
PROTOKÓŁ NR XXIX / 2014
Z SESJI RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

Z DNIA 27 LUTEGO 2014 R.

Porządek obrad sesji :

Obrady sesji otworzył Przewodniczącego Rady Cieplik Wiesław witając  radnych, sołtysów, Wójta Gminy , 
kadrę kierowniczą urzędu , kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych , radnych 
powiatowych, a także Panie Magdalenę Wojciechowską reprezentującą Lokalną Grupę Rybacką Opolszczyzna, 
Justynę Maciejewską mieszkankę m. Przygorzele, Alinę Bronowicką Dyrektora Regionalnego na Województwo 
Opolskie Unii Gospodarczej Samorządowych Funduszy – Pożyczkowych „Samorządowa Polska” S.A. i Pana 
Zbigniewa Borka reprezentującego Gospodarstwo Rybackie z Krogulnej. W obradach uczestniczyło 14 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący Rady wniósł zmianę do wcześniej 
przesłanego porządku obrad poprzez dodanie w p-cie 8r projektu uchwały w sprawie poparcia rezolucji rybaków 
stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w naszym kraju. Porządek obrad 
sesji :

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. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

6. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy oraz stałych komisji Rady Gminy za 2013 rok. 

7. Informacja z działalności rad sołeckich za 2013 rok. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie : 

a) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania” na lata 2014 -2020, 

b) zmiany Uchwały Nr XV/84/2004 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 września 2004 r. w sprawie określenia 
zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych na dożywianie uczniów, 

c) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 
dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 
rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

d) określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Świerczów 
oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie, 

e) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 
2014 – 2016 dla ZWiUK „Ekowod” Sp. z o.o. w Namysłowie, 

f) wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla zwierząt bezdomnych, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części, 

g) utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno, 

h) 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, 

i) o zmianie uchwały Nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, 
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j) uzgodnienia funkcji handlowej budowy bazy paliw terenu oznaczonego A/AG w miejscowym Planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów Dz. 355/3 we wsi Starościn, 

k) zmiany uchwały Nr XXVIII/201/2009 Rady gminy w Świerczowie z dnia 10 września 2009 roku w sprawie 
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świerczów na lata 2009 – 
2014, 

l) zmiany w budżecie gminy w 2014roku, 

m) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w 2014 roku, 

n) przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora, 

o) gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, 

p) warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów, 

q) zmiany Uchwały Nr XVII/130/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 18 września 2012 roku w sprawie 
przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015”., 

r) poparcia rezolucji rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb 
w naszym kraju.

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie obrad sesji. Za przyjęciem porządku obrad z wprowadzoną zmianą głosowało 14 radnych, 
porządek  został przyjęty jednogłośnie. Do p-tu 2. Interpelacje radnych.  Brak interpelacji 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. Poinformowała jakie  zostały wdane w tym okresie 
zarządzenia, które  dotyczyły: 

1. 260/2013 z dnia 30.12.2013 r.  dokonania zmian w budżecie gminy, 

2. 261/2013 z dnia 31.12.2013 r. dokonania z urzędu odpisu na kontach podatkowych podatników, 

3. 262/2013 z dnia 31.12.2013 r. dokonania określonych zmian w budżecie gminy, 

4. 263/2014 z dnia 2.01.2014 r. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie na 2014 r. 

5. 264/2014 z dnia 7.01.2014 r. upoważnienie Pana Cezarego Zająca Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Bąkowicach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 
poza rok budżetowy, 

6. 265/2014 z dnia 7.01.2014 r. upoważnienie Pani Teresy Andruszków Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Dąbrowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 
poza rok budżetowy, 

7. 266/2014 z dnia 7.01.2014 r. upoważnienie Pani Ireny Wilk Dyrektora Przedszkola w Świerczowie do 
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna 
do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

8. 267/2014 z dnia 7.01.2014 r. upoważnienie Pani Marii Żołnowskiej Dyrektora Publicznego Gimnazjum 
w Świerczowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 
poza rok budżetowy, 

