
Protokół Nr IX12011
z Sesji Rady Gminy w Świercz owie

z dnia 29 września 2011 roku

Obrady sesji otworzył przewodniczący· Rady Więsław Ciepliki witając
zaproszonych gości, radnych, sołtysów, Wójta Gminy, kadrę kierowniczą urzędu
i kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych. W obradach
uczestniczyło 15 radnych,co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący zwrócił się do radnych o wprowadzenie d o
porządku obrad uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.Projekt
uchwały omawiany był na posiedzeniu wsp6lnym komisji rady.Wniosek przyjęty został
jednogłośnie. Po wprowadzeniu zmiany porządek obrad przedstawia się następująco:

4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.

a) przyjęcia zmiany Statutu 'ZwiązkuGmm Śląska Opolskiego w Opolu,

b) udzielenia pomocy finansowej Gminie Namysłów na realizację zadania
pualiBŻnego. ~wsp6łfinansO'Nal'lieproW'2lozenia Środowiskowego Domu
Samopomoey w Namysłowie,

c) zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Namysłów realizacji
zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w ramach indywidualnych
lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych,
które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie,

e) poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,

f) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie ,



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

Radny Roman Żołnowski poruszył sprawę chodnika przy drodze wojew6dzkiej w
Swierczowie w stronę cmentarza. W6jt poinformowała, że pismo w tej sprawie zostało
przesłane i dotyczy budowy chodnika w Miejscu ,Swierczowie i Biestrzykowicach. Po
otrzymaniu odpowiedzi radni zostaną poinformowani o sposobie załatwienia.
Drugą sprawą poruszoną przez radnego Romana ,Żołnowskiego była sprawa wagi przy
drodze powiatowej obietnice w tej sprawie były składane na sesji i czy coś więcej
wiadomo w tej sprawie. Wójt poinformowała, że obok zakładu fryzjerskiego będzie
wydzielony pas 4Ox4 i sprawa zostanie sfinalizowana.
Radny Grzegorz Paduch poruszył sprawę dziur na ulicy Podhalańskiej i Kościelnej były
zapewnienia, że zostanie to zrobione. Wójt poinformowała, że dziury zostaną połatane
natomiast nie mamy w tej chwili masy bitumicznej.
Radna Krystyna Justyńska zgłosiła wyrównanie odcinka około 100m na drodze ze
Starościna do Pieczyska przy mostku. Wójt poinformowała,że cały ten odcinek wymaga
remontu ale dziura ze względu na bezpieczeństwo będzie zasypana.

Informację o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Namysłowie przedstawił Naczelnik Stanisław Paduch.
Radna Maria Kujawa zapytała czy są dopłaty dla pszczelarzy. Naczelnikpoinformował,że
Agencja nie przewiduje dopłat do pszczelarzy.
Sołtys wsi ·Idczk Zdzisław poprosił o wyjaśnienie sprawy różnic w powierzchniach działek
zapisanych w ewidencji gruntów i pomiarami wykonanymi przez Agencję. Naczelnik
poinformował,że po wykonanych pomiarach występują różnice i Agencja przekazuje wraz
z wnioskiem o dopłaty tzw."Kartę informacyjną" ,według której należy sporządzać wnioski.
Jeżeli po pomiarze geodezyjnym występuje niezgodność to należy po przedstawieniu
dokumentacji odwołać się od decyzji.

Przewodniczący poinformował,że protok6ł 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 VIII sesji Rady Gminy głosowało 15
radnych, protok6ł przyjęto jednogło~nie.



Wójt przedstawiła informację z działalności w okresie między sesjami, poinformowała
również ,że będzie przeprowadzony remont świetlicy w Dąbrowie W dniu dzisiejszym
podpisana zostanie umowa .
W okresie między sesjami podejmowane były zarządzenia od Nr 36 - 51 dotyczące
między innymi: korekty sprawozdania z wynagrodzeń nauczycieli, zmian w budżecie
gminy, wyznaczenia miejsc na wywieszanie obwieszczeń, stawki czynszu za 1m2

