
Protokół Nr XVIII / 2012 

z Sesji Rady Gminy w Świerczowie 

z dnia 6 listopada 2012 roku 

Obrady sesji otworzył Przewodniczącego Rady Cieplik Wiesław witając radnych , sołtysów, Wójta Gminy , 
kadrę kierowniczą urzędu , kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych ,przedstawicieli 
Izby Rolniczej. 

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

Porządek obrad sesji : 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Interpelacje radnych. 

3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji. 

4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świerczów. 

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 

6. Informacja nt. oświadczeń majątkowych. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie : 

a) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów na lata 2012-2032”, 

b) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2012- 2020, 

c) zgłoszenia kandydata Gminy Świerczów do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie, 

d) zmiany uchwały w sprawie przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych ze środków 
stanowiących dochody własne gminy z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, 

e) obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na 
rok 2013, 

f) określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2013 rok, 

g) zmian w budżecie gminy w 2012 roku, 

h) programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2013 rok, 

i) zmiany uchwały Nr XIII/96/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zasad 
i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Świerczów, nie 
stanowiące wyłącznej własności gminy. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, porządek został przyjęty jednogłośnie. 

Do p-tu 2. 

Interpelacje radnych. 

Radny Roman Żołnowski poruszył sprawę przepustu obok posesji Rogalskiego 

w Świerczowie. Wójt wyjaśniła, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w tej sprawie Pan Wąsik dokonał 
ekspertyzy i określił przekrój przepustu o średnicy 1000 lub przejście akumulatorowe. Starosta zapewnił, że 
zostanie to uwzględnione do wykonania w przyszłym roku. Radny poruszył również dokończenie inwestycji 
drogi powiatowej tj. II etapu od ronda do Mąkoszyc. Zwrócił się z prośbą ,aby przy realizacji II etapu tej drogi 
Starostwo dokonało przełożenia kostki brukowej od nowa mając na uwadze ,że jest to odcinek drogi ujęty jako 
zabytek. Skoro wszystkie poprawki nie przynoszą żadnych efektów i na tym odcinku nie można położyć asfaltu 
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należy ten odcinek drogi przywrócić do stanu pierwotnego poprzez przełożenie kostki- takie prace wykonywane 
są już w Namysłowie. Wójt poinformowała, że Starostwo ujęło drugi etap inwestycji drogi w Świerczowie po 
otrzymaniu przez Starostwo środków ze „ Schetynówek”. Radny Powiatu Cezary Zając potwierdził informację 
ujęcia II etapu inwestycji w planie budżetu na przyszły rok. Radny Roman Żołnowski poprosił, aby przebudowę 
odcinka drogi z kostki /przełożenie kostki / przekazać jako wniosek do Starostwa. Radny poruszył również 
sprawę przepustu wykonanego z cegły przy dawnym sklepie z narzędziami. Radny Roman Gałka poinformował 
o niebezpiecznej dziurze na końcu Świerczowa. 

Radny Arkadiusz Grzybek poruszył sprawę remontu ulicy Kąty- Wójt poinformowała, że projekt zostanie 
opracowany do końca roku , przewiduje się wykonanie kostki z polbruku. 

Radny zapytał również o remont GOK-u oraz malowanie dużej Sali i stwierdził, że można by wypożyczać 
salę na różnego rodzaju imprezy komercyjne i byłby dochód. Sołtys wsi Zdzisław Idczak zwrócił się również 
z prośbą w tej sprawie. Wójt wyjaśniła, że remont GOK-u to bardzo kosztowna inwestycja i oczekujemy na 
pozyskanie środków w ramach dużego projektu. Gminy nie stać na tak poważną inwestycję i radni o tym 
wiedzą. Jeżeli mieszkańcy Świerczowa wykażą własną inicjatywę pomalowania Sali to gmina zakupi farby za 
kwotę 1000,00 zł. Radny Arkadiusz Grzybek poruszył sprawę godzin otwarcia biblioteki, która powinna być 
czynna po godzinach pracy urzędu, ponieważ pracujący zawodowo nie mają możliwości korzystania 
z biblioteki. 

