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Protokół  Nr XXII/ 2013 
 z Sesji Rady Gminy w Świerczowie 

z dnia 30 kwietnia 2013 roku 
 
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego ks.kanonika Stanisława Malinowskiego 
proboszcza z Biestrzykowic.Sołtys wsi Miodary Małgorzta Grodecka podziękowała Pani 
Wójt za pomoc w przygotowaniu i organizacji wyjazdu na pogrzeb dla wszystkich 
mieszkańców parafii Biestrzykowice. 
           Obrady sesji otworzył Przewodniczącego Rady Cieplik Wiesław witając –  
Pana  Artura Masiowskiego  Prezesa  Zarządu  Zakładu Wodociagów  i Usług 
Komunalnych „EKOWOD”  Sp.zo.o., Pana Piotra Rogalskiego Prezesa Zarządu  
Namysłowskiego  Centrum Zdrowia S.A w  N a m y s ł o w i e,Panią  Iwonę Kamińską  
Dyrektorkę Powiatowego Urzędu Pracy  w Namysłowie oraz Pana Caban  Grzegorza 
Dzielnicowego Gminy Świerczów, radnych , 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 do porządku obrad dodatkowych uchwał    
w p-cie 10j w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Świerczów oraz 10k w sprawie zmian w budżecie gminy. 
Za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami głosowało 14 radnych. Porządek obrad 
przyjęty został jednogłośnie: 
 
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 o działalności Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A w Namysłowie   z 

uwzględnieniem  profilaktyki zdrowotnej gminy. 
6. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. 
7. Informacja o działalności spółki „EKOWOD” za 2012 rok. 
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie 

za 2012 rok oraz ocena zasobów Pomocy Społecznej 
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Świerczowie za 2012 rok.  
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a) o zmianie uchwały Nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 

2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów,  

  
b)  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami 

         komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 
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c) o zmianie uchwały Nr XX/166/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 
2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik,   

 
d)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie 

gminy dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu,  
 

e)   uzgodnienia funkcji handlowej terenu oznaczonego A/AG w miejscowym planie 
              zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów działka  nr  356/1 we wsi 
              Starościn,  

 
f) określenia trybu i kryteriów  oceny wniosków na realizację zadania publicznego w 

ramach inicjatywy lokalnej,  
 

g)  udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP 
     w Biestrzykowicach,  

 
h) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ 

DO SAMODZIELNOŚCI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
     

i) zmiany w uchwale Nr XIX/163/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 
2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok,  

 
j) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Świerczów 
 

k) zmian w budżecie gminy. 
 

   
11.  Wolne wnioski i zapytania. 
 
12.  Zamknięcie obrad sesji. 
 
Za przyjęciem porządku obrad ze zmianą głosowało 14 radnych. Porządek obrad został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Do p-tu 2. 
 
Radny Roman Żołnowski  zgłosił, aby wystąpić do zarządu dróg powiatowych w sprawie  
naprawy rowów przy drodze powiatowej od ronda do Dąbrowy. Wójt poinformowała, że 
po ostatnich ulewach wystąpiła z prośbą o przegląd całości dróg i naprawienie szkód. 
Jeżeli chodzi o rowy przy drodze powiatowej to prośba zostanie ponowiona. 
 
Radna Maria Kujawa zwróciła się z prośbą o naprawę szkód na drodze Biestrzykowice- 
Dąbrowa. Wójt poinformowała, że częściowo prace na tej drodze zostały wykonane. 
Obecnie zbierane są oferty od firm, które wykonują prace remontowe na drogach i droga 
ta będzie naprawiona w pierwszej kolejności.  
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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. W okresie tym 
podjęte zostały zarządzenia od Nr 210 do Nr 213/2013, które dotyczyły: 
-przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego Gminy Świerczów za 2012 rok, 
sprawozdania wykonania planu finansowego za 2012 rok samorządowych instytucji 
kultury, informacji o stanie mienia i przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok, 
-zmiany zarządzenia  Nr 211/2013 z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerczowie, 
-przedstawienia Radzie Gminy w Świerczowie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 
Gminy Świerczów, 
-ogłoszenia konkursu na najpiękniejszą zagrodę, termin zgłoszenia do konkursu do 30 
maja 2013r. 
 
