
PROTOKÓŁ NR XXIII/ 2013
Z SESJI RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

Z DNIA 24 MAJA 2013 R.

Obrady sesji otworzył Przewodniczącego Rady Cieplik Wiesław witając – 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 przedstawił porządek 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. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie obrad sesji. 

Za przyjęciem porządku obrad  głosowało 15 radnych. Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie. 

Do p-tu 2. 

Radny Roman Żołnowski  zgłosił, aby dokonać przeglądu wszystkich hydrantów na terenie naszej gminy. 
Następnie poruszył sprawę łatania dziur na drodze powiatowej w Świerczowie. 

Wójt odpowiedziała, że przegląd hydrantów jest konieczny, ale wiąże się z wydatkami ponieważ większość 
hydrantów  należy wymienić. Dokonaliśmy już rozpoznania cenowego i rozpiętość cenowa jest bardzo duża 
.Wymiany będziemy dokonywać w II półroczu ponieważ w tej chwili nie mamy zabezpieczonych w budżecie  
na to środków. 

W sprawie  dziur na drodze powiatowej Wójt poinformowała, że  przetarg na drogę powiatową  został 
ogłoszony .Remont drogi będzie ,ale będziemy monitować ,aby powiat zabezpieczył istniejące dziury 
zagrażające bezpieczeństwu. 

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 216 do Nr 218/2013, które dotyczyły: 

- przekazania sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2012 rok z dnia 7.05.2013r. 

- zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w Gminie Świerczów z dnia 14.05.2013r. 

- ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury dla których organizatorem jest 
Gmina Świerczów z dnia 14.05.2013r. 

Wójt poinformowała również o podpisaniu umów z wykonawcami na remont świetlic wiejskich we wsiach 
Grodziec, Wężowice, Miejsce i Zbica. 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przyznał środki na usuwanie azbestu. Umowa 
zostanie  podpisana w terminie późniejszym, było 49 wniosków jednak niektórzy wycofują się z wcześniej 
złożonych wniosków. Informacja skorzystania z dopłaty była konsultowana z właścicielem i każdy wiedział, 
że musi posiadać własne środki na wykonanie nowego pokrycia dachowego. 

Wójt przedstawiła krótką informację z debaty nt.szpitala w Namysłowie, na którą zaproszeni zostali 
wszyscy radni oraz krótko omówiła sprawozdanie finansowe szpitala za 2012 rok oraz zrelacjonowała 
ostatnie Walne Zgromadzenie Wspólników NCZ. Debata nie spełniła oczekiwań co do dalszych planów 
rozwoju szpitala i lepszej obsługi pacjentów. Radny Roman Żołnowski również uczestniczył w debacie 
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i podzielił zdanie Pani Wójt , że debata nic nie wniosła Sprawozdanie finansowe za rok 2012 będzie dostępne 
w tut. urzędzie . 

Do p-tu 5. 

Radna Maria Kujawa zapytała czy odbył się przetarg na odbiór śmieci- Wójt poinformowała, że przetarg 
się jeszcze nie odbył, zaawansowanie prac można określić na 30%.Jeżeli przetarg się nie odbędzie 
skorzystamy z trybu wyboru z wolnej ręki, by zapewnić odbiór śmieci z dniem 1 lipca 2013 roku. 

Sołtys wsi Miejsce Mariusz Herman zapytał o drogę w Miejscu ul.Wiejska. Wójt poinformowała, że droga 
ta będzie zrobiona w tym roku w ramach bieżących napraw. 

Radny Roman Gałka zgłosił, że w Bąkowicach na drugiej części inwestycji  drogi nie poprawiono 
zgłoszonych usterek tj. łączeń chodnika i drogi. 

Do p-tu 6. 

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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