Wójt poinformowała, że dwa razy w tygodniu biblioteka jest czynna w godzinach popołudniowych. 

Radny Bogdan Wojtowicz zwrócił się z prośbą o załatanie dziury przy wjeździe na suszarnię w Miodarach 
ponieważ zagraża bezpieczeństwu. Radny Roman Gałka przekazał prośbę mieszkańców wsi Bielice o wycięcie 
odrostów z akacji oraz wykonanie odcinka drogi do mostu w kierunku Bielic. 

Sołtys wsi Dąbrowa Adam Janas poruszył sprawę wycinki drzew przy drodze z Dąbrowy do Zbicy. Zasypane 
śniegiem drzewa pochylają się na drogę i zagrażają bezpieczeństwu. 

Sołtys stwierdził również ,że radni Świerczowa mają tylko żądania i nic nie robią we własnym zakresie. 

Radna Krystyna Justyńska zgłosiła ,że znak przy wjeździe do Starościna został przewrócony, w Dąbrowie 
leży w rowie , w Świerczowie leży na poboczu przy posesji Pani Woźniak. Wszystkie te zgłoszenia zostaną 
przekazane do Starostwa. 

Do p-tu 3. 

Protokół obrad z poprzedniej sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz zamieszczony na stronie 
internetowej UG. Radny Roman Żołnowski zwrócił uwagę na przejęzyczenie zapisu w p-cie 9 protokołu 
dotyczącego odbioru drogi powiatowej , zamiast wyrazów „ po zwodociągowaniu wsi” winno być „ po 
kanalizacji”. Protokół przyjęto z poprawką. Za przyjęciem protokołu obrad z XVII sesji Rady Gminy głosowało 
15 radnych, protokół przyjęto jednogłośnie. 

Do p-tu 4. 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świerczów omówiona została na wspólnym posiedzeniu 
komisji rady. Nie wniesiono uwag do przedstawionej informacji. 

Do p-tu 5. 

Wójt Gminy złożyła informację z działalności w okresie między sesjami. W okresie tym wydane zostały 
zarządzenia od Nr 154 do Nr 169.Zarzadzenia te dotyczyły podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości, zmian w budżecie, zaciągnięcia długoterminowego kredytu, udzielenia pożyczki 
krótkoterminowej dla instytucji kultury, upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów i wykreśleń 
w rejestrze instytucji kultury, ogłoszenia ustnego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność gminy Świerczów, ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, powołanie komisji odbioru robót inwestycyjnych 
pn.”Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa’, oraz komisji odbioru robót pn.”Rozbudowa 
z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa”, dokonania określonych zmian 
w budżecie gminy , powołanie komisji odbioru robót inwestycji pn.”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Bąkowice. 

Do p-tu 6. 

Przewodniczący Rady złożył informację z analizy oświadczeń majątkowych. Informacja 
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stanowi załącznik protokołu. 

Do p-tu 7. 

Podjęcie uchwał w sprawie : 

a) Uchwała Nr XVIII/143/2012 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Świerczów na lata 2012-2032”,.Radny Roman Żołnowski złożył formalny wniosek w sprawie 
przełożenia głosowania nad uchwałą na następnej sesji ponieważ w wykazie nie ujęto wszystkich budynków 
i wymienił 2 budynki u swojej teściowej, budynek Szopy Kazimierza oraz szopę u Pławeckiego. W Świerczowie 
ujęto 280m powierzchni dachu faktycznie jest 420m. Jeżeli będą środki na usuwanie to właściciele, którzy nie 
zostali ujęci w wykazie nie otrzymają tych dopłat. Wójt wyjaśniła, że dokonała wyrywkowych kontroli i obiekty 
sprawdzane ujęte zostały w wykazie. Jeżeli uchwała nie zostanie przyjęta to gmina nie otrzyma żadnych 
środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Program należy przyjąć natomiast wszelkie zmiany do 
sporządzonego wykazu będą uzupełnione i wprowadzane zmianą uchwały. Przewodniczący przeprowadził 
dwukrotnie głosowanie wniosku radnego Romana Żołnowskiego .Liczba głosujących nie była adekwatna do 
stanu radnych obecnych na sesji radny .Roman Żołnowski wycofał swój wniosek. Przewodniczący przedstawił 
uchwałę, za uchwałą głosowało 12 radych, 2 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

