PROTOKÓŁ NR XXVIII/ 2013
Z SESJI RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE
Z DNIA 30 GRUDNIA 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 14 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) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,
b) przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2014 rok,
c) zatwierdzenia przez stałe komisje rady planów pracy na 2014 rok,
d) udzielenia długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Dzieci z Grodźca ,
e) udzielenia długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak
w Pokoju.
f) zmiany w budżecie gminy w 2013 roku,
g) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
h) uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
i) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
j) uchwalenia Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2014 w Gminie
Świerczów,
k) w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w ramach
projektu „ Powrót do zatrudnienia”,
l) wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Świerczów bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
stanowiących lokale mieszkalne znajdujące się we wsi Starościn.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji. Za przyjęciem porządku obrad 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 zostało jedno zarządzenia Nr 259/2013 z dnia 10 grudnia
2013 r., które dotyczyło dokonania określonych zmian w budżecie gminy, Wójt poinformowała uczestników sesji,
że w okresie między sesjami zostały rozstrzygnięte dwa przetargi:
- pn. „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”
jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1 Transport Osobowy Przewóz Dzieci Usługi Turystyczne
Stanisław Nalepa ze Świerczów za cenę 2,40 zł brutto za 1 km. Oferty złożyły jeszcze dwie firmy GM
CONSULTING – Marcin Groszek z Opola – cena 2,75 zł/km i Firma Wielobranżowa „Bartosz Dorociak”
z Wilkowa – 2,72 zł/km.
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- pn. „Dostawa 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” jako najkorzystniejszą
ofertę wybrano ofertę nr 3 firmy „ PETROL” S-ka z o.o. z Kątów Wrocławskich, 3,52 zł/1 litr. Oferty złożyły
jeszcze dwie firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BIS” Józef Szyszka i Jerzy Szyszka z Bralina –
cena 3,54 zł/l i HURT-DETAL OPAŁ, MATERIAŁY BUDOWLANE, PALIWA, OLEJ Barbara Makuch
z Namysłowa – cena 3,58 zł/l.
- pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec „ Etap I - Roboty posadzkowe, Etap II- Pozostałe roboty –
wybrano ofertę nr 8 Firma Remontowo- Budowlana
„GLATKI” Glatki Norbert z Popielowa na kwotę
34865,26 zł Wpłynęło 9 ofert ale ta była najkorzystniejsza. Ponadto Pani Wójt poinformowała, że ze Starostwa
Powiatowego w Namysłowie wpłynęły odpowiedzi na pisma dotyczące wniosków Radnych z poprzednich sesji:
- znaki „Wjazd Straży” i „Wyjazd Straży” w Świerczowie będą ustawione do końca marca 2014 roku,
- znaki z nazwą miejscowości Dąbrowa będą ustawione do końca marca 2014 roku,
- usunięcie korzeni wysadzających nawierzchnię drogi 1187 O w miejscowości Kuźnica Dąbrowska zostanie
wykonane z chwilą pojawienia się korzystnych warunków atmosferycznych (+18o C) do ułożenia nawierzchni
bitumicznej. Stosownie do wniosków z poprzedniej sesji, tj. remontu drogi 1129 O w kierunku
m. Żaba
przez Miodary, wycięcie drzew w Świerczowie i udrożnienia przepustu w Bąkowicach zostały napisane pisma
do Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
Następnie Pani Wójt przekazała informacje dotyczącą
Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Otrzymali Państwo w materiałach ulotkę na temat Zintegrowanego
Informatora Pacjenta z prośbą o umieszczenie na tablicach ogłoszeń i przekazanie Księżom do odczytania na
mszach 12 stycznia. Chodzi o to, że dnia 16 stycznia od godz. 9:30 do 14:00 w GOK-u będzie przedstawiciel
Narodowego Funduszu Zdrowia z Opola, który będzie udzielał informacji nt. Zintegrowanego Informatora
Pacjenta, będzie też rozdawał loginy i hasła, dzięki którym każdy mieszkaniec Gminy Świerczów będzie mógł
się zarejestrować w serwisie ZIP i sprawdzić m.in. gdzie można leczyć się bezpłatnie, sprawdzić informację
o szpitalach, jak do nich dojechać w jakich godzinach pracują i czas oczekiwania na świadczenia, itp. Pani Wójt
poinformowała też o tym, że od nowego roku Gmina będzie wykonywać nowe zadanie: wypłacać będzie
dodatek energetyczny. Do tej pory niektóre rodziny korzystały z dodatku mieszkaniowego, a teraz będą
otrzymywać też dodatek energetyczny. Pani Wójt wyjaśniła, że w znowelizowanej ustawie Prawo energetyczne
ustawodawca nie przewidział możliwości upoważnienia przez Wójta Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej lub innej jednostki organizacyjnej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji indywidualnych
w sprawie przyznania dodatku energetycznego, tak jak to zostało określone w ustawie o dodatkach
mieszkaniowych. Oznacza to, że w obowiązującym stanie prawnym, aby taką decyzję mógł wydać Kierownik
GOPS, konieczna jest uchwała Rady Gminy podjęta na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.
