
Protokół Nr VIII I 2011
z Sesji Rady Gminy w Świercz owie

z dnia 30 czerwca 2011 r.

Obrady sesji otv/orzył przewodniczący Rady Wiesław Ciepliki witając
zaproszonych gości, radnych, sołtysów, Wójta Gminy, kadrę kierowniczą urzędu
i kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych. W obradach
uczestniczyło 14 radnych,( 1 radny Gienieczko Andrzej nieobecny usprawiedliwiony) co
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad :

4. Informacje o stanie bezpieczeństwa w Gminie Swierczów Komendanta Powiatowej
Policji w NamysłowJe.

5. Informacje o stanie bezpieczeństwa w Gminie Swierczów :
- Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- Powiatowego Lekarza Weterynarii.

6. Informacja o działalności podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Swierczów.

7. Informacja nt.wykorzystania środków unijnych przez Gminę Swierczów za 2010 rok.

Ustanowienia tytułów" Honorowy Obywatel Gminy Swierczów" lub "Zasłużony dla
Gminy 5wierczów" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania
tych tytułów,

b) zmiany uchwały Nr V1I/49/20-1 -1 Rady Gminy w Swierczowie z dnia 23 maja 20-1 -1r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone
przez Gminę Swierczów,

c) wystąpienia Gminy Swierczów z Związku Gmin Rzeczypospolitej Polskiej,



e) ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Swierczów w Spółce zo.o.
Zakład Wodociąg6w i Usług KomLmalnych "EKOWOD" z siedzibą w Namysłowie,

g) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Swierczów za 2010 rok,

h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Swierczówza 20-10 rok wraz 7P,

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Swiercz6w za 2010 rok,

j) wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących
własność Gminy Swierczów.

Porządek obrad został przegłosowany, za przyjęciem głosowało 14 radnych. Porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie.

Radny Roman Zołnowski poprosił o krótka informacje z postępu prac przy
kanalizacji.Zgłosił ,że mieszkańcy zgłaszają utrudnienia związane z blokowaniem
wjazd6w podczas wykonywania prac.Następnie poruszył sprawę wykorzystania
zdejmowanej warstwy asfaltu na łatanie dziur oraz parking przy cmentarzu.W6jt
poinformowała,że postępy prac omawiane są na radzie budowy na bieżąco,wystąpiły
pewne trudności związane z wysokim poziomem wód gruntowych.Blokowanie wjazdów
jest konieczne na czas wykonywania prac inwestycyjnych i nie może firma pozwolić sobie
na przestoje ze względu na żniwa. Wszystkie sprawy dotyczące czasowych wyłączeń są
uzgadniane z właścicielami posesji .

Informacja o działalności stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej" Opolszczyzna" nie
została przedstawiona.Przedstawiciel stowarzyszenie poinformował Przewodniczącego
rady,ze obecnie trwa nabór projekiów i nie ma możliwości uczestnictwa w sesji.

Informację o stanie bezpieczeństwa w Gminie Swierczów złożył Komendant Powiatowej
Policji w Namysłowie. Nadkomisarz Wijciech ALlgustynek,kt6ry na wstępie zaproponował
aby temat stanu bezpieczeństwa ująć w obradach sesji w I kwartale.Nadkomisarz
stwierdził,że gmina nasza należy do jednej z bezpieczniejszych gmin w
powiecie.Najwięcej bo 80 było interwencji domowych ,8 zdarzeń drogowych i 28 zdarzeń
przestępczych.



Informację o stanie bezpieczeństwa w Gminie Swierczów złożyli. pani Sozena
Korczowska-Kułakowska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Namysłowie oraz pan Andrzej Malawski Powiatowy Lekarz Weterynarii. Informacja
Sanepid-u stanowi załącznik protokołu.

Informację o działalności podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Swierczów złożył
podinspektor Witold ŻurkowskLRadna Maria Kujawa zapytała czy nowy system rejestracji
działalności gospodarczej dotyczy firm nowozakładanych czy dotyczy wszystkich.Dotyczy
to firm zakładanych po raz pierwszy natomiast w system można wprowadzić wszystkie
firmy po założeniu profilu zaufania właściciela lub wprowadzeniu podpisu
elektronicznego.

Informację nt.wykorzystania środków unijnych przez Gminę Swierczów za 2010 rok
przedstawił Łukasz Gienieczko.
Radna Maria Kujawa zapytała o projekt na świetlice wiejską w Dąbrowie.Projekt ten
znalazł się w grupie 80 wniosków poprawionych i w m-cu lipcu zostanie ustalona lista
rankingowa.

Przewodniczący poinformował,że protokół obrad z poprzedniej sesji wyłożony był do
wglądu w Biurze Rady oraz zamieszczony na stronie internetowej UG. Nie wniesiono
uwag do protokołu.za przyjęciem protokołu obrad z VI! sesji Rady Gminy głosowało 14
radnych, protokół przyjęto jednogłośnie.

