
PROTOKÓŁ NR XXVII/ 2013
Z SESJI RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

Z DNIA 10 GRUDNIA 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 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych 
uchwał. Przewodniczący Rady wniósł o zmianę wcześniej przesłanego porządku obrad poprzez  wniesienie 
dodatkowej uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia w zakresie partnerskiej współpracy w ramach 
wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w województwie opolskim zawartego pomiędzy 
Województwem opolskim a Gminami z terenu Województwa Opolskiego. 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 nt. oświadczeń majątkowych. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie : 

a) przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, 

b) zmian w budżecie gminy 2013 roku, 

c) przystąpienia do porozumienia w zakresie partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych 
i zastępczych oraz osób starszych w województwie opolskim zawartego pomiędzy Województwem opolskim 
a Gminami z terenu Województwa Opolskiego.

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8. Zamknięcie obrad sesji. Za przyjęciem porządku obrad ze zmianami  głosowało 14 radnych. Porządek obrad 
przyjęty został jednogłośnie. Do p-tu 2. Interpelacji – brak. 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 252 do Nr 258/2013, które dotyczyły: 

- przedstawienia Radzie Gminy w Świerczowie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem 
i materiałami informacyjnymi i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej raz Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania, 

- powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się 
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, 

- zmiana Zarządzenia Nr 253/2013 Wójta Gminy Świerczów z dnia 25.11.2013 roku w sprawie powołania komisji 
dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego, 

- dokonania  zmian w budżecie gminy, 

- przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny, 

- przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny. Wójt poinformowała uczestników sesji o odbytych 
przetargach: 

1) 31.10.2013 r. ogłoszono przetarg na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów 
poprzez demontaż, transport i utylizację, 

2) 28.11.2013 roku ogłoszono przetarg na remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec Etap I Roboty posadzkowe, 
Etap – II  - Pozostałe roboty. 

Id: F964A56C-230A-465C-BF6A-BFC079DA49ED. Podpisany Strona 1



3) 09.12.2013 r. ogłoszono przetarg na przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do 
Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu samopomocy i Zespołu Szkół 
im. A. Mickiewicza w Namysłowie. Następnie Pani Wójt  poinformowała, że: 

1) 29 listopada zostały podpisane umowy najmu lokali socjalnych w Świerczowie nad remizą OSP. Od 1 grudnia 
zostały mieszkania zasiedlone. 

2) Została podpisana umowa z kancelarią  prawniczą  Deloitte o świadczenie usług doradztwa prawnego 
polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu 
o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług VAT, poprzedzonego kompleksową analizą zasadności 
roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami. W odpowiedzi na  
interpelacje radnych i sołtysów z poprzedniej sesji Wójt  udzieliła odpowiedzi: 

1) zostały napisane pisma do Starostwa Powiatowego: w sprawie znaku z nazwą miejscowości Dąbrowa, wniosek 
o ustawienie znaków  „Wjazd Straży”, „Wyjazd Straży” obok remizy OSP w Świerczowie, w sprawie naprawy 
odcinka 1187 O w miejscowości  Kuźnica Dąbrowska pomiędzy mostem na rzece Kluczborska Struga 
a przepustem na rzece Szerzyna. 

2) Otrzymaliśmy pismo ze Starostwa Powiatowego  odpowiedź na nasze pismo, które dotyczyło licznych osuwisk 
pobocza wzdłuż rowów na drodze powiatowej nr 1136 na odcinku Domaszowice – Świerczów oraz zapadnięć 
nawierzchni przy kratkach kanalizacji burzowej. W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Dróg poinformował, że 
zostały naprawione osuwiska poboczy jak również zapadnięcia przy kratkach kanalizacji burzowej na DP 
1136 O. 

3) Do PKP wystąpiliśmy z pismem o zabezpieczenie wiaduktu w Dąbrowie. 

4) Pisaliśmy pismo do  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu o naprawę chodnika przy drodze woj. 
w Biestrzykowicach dostaliśmy odpowiedź, że w okresie wiosennym chodnik zostanie naprawiony. 