9. 268/2014 z dnia 7.01.2014 r. upoważnienie Pani Marii Bednarz Dyrektora Publicznego Gimnazjum 
w Świerczowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 
poza rok budżetowy, 

10. 269/2014 z dnia 8.01.2014 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłata w 2014 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerczów, 

Id: 0F82635B-DBA7-4079-944D-65E38967581C. Podpisany Strona 2



11. 270/2014 z dnia 8.01.2014 r. ustalenia kosztu roboczo – godziny za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, 

12. 271/2014 z dnia 17.01.2014 zmian w budżecie gminy, 

13. 272/2014 z dnia 17.01.2014 r. zasad i trybu wyznaczania celów i zadań, określenia mierników ich realizacji 
oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia, 

14. 273/2014 z dnia 17.01.2014 r. zmiany zarządzenia Nr 150/2012 Wójta Gminy Świerczów z dnia 
18 września 2012 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 

15. 274/2014 z dnia 17.01.2014 r.  zmiany zarządzenia Nr 152/2012 Wójta Gminy Świerczów z dnia 
18 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie gminy w Świerczowie, 

16. 275/2014 z dnia 17.01.2014 r. składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników 
jednostek organizacyjnych Gminy Świerczów, 

17. 276/2014 z dnia 23.01.2014 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

18. 277/2014 z dnia 24.01.2014 r. przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny, 

19. 278/2014 z dnia 29.01.2014 r. powołania komisji odbioru robót inwestycji p.n. „ Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej we wsi Biestrzykowice”, 

20. 279/2014 z dnia 31.01.2014 zmian w budżecie gminy w 2014 r. 

21. 280/2014 z dnia 05.02.2014 r. przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodoweg w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 
Świerczów za 2013 r. 

22. 281/2014 z dnia  05.02.2014 r. określenia formy przekazywania sprawozdań finansowych przez 
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Świerczów, 

23. 282/2014 z dnia 14.02.2014 r. powołania komisji do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych 
w roku 2014 przez organizacje pozarządowe, 

24. 283/2014 z dnia 19.02.2014 r. wyłączenia kart adresowych nieruchomości z Gminnej Ewidencji Zabytków 
Gminy Świerczów, 

25. 284/2014 z dnia 26.02.2014 r. wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Następnie Pani Wójt 
poinformowała, że w okresie między sesjami  ogłoszono  przetarg nieograniczonym na: Zakup sprzętu 
i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz 
szkolenia w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów.  Pani 
Wójt przedstawiła również odpowiedzi na wnioski radnych z poprzedniej sesji: 

1. odpowiedź pisemną ze Starostwa Powiatowego w zakresie remontu  drogi powiatowej nr 1129 O na odcinku 
Miodary – Żaba - droga będzie remontowana masą na gorąco i grysami na sucho; 