Wójt Gminy pani Barbara Bednarz złożyła informacje z działalności w okresie miedzy
sesjami. W okresie tym wydane zostały zarządzenia dotyczące zmian w budżecie.
przekazania spra\vozdania finansowego, ustalania terminu składania wniosków
o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
W okresie miedzy sesjami odbyły się negocjacje w sprawie umowy pożyczkowej na
kanalizację, spotkanie w sprawie organizacji dożynek gminnych, spotkanie z
mieszkańcami budynków w Starościnie w sprawie drobnych remontów i napraw
zajmowanych lokali, które stanowią własność gminy. \Nłaściciel Pałacu firma ZARMEN
miała wykupić mieszkańcom mieszkania, sprawa ta ucichła natomiast budynki znajdują
się w tragicznym stanie i koszty remontu są bardzo wysokie. Rozważana jest możliwość
przekwaterowania rodzin do budynku w Swierczowie nad pomieszczeniami zajmowanymi
przez OSP oraz w Bąkowicach. Pod koniec czerwca odbyły się zawody strażackie w
Dąbrowie.



a) Uchwałę Nr VIII/50/2011 w sprawie ustanowienia tytułów" Honorowy Obywatel
Gminy Swiercz6w" lub ,,zasłużony dla Gminy Swiercz6w" oraz przyjęcia regulaminu

zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów omówiła Sekretarz. Przewodniczący
przedstawił uchwałę, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

b) Uchwałę Nr VIII/51/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2011 Rady Gminy w
Swierczowie z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Swierczów omówiła
Sekretarz. Przewodniczący przedstawił uchwałę, uchwała przyjęta została
jednogłośn ie.

c) Uchwałę Nr VIII/52/2011 w sprawie wystąpienia Gminy Swierczów z Związku Gmin
Rzeczypospolitej Polskiej omówiła Sekretarz. Przewodniczący przedstawił uchwałę,
uchwała przyjęta została jednogłośnie.

d) Uchwałę Nr VIII/53/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na
ławnik6w om6wiła Teresa Cieplik, przewodniczący przedstawił uchwałę, uchwała
przyjęta została jednogłośnie.

e) Uchwałę Nr VIl1l54/2011 'oN sprawie u:;)tanowienia zastawu rejestrowego na udziałach
Gminy Swiercz6w w Spółce zo,o .zakład V\lodociąg6w i Usług Komunalnych
"EKOWOD" z siedzibą w Namysłowie omówiła Skarbnik ,przewodniczący przedstav 1ł
uchwałę, uchwała przyjęta została jednogłośnie.
Radny Grzegorz Paduch zapytał dlaczego jako gmina robimy odcinek tranzytowy do
Swierczowa przecież jest to projekt EKOWOO-u i oddaliśmy tam nasz wkład w
postaci majątku, a teraz sami wykonujemy ten odcinek, Właścicielem będzie
EKOWOO i oni jako spółka powinni to zrobić we własnym zakresie. Wójt wyjaśniła ,ze
gmina będzie właścicielem przez 5 lat natomiast potem przekG!zane to zostanie do
EKOWOO-u. Realizujemy 2 projekt z funduszu "Sp6jności" w Swierczowie i musimy
połączyć zadanie tranzytem Gmina zakupuje tylko materiały natomiast EKOWOD
wykonuje przyłącz.

f) Uchwałę Nr VIII/55/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy omówiła Skarbnik,
przewodniczący przedstawił uchwałę, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

g) Uchwałę Nr V111I56/201'jw sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy
Świerczów za 2010 rok omówiła Skarbnik. Przewodniczący przedstawił uchwałę,
uchwała przyjęta została jednogłośnie.

h) Uchwała Nr VIII/57/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Swiercz6w za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Swierczów za 2010 rok omawiana była na posiedzeniach komisji rady.
Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z budżetu za 2010 rok. Przewodniczący przedstawił uchwałę, uchwała
przyjęta została jednogłośnie.



i) Uchwała Nr V11I/S8/2011w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2010 rok omawiana była na posiedzeniu komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady przedstawił pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu nt. wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy. Przewodniczący przedstawił uchwałę, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

j) Uchwałę Nr VIII/59/2011 w sprawie wyrażenia z~ody na oddanie w trwały zarząd
nieruchomości stanowiących własność Gminy Swierczów omówiła Wójt Gmil"lY.
Przewodniczący przedstawił uchwałę, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

Sołtys wsi Miejsce Mariusz Herman poruszył sprawę spółek wodnych- Wójt stwierdziła ,że
oczekuje na propozycje zebrań w tej sprawie. W sprawie ogrodzenia placu zabaw
odpo\viedź została udzielona, ale zostanie to sprawdzone.
Radna Baj Małgorzata zgłosiła potrzebę wymiany kręgów na mostku przy wjeździe do
posesji Michalskiej oraz uszkodzoną lipę zagrażającą bezpieczeństwu. Wójt
poinformowała, że zrobi rozpoznanie czy są kręgi i wówczas zostaną wymienione,
natomiast sprawa wycięcia lipy zostanie zbadana.
Sołtys wsi Swierczów poruszył sprawę zgłaszania kandydató\N na ławnikó\il.Uzyskał
odpowiedź, że termin zgłaszania kandydatów został wyznaczony do końca czelWca, na
stronie internetowej znajduje się informacja co do \Nymagań i trybu zgłaszania oraz wzory
druków wymaganych do zgłoszenia kandydatów.
Radny Grzegorz Paduch zapytał czy przepusty z dróg polnych na drogę powiatową
będą wykonane. Sołtys wsi Adam Janas uzupełnił, że był \/II tej sprawie w Starostwie i nic
nie zostało zrobione. Pismo w sprawie zorganizowania spotkania w tej sprawie zostanie
wysłane do Starostwa i podpisane przez Przewodniczącego Rady ..
Dziury na ulicy Podhalańskiej zostaną połatane i inne wcześniej zgłoszone. Droga
Biestrzykowice- Dąbrowa również będzie łatana.

Na tym obrady sesji zakończono, protokółowała: Teresa Cieplik -Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego.


