
PROTOKÓŁ NR XIX / 2012
Z SESJI RADY GMINY
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Porządek obrad sesji : 

Obrady sesji otworzył Przewodniczącego Rady Cieplik Wiesław witając radnych, sołtysów, Wójta Gminy , 
kadrę kierowniczą urzędu , kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych , radnych 
powiatowych oraz zaproszonych gości. W obradach uczestniczyło 14 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 Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych 
terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Kuźnica 
Dąbrowska, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów, Wężowice i Zbica, 

b) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów, 

c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, 

d) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, 

f) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

g) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, 

h) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę, 

i) uchwalenia na lata 2013-2015 programu zdrowotnego pod nazwą ”Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki 
Zakażeń Wirusami Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Świerczów na lata 2013-2015”, 

j) zawarcia porozumienia o współpracy z Opolską Fundacją Antynowotworową na zorganizowanie kompleksowej 
opieki z zakresu profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców Gminy Świerczów, 

k) przyjęcia  planu pracy Rady Gminy na 2013 rok, 

l) zatwierdzenia przez stałe komisje rady planów pracy na 2013 rok, 

ł)   zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 

radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

i sołtysów, 

m) udzielenia pożyczki długoterminowej dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie, 

n) zmiany w budżecie gminy w 2012 roku, 

o) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej , 

p) uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, 
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r) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie obrad sesji. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, porządek  został przyjęty jednogłośnie. 

Do p-tu 2. 

Interpelacje radnych. 

Radny Roman Żołnowski zwrócił się z prośbą do radnych powiatowych o potwierdzenie czy interpelacja 
w sprawie remontu II etapu drogi powiatowej  została przez powiat uwzględniona. Radny Powiatu Cezary Zając  
potwierdził, że w budżecie powiatu remont tej drogi został ujęty pod warunkiem otrzymania środków na 
„schetynówki”.Radny podziękował radnym powiatowym za ich działania w tej sprawie. Wójt Gminy  
poinformowała  radnych o negatywnej opinii konserwatora zabytków na odcinku drogi z kostki brukowej, który 
będzie wyłączony z remontu. Konserwator zgodził się jedynie na remont przepustów drogowych na całej 
długości oraz wykonanie wszystkich nowych zjazdów do posesji a także odmulenie rowów i wycięcie krzaków  
zgodnie z pismem z dnia 11 grudnia 2012 roku skierowanym do Zarządu Powiatu , które otrzymaliśmy do 
wiadomości. 

Do p-tu 3. 

Protokół obrad z poprzedniej sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz zamieszczony  na stronie 
internetowej UG. Przewodniczący poinformował o poprawce błędu pisarskiego ( punkt 2 linijka 4 ) zamiast 
„przejście akumulatorowe” winno być „ przejście okularowe”. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, 
protokół przyjęty został jednogłośnie. 

Do p-tu 4. 

Wójt Gminy  złożyła informację z działalności w okresie między sesjami. Podjęte zostały w tym okresie 
zarządzenia od Nr 170 do Nr 182/2012. Zarządzenie Nr 170 dotyczyło przedstawienia projektu budżetu oraz 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zarządzenia od 171 do 175 dotyczyły upoważnień 
dyrektorów szkół , przedszkola oraz kierownika GOPS do zaciągania zobowiązań z tytułu zawierania umów, 
których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zarządzenie z dnia  20.11.2012 
dotyczyło określonych zmian w budżecie gminy,  zarządzeniem Nr 177/2012  podano do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zarządzeniem Nr 178/ 2012 powołano 
Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego, zarządzeniem 179/2012 dokonano zmian w budżecie  gminy 
w 2012, zarządzeniem Nr 180/2012 powołano komisję odbioru robót inwestycji” Moje boisko Orlik 2012” 
w Bąkowicach, zarządzeniem 181/2012 ogłoszono ustny przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Świerczów , zarządzeniem 182/2012 z dnia 28.12.2012 ustalono koszt roboczo-godziny za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Dodatkowo Wójt poinformowała o odbytych przetargach 

- w sprawie przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów – wybrano ofertę Stanisława Nalepy 
1,80  zł /km, pozostałe oferty 2,00zł/km,2,30zł/km. 

- następny przetarg dotyczył dostawy oleju  wybrano najkorzystniejszą ofertę z Olesna 3,61 zł/litr, pozostałe 
oferty 3,62 zł/litr i 3,67 zł/litr. 

