
Protokół  Nr XXIV/ 2013 

z Sesji Rady Gminy w Świerczowie 

z dnia 28 czerwca  2013 roku 

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 wniósł o zmianę wcześniej przesłanego porządku obrad poprzez wycofanie p-tu 
7 tj. informacji  stowarzyszenia Stobrawski Zielony Szlak ze względu na uzasadnione usprawiedliwienie 
Prezesa stowarzyszenia.Informacja ta ujeta zostanie w obradach wrześniowej sesji.Do porządku obrad 
wniesiono dodatkową uchwałę o ustaleniu wynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów. Porządek sesji wraz 
z zaproponowanymi zmianami przedstawia się następująco: 

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 Zakładu Rolniczo-Przemysłowego  „ FARMUTIL HS”  S.A. nt. pozyskiwania surowców 
pochodzenia zwierzęcego. 

6. Informacja o działalności stowarzyszenia  Lokalnej Grupy Rybackiej "Opolszczyzna". 

7. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świerczów. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie : 

a) uzgodnienia funkcji produkcyjnej terenu-produkcja wyrobów garmażeryjnych oznaczonego A/AG 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów działka nr 396/1 we wsi Świerczów 
, 

b) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków, 

c) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso, 

d) zmian w budżecie gminy w 2013 roku, 

e) zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 

f) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2012 rok, 

g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok, 

h) udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 

i) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

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

Do p-tu 2. 

Sołtys wsi Dąbrowa Adam Janas jako przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej poinformował o przyznaniu 
kwoty  dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Spółek Wodnych w kwocie 28 482,32 tj.około 30 tys.zł na  
prace melioracyjne na rowach melioracji szczegółowej.  Zarząd wybrał rowy zgłaszane w poszczególnych 
miejscowościach w momencie składania wniosku o przyznanie dotacji. Przewodniczący poprosił sołtysów 
o pilne spotkanie i ustalenie zmniejszonego zakresu robót w ramach wnioskowanej dotacji. 

Do p-tu 3. 
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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 221 do Nr 226/2013, które dotyczyły: 

- dokonania określonych zmian w budżecie gminy, 

- ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego, 

- odwołania pogotowia przeciwpowodziowego, 

- dokonania określonych zmian w budżecie gminy, 

- powołania Komisji Mieszkaniowej, 

- udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Dzieci z Grodźca. 

Wójt poinformowała uczestników sesji o odbytych przetargach: 

1. ”Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”.Wybrano najkorzystniejszą ofertę w dniu 18.06.2013r. 
Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” za kwotę 130 032,00 zł brutto.Termin podpisania 
umowy ustalono po upływie 5 dni od dnia otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Druga oferta 
EKO-TRANS  Jan Kurowski na kwotę 158 999,00 zł została odrzucona. 

2. „Przebudowa pomieszczeń i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach- 
realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013 p.n.” Remont termomodernizacja budynku 
Szkoły”.Złożona została 1 oferta Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Remontowe „MURBET” z Kalisza .W 
dniu 26.06.2013r. dokonano wyboru oferty i ustalono termin podpisania umowy na dzień 1.07.2013r. Innych ofert 
na wykonanie tego zadania nie zgłoszono.Zadanie to przebiegać będzie w 2 etapach, w pierwszym wykonana 
zostanie wymiana stolarki okiennej na kwotę 116 052,60 zł brutto, w drugim etapie wykonane zostaną roboty 
budowlane na kwotę 854 555,53 zł brutto. 

3. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świerczów poprzez demontaż,transport 
i utylizację” Złożono 1 ofertę Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” z Lubania na kwotę 60 830,00 zł 
brutto.Termin podpisania umowy ustalono na 2.07.2013r. 

Do p-tu 5. 

Informacja Zakładu Rolniczo-Przemysłowego  „ FARMUTIL HS”  S.A. nt. pozyskiwania surowców 
pochodzenia zwierzęcego. Przedstawiciel firmy pani Urszula Krystończyk poinformowała o nieodpłatnym 
odbiorze padłych zwierząt hodowlanych. Adres firmy i kontakt przekazany został sołtysom. Odbiór nie dotyczy 
to zwierząt domowych .Firma dokonuje bezpłatnego odbioru na zgłoszenie za wyjątkiem niedziel i świąt. 

Do p-tu 6. 

Informacja o działalności stowarzyszenia  Lokalnej Grupy Rybackiej "Opolszczyzna. Prezes Lokalnej Grupy 
Rybackiej Jakub Roszuk omówił główne działania grupy, pozyskiwanie środków na projekty oraz podtrzymanie 
tradycji organizacji „Święta Karpia.”  Całość podejmowanych działań opisana jest szczegółowo na stronie 
internetowej LGD „Opolszczyzna”. 

Do p-tu 7. 

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Świerczów przedstawił Kierownik Referatu Michał Hnat. 
Informacja stanowi załącznik protokołu. 