W obecnej chwili takiej uchwały nie będziemy podejmować ze względu na dłuższą nieobecność kierownika
GOPS, postępowanie administracyjne prowadzić będzie Wójt . Pani Wójt wyjaśniła również na jakich zasadach
będzie przyznawany dodatek energetyczny. Dodatek energetyczny będzie przyznawany w drodze decyzji na
wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej
lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek ten będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu
limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii dla odbiorcy energii w gospodarstwie domowym.
Wysokość limitu wynosi:
- 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 1250kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Na podstawie obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość dodatku od dnia
1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. wynosi dla gospodarstwa domowego:
- prowadzonego przez osobę samotną – 11,36 zł/miesiąc
- składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc
- składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł/miesiąc Stan radnych zwiększył się do 15 – przybył Pan Radny
Ryszard Piasecki. Do p-tu 5.
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a) Uchwałę Nr XXVIII/221/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2014 – projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji
rady. Przewodniczący przedstawił uchwałę – za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
b) Uchwałę Nr XXVIII/222/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2014 rok. Przewodniczący
przedstawił uchwałę- za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.
c) Uchwałę Nr XXVIII/223/2013 w sprawie zatwierdzenia przez stałe komisje rady planów pracy na 2014 rok.
Przewodniczący przedstawił uchwałę- za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została
jednogłośnie.
d) Uchwałę Nr XXVIII/224/2013 w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Dzieci
z Grodźca – projekt omówiła Pani Skarbnik. Przewodniczący przedstawił uchwałę – za przyjęciem głosowało
15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
e) Uchwałę Nr XXVIII/225/2013 w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w Pokoju – projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik. Pan Radny R.
Żołnowski zapytał czy co roku LGD zwracać się będzie z prośbą o udzielenie pożyczki i czy inne gminy też
udzieliły takiej pożyczki. Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt – LGD nie otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego, po
złożeniu wniosku, zwrotu poniesionych wydatków związanych z realizowanymi projektami, i dlatego zwrócili
się o pożyczkę na funkcjonowanie do czasu zwrotu dotacji. A czy inne gminy też udzieliły takiej pożyczki tego
nie wiem ale myślę, że tak. Przewodniczący przedstawił uchwałę – za przyjęciem głosowało 15 radnych.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
f) Uchwałę Nr XXVIII/226/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku omówiła Pani Skarbnik.
Przewodniczący przedstawił uchwałę- za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została
jednogłośnie.
g) Uchwałę Nr XXVIII/227/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej omówiła Pani Skarbnik.
Przewodniczący przedstawił uchwałę - za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została
jednogłośnie.
