
PROTOKÓŁ NR XXVI/ 2013
Z SESJI RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Cieplik Wiesław witając – radnych , sołtysów, Wójta Gminy , 
kadrę kierowniczą urzędu , kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych , radnych 
powiatowych .W obradach uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych 
uchwał. Przewodniczący Rady przedstawił porządek sesji, który 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. Podjęcie uchwał w sprawie : 

a) powierzenia reprezentowania Gminy Świerczów w razie nieobecności Wójta Gminy w posiedzeniu 
Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego, 

b) o zmianie uchwały Nr VII/49/2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 maja 2011 r w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Świerczów, 

c) określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na rok 2014, 

d) obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na 
rok 2014, 

e) zmian w budżecie gminy w roku 2013, 

f) zmiany uchwały Nr XXI/130/2005 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie 
powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego, 

g) dotacji celowej dla OSP Biestrzykowice – Miodary, 

h) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów dla wybranych 
terenów w obrębach geodezyjnych: Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miejsce, Starościn 
i Świerczów, 

i) o zmianie uchwały Nr XX/165/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów. 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie obrad sesji 

Za przyjęciem porządku obrad 13 radnych. Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie. 

Do p-tu 2. 

Radny Roman Żołnowski poruszył sprawę ustawienia nowych znaków wjazd i wyjazd straży przy 
remontowanej drodze powiatowej przy wjeździe do remizy OSP w Świerczowie. Ponieważ jednostka OSP  
coraz częściej wyjeżdża do akcji i takie znaki  są potrzebne ze względu na bezpieczeństwo. 

Radna Maria Kujawa poruszyła sprawę wiaduktu kolejowego przy wjeździe do miejscowości Dąbrowa. Stan 
techniczny wiaduktu zagraża 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 13 radnych, protokół przyjęty został jednogłośnie. 

Do p-tu 4. 

Wójt przedstawiła informację z działalności w okresie między sesjami. W okresie tym podjętych zostało 
7 zarządzeń od Nr 245 do Nr 251 dotyczących: 

- Zarządzenie 245/2013 z dnia 16.09.2013 r. w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy, 

Id: 543B9296-D6D6-4D4A-A921-AC387BB0DADB. Podpisany Strona 1



- Zarządzenie 246/2013 z dnia  16.09.2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2013 r. 

- Zarządzenie 247/2013 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2013 r. 

- Zarządzenie 248/2013 z dnia 01.10.2013 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót inwestycji pn. „ Remont 
świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec”, „ Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica”, „ Remont świetlicy wiejskiej 
we wsi Wężowice”. 

- Zarządzenie 249/2013 z dnia 03.10.2013 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót pn. „ Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację”., 

- Zarządzenie 250/2013 z dnia 18.10.2013 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót na inwestycji pn. „ 
Przebudowa pomieszczeń i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bąkowicach w ramach RPO na 
lata 2007 – 2013, zadania pod nazwą „ Remont i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej 
w Bąkowicach”., 

- Zarządzenie 251/2013 z dnia 22.10.2013 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy w 2013 r., 

W okresie między sesjami odbyły się 2 przetargi: 

- pierwszy na „ Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum 
i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l”.  Wpłynęło pięć ofert, 
wygrała firma PETROL Sp. z o.o. z Kątów Wrocławskich oferując 3,54 zł/1 litr. 

- drugi przetarg pn.  „Sukcesywny zakup ( bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika, 
samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach 
transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości 3000 l”. Ten przetarg w pierwszym terminie został 
unieważniony. 

Przeprowadzono przetarg ponownie. Wpłynęły dwie oferty od tych samych oferentów co w pierwszym 
przetargu. Wybrano ofertę firmy AZAREX sp. z o.o. z Bolesławca, Stacja Paliw w Starościnie ul. 
Kasztanowa – 5,38 zł/1 litr. Oferta PPHU „JAWIS” Wiesława Jedlińska została odrzucona  ponieważ do dnia 
rozstrzygnięcia przetargu na konto Urzędu Gminy nie wpłynęło wadium. 