W dniu 20 listopada 2012 roku odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi zmianami planu 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach 
geodezyjnych, na której poinformowano o zakresie opracowania zmian, możliwościach i trybie składania 
uwag oraz trybie uchwalenia zmiany miejscowego planu oraz jego wejście w życie. 

W okresie między sesjami dokonano w dniu 6.11.2012r. odbioru inwestycji „Przebudowa drogi gminnej na 
ul. Głównej w Bąkowicach, gmina wraz ze środkami Funduszu Sołeckiego sfinansowała wykonanie 
przedłużenia chodnika o długości 170m, 

- w dniu 9.11.2012r. dokonano odbioru inwestycji „Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na 
działce 531 w Świerczowie, 

- w dniu 21.11.2012r. dokonano odbioru inwestycji” Rozbudowa z przebudową  wraz z wyposażeniem świetlicy 
wiejskiej w Dąbrowie , 
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- w dniu 19.12.2012r. dokonano końcowego odbioru robót inwestycji „ Budowa kompleksu boisk sportowych 
w ramach programu ”Moje boisko-Orlik 2012”. 

Wójt poinformowała również ,że informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg znajduje się na naszej 
stronie internetowej. Wydruk informacji przekazany zostanie radnemu Romanowi Żołnowskiemu. 

Do p-tu 5. 

Stan radnych zwiększył się do 15, przybył na obrady radny Wojtowicz Bogusław. 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

a/ Urbaniści Robert Boryczka i Katarzyna Zdeb omówili główne zmiany do planu zagospodarowania 
przestrzennego. Projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Przewodniczący przedstawił uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, 
Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Kuźnica Dąbrowska, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, 
Starościn, Świerczów, Wężowice i Zbica, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta 
została jednogłośnie. 

b/ W obradach sesji uczestniczyła przedstawicielka firmy ProGEO Pani Agata Fechter, która na zlecenie 
gminy opracowała analizę gospodarki odpadami i przedstawiła całość materiałów w postaci  prezentacji. 
Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Świerczów, projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji rady.Za przyjęciem 
uchwały głosowało 0 radnych, przeciw przyjęciu głosowało 0 radnych, wstrzymało się od głosu 15 radnych. 
Uchwała nie została przyjęta. 

c/ Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik, projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji rady.Za przyjęciem uchwały 
głosowało 0 radnych, przeciw przyjęciu głosowało 0 radnych, wstrzymało się od głosu 15 radnych. Uchwała 
nie została przyjęta. 

d/ Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, projekt uchwały omawiany był na wspólnym 
posiedzeniu komisji rady.Za przyjęciem uchwały głosowało 0 radnych, przeciw przyjęciu głosowało 
0 radnych, wstrzymało się od głosu 15 radnych. Uchwała nie została przyjęta. 

e/ Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, projekt uchwały 
omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji rady.Za przyjęciem uchwały głosowało 0 radnych, przeciw 
przyjęciu głosowało 0 radnych, wstrzymało się od głosu 15 radnych. Uchwała nie została przyjęta. 

f/ Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji rady.Za 
przyjęciem uchwały głosowało 0 radnych, przeciw przyjęciu głosowało 0 radnych, wstrzymało się od głosu 
15 radnych. Uchwała nie została przyjęta. 

g/ Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, projekt uchwały omawiany był na wspólnym 
posiedzeniu komisji rady.Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została 
jednogłośnie. 

h/ Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, projekt uchwały omawiany był na wspólnym 
posiedzeniu komisji rady. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została 
jednogłośnie. 

i/ Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie uchwalenia na lata 2013-2015 programu 
zdrowotnego pod nazwą ”Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Zakażeń Wirusami Brodawczaka 
Ludzkiego (HPV) w Gminie Świerczów na lata 2013-2015”, projekt uchwały omawiany był na wspólnym 
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posiedzeniu komisji rady. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została 
jednogłośnie. 

j/ W obradach sesji uczestniczyli przedstawiciele Opolskiej Fundacji Antynowotworowej Dyrektor 
Zarządu Pan Janusz Patyk oraz Prezes OFA dr med. Maria Pamucka, która zapoznała uczestników sesji 
z działalnością fundacji. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia 
o współpracy z Opolską Fundacją Antynowotworową na zorganizowanie kompleksowej opieki z zakresu 
profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców Gminy Świerczów, projekt uchwały omawiany był na wspólnym 
posiedzeniu komisji rady.Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została 
jednogłośnie. 