h) Przewodniczący zapoznał radnych z Uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt.:
- opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej /Uchwała Nr 568/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku/
- opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej/ Uchwała Nr 569/2013 z dnia
27 listopada 2013 r./ Po zapoznaniu z pozytywnymi opiniami RIO Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę
Nr XXVIII/228/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, projekt uchwały omawiany był na
wspólnym posiedzeniu komisji rady. Pan Radny R. Żołnowski – zapytał o ul. Kąty w Świerczowie. Jak już
Pani Wójt wspomniała na wspólnym posiedzeniu komisji dokumentacja jest opracowana ale kiedy będzie ta
droga robiona? Może należy szukać jakiś innych rozwiązań może gdyby zrobić ciąg pieszo – jezdny
utwardzony to nie byłoby takich problemów ze strony Starostwa Powiatowego? Może wystarczy przekopać
się pod drogą powiatową i umieścić dren do zbiornika p.poż.? Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt – tak było
zaprojektowane ale Starostwo, Nadzór Budowlany nie zgodzili się na przejście pod drogą powiatową,
zaproponowali, żeby podłączyć się do separatora wojewódzkiego, ale też nie możemy. Byłam w Zarządzie
Dróg Wojewódzkich z prośbą o pozwolenie o podłączenie się do separatora wojewódzkiego, bo ten separator
w drodze powiatowej jest własnością ZDW, ale nie wyrazili zgody na podłączenie. Mają pozwolenie wodno –
prawne do 2015 roku i nie mogą wyrazić teraz zgody. Musimy mieć ewentualnie swój separator, a na to
potrzebne jest pozwolenie wodno – prawne i pozwolenie na budowę. Jesteśmy obecnie w fazie
przeprojektowania i szukamy rozwiązań prawnych by to zadanie zrealizować. Pan Radny A. Gienieczko
zapytał o załączniki do uchwały budżetowej, pewne dane się powtarzają, np. wykaz inwestycji i środki
z Funduszu Sołeckiego. Odpowiedziała Pani Wójt – budżet jest skonstruowany według pewnych zasad,
określonych o finansach publicznych. Ustawa określa szczegółowość projektu budżetu, w tym jakie załączniki
winny być załączone do uchwały budżetowej. Zarówno wykaz inwestycji jest wyodrębniony, jak i załącznik
dotyczący środków budżetowych przeznaczonych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Są to
integralne załączniki uchwały, pomimo że zawierają te same dane co w załączniku plan wydatków
budżetowych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została
jednogłośnie.
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i) Uchwałę Nr XXVIII/229/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały
omówiła Pani skarbnik na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Przewodniczący przedstawił uchwałę- za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.
j) Uchwałę Nr XXVIII/230/2013 w sprawie uchwalenia Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych na rok 2014 w Gminie Świerczów – Projekt omówiła Pani Wójt. Zgodnie z przepisami taki plan
musi być uchwalony do końca stycznia. Pan Radny R. Żołnowski zapytał czy w roku 2013 ktoś korzystał z tych
prac. Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt – PUP dostał pieniądze na ten cel ale Powiatowa Rada Zatrudnienia
podjęła decyzję, żeby przeznaczyć je na roboty publiczne i zmieniła plan finansowy. Prace społecznie użyteczne
tak jak Państwo widzą w projekcie uchwały organizowane są na 50 godzin tygodniowo. Prace te może
wykonywać osoba bezrobotna, która korzysta z pomocy GOPS-u. Wynagrodzenie też jest niewielkie. Plan
musimy mieć uchwalony, a czy skorzystamy z tej formy to się okaże czy PUP będzie miał pieniądze na ten cel
w 2014 roku. Przewodniczący przedstawił uchwałę – za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie.
k) Uchwałę Nr XXVIII/231/2013 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy przy tworzeniu instytucji
Opiekuna dziennego w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia” omówiła Pani Sekretarz. Pani Radna M.
Kujawa - zapytała o to kto może się zgłosić do tego projektu i czy nie będzie to taki sam projekt jak np.
stylizacja paznokci, który nic nie dał. Czy te osoby, które wezmą w nim udział będą miały pracę? Odpowiedzi
udzieliła Pani Wójt – do projektu zgłosiły się dwie osoby z Gminy Świerczów. Są to osoby bezrobotne. Zostaną
one przeszkolone i będą mogły założyć placówkę opieki nad dziećmi do lat trzech. Zwiększy się możliwość
powrotu na rynek pracy rodziców dzieci do lat 3, w tej chwili na terenie gminy nie ma żłobka, a przedszkole
nie przyjmuje takich małych dzieci. Pani radna M. Kujawa – a gdzie taka osoba będzie sprawować taką opiekę?
Odpowiedzi udzieliła Pani Sekretarz – taka osoba będzie sprawować opiekę w swoim domu, oczywiście lokal
będzie musiał spełniać określone warunki. Pani Radna M. Kujawa – czy wiemy ile jest na terenie gminy takich
rodzin, które mogłyby skorzystać z takiej opieki? Odpowiedziała Pani Sekretarz - na dzień dzisiejszy został ten
temat nagłośniony, były rozpropagowane ulotki ale nie mamy takiej wiedzy ile jest rodzin chętnych. Pan Radny
A. Hrycyszyn – ilu podopiecznych może mieć jeden opiekun? Odpowiedziała Pani Sekretarz – pięcioro, jeżeli
będzie niepełnosprawne dziecko to troje. Pani Wójt dodała, że jest to projekt unijny i przez 12 m-cy rodzice
nie będą ponosić żadnych kosztów. Przewodniczący przedstawił uchwałę. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, 1 radna wstrzymała się od głosu, głosów przeciw nie było.