24 września odbyła się debata publiczna w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. 

Pani Wójt odniosła się do ostatniej sesji, na której  Radny Pan Roman Żołnowski poruszył sprawę 
ponownego złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o budowę chodnik w Świerczowie w kierunku 
cmentarza. Pismo zostało napisane i 21 października otrzymaliśmy odpowiedź, że we wcześniejszej 
korespondencji z 2012 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich informował nas o trudnej sytuacji finansowej 
i podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia ogólnych zasad realizacji zadań na drogach wojewódzkich 
współfinansowanych przez jednostki Samorządu Terytorialnego, co oznacza, że wniosek będzie promowany  
jeżeli samorząd wyłoży 50% własnych środków. W chwili obecnej nie stać Gminy   na taki wydatek. 

Pani Wójt uczestniczyła w spotkaniu, którego inicjatorem był Wójt Gminy Murów, które dotyczyło 
odtworzenia linii kolejowej Namysłów – Opole. Wcześniej Pani Wójt  negatywnie opiniowała likwidację 
istniejącej linii PKP. Na spotkaniu obecny był też Marszałek Województwa i przedstawiciele PKP. PKP nie 
ma pieniędzy na odtworzenie linii. 

Jeżeli chodzi o wiadukt przy wjeździe do Dąbrowy to będziemy monitować o rozebranie go lub 
zabezpieczenie żeby nie zagrażał bezpieczeństwu. 

Wpłynęła Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania 
budżetu gminy za I półrocze 2013 r. Opinia jest pozytywna. 

Na terenie Gminy TAURON prowadzi  inwestycje związane z wymianą linii energetycznej. Jest to 
wymiana wyeksploatowanych słupów nN w Bąkowicach, wymiana rozłącznika nw stacji 
w Biestrzykowicach, awaryjna naprawa linii 15kV Namysłów – Lasowice w miejscowościach Starościn- 
Pieczyska, modernizacja linii napowietrznej 15kV Namysłów – Pokój i przyłączanie nowych odbiorców. 

Pani Wójt przypomniała, że podpisała list intencyjny na wymianę  istniejących lamp sodowych na ledowe. 
Przy tej wymianie Gmina nie poniesie żadnych kosztów, będzie to rozliczane z oszczędności wynikających 
ze zmiany. 

Dyrektor GOK Pan Tadeusz Bezwerchny poinformował, że 22 października została podpisana umowa na 
termomodernizację GOK-u, jest to pierwszy etap planowanego remontu. 
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Do p-tu 5. 

Projekty uchwał zostały omówione na wspólnym posiedzeniu komisji rady. 

a) Uchwałę Nr XXVI/209/2013 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Świerczów w razie nieobecności 
Wójta Gminy w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego omówiła Sekretarz. 
Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę , za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała przyjęta 
została jednogłośnie. 

b) Uchwałę Nr XXVI/210/2013 w sprawie o zmianie uchwały Nr VII/49/2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 
maja 2011 r. w sprawie  ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę 
Świerczów, omówiła Sekretarz. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę za przyjęciem uchwały głosowało 
13 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

c) Uchwała Nr XXVI/211/2013 w sprawie  określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze 
Gminy Świerczów na rok 2014, omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Przewodniczący Rady 
przedstawił uchwałę , za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

d) Uchwała Nr XXVI/212/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku 
rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2014, omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji rady. 
Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała przyjęta 
została jednogłośnie. 

e) Uchwała Nr XXVI/213/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2013, omówiła Skarbnik, omawiana 
była na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę, za przyjęciem uchwały 
głosowało 13 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

f) Uchwała Nr XXVI/214/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/130/2005 Rady Gminy w Świerczowie z dnia   
17 czerwca 2005 roku w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego,   
omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę, za 
przyjęciem głosowało 12 radnych 1 się wstrzymał. 

g) Uchwała Nr XXVI/215/2013 w sprawie dotacji celowej dla OSP Biestrzykowice – Miodary omawiana była na 
wspólnym posiedzeniu komisji rady. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę,  za przyjęciem uchwały 
głosowało 13 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

h) Uchwała Nr XXVI/216/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Bąkowice, 
Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miejsce, Starościn i Świerczów omówił Kierownik Referatu Michał Hnat, 
omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji rady. 