Wójt poinformowała również o odbytych przetargach : 
 
1. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec, Zbica, Wężowice .Wartość kosztorysowa 
zadania 128 000,00 zł. Przetarg odbył się 19.04.2013r. Do przetargu złożonych zostało 
10 ofert .Oferta z najwyższą ceną opiewała na kwotę 205 423,21 zł, oferta najniższa na 
kwotę 121 312,87 zł. W dniu 29.04.2013r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 
Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Jerzego Burzały z Baranowa na kwotę 
121 312,87 zł. Podpisanie umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o 
wyborze najkorzystniejszej oferty.  
 
2. przetarg na rozbudowę z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na 
nieczystości ciekłe w Miejscu, który odbył się 26.04.2013r. Wartość kosztorysowa zadania 
określona została na kwotę 99 399,80 zł. 
Złożone zostały 2 oferty: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jerzego Burzały na 
kwotę 72 185,12 zł  oraz „DORBUD” Usługi Ogólnobudowlane na kwotę 106 967,59 zł . 
W dniu 30.04.2013 wybrano najkorzystniejszą ofertę  Pana Jerzego Burzały z Baranowa. 
Termin podpisania umowy 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyborze 
najkorzystniejszej oferty.  
 
3.  Wyłonienie dzierżawcy  nieruchomości do użytku rolnego na okres do 3 lat, przetarg 
odbył się dnia 3.04.2013r. ,ofertę złożył dotychczasowy dzierżawca. 
 
Wójt poinformowała, o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku jaki Gmina złożyła do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, wniosku o 
udzielenie pomocy finansowej na usuwanie azbestu. Wniosek przeszedł ocenę formalną   
i merytoryczną. Z informacji uzyskanych telefonicznie kwalifikuje się w ramach limitu 
środków jakie ma na ten cel fundusz. Dofinansowanie obejmuje 85%, w tym 50% dotacja 
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NFOŚ i GW i 35% dotacja WFOŚ i GW w Opolu. Przypomniała Wójt również, że 15% 
będzie 15% dofinansowania  z budżetu gminy, tak więc 100% kosztów demontażu, 
utylizacji i wywozu azbestu zostanie sfinalizowane ,tym którzy złożyli wnioski. Zostało 
złożonych 49 wniosków i obejmują około 1/7 powierzchni azbestu, eternitu jaki został 
zinwentaryzowany na terenie gminy.  
Wójt poinformowała również o otrzymanych pismach w odpowiedzi na złożone wnioski: 
1.Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Namysłowie  o wykonaniu konserwacji  rowu 
we wsi  Starościn oraz we wsi Osiek. 
2.Wojewódzkiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  o przystąpieniu do wykonania 
konserwacji rzeki Stobrawa. Zakres robót obejmie wycinkę drzew tamujących swobodny 
przepływ na rzece we wsiach Dąbrowa, Kuźnica Dąbrowska, Zbica. 
 
Do p-tu 5. 
Informację o działalności Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A w Namysłowie 
przedstawił Pan Piotr Rogalski Prezes Zarządu Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A  
w  Namysłowie. Pan Prezes poinformował, że sprawozdanie za rok 2012 zamknęło się na 
przyzwoitym poziomie  ze stratą netto 14 277,49 zł. Walne zgromadzenie odbędzie się 21 
maja 2013r., będzie podejmowana bardzo ważna uchwała w sprawie wzrostu kapitału 
akcyjnego, sprawozdanie i zadania bieżące. Prezes przypomniał radnym o zaproszeniu 
na debatę w sprawie szpitala, która odbędzie się 15 maja2013 roku. Wszyscy radni 
otrzymali zaproszenia. Radny Roman Żołnowski czy są zaległości – Prezes 
poinformował, że nie ma zadłużenia i poprzedni rok został rozliczony z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. 
Wójt wyraziła niezadowolenie z powodu braku sprawozdania finansowego szpitala. 
Stwierdziła, że trudno odnieść się do przedstawionej informacji bez danych wynikających 
ze sprawozdania, które jako jeden z akcjonariuszy powinniśmy otrzymać. Wójt zapewniła 
również, że gminie i radnym zależy na szpitalu i troska o szpital jest i była. Bez względu 
na wielkość udziału , należy traktować poważnie   wszystkich akcjonariuszy. Środki w 
budżecie zostały zarezerwowane na podniesienie kapitału tylko należało się wcześniej 
spotkać ze wszystkimi akcjonariuszami.  
 
