
PROTOKÓŁ NR XX / 2012
Z SESJI RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

Z DNIA 31 STYCZNIA 2013 R.

Porządek obrad sesji : 

Obrady, sołtysów, Wójta Gminy , kadrę kierowniczą urzędu , kierowników i dyrektorów gminnych jednostek 
organizacyjnych , radnych powiatowych .W obradach uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do 
podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący Rady wniósł zmianę do wcześniej przesłanego 
porządku obrad poprzez dodanie w p-cie 8k projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/143/2012 
Rady gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów na lata 2012-2032”. 

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. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

6. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy oraz stałych komisji Rady Gminy za 2012 rok. 

7. Informacja z działalności rad sołeckich za 2012 rok. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie : 

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

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

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

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

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

f) zmiany uchwały Nr XIX/153/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, 

g) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, 

h) uchwalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2013 w Gminie 
Świerczów, 

i) przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze środków 
budżetu Gminy Świerczów oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą 
w Warszawie, 

j) zmiany w budżecie gminy w 2012 roku, 

k) zmiany uchwały Nr XVIII/143/2012 Rady gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia 
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów na lata 2012-2032” 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

Za przyjęciem porządku obrad z wprowadzoną zmianą głosowało 14 radnych, porządek  został przyjęty 
jednogłośnie. 
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Do p-tu 2. 

Interpelacje radnych. 

Radny Roman Żołnowski zwrócił się z prośbą o zorganizowanie spotkania z projektantem w sprawie 
odtworzenia odcinka drogi powiatowej z kostki brukowej w Świerczowie. 

Drugą sprawą poruszoną przez radnego było otrzymanie przez spółkę EKOWOD dużego dofinansowania na 
gospodarkę ściekami i brak naszej gminy przy korzystaniu z tych środków. 

Na zgłoszone interpelacje Wójt  Gminy udzieliła odpowiedzi: 

- zaproszenie w sprawie zorganizowania spotkania w sprawie przełożenia kostki w Świerczowie zostanie 
przesłane do Starostwa. 

- Spółka „EKOWOD” otrzymała środki na gospodarkę ściekami w ramach funduszu „Spójności” .Miodary nie 
zakwalifikowały się do korzystania ze środków w ramach tego funduszu. 

Do p-tu 3. 

Protokół obrad z poprzedniej sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz zamieszczony  na stronie 
internetowej UG.  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 183 do Nr 201.Zarządzenie 183 dotyczyło powołania gminnego koordynatora do 
przeprowadzenia wspólnego przetargu pn.”Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej 
Związku Gmin Śląska Opolskiego w latach 2013-2014, następne zarządzenie dotyczyło określonych zmian 
w budżecie gminy. Zarządzeniem 185 dokonano z urzędu odpisu na kontach podatkowych podatników, 
zarządzeniem 186 wprowadzono plan dofinansowania zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat w 2013 roku, zarządzenie 187 dotyczy planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2013 rok. Zarządzeniem od 188 do 197 
upoważniono dyrektorów szkół i przedszkola oraz Kierownika GOPS do dokonywania przeniesień w planie 
wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów ,których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna  do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zarządzeniem 198 ogłoszono otwarty konkurs ofert na 
wspieranie zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zarządzeniem 199 przedłożono 
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Świerczów. Zarządzeniem 200 podano 
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Zarządzeniem 201 
wyznaczono gminnego koordynatora Ogólnopolskiego badania osób bezdomnych. 

Wójt poinformowała radnych i sołtysów o naborze  na stanowisko budowlańca na ½ etatu. 

W okresie między sesjami w dniu 25 stycznia 2013r. odbył się przetarg  na dzierżawę działek gminnych na 
okres 3 lat. Przetarg dotyczył działek w Goli 172/2,Grodźcu działki 69/1  oraz Miodarach działki nr 259/6. 

W okresie tym  na skutek wniosków radnych i sołtysów wystosowano do Starostwa pisma w sprawie 
remontu na drodze Starościn –Zbica .Otrzymano odpowiedź, że zapadnięcie pobocza zostało zabezpieczone, 
a w okresie wiosennym Starostwo przystąpi do kompleksowego rozwiązania tego problemu. 

W załatwieniu odbioru wód opadowych i roztopowych dla zlewni rowu przy ul. Brzeskiej w Świerczowie 
Starostwo poinformowało, że w dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 1136 O zostanie ujęta 
przebudowa przepustu wraz ze studnią rewizyjną. Pismem z dnia 17 stycznia 2013 roku Starostwo 
zobowiązało się do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej 1136 O odcinek 
Świerczów-Grodziec. Starostwo poinformowało również ,że w dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi powiatowej w miejscowości Świerczów został ujęty remont nawierzchni z kostki brukowej. 