Kierownik Hnat przypomniał, 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 odbyła się debata, na którą 
przybyły osoby bezpośrednio zainteresowane zmianami. W debacie uczestniczył  urbanista i zaproponował 
tym osobom różne rozwiązania, osoby te zgodziły się na zmiany. 

Sołtys Świerczowa Zdzisław Idczak zapytał o kwestie ogrzewania – jakie to są paliwa niskoemisyjne. 

Odpowiadając Pani Wójt zaznaczyła, że uznawanie paliw za niskoemisyjne nie jest dobrowolne, jest 
katalog paliw. Niektóre zapisy zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego wynikają z przepisów 
innych ustaw i muszą być ujęte. Zmiany, które zawarte są w tej uchwale dotyczą tylko tych wniosków, które 
zostały zgłoszone do ministerstwa i dotyczyły odrolnienia gruntów III klasy. 

Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę,  za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był 
przeciw. 

i) Uchwała Nr XXVI/217/2013 w sprawie o zmianie uchwały Nr XX/165/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 
31 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów 
omówiła Pani Wójt, na wspólnym posiedzeniu komisji rady.  Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę,  za 
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

Do p-tu 6. 

Radny Roman Żołnowski poruszył sprawę : 
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a) budowy w okolicy Świerczowa nadajnika sieci komórkowej T- mobile. 

b) czy w związku z wymianą lamp na ledowe nie trzeba dokonać weryfikacji istniejącego oświetlenia ulicznego, 
czy wszystkie istniejące lampy są potrzebne? 

c) czy została podjęta decyzja w jaki sposób będzie odprowadzona woda koło Pana Rogalskiego? 

AD. a 

Odpowiadając Kierownik Hnat przypomniał, że została wydzielona działka na postawienie masztu 
i zawarta w 2008 roku umowa dzierżawy tej działki ale sprawa nie została sfinalizowana. 

AD. b 

Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt- jeżeli chodzi o oświetlenie drogowe to przyjęto kiedyś zasadę, że świeci 
co drugi słup na próbę została zamontowana ledowa lampa. Pole świecenia jest  duże, i nie zachodzi  
potrzeba montowania dodatkowych lamp. Wymiana źródła światła dotyczy tylko istniejących lamp. Na 
pewno będzie trzeba przeanalizować jeszcze potrzeby w zakresie nowych punktów świetlnych, ale to już jest 
w zakresie budowy nowego oświetlenia na terenie gdzie ich nie ma. 

AD. c 

Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt - jeżeli chodzi o odprowadzenie wody to  po zebraniu wiejskim, które 
odbyło się 9 września w GOK-u, odbyło się w urzędzie spotkanie z osobami bezpośrednio zainteresowanymi 
i z projektantem Panem Wąsikiem. Na tym spotkaniu ustalono wspólnie z właścicielami gruntów 
przyległych i projektantem, uwzględniając rozwiązanie powiatu w zakresie przebudowanej studni chłonnej 
przy drodze powiatowej, iż na odcinku od studni do działki Pana Rogalskiego będzie kolejna studzienka 
i dwa kolektory odprowadzające wodę wzdłuż naszej działki ( drogi gruntowej miedzy Panem Rogalskim 
a Państwem Bieńko).  Wybudowana nowa powiatowa studnia jest płytsza niż zakładano. Jesteśmy w trakcie 
kompletowania dokumentacji. Potrzebne jest pozwolenie wodno –prawne. 