2. odpowiedź pisemną z PKP Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Opolu informująca o tym, że 
wiadukt na linii kolejowej nr 301 Opole – Namysłów w km 47,039 znajduje się w planie napraw na 2014 r.; 
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3. odpowiedź pisemną ze Starostwa Powiatowego w zakresie zastoin na ul. Brzeskiej - problem zastoin 
wodnych w poboczu DP 1136 O w m. Świerczów zostanie rozwiązany do końca II kwartału 2014 r.; Pani Wójt   
przypomniała, że na ostatniej sesji była podjęta uchwała w sprawie Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych ale nie będziemy mogli jej realizować ponieważ PUP w Namysłowie nie ujął w planie 
finansowym na ten rok sfinansowania kosztów prac społecznie użytecznych. Do p-tu 5. Sprawozdanie 
z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazane zostało radnym wraz 
z uchwałami. Nie wniesiono uwag do sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Do p-tu 6. 
Sprawozdanie z działalności Rady Gminy oraz stałych komisji Rady Gminy za 2013 rok przedstawił 
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Cieplik. Nie wniesiono uwag do informacji. Informacja stanowi załącznik 
protokołu obrad. Do p-tu 7. Informację z działalności rad sołeckich za 2013 rok przedstawili sołtysi 
poszczególnych sołectw. Informacje złożone zostały do materiałów z sesji.   Do p-tu 8. Pan Przewodniczący 
przedstawił rezolucję  rybaków zgromadzonych na konferencji w Krakowie w dniu 31.01.2014 r. wobec projektów 
wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w Polsce. Rezolucja stanowi załącznik do projektu Uchwała Nr 
XXIX/250/2014. Poprosił Panią Magdalenę Wojciechowską o krótkie przedstawienie problemu rybaków.  Protest 
rybaków  przeciwko próbie wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w Polsce kierowany jest do Pani 
Marszałek Sejmu. Projekt ten zagraża wielowiekowemu dziedzictwu kulturowemu, a także burzy fundamenty 
ekonomiczne bytu wielu tysięcy obywateli naszego kraju, którzy bezpośrednio i pośrednio związani są z sektorem 
rybackim. Pani  Wojciechowska i Pan Borek zwrócili się z prośbą do Radnych i Sołtysów o pomoc w zbieraniu 
podpisów popierających rezolucję. Radna M. Kujawa zapytała do kiedy trzeba zebrać podpisy? Pani 
Wojciechowska odpowiedziała, że do 21 marca podpisane listy można przekazywać do Gospodarstwa Rybackiego 
w Krogulnej lub do Gminy. Pani Wójt dodała, że ogłoszenie odczytają księża na niedzielnych  mszach. Inkasenci 
będą  dyżurować w świetlicach i każdy będzie mógł przyjść i złożyć podpis. Myślę, że do 15 marca przekażemy 
listy z podpisami do Lokalnej Grupy Rybackiej. Pani Wojciechowska i Panią Maciejewska poruszyły sprawę drogi 
powiatowej ze Świerczowa do Przygorzela. Skarżyły się, że klienci niszczą sobie samochody. Chciałyby rozwijać 
swoje gospodarstwa ale nie wiedzą czy będzie ktoś do nich przyjeżdżał.  Głos zabrała Pani Wójt. Powiedziała, że 
rozumie problem, wielokrotnie monitowała do Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego. W roku 2012 mieszkańcy 
m. Przygorzele zwrócili się z prośbą o remont drogi powiatowej na odcinku Świerczów – Przygorzele. Zgodnie 
z KPA pismo zostało przekazane według właściwości do Starostwa Powiatowego. Z pisma odpowiedzi jakie 
otrzymaliśmy droga miała być robiona w 2013 r. przy remoncie drogi w Świerczowie, ale to zadanie zostało 
zakończone. Pani Wójt powiedziała też, że jest w stanie pomóc, może dać sprzęt i pracowników (jak będzie miała 
pracowników na robotach publicznych lub pracach interwencyjnych)  ale Gmina nie może za kogoś robić tego co 
nie należy do zadań gminy.  Dodała też, że Panie mogą  wziąć  udział w sesji Rady Powiatu i tam przedstawić  
problem dotyczący drogi powiatowej. Następnie głos zabrała Pani Alina Bronowicka  Dyrektor Regionalny na 
Województwo Opolskie Unii Gospodarczej Samorządowych Funduszy – Pożyczkowych „Samorządowa Polska” 
S.A. Przedstawiła cele Unii Gospodarczej. Nadrzędnym celem jest zbudowanie instytucji finansowej zorientowanej 
na potrzeby sektora MSP.  Powołana wspólnie przez samorząd gminy i Unię Gospodarczą instytucja finansowa 
(LSFP)  będzie instrumentem prowadzenia polityki gospodarczej przez władze gminy, które uzyskają w ten sposób 
narzędzie wspomagania przedsiębiorców. Samorząd gminny uzyskuje możliwość zwiększenia dochodów gminy, 
obniżenia kosztów socjalnych, a także zwiększenia puli środków unijnych, które zostaną wykorzystane na cele 
lokalnej społeczności. Zgodnie z założeniami do końca 2018 roku ma powstać co najmniej 384 LSFP na terenie 
całego kraju. Docelowo, to jest do 2020 r. strategicznym celem jest doprowadzenie do takiego rozwoju Programu  
aby działał prawie w każdej gminie. Na terenie województwa opolskiego powstały już 3 LFP. Pani Wójt 
podziękowała Pani Bronowickiej za zapoznanie zebranych z główną intencją Unii Gospodarczej. Dzisiaj Rada 
nie podejmie decyzji, potrzeba czasu do  przemyśleń. Do tematu wrócimy ponieważ chcemy wspierać lokalnych 
przedsiębiorców. Podjęcie uchwał w sprawie: Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniach Komisji. 

