szkoły j

przedszkola, prowadzonych przez gminę ~wlerGzow.

Przewodniczący ogłosił 15 min. przel\lVę. Po przerwie pizystąpiono do omawiania
projektów uchwał i do głosowania. Obrady opuścił radny Bogusław Baj, stan radnych
zmniejszył się do 14 radnych.

a) Uchwałę Nr V/24/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku omówiła
Skarbnik Gminy J przewodniczący przedstawił uchwałę .Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych- uchwała przeszła jednogłośnie.



b) Uchwałę Nr V/25/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
omowiła Skarbnik Gminy, przewodniczący przedstawił UChW8~ .28 przyj~ciom
uchwały głosowało 14 radnych- uchv/ała przeszła jednogłośnie.

c) Uchwałę Nr V/26/2011 \fi sprav'I'ie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie
Gminy Swierczow na rok 2012 srodków stanowiących fundusz sołecki - omówiła
Skarbnik Gminy, przewodniczący przedstawił uchwałę. Za wyrażeniem zgody i
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych - uchwała przeszła jednogłośnie.

Radna Krystyna Justyńska opuściła obrady. Stan radnych zmniejszył się do 13
radnych.

d) Uchwałę Nr V/27'2011 Vi sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w
VVojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i gospodarki Wodnej w Opolu w
ramach pomocy - wyprzedzające finansowanie omówiła Skarbnik Gminy l

przewodniczący przedstawił uchwałę· Za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych - uchwała przeszła jednogłośnie.
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Wojevvódzkirn runou:5zu Ochrony Środowiska j Gospodarki Wodnej w Opolu
omówiła Skarbnik Gminy, przewodniczący przedstawił uchwałę .Za przyjęciem
uchwały głosowało i3 radnych- uchwała przeszła jednogłosnie.

f) Uchwałę Nr V129/2011 w sprawIE: zgłoszenia kandydata Gminy Swierczów do
Powiatowe! Rady ?atrurlnipnia w Namysłowie omówiła Wójt Gminy,
przev/odniczący przedstawił uchwałę. Za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych- uchwała przeszła jednogłośnie.

g) Uchwałę Nr V/30/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju j
Modernizacji Urządzeń \lVodnych i Kanalizacyjnych na lata 2011-2013 dla Zakładu
Wodociągów i Usług KOf\,1Uf\JALNYCH "EKOWaD" SPÓŁKA z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOSClA W NAMYSŁOWI E omówił Prezes Artur Masiowski. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych- uchwała przeszła jednogłośnie.

h) Uchwałę Nr V/31/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę omówił Prezes Artur Masiowski, przewodniczący przedstawił uchwałę .Za
przyjęciem uchwały głosovvało 13 radnych- uchwała przeszła jednogłośnie.

i) Uchwałę Nr V/32/2011 w spr3wie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
I spalarni zwłok zwierzęcych i ich części omówił Kier. Michał Hnat, przewodniczący
przedstawił uchwałę . Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych- uchwała
przeszła jednogłośnie.



j) Uchwałę Nr V/33/2011 w sprawie uzgodnienia funkcji handlowej terenu
oznaczonego AlAG w mIejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Swierczów działka nr 498/8 v/cSvlierczó\v, oi11ó'NiłKier. Michał Hnat,
przewodniczący przedstawił uchwałę .la przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych- uchwała przeszła jednogłośnie.

k) Uchwałę Nr V/34/2011 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej na terenie
gminy Swierczów omówił Kier. Michał Hnat, przewodniczący przedstawił uchwałę .la
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych~ uchwała przeszła jednogłośnie.

1. Głos zabrał radny Roman Żołnowski - Rada Gminy z dużym zaniepokojeniem
patrzy na działalność Wydziału Dróg Powiatowych \IV Namysłowie, po raz drugi nikt
ze Starostwa nie przyjechał aby przedstawić informację z dziablności tegoż
Wydziału. Należy skierować pismo do Starosty ViI sprawie wyjaśnienia zaistniałej
sytuacji.

2. Pan Roman Żołnowski - co z dzikim wysypiskiem w Swierczowie, naprawa
przystanku w Swierczowie.
Pani Wójt - przystanki na terenie gminy będą sukcesYWnie remontowane.

3. Pan Arkadiusz Grzybek poruszył sprawę hydrantów- odmalować żeby były
widoczne.
Czy został rozstrzygnięty przetarg na budowę kanalizacji w Swierczowie i dlaczego
nie były wymagane referencje od firm.
Pan Hnat - po zasięgnięciu op:. ,;, z. innych gmin i z EKO\/VOOU odstąpiliśmy od
referencji ponieważ podraża to inwestyCję i wykluczy firmy. które nigdy wcześniej
nie robiły kanalizacji, a mogą być cenowo atrakcyjne i mogą dobrze wykonać
zadanie. Referencje nie są warunkiem koniecznym, kióry musi być spełniony.
Wymagaliśmy natomiast dużo więcej innych dokumentów niż przewiduje ustawa.

4. Radny Andrzej Hrycyszyn - kiedy będzie spotkanie IN sprawie spółek ~"lodnych?
Pani Wójt - temat spółek wodnych został wstępnie omówiony na zebraniach
wyborczych sołtysów, natomiast w poszczególnych miejscowościach odbędą się
zebrania poświęcone utworzeniu spółek wodnych,

5. Pan Hnat poinformował o tym, że 1 kwietnia rozpoczyna się spis powszechny i
będzie trwać do końca czerwca. Rozdał plakaty i ulotki informacyjne.

6. Pani Wójt powiadomiła o tym, że w dniach 4 i 5 kwietnia na terenie gminy
Swierczó"vvbędą zbierane odpady wielko gabarytowe. Będzie to zbiórka nie
odpłatna.