Do p-tu 6. 
Informację o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie przedstawiła Pani  
Iwona Kamińska  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  w Namysłowie. Dyrektor omówiła 
warunki jakie obowiązują w celu zatrudnienia na staż .Dotyczy to absolwentów do 25 roku 
życia i studentów do 27 roku życia. Dodatkowo mogą być zatrudnienie osoby po 50 roku 
życia długotrwale bezrobotne i bezrobotni w ciężkiej sytuacji. Oferty na zatrudnienie 
składają zakłady pracy. 
 
Do p-tu 7. 
Informację o działalności spółki „EKOWOD” za 2012 rok przedstawił Pan  Artur Masiowski  
Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów  i Usług Komunalnych „EKOWOD”  Sp.zo.o. w 
Namysłowie. Prezes poinformował, że największym wytwórcą ścieków jest Browar 
Namysłów. Zwiększają  produkcję co wpływa na wzrost ścieków. Gmina  będzie miała 
nowoczesną oczyszczalnię. Inwestycja zwodociągowania Bielic będzie sfinalizowana ,        
wykonywana jest kanalizacja Biestrzykowic. Kanalizacja w Świerczowie jest własnością 
gminy w niedługim czasie przejmie to spółka. Prezes poinformował, że w Bierutowie odbył 
się przetarg na odbiór odpadów komunalnych i wygrała firma, która złożyła ofertę poniżej 
kosztów. Radna Maria Kujawa zapytała od kiedy obowiązują nowe ceny wody, ponieważ 
miało to wejść w życie po 70 dniach od uchwały, a przecież uchwały rada nie podjęła. 
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Radca Prawny Jerzy Jakutajć wyjaśnił, że ceny wody wchodzą po 70 dniach od dnia 
złożenia wniosku Wójtowi Gminy, anie po 70 dniach od podjęcia uchwały. Wójt 
poinformowałazapewniła, że wniosek „EKOWODU’ złożony został w miesiącu lutym 
Radny Grzegorz Paduch zapytał czy nasz przetarg na odbiór odpadów komunalnych 
będzie przygotowany tak, żeby uniknąć sytuacji jaka zdarzyła się w Bierutowie. Wójt 
poinformowała, że wniosek”EKOWODU”  złożony został w m-cu lutym. Procedura 
przetargowa będzie bardzo trudna .Jeżeli firma chce dopłacać do odbioru to może wygrać 
,natomiast umowa pierwsza będzie na pewno krótka na okres 9 miesięcy. Radny Roman 
Żołnowski zapytał czy „EKOWOD” utrzyma się na rynku. Prezes zapewnił ,że spółka 
będzie robiła wszystko ,aby utrzymać się na rynku. 
 
 
Do p-tu 8. 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie za 
2012 rok oraz ocena zasobów Pomocy Społecznej omówiła Kierownik GOPS Maria 
Bednarz. 
 
Do p-tu 9. 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury przedstawił Dyrektor GOK 
Tadeusz Bezwerchny .Dyrektor przedstawił również sprawozdanie z realizacji „Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2012”. 
 Sprawozdanie z działalności  Gminnej Biblioteki Publicznej  w Świerczowie za 2012 rok 
przedstawiła Dyrektor  GBP Agata Zając. 
  
