PROTOKÓŁ NR XXI/ 2013
Z SESJI RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE
Z DNIA 21 MARCA 2013 R.
Obrady sesji otworzył Przewodniczącego Rady Cieplik Wiesław witając – Z-cę Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej - Pana Henryka Serugę .
Inspektora Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie- Pana Zbigniewa Dychusa, Z-cę Powiatowego
Inspektora Sanitarnego – Panią Urszulę Modrak, Człona Zarządu Starostwa Powiatowego Pana Pawła Cholasia
oraz Kierownika Wydziału Dróg Powiatowych - Pana Krzysztofa Holineja, radnych, sołtysów, Wójta Gminy ,
kadrę kierowniczą urzędu , kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych , radnych
powiatowych .W obradach uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych
uchwał. Przewodniczący Rady wniósł zmianę do wcześniej przesłanego porządku obrad poprzez dodanie w pcie 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”. Za wprowadzenie zmiany do porządku obrad głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady przedstawił 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. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat bezpieczeństwa pożarowego na
terenie gminy Świerczów.
6. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Świerczów Komendanta Powiatowego
Policji w Namysłowie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
7. Informacja nt.działalności Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa w Namysłowie.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych na lata 2013-2015 dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie,
b) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
c) zmiany uchwały Nr XX/165/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów,
d) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Świerczów
e) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Świerczów na lata 2009-2014,
f) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świerczów,
g) wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy Świerczów na rok 2014 stanowiących fundusz
sołecki,
h) przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie środków finansowych ze środków stanowiących
dochody własne gminy Świerczów z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas
służby,
i) zmian w budżecie gminy,
j) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
k) w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej.
9. Wolne wnioski i zapytania.
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10. Zamknięcie obrad sesji.
Za przyjęciem porządku obrad ze zmianą głosowało 15 radnych. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
Do p-tu 2.
Interpelacje nie zgłoszono.
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 15 radnych, protokół przyjęty został jednogłośnie.
Do p-tu 4.
Wójt Gminy złożyła informację z działalności w okresie między sesjami. W okresie tym podjęte zostały
zarządzenia od Nr 202 do Nr 209/2013, które dotyczyły:
- zmian w budżecie gminy, powołania komisji do rozstrzygania ofert, sposobu rozliczenia ekwiwalentu dla
członka OSP, ogłoszenia ustnego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, bezpłatnego użyczenia
nieruchomości stanowiącej mienie gminy na rzecz stowarzyszenia działającego na terenie Gminy Świerczów,
założenia do opracowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych Gminy Świerczów oraz procedury
ich zatwierdzania na rok szkolny 2013/2014,regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ”Moje
Boisko-Orlik 2012” w Bąkowicach.
Wójt poinformowała również ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Uchwały Nr XIX/152/2012 z dnia 28
grudnia 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych
terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa. Od 19 lutego zmiany planu
są już obowiązujące i zainteresowani mogą realizować swoje wnioski. Dodatkowo Wójt przekazała
informację o odbytych przetargach:
- na „Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum, Przedszkola
i Szkoły w Dąbrowie- wygrała firma „Petrol” z Kątów Wrocławskich jako najkorzystniejsza oferta (3,87 zł /l
).Najwyższa oferta 3,92 zł/l.
- na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice” wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane „M.
Wawrzyniak” z Ostrzeszowa z najkorzystniejszą ofertą 1 708 764,20 zł najwyższa oferta opiewała na kwotę
2 799 480,09 zł.
Do p-tu 5.
Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat bezpieczeństwa pożarowego
na terenie gminy Świerczów przedstawił Z-ca Komendanta Henryk Seruga. Informacja stanowi załącznik
protokołu. Informacja została przekazana przewodniczącym wszystkich komisji rady.
Do p-tu 6.
Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Świerczów Komendanta Powiatowego
Policji w Namysłowie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Pani Urszula Modrak z-ca Dyrektora złożyła informację o działalności sanepidu na terenie naszej gminy.