b) Uchwała Nr XVII/144/2012 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2012- 2020 
omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji. Przewodniczący przedstawił uchwałę , za uchwałą głosowało 
15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

c) Uchwała Nr XVII/145/2012 w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Świerczów do Powiatowej Rady 
Zatrudnienia w Namysłowie omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji. Przewodniczący przedstawił 
uchwałę , za uchwałą głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

d) Uchwała Nr XVII/146/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania Państwowej Straży Pożarnej 
środków finansowych ze środków stanowiących dochody własne gminy z przeznaczeniem na zakup materiałów 
i wyposażenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie omawiana była na 
wspólnym posiedzeniu komisji. Przewodniczący przedstawił uchwałę ,za uchwałą głosowało 15 radnych, 
uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

e) Uchwała Nr XVII/147/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku 
rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2013 omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Przewodniczący przedstawił uchwałę , za uchwałą głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została 
jednogłośnie. 

f) Uchwała Nr XVII/148/2012 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze 
Gminy Świerczów na 2013 rok omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji. Przewodniczący przedstawił 
uchwałę , za uchwałą głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

g) Uchwała Nr XVII/149/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku omawiana była na wspólnym 
posiedzeniu komisji. Przewodniczący przedstawił uchwałę , za uchwałą głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta 
została jednogłośnie. 

h) Uchwała Nr XVII/150/2012 w sprawie programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok omawiana była 
na wspólnym posiedzeniu komisji. Dyrektor GOK Tadeusz Bezwerchny poinformował radnych 
o przeprowadzonych konsultacjach przeprowadzonych w terminie od 24 października do 5 listopada 2012 roku. 
Przewodniczący przedstawił uchwałę , za uchwałą głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została 
jednogłośnie. 

i) Uchwała Nr XVII/151/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/96/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 
stycznia 2012 roku w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie 
Gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy omawiana była na wspólnym posiedzeniu 
komisji. Przewodniczący przedstawił uchwałę , za uchwałą głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została 
jednogłośnie. 

Do p-tu 8. 

Radny Roman Gałka zapytał czy inwestycja świetlicy w Bąkowicach objęta jest jeszcze gwarancją .Wójt 
poinformowała, że okres gwarancji jeszcze nie minął natomiast są problemy z wykonawcą i prace do 
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wykonania zostaną zlecone firmie zewnętrznej i wykonawca zostanie obciążony. Przewodniczący Rady 
poruszył sprawę zwodociągowania wsi Bielice – Wójt poinformowała ,że do końca roku opracowana zostanie 
dokumentacja. 

Sołtys wsi Świerczów Zdzisław Idczak zapytał, wracając do pomalowania Sali czy jest możliwość zmiany 
planu przeznaczenia środków funduszu sołeckiego .Wójt poinformowała, że nie ma takiej możliwości. 
Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim w ciągu roku nie można dokonywać żadnych zmian, można odstąpić 
od realizacji ujętych zadań lecz nie można ich zmieniać. 

Sołtys wsi Starościn stwierdził, że przywieziony został tłuczeń na drogę jednak przy 

ulewie wszystko zostanie wypłukane. Należy to bezpośrednio po ułożeniu utwardzić . 

Radny Roman Żołnowski zwrócił się z prośbą o informację od Starostwa nt. zimowego utrzymania dróg. 

Sołtys wsi Biestrzykowice Zdzisław Sitek poinformował, że po Biestrzykowicach chodzi jakiś człowiek 
i okrada mieszkańców. Zgłosił to na policję ,ale nie podjęto żadnych działań. 

Do p-tu 9. 

Przewodniczący zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział. 

Na tym obrady sesji zakończono, protokółowała : Teresa Cieplik –Kierownik Urzędu 

Stanu Cywilnego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Wiesław Cieplik
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