Pan Zdzisław Sitek jako Prezes OSP Biestrzykowice – Miodary złożył podziękowanie za udzielenie 
dotacji na straż w kwocie 4.200,00 zł na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu hydraulicznego. 

Sołtys Miejsca Pan Mariusz Herman zwrócił uwagę, że na drodze gminnej między Biestrzykowicami 
a Dąbrową są 2 duże wyrwy w nawierzchni. 

Sołtys Świerczowa Zdzisław Idczak – we wrześniu zgłaszał  Pani Teresie Cieplik, że może być problem 
na końcu Świerczowa z odbiorem wody podczas obfitych opadów 

deszczu, że może woda spływać do wioski. Zdaniem sołtysa miało być wystosowane pismo do Starostwa 
w tej sprawie. 

- Remont GOK-u – co z drugim etapem remontu, czy jest już projekt i jaki zakres prac obejmuje? 

- Kiedy będą zasiedlane mieszkania  nad remizą OSP? 

Pani Wójt – przedstawiciele starostwa zapewniają, że nie będzie zalewało wsi. Wyjaśnimy tę sprawę 
i na następnej sesji odpowiemy. 

Pani Wójt – Projekt na remont II etapu remontuGOK-u  jest w trakcie opracowania i do końca listopada 
będzie złożony wniosek do Ministerstwa Kultury. 

Następnie Pani Wójt odpowiedziała, że wnioski na lokale socjalne zostały rozpatrzone. Wykaz osób 
uprawnionych jest wywieszony do wiadomości. Po 26 października jeżeli nie wpłynie żadne odwołanie to 
zostanie przydzielony lokal, później taka osoba ma 14 dni na odwołanie, jeżeli się odwoła to termin się 
wydłuży. Poza kolejnością został przydzielony jeden lokal w Starościnie, rodzinie która w obecnej chwili 
objęta jest dozorem sądowym i policyjnym. 

Radny Józef Guszkiewicz – czy pobocza przy remontowanej drodze powiatowej będą utwardzane? 

Odpowiadając Pani Wójt powiedziała, że na zebraniu przed rozpoczęciem inwestycji  było mówione, że 
będą utwardzane, dlatego poproszono o udzielenie odpowiedzi  Radnych Powiatowych. Odpowiedzi 
udzielił Pan Cezary Zając – pobocza mają być utwardzone na całej długości tłuczniem. 

Radny J. Guszkiewicz – czy będzie odtworzony rów przy drodze powiatowej z Bąkowic do Mąkoszyc 
(w lipach), kiedyś tam był rów a w chwili obecnej nie ma. 
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Radny Powiatowy Cezary Zając – w tym roku już nie będzie robiony, ale to rolnicy sami są winni bo 
orają  do samej drogi. 

Radna Maria Kujawa – mieszkańcy Kuźnicy Dąbrowskiej monitują, że mostek na drodze powiatowej 
znowu się zapadł. Znak z nazwą miejscowości jest  nieczytelny, mało estetyczny. 

Radny Bogusław Baj – złożył wniosek o zmianę  znaków z nazwą miejscowości Dąbrowa 
Namysłowska na właściwą nazwę Dąbrowa. 

Sołtys Starościna Tomasz Januszewski – złożył wniosek o przepięcie wadliwego transformatora we wsi 
Starościn. 

Przewodniczący rady na zakończenie zaprosił Radnych i Sołtysów na obchody święta  Odzyskania 
Niepodległości w dniu 11 listopada. 

Sołtys Świerczowa Zdzisław Idczak ponowił prośbę aby odświeżyć, pomalować salę w GOK-u. 
Oświadczył, że w formie protestu , że będzie uczestniczył tylko we mszy świętej natomiast nie  weźmie 
udziału w uroczystej akademii. 

Przewodniczący zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział. 

Na tym obrady sesji zakończono- protokółowała: Marta Woźniak – Inspektor. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Wiesław Cieplik
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