Ogólnie stwierdziła, że nasza gmina zajmuje drugie miejsce pod względem szczepień dzieci. Wzrosło
również na terenie naszej gminy szczepienie nadobowiązkowe co wskazuje na duży wzrost zainteresowania
własnym zdrowiem. Nie stwierdzono również na terenie naszej gminy nieprawidłowości na podstawie
przeprowadzonych badań żywności.
Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji została przekazana z dużym wyprzedzeniem,
przewodniczący komisji zapoznali się z informacją. Informacja stanowi załącznik protokołu obrad sesji.
Sołtys wsi Świerczów zapytał czy może rowerzysta jeździć chodnikiem, czy jest to karane. Inspektor Policji
poinformował, że można tam gdzie nie ma ścieżek rowerowych. Policja wystąpiła do zarządcy drogi
o naprawę dziur na drogach zagrażających bezpieczeństwu. Wójt poinformowała, że gmina również
wystąpiła z wnioskiem o naprawę wszystkich szkód pozimowych na drogach.
Do p-tu 7.
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Informację nt. działalności Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa w Namysłowie przedstawił Kierownik
Wydział Krzysztof Holinej Najważniejszą informacją jest przystąpienie do wykonania 6 km drogi
Świerczów-Mąkoszyce II etap drogi powiatowej. Protokół z uzgodnień ze spotkania z mieszkańcami znajdują
się w gminie. Podczas wykonywania inwestycji będą występowały utrudnienia w ruchu. Będą oczywiście
objazdy ponieważ droga ta będzie całkowicie zamknięta dla ruchu. Kostka brukowa zostanie ale będą
poprawki wszędzie tam gdzie wystąpiły zagłębienia. Radny Roman Żołnowski poruszył sprawę zjazdów do
posesji czy będą z kostki czy asfaltowe. Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych zapewnił, że zjazdy do
posesji będą z kostki natomiast zjazdy do pól będą takie jak w I etapie inwestycji czyli asfaltowe. Wójt
poinformowała, że od 2 dni dokumentacja znajduje się w gminie, dodatkowo sołtysi z Goli i Grodźca
otrzymali dokumentację w celu konsultacji z właścicielami posesji i pól, którzy nie uczestniczyli
w zorganizowanym spotkaniu. Natomiast we wsi Świerczów pracownik UG J.Białas skonsultuje
z właścicielami działek na odc. Świerczów- Gola czy wszystkie uzgodnienia
z zebrania zostały uzgodnione w projekcie. Te uwagi zostaną naniesione na projekt i wszystkie przekazane
do Starostwa – Wydziału Dróg Powiatowych. Sołtys wsi Świerczów Idczak Zdzisław poruszył sprawę
studzienek odpływowych- Pan Holinej zapewnił, że projektant ustalił dodatkowe studzienki.
Wójt zapytała o remont drogi Starościn-Zbica tzw. „bobrowej”. Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych
zapewnił, że 150 m tej drogi zostanie wykonane po przetargu w okresie wakacyjnym natomiast należy
zabezpieczyć już teraz kamieniem odcinki najbardziej niebezpieczne.
Do p-tu 8.
Przed podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych rozpoczęła się dyskusja. Radny Roman Żołnowski stwierdził, że 4 lata
temu gmina weszła do spółki i Bielice były ujęte w planie
i nic nie zostało zrobione poza ujmowaniem inwestycji w planie. Prezes poinformował, że sprawa
zwodociągowania Bielic ciągnie się kilka lat. Projekt techniczny jest wykonany, do końca czerwca spółka
uzyska pozwolenie na budowę i w tym roku będzie projekt. Wójt zawnioskowała, aby przyśpieszyć tą
inwestycję. Wcześniej nie było mowy o zabezpieczeniu środków ze strony gminy, inwestycja została
aplikowana do wykonania bez zasady inwestowania 50% ze strony gminy. Bielice to jedna z ostatnich
miejscowości bez wody pozostaną jeszcze Miodary i Kuźnice – są to tereny aktywizacji i musimy je uzbroić.
Prezes spółki poinformował, że w celu polepszenia usług oraz przyśpieszenia niektórych prac
2 pracowników spółki zdobyło uprawnienia budowlane i projektowe i prace te będą wykonywane we
własnym zakresie.