k/ Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie przyjęcia  planu pracy Rady Gminy na 2013 rok, 
projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji rady.Za przyjęciem uchwały głosowało 15 
radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

l/ Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie zatwierdzenia przez stałe komisje rady planów 
pracy na 2013 rok, projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Każda komisja we 
własnym zakresie opracowała plan pracy stanowiący załącznik do uchwały Za przyjęciem uchwały 
głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

ł) Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie  zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy i sołtysów, projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

m/ Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla 
instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie, projekt uchwały omawiany był na wspólnym 
posiedzeniu komisji rady.Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została 
jednogłośnie. 

n/ Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2012 roku, projekt 
uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji rady.Za przyjęciem uchwały głosowało 15 
radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

o/ Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej , 
projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 
radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

p/ Przewodniczący zapoznał radnych z Uchwałami Regionalnej Iby Obrachunkowej 

w Opolu nt.: 

- opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej /Uchwała Nr 706/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku/ 

- opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej/ Uchwała Nr 707/2012 z dnia 13 
grudnia 2012r./ 

- opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej/Uchwała Nr 708/2012 
z dnia 13 grudnia 2012r./ 

Po zapoznaniu z pozytywnymi opiniami RIO Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji 
rady. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

r/ Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
Projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 
radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

Do p-tu 6. 

Przed rozpoczęciem wolnych wniosków Publiczne Gimnazjum w Świerczowie przedstawiło prezentację 
w sprawie zbiórki EKO śmieci. 

Wójt zapoznała radnych i sołtysów z odpowiedziami na pisma dotyczące składanych wniosków 
i interpelacji  : 
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- budowy chodnika w miejscowościach Miejsce,Świerczów i Biestrzykowice- Zarząd Dróg Wojewódzkich 
wyznaczył termin realizacji wniosku na lata 2014-2020. 

- wykonanie wycinki zakrzaczeń w pasie dróg powiatowych Zbica- Kuźnica Dąbrowska, Gola- Bielice,Osiek 
Duży- Starostwo Powiatowe  poinformowało o wycince zakrzaczeń  na drodze Zbica- Dąbrowa.Na pozostałych 
drogach wycinka zostanie wykonana w roku przyszłym. 

- wyznaczeniu przejścia i oznakowania poziomego i pionowego w miejscowości Biestrzykowice i Świerczów- 
Marszałek Województwa Opolskiego poinformował,że wyznaczenie nowych przejść dla pieszych 
w miejscowości Biestrzykowice i Świerczów zaopiniowano negatywnie. 

- ograniczenia prędkości do 40km/h w miejscowości Miejsce- Marszałek Województwa 

poinformował,że brak jest uzasadnienia do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń prędkości. 

- naprawy wyrwy w nawierzchni drogi na wysokości przysióka Lipa- Starostwo Powiatowe poinformowało,że 
ubytek został naprawiony ,a jego stan jest na bieżąco obserwowany. 

- wymiany uszkodzonych tablic z nazwami miejscowości Dąbrowa i Starościn- Starostwo Powiatowe 
poinformowało,że tablice zostały naprawione. 

- zabezpieczenia ubytków w nawierzchni drogi wojewódzkiej na wyjeździe ze Świerczowa i na łuku drogi 
w Miejscu- Zarząd Dróg Wojewódzkich Oddział Terenowy w Oleśnie poinformował,że powstałe ubytki zostały 
wyremontowane” masą na zimno” w dniu 21 listopada 2012 roku. 

Sołtys wsi Starościn zapytał o dalsze działania w sprawie OSP w Starościnie. Wójt poinformowała,że 
temat  ten był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji rady.Radni zdecydowali,że podejmowane będą 
działania rozbudowy istniejącej remizy etapami. 

Sołtys wsi Dąbrowa Adam Janas zwrócił się z prośbą o spotkania z delegatami Gminnej Spółki Wodnej 
w swoich miejscowościach w terminie do 15 stycznia ,aby ustalić plan wykonania zadań odnośnie utrzymania 
rowów i wycinki. 

Radna Maria Kujawa poprosiła,aby na zebraniach wiejskich omówić całość zagadnień dotyczących  
ustawy śmieciowej. 

Na zakończenie obrad dzielnicowy Gminy Świerczów  Grzegorz Musiał  poinformował  radnych 
i sołtysów o działaniach na terenie naszej gminy i możliwościach  kontaktu 

w razie potrzeby przez Komendę Powiatową Policji w Namysłowie. 

Do p-tu 7. 

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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