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l) Uchwałę Nr XXVIII/232/2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Świerczów
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne znajdujące się we wsi Starościn
działka nr 131/14 – projekt omówiła Pani Wójt – podjęcie takiej uchwały jest potrzebne ponieważ mieszkańcy są
zainteresowani wykupem mieszkań. Pan Radny A. Gienieczko – zapytał dlaczego są wyszczególnione
w projekcie tylko cztery mieszkania skoro wszystkich mieszkań jest pięć? Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt –
bonifikata przysługuje tylko obecnym najemcom, tylko mieszkańcom, którzy mają umowy najmu na czas
nieokreślony. Przewodniczący przedstawił uchwałę. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie. Do p-tu 6. Pani Radna M. Kujawa zapytała czy była już odpowiedź z PKP na
pismo dot. wiaduktu w Dąbrowie. Odpowiedziała Pani Wójt – odpowiedzi na nasze pismo jeszcze nie było. Pani
Radna M. Kujawa – zapytała co stało się z lustrem, które było umieszczone przy wyjeździe z drogi gminnej
z Biestrzykowic, kto je ściągnął? Odpowiedziała Pani Wójt – lustro było posadowione w drodze powiatowej,
więc zorientujemy się czy to zarządca drogi ściągnął lustro czy jacyś wandale. Pan A. Janas Sołtys z Dąbrowy –
lustro było uszkodzone i zarządca drogi zdjął je do naprawy. Pan Z. Idczak Sołtys ze Świerczowa –zapytał czy
w związku z tym, że przedstawiciel z NFZ będzie w takich godzinach pracy czy będzie możliwość odbioru,
oczywiście za upoważnieniem loginu i hasła dla osób z rodziny? Czy może przedstawiciel NFZ przyjechać
w godzinach popołudniowych? Odpowiedziała Pani Wójt – na dzień dzisiejszy z tych informacji, które mamy
należy być osobiście z dowodem osobistym lub paszportem w tych godzinach wyznaczonych. Ale zadzwonimy
i się zorientujemy czy są jakieś inne możliwości. Pan Z. Idczak Sołtys ze Świerczowa zapytał czy można jakoś
zabezpieczyć przed zimą fontannę na skwerze, wypompować wodę żeby nie zamarzła? Żeby nie było tak jak
w tamtym roku, że się pompa zepsuła i Gmina musiała ponosić koszty naprawy. Odpowiedziała Pani Wójt –
była awaria pompy ale nie z tego powodu, że fontanna nie była zabezpieczona przed zimą, woda była
wypompowana. Oczywiście wypompujemy wodę, która tam jest z opadów deszczu i zabezpieczymy fontannę.
Pan Radny G. Paduch – zapytał czy będzie jakiś przegląd gwarancyjny w świetlicy w Dąbrowie. Jest kilka
usterek, np. jest problem z drzwiami wejściowymi, które się źle zamykają, listwa przy podłodze nie jest
zamontowana. Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt – jeżeli chodzi o przegląd gwarancyjny to taki przegląd będzie
pod koniec obowiązywania gwarancji, a gwarancja jest na trzy lata licząc od daty odbioru. Usterki, które
występują w trakcie zgłaszamy na bieżąco, nie czekamy aż na przegląd gwarancyjny. Te usterki, o których przed
chwilą usłyszałam zostaną już teraz zgłoszone do usunięcia i będziemy monitować o naprawę wentylacji
ponownie. Musicie więc zgłaszać usterki na bieżąco, wiem że 20 grudnia miała być firma żeby wymienić
wentylację, ale tej wiedzy nie miałam że nie byli. Pan A. Janas Sołtys z Dąbrowy – nikogo nie było. Pan A.
Janas zgłosił, że:
- na cmentarzu w Dąbrowie cieknie woda, Pan T. Januszewski Sołtys ze Starościna zapytał co dalej z remizą
w Starościnie? Odpowiedziała Pani Wójt – dokumentacja jest opracowana, jest pozwolenie na budowę ale
nie szybciej jak w marcu zostanie to zadanie wpisane do realizacji.
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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