Wójt zapoznała radnych i sołtysów w Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia 
ogólnych zasad realizacji zadań na drogach wojewódzkich. 

Do p-tu 5. 

Stan radnych zmniejszył  się do 13, obrady opuścił  radny Wojtowicz Bogusław. 
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Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazane 
zostało radnym wraz z uchwałami. Nie wniesiono uwag do sprawozdania. 

Do p-tu 6. 

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy oraz stałych komisji Rady Gminy za 2012 rok przedstawił 
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Cieplik. Nie wniesiono uwag do informacji. Informacja stanowi 
załącznik protokołu obrad. 

Do p-tu 7. 

Informację z działalności rad sołeckich za 2012 rok przedstawili sołtysi poszczególnych sołectw. 
Informacje złożone zostały do materiałów z sesji. 

Do p-tu 8. 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji przed poprzednią sesją. Radny Roman 
Żołnowski zwrócił uwagę na zapis §14 ust.1b,c i d  Regulaminu, który mówi o częstotliwości odbioru odpadów 
komunalnych tj. nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu czy taka częstotliwość wystarczy  czy nie zmienić tak jak 
w ust.1a czyli raz na 2 tygodnie. Wójt poinformowała, że wyliczenia dokonywane były na podstawie dotychczas 
odbieranych odpadów i przyjęta częstotliwość jest wystarczająca. Odbiór raz na 2 tygodnie podnosiłby koszty. 
Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr XX/165/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Świerczów.Za przyjęciem uchwały głosowało12 radnych,1 radny głosował 
przeciw. 

b) Projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji przed poprzednią sesją. Radny Roman 
Żołnowski złożył wniosek w imieniu grupy radnych aby zmienić wysokość opłat – 7 zł od osoby za odpady 
segregowane i 12 zł za niesegregowane oraz wprowadzić dodatkowy zapis dla rodzin wieloosobowych 
polegający na zwolnieniu naliczania opłat gdzie jest więcej niż 5 osób. Radny uzasadnił, że różnica wysokości 
opłat jest zbyt duża do opłat dotychczas ponoszonych za odbiór odpadów. Jeżeli okaże się ,że opłaty są za małe 
to rada podniesie opłaty. Wójt poinformowała, że kwota 12 zł za odpady niesegregowane jest zbyt niska i nie 
nauczymy się prawidłowej segregacji. Rozpiętość kwotowa za odpady niesegregowane  waha się od 15-30 zł 
w innych gminach. Proponowana  opłata jest za niska i nie osiągniemy zamierzonych celów dotyczących 
segregacji. Jeżeli chodzi o zapis zwolnienia powyżej 5 osób w rodzinie to ustawa nie przewiduje takich 
zwolnień. Wójt zapytała, czy powyższy zapis był konsultowany z radcą prawnym, czy jest zgodny z ustawą. 
Wprowadzenie zmian niezgodnych z ustawą spowoduje jej uchylenie. Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową 
przerwę w celu konsultacji radnych. Po konsultacji radny Roman Żołnowski zaproponował kwoty 7zł/osobę za 
odpady segregowane i 15zł/osobę za niesegregowane uznając argumenty przedstawione przez Panią Wójt za 
przekonujące co do segregowania odpadów. Wprowadzenie zapisu dotyczącego zwolnienia od  opłat  rodzin  
powyżej 5 osób zostało  czasowo wycofane ze względu na brak konsultacji tego zapisu z radcą prawnym. Za 
przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 1 radny głosował przeciw. Przewodniczący Rady przedstawił 
uchwałę  Nr XX/166/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 12 radnych ,1 radny głosował przeciw. 

c) Projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji przed poprzednią sesją. Przewodniczący Rady 
przedstawił uchwałę  Nr XX/167/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych ,1 radny głosował 
przeciw. 

d) Projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji przed poprzednią sesją. Przewodniczący Rady 
przedstawił uchwałę  Nr XX/168/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 12 radnych ,1 radny głosował przeciw. 

e) Projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji przed poprzednią sesją. Przewodniczący Rady 
przedstawił uchwałę Nr XX/169/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych ,1 radny głosował przeciw. 
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f) Wójt omówiła  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/153/2012 Rady Gminy w Świerczowie 
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2013 . Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę  Nr XX/170/2013. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała podjęta została jednogłośnie. 

g) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem radni otrzymali wraz z materiałami. Przewodniczący przedstawił 
uchwałę Nr XX/171/2013 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 13 radnych obecnych na sesji. Stan ustawowy 15 radnych. Uchwała podjęta została 
jednogłośnie. 

h) Projekt uchwały omówiła Wójt Gminy. Przewodniczący przedstawił uchwałę Nr XX/172/2013 w sprawie 
uchwalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2013 w Gminie 
Świerczów. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała podjęta została jednogłośnie. 

i) Wójt Gminy omówiła projekt uchwały. Radna Baj Małgorzata zapytała czy zgłoszenie i dopłata w tym roku jest 
jednoznaczna z wykonaniem prac również w tym roku. Wójt poinformowała, że złożenie wniosku i wykonanie 
pracy jest jednoznaczne z otrzymaniem dopłaty w danym roku. Przewodniczący przedstawił uchwałę Nr 
XX/173/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest ze środków budżetu Gminy Świerczów oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
Uchwała podjęta została jednogłośnie. 

j) Zmiany w budżecie omówiła Skarbnik Gminy. Nie wniesiono uwag do projektu uchwały. Przewodniczący 
przedstawił uchwałę Nr XX/174/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2012 roku. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała podjęta została jednogłośnie. 

k) Wójt omówiła projekt uchwały informując, że nie ma obowiązku aby załącznik do uchwały /inwentaryzacja/ 
stanowił integralną część uchwały. W związku z tym wyłączamy załącznik i będziemy mogli dokonywać 
inwentaryzacji na bieżąco. Przewodniczący przedstawił uchwałę Nr XX/175/2013 w sprawie  zmiany uchwały 
Nr XVIII/143/2012 Rady gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów na lata 2012-2032”. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała podjęta została jednogłośnie. 

Do p-tu 9. 

Wolne wnioski i zapytania. 

Sołtys wsi Starościn zgłosił, że rów przy ul. Kluczborskiej jest zapchany .Zapytał również czy system 
workowy odbioru odpadów zostanie zachowany. Wójt poinformowała, że system workowy zostaje 
zachowany natomiast worki będą mocniejsze. Kontenery również będą zachowane. 

Radna Maria Kujawa poruszyła sprawę zameldowania osób od faktycznie zamieszkałych, czy trzeba takie 
osoby wymeldowywać. Wójt poinformowała, że właściciele będą składać deklaracje i oświadczenia o ilości 
osób faktycznie zamieszkałych. Radny Roman Żołnowski stwierdził, że jesteśmy na 23 miejscu na liście 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg więc nie można liczyć na to, że w ramach tych środków będziemy 
mogli coś zrobić. Wójt wyjaśniła, że pod koniec roku zawsze pozostają środki do wykorzystania i może uda 
się je wykorzystać. Radny poruszył również sprawę wykorzystania Orlika w Bąkowicach, czy będzie ktoś 
zatrudniony i czy jest już harmonogram zajęć. Wójt poinformowała, że będzie zatrudniony animator sportu, 
ministerstwo daje na ten cel 1000-, zł reszta jest po naszej stronie. Obecnie jesteśmy na etapie 
opracowywania regulaminu. Harmonogram na pewno zostanie opracowany w terminie późniejszym. Kluby 
miały przedstawić swoje propozycje. Radny stwierdził, że kluby nie otrzymały żadnej wiadomości w tej 
sprawie. 

Kierownik Referatu Michał Hnat poinformował, że jesteśmy ujęci we wspólnym projekcie partnerskim 
stworzenia strefy centrum rekreacji i rehabilitacji. Projekt ten to ochrona zabytków i przyrody. Gmina 
finansuje 15% kosztów tego projektu, przewidywane są trasy 

ze Świerczowa na Dąbrowę , Starościn, Zbicę , Pieczyska do Miejsca i na  Przygorzele. Sołtys wsi 
Świerczów przypomniał , że w ramach tego projektu ujęta był droga Świerczów –Przygorzele. Kierownik 
potwierdził,że Starostwo obiecało w ramach projektu ująć remont tej drogi. 
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Sołtys wsi Bąkowice Ryszard Karmelita Ryszard zgłosił, że jedna z 4 lamp  koło kościoła nie świeci. Czy 
zostanie wymieniona. Wójt poinformowała, że należy wymienić na lampy energooszczędne. Oświetlenie 
wszystkich kościołów zostało  podłączone do oświetlenia ulicznego i zawyża znacznie koszty  tegoż 
oświetlenia . 

Do p-tu 10. 

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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