Do p-tu 8. 

a) Uchwałę  Nr XXIV/197/2013 w sprawie uzgodnienia funkcji produkcyjnej terenu-produkcja wyrobów 
garmażeryjnych oznaczonego A/AG w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów 
działka nr 396/1 we wsi Świerczów omówił Kierownik Referatu Michał Hnat. Przewodniczący przedstawił 
uchwałę- za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. 
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b) Uchwałę Nr XXIV/198/2013 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 
odprowadzenie ścieków omówił Kierownik Referatu Michał Hnat,uchwała omawiana była na wspólnym 
posiedzeniu komisji rady. Przewodniczący przedstawił uchwałę- za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

c) Uchwałę Nr XXIV/199/2013 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso omówiła Wójt, przed sesją radni otrzymali 
nowy projekt uchwały, w którym wskazano 2 inkasentów tj. Krzyszof Klejn teren całej gminy z wyłączeniem 
Biestrzykowic i Miodar z przysiółkami oraz Karolinę Pietrzyk teren Biestrzykowic i Miodar z przysiółkami. 
Przewodniczący przedstawił uchwałę- za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została 
jednogłośnie. 

d) Uchwałę Nr XXIV/200/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku omówiła Wójt Gminy. Zmiany 
omawiane były na wspólnym posiedzeniu komisji. Przed sesją radni otrzymali zmiany budżetu po korekcie 
uwzględniające zmiany wynikające z zarządzenia w sprawie zmian w budżecie z dnia 21 czerwca 2013r. 
Przewodniczący przedstawił uchwałę- za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została 
jednogłośnie. 

e) Uchwałę Nr XXIV/201/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej omówiła Wójt Gminy, przed 
sesją radni otrzymali projekt uchwały po korekcie wynikające z zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy 
z dnia 21 czerwca 2013r. Przewodniczący przedstawił uchwałę- za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

f) Uchwała Nr XXIV/202/2013 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2012 rok 
omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Przewodniczący przedstawił uchwałę- za przyjęciem 
uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

g) Uchwała Nr XXIV/203/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2012 
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok omawiana była na wspólnym 
posiedzeniu komisji rady gminy. 

Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr 125/2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok. Przewodniczący przedstawił 

uchwałę- za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została 

jednogłośnie. Wójt podziękowała radnym , sołtysom  pracownikom urzędu gminy i jednostek 
organizacyjnych za dobrą współpracę w 2012 roku. 

h) Uchwałę Nr XXIV/204/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2012 rok przedstawił Przewodniczący Rady Wiesław Cieplik. Przed podjęciem uchwały 
Przewodniczący przedstawił  Uchwałę Nr 247/2013 z dnia 29 maja 2013r Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu w sprawie pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Świerczowie o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Świerczów z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.Za przyjęciem uchwały 
głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, głosów przeciw nie było. Przewodniczący Rady 
w imieniu radnych  wraz z przedstawicielem sołtysów Mariuszem Hermanem w imieniu sołtysów pogratulował 
Pani Wójt uzyskanego absolutorium . 

i) Uchwałę Nr XXIV/205/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów przedstawił 
Przewodniczący Rady.Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu, 
głosów przeciw nie było. 

Do p-tu 9. 

Wójt poinformowała o konieczności przeprowadzenia odkomarzania gminy, zbierane są oferty na 
przeprowadzenie odkomarzania, oczekujemy na środki z województwa. Jeżeli nie otrzymamy żadnych 
środków odkomarzanie terenu naszej gminy zostanie przeprowadzone ale w mniejszym zakresie. 

Wójt zapoznała również radnych i sołtysów : 
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- z treścią wniosku mieszkańców sołectwa Zbica ,pismem w sprawie przyśpieszenia  procedury załatwienia 
wniosku  dotyczącego zaopiniowania zadania konserwacji rzeki Stobrawa i odpowiedzią Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska, że wniosek ten złożony został przez  Wojewódzki Zarząd Melioracji 
Wodnych/Oddział Kluczbork dopiero 11 czerwca 2013r.Termin wykonania prac określony został przez 
wykonawcę na trzeci i czwarty kwartał 2013 roku. 

- treścią pisma Starostwa Powiatowego ,które przychyliło się do prośby Wójta Gminy w sprawie uwzględnienia 
pracownika UG przy pracach nadzorujących remont ulicy Brzeskiej w Świerczowie w trakcie przebudowy 
drogi powiatowej./ Białas Józef/ 

- treścią pisma Starostwa Powiatowego, które wyraziło zgodę na nieodpłatne przekazanie kostki i obrzeża 
z chodnika przy ulicy Brzeskiej w Świerczowie przy drodze powiatowej zgodnie ze złożonym wnioskiem 
w tej sprawie. 

- propozycji Gminy Bartniczka w sprawie nawiązania kontaktów i współpracy ponieważ w herbie tej gminy 
znajduje się tak jak w naszym symbol pszczoły, 

- zawiadomieniem Ministerstwa Rolnictwa o przesunięciu terminu załatwienia wniosku w sprawie wyrażenia 
zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów o pow. 16,8561 ha – rozpatrzenie wniosku  przesunięto 
do końca lipca 2013 roku, 

- przekazaniu dla sołtysów pism w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, 

- ogłoszenia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego, 

- negocjacjach i działaniach  tj. podpisaniu listu intencyjnego w celu przygotowania projektu „Poprawy 
standardu oświetlenia na terenie gminy Świerczów. 

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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