Radna Maria Kujawa zapytała skąd się wzięła kwota 200 tys.,którą gmina Świerczów ma zapłacić dla
„EKOWODU”. Wójt poinformowała, że to nie są środki, które gmina ma zapłacić dla „EKOWODU” tylko
50% udział gminy w inwestycji wodociągowania, który gmina wniesie aportem prawdopodobnie przez okres
5 lat jako zabezpieczenie pożyczki w WFOŚ, którą spółka zaciągnie na zakup materiałów do budowy.
Spółka zaciągnęła kredyt natomiast gmina przekazuje aportem na podniesienie udziałów, a pozostałe 50% to
będą koszty „EKOWODU” który wykona inwestycje. Podobnie jak budowano tranzyt BiestrzykowiceMiodar. Materiały gminy , robocizna „EKOWODU”.
a) Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2013-2015 dla Zakładu Wodociągów i Usług
Komunalnych „EKOWOD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie, za przyjęciem uchwały
głosowało 13 radnych,2 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciw nie było.
Przed podjęciem uchwały w sprawie taryf Prezes Artur Masiowski poinformował radnych, że
przedsiębiorstwo przedłożyło Wójtowi wniosek w sprawie zatwierdzenia taryf .Wójt przedkłada radnym.
Cena wody w Świerczowie została ustalona jako najniższa tj.3,55, w Domaszowicach 3,98, w Pokoju
4,21,Wilków 3,60 oczywiście plus 8% podatku.
Radna Krystyna Justyńska poinformowała, że cena wody w Namysłowie wynosi 2,78
dlaczego cena tej samej wody jest tak zróżnicowana. Prezes wyjaśnił, że w naszej gminie nastąpił znaczny
spadek poboru wody, wynik przedsiębiorstwa jest ujemny natomiast cena w mieście jest niższa ponieważ
duża gęstość zaludnienia w mieście wpływa na niższą cenę. Przewodniczący Rady poruszył sprawę
podniesienia opłaty abonamentowej. Prezes stwierdził, że od 2 lat opłata ta nie była podnoszona, dokonuje się
wymiany liczników, rosną koszty wymiany .Opłata ta jest wszędzie taka sama. Radny Roman Żołnowski
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odniósł się do spadku poboru wody w porównaniu do 2009 roku i stwierdził, że woda wówczas kosztowała
2,00 zł więc nie można się dziwić, że ludzie oszczędzają skoro nastąpił tak duży wzrost. Cena wody
w Świerczowie wzrosła najwięcej tj. około 8%.
b) Przewodniczący Rady Przedstawił uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, za
przyjęciem uchwały głosowało 2 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu,12 radnych głosowało przeciw .
Uchwała nie została przyjęta. Obecny na sesji Radca Prawny Jerzy Jakutajć stwierdził, że taryfy nie zostały
przyjęte co skutkuje tym, że wejdą w życie po 70 dniach od daty sesji.
Prezes „Ekowodu” podziękował za udział w sesji informując, że starał się przedstawić wszystkie
argumenty i żałuje, że uchwała nie została przyjęta .
c) Uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XX/165/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów omówił Kierownik Hnat
Michał. Przewodniczący przedstawił uchwałę, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta
została jednogłośnie.
d) Uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Świerczów omówił Kierownik Hnat Michał. Przewodniczący przedstawił uchwałę, za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przewodniczący przedstawił
uchwałę, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.
e) Uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Świerczów na lata 2009-2014, omówiła Wójt. Radna Maria Kujawa zapytała
jaka jest cena m² mieszkania w Starościnie. Kierownik Michał Hnat poinformował, że nie ma aktualnej wyceny.
Stan tych mieszkań jest dostateczny tj. na granicy zamieszkiwania. Wszelkie obowiązki najemcy
i wynajmującego regulują przepisy ustawy. Przewodniczący przedstawił uchwałę, za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.
f) Uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Świerczów omówiła Wójt. Radny Arkadiusz Grzybek zapytał do którego mieszkania ma pierwszeństwo osoba,
która spełnia kryterium zapisane w § 8 i § 9.Wójt wyjaśniła, że kryteria wyboru osób dotyczą dwóch różnych
kategorii mieszkań – komunalnych i socjalnych. Jeżeli dwie osoby będą spełniały kryterium przydziału
mieszkania to komisja na podstawie sporządzonej listy ustali pierwszeństwo przydziału. Jednocześnie Wójt
poprosiła o oddelegowanie spośród radnych kandydata do komisji, która będzie rozpatrywała wnioski
o przydział mieszkań i uczestniczyła w procedurze rozpatrywania. Dobrze byłoby gdyby w komisji oprócz
pracownika urzędu był jeszcze przedstawiciel GOPS.
