Protokół Nr XXV/ 2013
z Sesji Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 9 września 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
14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady wniósł o zmianę wcześniej przesłanego porządku obrad poprzez
przeniesienie informacji Stowarzyszenia Stobrawski Zielony Szlak oraz informacji
Terenowego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako p-tu 4 i 5
porządku obrad .
Porządek sesji wraz z zaproponowaną zmianą przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Interpelacje radnych.
Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
Informacja Stowarzyszenia Stobrawski Zielony Szlak.
Informacja o działalności Terenowego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Namysłowie.
Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku .
Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerczów
oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny
2012/2013.
Podjęcie uchwał w sprawie :

a) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego,
b) przystąpienia do inicjatywy dotyczącej obszaru funkcjonalnego Kluczbork
Kluczbork-Namysłów-Olesno,
c) zmian w budżecie gminy w 2013 roku.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji
Za przyjęciem porządku obrad ze zmianą głosowało 14 radnych. Porządek obrad przyjęty
został jednogłośnie.
Do p-tu 2.
Radny Roman Żołnowski poruszył sprawę ponownego złożenia wniosku do Urzędu
Marszałkowskiego o budowę chodnika w Świerczowie w kierunku cmentarza. Wójt
poinformowała, że wniosek będzie jak co roku monitowany. Od dwóch lat wnioskujemy o
ujęcie tego zadania. Otrzymaliśmy odpowiedź, że wniosek będzie promowany jeżeli
samorząd wyłoży 50% własnych środków. Nie stać Gminy obecnie nas przy tylu
rozpoczętych inwestycjach na taki wydatek ze względu na wyczerpany limit środków .
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Radny Grzegorz Paduch poruszył sprawę wniosku złożonego do Grupy Rybackiej
dotyczącego Dąbrowy- Wójt poinformowała, że wniosek nie został zakwalifikowany do
dofinansowania ze względu na wyczerpany limit środków na to działanie.
Wójt poinformowała również, że skomplikowała się sytuacja w sprawie przejęcia terenu
/drogi/ w Dąbrowie stanowiącego własność PKP. Od czasu kiedy Gmina wystąpiła do
PKP o nieodpłatne przekazanie działki, która jest obecnie drogą wiele się zmieniło,
ponieważ PKP sprzedała w międzyczasie mieszkania lokatorom budynku (byłego dworca)
i częściowo oddała w użytkowanie wieczyste ten teren, który Gmina chciała przejąć.
Gmina nie jest zainteresowana przejęciem pozostałej części w użytkowanie wieczyste
ponieważ wiąże się to z dodatkową stałą opłatą roczną. w związku z tym podtrzymany
został wniosek w sprawie uregulowania stanu prawnego i przekazania na rzecz gminy
tego terenu PKP na własność.
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.
Informację Stowarzyszenia Stobrawski Zielony Szlak w formie prezentacji przedstawił
Prezes Stowarzyszenia Jacek Płaczek.
Radny Roman Żołnowski zaproponował Prezesowi Stowarzyszenia aby zastanowić się
nad zmianą regulaminu przyjmowania i oceniania wniosków ponieważ zbliża się drugi
okres przyznawania środków na projekty.
Prezes poinformował, że Lokalna Grupa Rybacka będzie połączona ze Stowarzyszeniem
Stobrawski Zielony Szlak celem pozyskiwania środków na realizację projektów.
Do p-tu 5.
Informację o działalności Terenowego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Namysłowie przedstawił Naczelnik Wydziału Stanisław Paduch. Naczelnik
poinformował, że przyjętych zostało 2 207 wniosków obszarowych .Po naliczeniu
odpłatności dopłaty zostają przekazane rolnikom na konto. Agencja nie wydaje decyzji
wszystkim rolnikom - tylko na indywidualny wniosek rolnika decyzja zostanie wydana.
Sołtys wsi Świerczów zapytał o wysokość dopłaty . Naczelnik poinformował,że do
wypłaty dopłat stosowany będzie kurs euro z ostatniego października.
Do p-tu 6.