5) Pani Wójt odczytała „Notatkę Służbową sporządzoną na okoliczność zakończenia robót na drodze powiatowej 
1136 O na odcinku Świerczów -  Grodziec. W przeglądzie uczestniczyli przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego, Inspektor nadzoru, Wykonawca, Sołtys wsi Świerczów, pracownik Urzędu Gminy. W trakcie 
wizji w terenie ustalono zakres robót do wykonania: 

- poszerzenia wjazdu na działkę pomiędzy Panem Dziuba i Pawliszyn, 

- zabudowanie w dnie rowu krawężników w celu spowolnienia spływu wody na wysokości tzw. „strzelnicy”, 
wyznaczono trzy miejsca do zabudowy, 

- udrożnienie przepustów obok posesji Pana R. Białas, 

- osadzenie studzienki kanalizacji burzowej obok posesji nr 32 ul. Brzeska, 

- poprawa kostki brukowej od ul. Szkolnej do wjazdu na teren gimnazjum, dot. jezdni. Na tym notatkę 
zakończono. Notatkę sporządził Pan Józef Białas.” Pan Kierownik M. Hnat  odpowiedział na interpelacje 
z poprzedniej sesji sołtysa wsi Starościn dot. transformatora. Poinformował, że przeprowadził rozmowę 
z przedstawicielem firmy TAURON i na razie nie przewidują inwestycji na stacjach transformatorowych. 
Otrzymaliśmy pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wydania opinii nt. projektu uchwały 
budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej – opinie RIO są pozytywne.   Do p-tu 5. Przewodniczący  
Rady przedstawił informację na temat oświadczeń majątkowych, która stanowi załącznik do protokołu. Do 
p-tu 6. 

a) Uchwałę  Nr XXVII/218/2013 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2014- uchwałę omówił Pan Tadeusz Bezwerchny Przewodniczący przedstawił uchwałę- za przyjęciem 
uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

b) Uchwałę Nr XXVII/219/2013 w sprawie  zmian w budżecie gminy w 2013 roku omówiła Pani Skarbnik. 
Przewodniczący przedstawił uchwałę – za przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała przyjęta została 
jednogłośnie. 
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c) Uchwałę Nr XXVII/220/2013 w sprawie przystąpienia do porozumienia w zakresie partnerskiej współpracy 
w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w województwie opolskim 
zawartego pomiędzy Województwem opolskim a Gminami z terenu Województwa Opolskiego. Uchwałę 
omówiła Pani Wójt. Przewodniczący przedstawił uchwałę- za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie.  Do p-tu 7. Pan Radny R. Żołnowski – na poboczu i na drodze koło 
gimnazjum po opadach stoi woda. Jak zostanie rozwiązany ten problem?  Głos zabrała Pani Wójt – 
w notatce jaką sporządził Pan Białas na okoliczność zakończenia robót na drodze powiatowej 1136 O zostało 
to zapisane jako  poprawa kostki brukowej, Starostwo o tym wie, jednakże wystąpimy jeszcze z oficjalnym 
pismem. Pan Radny R. Żołnowski – w gazecie Gmina Polska przeczytaliśmy wywiad z Panią Wójt.        
Dowiedzieliśmy się o tym, że Gmina Świerczów jest na 38 pozycji w kraju i na 1pozycji na Opolszczyźnie 
jako gmina najlepiej pozyskująca i wydająca środki unijne.  Nie zgadzam się z tym, że dopiero teraz Gmina 
rozkwita, że w latach poprzednich nic się nie robiło. Nad wieloma inwestycjami, które teraz pokończyliśmy, 
prace planistyczne rozpoczęto za działalności poprzedniej Rady.   Głos zabrała Pani Wójt – na wstępie  chcę 
zaznaczyć, że artykuł nie był autoryzowany, rozmawialiśmy z redaktorem długo, padło wiele pytań 
i odpowiedzi, a te zdania są wyrwane z kontekstu. Nie chodziło o to, że w latach wcześniejszych nic się 
nie robiło i nic takiego nie powiedziałam. Rozmawialiśmy m.in. na temat melioracji, a o tym nie ma 
wzmianki. Zgadzam się z Panem radnym, można odnieść takie wrażenie ale to jest wniosek na przyszłość 
aby żądać autoryzacji. Pani Radna  M. Baj – zakład energetyczny podcinał gałęzie w Biestrzykowicach przy 
ul. Głównej i został bałagan, gałęzie leżą na wjazdach do posesji i nie wiadomo co z nimi zrobić. Pani Wójt 
odpowiedziała, że w obecnym czasie są dokonywane zabiegi konserwacyjne i przycinane są gałęzie ale 
z tego co mi wiadomo uprzątają po sobie. Dlaczego pozostawiono przy tych posesjach wyjaśnimy. Wiem, że 
prace na terenie gminy jeszcze trwają. Pani Radna  W. Bronś poruszyła sprawę kanalizacji 
w Biestrzykowicach, dlaczego dopiero teraz wystąpił problem z przyłączem do bloku nr 10. Wcześniej nikt 
nie informował o tym problemie. Odpowiedzi udzielił Pan Kier. M. Hnat – poprzedni zarządca był 
poinformowany o tym, że trzeba będzie przerobić instalację kanalizacyjną w bloku , a konkretnie w piwnicy. 
Nie jest to problem ani Gminy, ani wykonawcy  tylko Spółdzielni. Trzeba tą przeróbkę zrobić teraz i wpiąć 
do nowej kanalizacji. Pan Radny  J. Guszkiewicz – poruszył sprawę przepustu na drodze powiatowej 
w Bąkowicach od kościoła w kierunku Mąkoszyc. Zwrócił się do Radnego Powiatowego Pana C. Zająca – 
czy przepust zostanie wyczyszczony? Pan Radny R. Gałka – w Świerczowie przy ul. Brzeskiej koło Pani 
Cichoń rosną drzewa, które trzeba podciąć bo suche gałęzie wiszą i przy silnym wietrze mogą spaść na 
jadący  samochód. Pani Wójt odpowiedziała, że napiszemy wniosek do Starostwa bo jest to droga 
powiatowa. Pan Radny A. Hrycyszyn – chodnik w Miejscu przy drodze wojewódzkiej jest w dwóch 
miejscach zapadnięty, a obok posesji sołtysa rozjechały się krawężniki. Pan Radny B. Wojtowicz – trzeba 
zgłosić remont drogi w Miodarach w kierunku Żaby, droga jest w fatalnym stanie.   Pani Radna M. Kujawa – 
czy można będzie skierować osoby bezrobotne do porządkowania chodników przy drodze powiatowej, bo 
zarastają i robią się coraz węższe. Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt -  każdy mieszkaniec ma ustawowy 
obowiązek  dbać o chodnik obok swojej posesji, a tam gdzie są chodniki, które  przylegają do działek 
gminnych  to gmina będzie porządkować. Pani Radna  W. Bronś – zapytała czy firma, która robi kanalizację 
uporządkuje teren obok bloku. Prace są zakończone a bałagan został. Pani Wójt odpowiedziała, że  prace 
nie są jeszcze zakończone, firma do końca grudnia ma termin na wykonanie wszystkich prac. Sołtys Z. 
Idczak – zawnioskował, żeby podciąć gałęzie drzew przy ul. Brzeskiej przy wyjeździe z ul. Krętej i obok. 
Zadał też pytania:

1) co się dzieje w sprawie rurociągu odprowadzenia wód przeciwpowodziowych, który ma być robiony obok 
zakładu fryzjerskiego? 

2) Jaką prowizję będą otrzymywać radcy prawni w związku z zawartą umową na odzyskanie VAT? 

AD. 1 Pani Wójt udzieliła odpowiedzi – dokumentacja rurociągu odprowadzenia wód przeciwpowodziowych 
z części Świerczowa jest opracowana i przedłożona na ZUD do uzgodnienia, potem dokumenty zostaną złożone 
w Starostwie o wydanie zezwolenia wodno – prawnego, po otrzymaniu pozwolenia składamy wniosek na 
pozwolenie budowlane i wniosek o dofinansowanie do WFOŚ. Do końca roku powinna być uporządkowana 
sprawa dokumentacji. 
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AD. 2 Jeżeli chodzi o prowizję firmy Deloitte jest to 5% przy zadaniach inwestycyjnych i 30% przy pozostałych. 
Dokumentację będą sprawdzać od 2009 roku, prowizja będzie naliczana od nowo znalezionych wydatków 
i dochodów, które nie zostały uwzględnione w odliczeniach VAT. Sołtys wsi Dąbrowa Pan A. Janas zwrócił się 
do sołtysów i delegatów spółki wodnej żeby do końca roku podali informację, które rowy w której 
miejscowości mają być czyszczone ale żeby były to dane sprawdzone w terenie. Poprosił również sołtysów żeby 
poroznosili nakazy w przyszłym roku i żeby też zbierali pieniądze.     Przewodniczący zamknął obrady sesji 
dziękując wszystkim za udział.   Na tym obrady sesji zakończono, protokółowała: Marta Woźniak – Inspektor 
ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Cieplik
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