Radny Roman Żołnowski zaproponował, aby w §5 ust.2 wpisać minimum 5 lat zamieszkania na terenie
gminy, oraz w § 16 wpisać co najmniej 5 lat jeżeli zamieszkiwały z najemcą przed jego śmiercią. Wniosek
przegłosowano-12 radnych głosowało za propozycją radnego, 3 radnych głosowało przeciw. Przewodniczący
przedstawił uchwałę, za uchwałą głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.
g) Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy Świerczów na rok 2014
stanowiących fundusz sołecki omówiła Skarbnik Gminy. Przewodniczący przedstawił uchwałę, za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.
h) przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie środków finansowych ze środków stanowiących
dochody własne gminy Świerczów z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas
służby omówiła Wójt. Przewodniczący przedstawił uchwałę, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
uchwała przyjęta została jednogłośnie.
i) Uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy omówiła Skarbnik Gminy. Przewodniczący przedstawił uchwałę,
za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.
j) Uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej omówiła Skarbnik.
Przewodniczący przedstawił uchwałę, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta
została jednogłośnie.
k) Uchwałę w sprawie w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej omówił Dyrektor GOK Bezwerchny Tadeusz. Przewodniczący przedstawił
uchwałę, za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

Id: 9EA890AC-A736-456D-A7B1-4C0CC5500753. Podpisany

Strona 4

Do p-tu 9.
Wolne wnioski i zapytania.
Radny Roman Żołnowski poinformował, że w m-cu kwietniu przedstawiony zostanie projekt uchwały
w sprawie zróżnicowanych stawek opłat od śmieci i propozycja jest aby 6 i każda następna osoba płaciła
miesięcznie 3 zł.
Sołtys wsi Dąbrowa Adam Janas stwierdził, że takich osób nie ma i czy warto zmieniać uchwałę. Wójt
poinformowała, że mieszkańcy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z ulg zgodnie
z przepisami ordynacji podatkowej. Ulgi stosowane są na wniosek mieszkańca, który spełnia określone
przepisami kryteria. Podjęcie uchwały obliguje do stosowania obniżonej stawki dla wszystkich bez względu
na ich sytuację materialną.
Radni poruszyli również konieczność wypowiedzenia przez mieszkańców dotychczasowych umów na
odbiór śmieci. Wójt zapoznała radnych i sołtysów z pismem „EKOWODU” dotyczącego wygaśnięcia umów.
Jednocześnie zakomunikowała, iż w obecnie obowiązującej sytuacji umowy muszą być rozwiązane co
potwierdza w swoim stanowisku Ministerstwo Ochrony Środowiska i nasz radca prawny. Wójt oznajmiła, że
informacja na ten temat zostanie opublikowana w Informatorze gminnym- w najbliższym numerze. Poprosiła
również sołtysów i radnych o informowanie mieszkańców o konieczności rozwiązywania umów. Komunikat
w tej sprawie został zamieszczony na stronie internetowej gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach..
Wójt poinformowała również, że na dzień dzisiejszy około 65 % deklaracji wpłynęło do gminy. Wójt
poinformowała o zmianie dzielnicowego na terenie naszej gminy, przekazano radnym i sołtysom informacje
kontaktowe do Kierownika Rewiru Dzielnicowych.
Radny Grzybek Arkadiusz zwrócił się z prośbą o zaproszenie na sesję dzielnicowego.
Na zakończenie Wójt poinformowała jeszcze o odpowiedzi na pismo w sprawie konserwacji cieku
Biestrzykowicki Potok- WZM i UW w Opolu wprowadzi ciek do planu konserwacji na rok bieżący.
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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