a) Uchwała Nr XXIX/233/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020. Przewodniczący przedstawił uchwałę – 
za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

b) Uchwała Nr XXIX/234/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/84/2004 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 
10 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań 
własnych na dożywianie uczniów.  Przewodniczący przedstawił uchwałę – za przyjęciem uchwały głosowało 
14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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c) Uchwała Nr XXIX/235/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 
lata 2014-2020.  Przewodniczący przedstawił uchwałę – za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie. 

d) Uchwała Nr XXIX/236/2014 w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna 
zatrudnionego przez Gminę Świerczów oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka 
u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Przewodniczący przedstawił uchwałę 
– za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

e) Uchwała Nr XXIX/237/2014 w sprawie  uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014 – 2016 dla ZWiUK „Ekowod” Sp. z o.o. w Namysłowie, Radny 
Roman Żołnowski zapytał czy zaplanowana budowa sieci wodociągowej w Bielicach dojdzie do skutku? 
Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt – Ekowod opracował wniosek do WFOŚ o pożyczkę, jeżeli uzyskają pożyczkę 
to będzie zadanie realizowane, planują wykonać to zadanie do końca czerwca tego roku.        Przewodniczący 
przedstawił uchwałę – za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

f) Uchwała  Nr XXIX/238/2014 w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 
zwierząt bezdomnych, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Przewodniczący 
przedstawił uchwałę – za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

g) Uchwała Nr XXIX/239/2014 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – 
Namysłów – Olesno. Przewodniczący przedstawił uchwałę – za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

h) Uchwała Nr XXIX/240/2014 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. 
Radny R. Żołnowski – przypomniał, że dotyczy to zmiany zapisu odbioru zmieszanych odpadów na nie rzadziej 
niż raz w miesiącu, do tej pory było dwa razy w miesiącu. Chodzi też o odbiór odpadów bio, które w okresie 
letnim będą szybciej ulegać  procesowi gnicia. Radny A. Grzybek  dodał, że mieszkańcy są teraz  zadowoleni 
z tego, że odpady odbierane są dwa razy w miesiącu. Głos zabrała Pani Wójt i przypomniała to co mówiła już na 
komisjach, że nowy przetarg będzie uwzględniał dodatkowe odbiory  odpadów. Mieszkańcy  będą mogli 
zgłaszać problem do sołtysów albo radnych, a radni i sołtysi do gminy. Radny R. Żołnowski zapytał czy 
w Ziemiełowicach będzie istniał punkt przeładunkowy tak jak do tej pory? Pani Wójt odpowiedziała, że niestety 
Składowisko Odpadów w Ziemiełowicach nie może już funkcjonować na zasadach jak sprzed laty. Sejmik 
Województwa Opolskiego podjął uchwałę, w której określił instalację w m. Gortatów,  do której mają być 
odstawiane odpady.  Pani Wójt przypomniała, że w marcu będzie ogłoszony przetarg na wywóz odpadów i jeżeli 
nie zmieni się zapisu dot. liczby wywozu odpadów to firmy, które będą brały udział w przetargu będą liczyć dwa 
przejazdy w miesiącu co zwiększy koszty, a nie chcemy podnosić opłat za odpady. Mam nadzieję, że rezygnacja 
z drugiego odbioru pokryje koszty dowozu do instalacji w Gortatowie. Tym bardziej, że w tym okresie 
nie przekroczyliśmy  miesięcznych limitów odpadów. Nie chciałabym by mieszkańcy ponosili koszty odbioru 
śmieci z niepełnych kubłów. Problem ewentualnie  mogą mieć Ci, którzy nie mają dostosowanych pojemników 
do ilości zamieszkałych osób. Po przetargu ogłosimy w Gminnym Informatorze  nowy harmonogram odbioru 
odpadów, przypomnimy  ile litrów odpadów może wyprodukować jedna osoba, żeby każdy sobie przeliczył 
i sprawdził czy ma odpowiednie kubły.  Głos zabrał pan Michał Hnat i przypomniał, że jedna osoba może 
miesięcznie wytworzyć 48 l  zmieszanych odpadów przy zbiórce selektywnej i 68 l przy zbiórce nieselektywnej. 
Radny R. Żołnowski zaproponował, żeby na następnej sesji albo na  komisjach Pani Wójt przedstawiła 
rozliczenie za 9 m-cy  odbioru odpadów. Przewodniczący przedstawił uchwałę - za przyjęciem uchwały  
głosowało 11 radnych, 3 się wstrzymało. 