10.Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
a) Kierownik Referatu Michał Hnat omówił zmiany w uchwale w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług   w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów.Organ 
nadzoru zasugerował kilka zmian i dostosowaliśmy wszystkie zapisy zgodnie z sugestią 
nadzoru. Radna Maria Kujawa zapytała dlaczego ograniczamy odbiór do 2m³,stwierdziła, 
że jest to za mało ,czym to jest zobligowane. Radny Roman Żołnowski zaproponował aby 
przyjąć 4m³.Kierownik poinformował, że odbiór ilości odpadów został już ustalony na 
podstawie wcześniej podjętej uchwały i zmiany tego nie dotyczą. Zmiana dotyczyła 
środków transportu odpadów. Radca wyjaśnił ,że dzisiejsza uchwała dotyczy zmian 
zgodnych z sugestią nadzoru i nie można dodatkowo w tym projekcie wprowadzać innych  
zmian niż te ,które zaproponowała Wójt w projekcie uchwały . Jeżeli jest taka inicjatywa to 
należy  przeprowadzić to zgodnie z procedurą uchwałodawczą i zapisami w statucie. Wójt 
podtrzymała swój projekt uchwały. Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr 
XXII/186/2013 o zmianie uchwały Nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 
stycznia 2013 roku 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 9 radnych,5 radnych wstrzymało się od głosu, głosów 
przeciw nie było.  

  
b) Kierownik Referatu Michał Hnat omówił uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości, nowy wzór deklaracji wynika ze zmiany prawa w tym zakresie i 
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dotyczy deklaracji składanych formy elektronicznej udostępnionej przez Gminę 
Świerczów. Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr XXII/187/2013 w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 
1 radny wstrzymał się od głosu, głosów przeciw nie było. 

   
c) Kierownik Referatu Michał Hnat omówił uchwałę o zmianie uchwały Nr XX/166/2013 
Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty i ustalenia stawki opłaty za  pojemnik. Radny Roman Żołnowski stwierdził, że 
projekt jest inny niż propozycja komisji rewizyjnej,na której zaproponowano opłatę 3zł od 
6 i następnej osoby. Kierownik Referatu wyjaśnił, że projekt jest  taki jak w sąsiednich 
gminach, zależało nam na ujednoliceniu stawki dlatego też sąsiednie gminy wprowadziły 
zmiany do stawek opłat i dostosowały je do naszej gminy obniżając stawkę do 7 zł od 
jednego mieszkańca dla liczby mieszkańców mniejszej lub równej 5.  
Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr XXII/188/2013  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 6 
radnych,2 radnych głosowało przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu. 

 
d) Kierownik Referatu Michał Hnat omówił uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
     wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy 
    dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu. Dotyczy to wydzierżawienia 
    nieruchomości gruntowej  dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w drodze 
    przetargu na okres  do 3 lat. 
    Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr XXII/189/2013  w sprawie wyrażenia zgody 
     na   wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy 
     dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu.Za przyjęciem uchwały 
     głosowało 14 radnych, uchwała podjęta została jednogłośnie. 

 
e) Kierownik Referatu Michał Hnat omówił uchwałę w sprawie uzgodnienia funkcji 
    handlowej terenu oznaczonego A/AG w miejscowym planie zagospodarowania 
    przestrzennego gminy Świerczów działka  nr  356/1 we wsi Starościn.Niektóre funkcje 
    terenu muszą być uzgodnione z Radą Gminy ,obecnie znajduje się tam suszarnia 
    i będzie tylko rozbudowana. Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr XXII/190/2013  
    w sprawie uzgodnienia funkcji  handlowej terenu oznaczonego A/AG w miejscowym 
    planie zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów działka  nr  356/1 we wsi 
    Starościn,za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
f) Uchwałę w sprawie określenia trybu i kryteriów  oceny wniosków na realizację zadania 
  publicznego  w  ramach inicjatywy lokalnej omówił Dyrektor GOK  Bezwerchny Tadeusz 
  wyjaśniając ,że błędny był zapis odnośnie wejścia w życie z dniem podjęcia i z tego 
  powodu nadzór stwierdził nieważność uchwały. Dyrektor przedstawił również 
  sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie określenia trybu i kryteriów 
  oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
  Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr XXII/191/2013  w sprawie określenia trybu 
  i kryteriów  oceny wniosków na realizację zadania  publicznego  w  ramach inicjatywy 
  lokalnej, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
g) Uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wniebowzięcia 
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     NMP w Biestrzykowicach omówił Dyrektor GOK Bezwerchny Tadeusz. 
     Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr XXII/192/2013  w sprawie udzielenia dotacji 
     Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wniebowzięcia  NMP w Biestrzykowicach, za 
     przyjęciem  uchwały głosowało 14 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