Wójt przedstawiła informację z działalności w okresie między sesjami. W okresie tym
podjętych zostało 17 zarządzeń od Nr 228 do Nr 243 dotyczących:
- Zarządzenie 228/2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,
-Zarządzenie 229/2013 z dnia12.07.2013 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki w WFOŚ i GW w Opolu w 2013r.,
-Zarządzenie 230/2013 z dnia12.07.2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu w 2013r.,
-Zarządzenie 231/2013 z dnia12.07.2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
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pożyczki w WFOŚ i GW w Opolu w ramach pomocy-wyprzedzające finansowanie
w 2013r.,
-Zarządzenie 232/2013 z dnia 31.07.2013r.w sprawie ustalenia terminu składania
wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników,
-Zarządzenie 233/2013 z dnia 31.07.2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2013r.,
-Zarządzenie 234/2013 z dnia 31.07.2013 w sprawie dokonania określonych zmian w
budżecie gminy,
-Zarządzenie 235/2013 z dnia6.08.2013 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu
nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Świerczów,
-Zarządzenie 236/2013 z dnia9.08.2013r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i
objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”
Spółka z o.o w Namysłowie,
-Zarządzenie 237/2013 z dnia 9.08.2013r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i
objęcia akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie,
-Zarządzenie 238/2013 z dnia 22.08.2013 w sprawie powołania komisji odbioru robót:
Zadanie I-Wymiana stolarki okiennej na inwestycji p.n.”Przebudowa pomieszczeń i
termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bąkowicach w ramach RPO na lata
2007-2013,zadanie p.n. „Remont i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w
Bąkowicach”.,
-Zarządzenie 239/2013 z dnia 26.08.2013r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w
Świerczowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Świerczów za I
-Zarządzenie 240/2013 z dnia 27.08.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2013
z dnia 30.04.2013r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Świerczów konkursu
na „Najpiękniej ukwieconą posesję” oraz wprowadzenia regulaminu konkursu,
-Zarządzenie 241/2013 z dnia 30.08.2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2013r,
-Zarządzenie 242/2013 z dnia 2.09.2013r. w sprawie powołania komisji odbioru robót
inwestycji p.n. Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej ,zbiornik na
nieczystości ciekłe we wsi Miejsce- Etap I: wiata drewniana, remont dachu, zbiornik
bezodpływowy na nieczystości ciekłe z przykanalikiem, wykonanie instalacji odgromowej,
-Zarządzenie 243/2013 z dnia5.09.2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
w 2013r.,
-Zarządzenie 244/2013 z dnia 9.09.2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki w WFOŚ i GW w Opolu w ramach pomocy- wyprzedzające finansowanie w 2013
roku.
Wójt uzupełniła informację przekazaną dla radnych na wspólnym posiedzeniu komisji
dotyczącą kredytów i pożyczek na poszczególne zadania inwestycyjne. Kredyt na lokal
socjalny w Świerczowie został skumulowany w jednej pozycji z kredytem na „Orlik”.
Do p-tu 7.
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku omawiana była na wspólnym
posiedzeniu komisji rady. Dodatkowych pytań do materiałów nie zgłoszono.
Do p-tu 8.
Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerczów
oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny
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2012/2013. Informacja omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji rady.
Dodatkowych pytań nie zgłoszono.

Do p-tu 9.
Przed podjęciem uchwał przez radnych Wójt wyjaśniła, że termin sesji został
przyśpieszony ze względu na konieczność podpisania porozumienia w sprawie
przystąpienia do inicjatywy dotyczącej obszaru funkcjonalnego Kluczbork KluczborkNamysłów-Olesno .Utworzenie obszaru funkcjonalnego Kluczbork-Olesno-Namysłów
pozwoli na pozyskiwanie środków unijnych w nowym okresie programowania 20142020.Bez przynależności do któregoś subrejonu stracimy szansę na pozyskiwanie
środków na zadania z zakresu infrastruktury ,a takie dziedziny będą objęte aplikowaniem
w ramach obszaru funkcjonalnego. Termin podpisania porozumienia ustalono na 10
września 2013r. i stąd wynikła konieczność podjęcia uchwały. Sołtys wsi Świerczów
Idczak Zdzisław zapytał czy przystąpienie do strefy obszaru funkcjonalnego wiąże się z
dodatkowymi opłatami lub składkami. Wójt wyjaśniła, że nie wiąże się to z dodatkowymi
opłatami czy składkami natomiast jest to ważne ze względu na pozyskanie jakichkolwiek
środków na realizację projektów obszaru funkcjonalnego. Uzasadnieniem przystąpienia
jest również fakt ,że nie zakwalifikowaliśmy się do strefy rehabilitacji.