powierzchni użytkowej lokalu i stawek czynszu za dzierżawę, przedłużenie powierzenia
stanowiska dyrektora szkoły
w Bąkowicach, wyznaczenia OKW dla głosowania korespondencyjnego,numerów i granic
obwod6w,powołania OKW i ustanowienie pełnomocnika ds. wybor6w oraz
przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Iznbie Obrachunkowej informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.
W dniu 23.09.2011 r odbyła się ważna debata publiczna dotycząca studium uwarunkowań
planu zagospodarowania przestrzennego i ani radni ani sołtysi nie wzięli udziału
w debacie, a są to sprawy ważne dla gminy.
Sołtys wsi Świerczów Zdzisław Idczak , radny Roman Żołnowski oraz radni z Dąbrowy
Maria Kujawam i Grzegorz Paduch stwierdzili, że nie wiedzieli o debacie. Radny Grzegorz
Paduch zgłosił ,aby wszystkie informacje ważne dla mieszkańców zostały umieszczane
na stronie internetowej w zakładce ogłoszenia w formie zrozumiałej i czytelnej dla
mieszkańc6w . Wójt wyjaśniła ,że sołtysi otrzymali w tej sprawie obwieszczenia,
dodatkowo zawiadomienia przekazane zostały do odczytania w kościołach oraz
zamieszczone w BIP.W6jt pokazała radnym stronę internetową urzędu i zamieszczone
obwieszczenie

Do p-tu 6.

a) Uchwała Nr IXl60/2011 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska
Opolskiego w Opolu omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy,
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych- uchwała przeszła jednogłośnie.

b). Uchwała Nr IXl61/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Namysłów na realizację zadania publicznego - współfinansowanie prowadzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie omawiana była na
wsp61nym posiedzeniu komisji rady gminy. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych- uchwała przeszła jednogłośnie.

c) Uchwała Nr IXl62/2011 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego
powierzenia Gminie Namysł6wrealizacji zadania publicznego polegającego na
świadczeniu usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów
samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, które zapewnia Środowiskowy
Dom Samopomocy w Namysłowie omawiana była na wspólnym posiedzeniu
komisji rady gminy.Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych- uchwała przeszła
jednogłośnie.

d) Uchwała Nr IX/63/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku
omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych- uchwała przeszła jednogłośnie.



Uchwała Nr IX/64/2011 w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów
i określenia wynagrodzenia za inkaso omawiana była na wspólnym posiedzeniu
komisji rady gminy. Za przyjęciem uchwały głosowało ~15radnych- uchwała

przeszła jednogłośnie. '

Uchwała Nr IX/65/2011 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w'Świerczowieomawianabyłana wspólnym posiedzeniu komisji rady
Gminy. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych- uchwała przeszła
jednogłośnie.

Uchwała Nr IX/66/2011 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dąbrowie omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji rady
Gminy.Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych- uchwała przeszła
jednogłośnie.

Uchwała Nr IX/67/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych- uchwała przeszła jednogłośnie.

Do p-tu 7.

Sołtys wsi Świerczów Zdzisław Idczak zapytał czy możnaby zakupić tablicę informacyjną
podobną do tej,która znajduje się na krzyżówce ponieważ jest duża ,czytelna i ładna. Wójt
poinformowała,że są sprawy dużo ważniejsze niż zakup nowych tablic ogłoszeń.Sołtys
poprosił również o wyjaśnienie uchwały w sprawie Domu Pomocy Społecznej.Wójt
wyjaśniła ,ze chodzi o przekazanie środków finansowych za uczestnictwo w zajęciach
pensjonariuszy z terenu naszej gminy.
Radny Arkadiusz Grzybek zgłosił naprawę zbiornika retencyjnego przy rondzie oraz
remont drogi przy ulicy Kąty czy będzie to kliniec czy asfalt.Lepiej zrobić asfalt tak żeby
dwa razy nie robić tej samej drogi.Wójt poinformowała, że projekt przewiduje
pfZYV!'róceniedo stanu pierwotnego w przyszłości drogę tą będziemy chcieli zrobić z tzw.
"schetynówek ".Wystąpiły trudności na drodze przy ul.Brzeskiej,40 lecia i Szkolnej,
zrobiono dodatkowe ekspertyzy, zerwano asfalt przy Krętej, na Folwarcznej ułożono źle
krawężniki.Wszystkie usterki są usuwane są i na bieżąco i poprawiane.
Sołtys wsi Dabrowa Adam Janas zwrócił się z prośbą do radnych powiatowych w sprawie
dodatkowych korytek odprowadzających wodę od zabudowań Raczka i Sereugi
ponieważ gospodarstwa te będą zalewane wodą.
Radna Maria Kujawa zgłosiła zasypany mostek do Dziekana oraz uszkodzony mostek
u Piechury oraz koło Wielgosa rura wyżej od rowu, zasypany rów między Nalepą a
Białasem.Radny powiatowy Cezary Zając stwierdził,że wszystko to będzie
uporządkowane.

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