 
h)  Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „AKTYWIZACJA 
     ZAWODOWA DROGĄ  DO SAMODZIELNOŚCI” w ramach Programu Operacyjnego 
     Kapitał Ludzki omówiła   Kierownik GOPS Maria Bednarz. Przewodniczący przedstawił 
     Uchwałę Nr XXII/193/2013 w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą 
     „AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI” w ramach Programu 
     Operacyjnego  Kapitał Ludzki, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, uchwała 
     przyjęta  została jednogłośnie. 
     
i)  Uchwałę w sprawie zmiany w uchwale Nr XIX/163/2012 Rady Gminy                     

w Świerczowie z dnia 28 grudnia  2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
na 2013 rok omówiła Skarbnik Gminy. Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr 
XXII/194/2013  w sprawie zmiany w uchwale Nr XIX/163/2012 Rady Gminy            
w Świerczowie z dnia 28 grudnia  2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
na 2013 rok, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, uchwała przyjęta 
została jednogłośnie. 

  
j)    Uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
       mieszkaniowego zasobu Gminy  Świerczów omówił Kierownik Referatu Michał Hnat. 
      Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr XXII/195/2013 w sprawie zasad 
       wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
      Świerczów, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, uchwała podjęta zosta 
      jednogłośnie. 
 
k) Uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy omówiła Skarbnik Gminy.Zmiana dotyczy 

zakupu traktorka do koszenia. Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr XXII/196/2013 
w sprawie zmian w budżecie gminy, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 
uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

 
11. Wolne wnioski i zapytania. 
- Sołtys wsi Dąbrowa Adam Janas zwrócił się z prośbą o naprawę zamków w świetlicy. 
Drugą sprawą poruszoną przez sołtysa była sprawa dosiania trawy na boisku 
sportowym ponieważ nie wszystko wzeszło. Następnie sołtys poruszył sprawę 
oświetlenia we wsi Dąbrowa. Pracownicy zakładu energetycznego dokonywali 
zgłoszonych napraw ,ale po ich odjeździe lampy dalej nie świecą. Muszą przebadać 
całość oświetlenia, a nie tylko główne ulice. Na ulicy Sosnowej  jak  przejedzie ciężki 
samochód to lampa gaśnie. 
 Wójt poinformowała, że wszystkie  sprawy  dotyczące oświetlenia należy zgłaszać do 
Pana Białasa natomiast przy zgłoszeniu należy podać nr słupa bo jest to istotne  
w zgłoszeniu. Trawa na boisku sportowym została już  posiana w dniu dzisiejszym 
natomiast naprawa zamków w świetlicy  ponownie zostanie w tym tygodniu zgłoszona  
do reklamacji.  
- Sołtys wsi Ryszard Karmelita zapytał o zamianę działek na boisko sportowe w 
Bąkowicach. Wójt poinformowała, że oczekujemy na zawiadomienie z kancelarii 
notarialnej w sprawie uregulowanych ksiąg wieczystych.  
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- Radna Krystyna Justyńska zapytała kto jest zobowiązany do uprzątnięcia gałęzi po 
wyciętych drzewach  z rowów przy drodze powiatowej. Sołtys Janas poinformował, że 
rolnicy zostali poinformowani, że zabierając drzewo należy również pozabierać drobne 
gałęzie. 
 
- Radna Maria Kujawa poruszyła sprawę remontu pałacu w Starościnie. Od czasu 
kupna pałacu nowy właściciel nic się nie robi, może konserwator zabytków wyznaczył 
jakiś termin remontu. Wójt poinformowała,że gmina nie posiada takich informacji. 
 
12.  Zamknięcie obrad sesji. 

     Przewodniczący zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział.  
 
 Na tym obrady sesji zakończono, protokółowała: Teresa Cieplik –Kierownik Urzędu 
 Stanu Cywilnego.    
 
 
 
  
 