Radny Roman Żołnowski potwierdził, że przynależność do jakiejkolwiek strefy jest
koniecznością żeby można było skorzystać z jakichkolwiek środków.
a) Uchwałę Nr XXV/206/2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin
Śląska Opolskiego omówiła Teresa Cieplik- Z-ca Wójta. Przewodniczący Rady
przedstawił uchwałę , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała
przyjęta została jednogłośnie.
b) Uchwałę Nr XXV/207/2013 w sprawie przystąpienia do inicjatywy dotyczącej
obszaru funkcjonalnego Kluczbork Kluczbork-Namysłów-Olesno Wójt omówiła na
wstępie oraz wspólnym posiedzeniu komisji rady. Przewodniczący Rady przedstawił
uchwałę , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała przyjęta została
jednogłośnie.
c) Uchwała Nr XXV/208/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013r. omawiana
była na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Przewodniczący Rady przedstawił
uchwałę , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała przyjęta została
jednogłośnie.

Do p-tu 10.
Radny Roman Żołnowski poruszył sprawę :
-remontu GOK ,na jakim to jest etapie, stwierdził ,że duża sala wygląda tragicznie
i należy ja pomalować,
- remont ulicy Kąty w Świerczowie czy należy zgłosić pisemny wniosek czy wystarczy
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zgłosić do protokołu.
Wójt poinformowała, że zakończył się proces weryfikacji jednak umowa jeszcze nie
została podpisana. Zakres robót jest duży obejmuje termomodernizację obiektu,
wymianę okien i drzwi, naprawę dachu. Przetarg możemy ogłosić dopiero po pisemnym
potwierdzeniu .Jest miesiąc wrzesień, przetarg może zakończy się w listopadzie i nie
wiemy czy pogoda pozwoli na rozpoczęcie prac jeszcze w tym roku. Nie będziemy
malować dużej Sali przed naprawą dachu i systemem gospodarczym ponieważ jak
wcześniej wyjaśniałam są to prace na wysokości i nie można ich wykonywać systemem
gospodarczym.
Sołtys wsi Wężowice podziękował Pani Wójt za możliwość skorzystania z autobusu
celem uczestnictwa w dożynkach wojewódzkich .Wójt podziękowała sołtysom obu wsi tj.
Wężowic i Grodźca za zorganizowanie, uczestnictwo i reprezentowanie naszej gminy.
Sołtys wsi Świerczów Zdzisław Idczak zapytał o plan zagospodarowania
przestrzennego. Wójt wyjaśniła, że wcześniej Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie
zmian planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej zmian nie
wymagających zgody Ministerstwa. Obecnie na grunty do odrolnienia objęte zmianą
przyszła zgoda z Ministerstwa i odbędzie się debata w dniu 24 września 2013r.
o godz.12ºº w Sali narad urzędu gminy.
Wójt zwróciła się z prośbą do radnych o zaopiniowanie sprzedaży działki 498/7
w Świerczowie, która w ewidencji gruntów zapisana jest jako droga gminna i jest działką
dojazdową do posesji pani Dworczyk. Po zapoznaniu się z mapką radni wyrazili
pozytywną opinię co do sprzedaży po wyrażeniu zgody właściciela bezpośrednio
graniczącego z drogą- pana Liberdy.
Przewodniczący zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział.
Na tym obrady sesji zakończono, protokółowała: Teresa Cieplik –Z-ca Wójta.
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