i) Uchwała Nr XXIX/241/2014 w sprawie o zmianie uchwały Nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 
31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów. 
Przewodniczący przedstawił uchwałę – za przyjęciem głosowało 11 radnych, 3 się wstrzymało. 
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j) Uchwała Nr XXIX/242/2014 w sprawie uzgodnienia funkcji handlowej budowy bazy paliw terenu oznaczonego 
A/AG w miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów Dz. 355/3 we wsi Starościn. 
Przewodniczący przedstawił uchwałę – za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie. 

k) Uchwała Nr XXIX/243/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/201/2009 Rady gminy w Świerczowie 
z dnia 10 września 2009 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy Świerczów na lata 2009 – 2014. Przewodniczący przedstawił uchwałę – za przyjęciem uchwały 
głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

l) Uchwała XXIX/244/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2014roku, Przewodniczący przedstawił 
uchwałę – za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

m) Uchwala Nr XXIX/245/2014 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w 2014 roku, 
Przewodniczący przedstawił uchwałę – za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie. 

n) Uchwała Nr XXIX/246/2014 w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora, 
Przewodniczący przedstawił uchwałę – za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie. 

o) Uchwała Nr XXIX/247/2014 w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, 
Przewodniczący przedstawił uchwałę – za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie. 

p) Uchwała Nr XXIX/248/2014 w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy 
Świerczów, Przewodniczący przedstawił uchwałę – za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie. 

q) Uchwała Nr XXIX/249/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/130/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 
18 września 2012 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015”., 
Przewodniczący przedstawił uchwałę – za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie. 
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r) Uchwała Nr XXIX/250/2014 w sprawie poparcia rezolucji rybaków stawowych przeciwko planom 
wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w naszym kraju. Przewodniczący przedstawił uchwałę – za 
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Pan Przewodniczący 
odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Do p-tu 9. 
Wolne wnioski i zapytania. Sołtys Świerczowa Pan Z. Idczak  zapytał czy radni mogliby przeanalizować 
możliwość zakupu kubłów na odpady. Kilka lat temu Gmina zakupiła kubły, które następnie zostały przekazane 
nieodpłatnie mieszkańcom. Czy teraz też byłaby taka możliwość? Pani Wójt przypomniała, że kilka lat temu 
Gmina zakupiła kubły ze środków WFOŚ i owszem przekazała je nieodpłatnie mieszkańcom. Każdy 
z mieszkańców miał  szansę na darmowy kubeł. Gmina chciała pomóc w tym zakresie i tak też uczyniła 
stwarzając warunki nabycia. Na dzień dzisiejszy jeżeli ktoś nie ma kubła musi sam sobie kupić.  Radny R. 
Żołnowski dodał, że w momencie kiedy Gmina dokłada do śmieci to nie widzę takiej możliwości. Ale jeżeli po 
przetargu zostaną jakieś oszczędności to możemy wrócić do tematu zakupu kubłów. Pani Wójt  przedstawiła 
pismo z Koła Łowieckiego „Łoś” z Namysłowa dot. zmian w szacowaniu szkód wyrządzonych  przez dziką 
zwierzynę. Pismo i wnioski do szacowania szkód z obwodu Koła „Łoś”  udostępniono  na stronie internetowej 
gminy.   Do p-tu 10.  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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