
PROTOKÓŁ NR XXX/ 2014
Z SESJI RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

Z DNIA 27 MARCA 2014 R.

Obrady sesji otworzył Przewodniczącego Rady Cieplik Wiesław witając– radnych , sołtysów, Wójta Gminy , 
kadrę kierowniczą urzędu , kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych  oraz zaproszonych 
gości: Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  Pana  Gacek Krzysztofa, Naczelnika Wydziału 
Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie Pana Szlufarskiego Pawła,Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego Panią Bożenę Korczewską- Kułakowską ,V-ce Starostę Powiatu Pana Andrzeja Spóra. W obradach  
sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Wprowadzono 
zmianą do wcześniej  przesłanego porządku obrad poprzez dodanie w p-cie 8g uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Biestrzykowice-Miodary.Przewodniczący Rady przedstawił 
porządek sesji wraz ze zmianą: 

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 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  na temat bezpieczeństwa pożarowego na 
terenie gminy Świerczów. 

6. Informacja  na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Świerczów Komendanta Powiatowego 
Policji w Namysłowie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

7. Informacja nt. działalności  Wydziału Dróg Powiatowych  Starostwa w Namysłowie. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie : 

a) zmian w budżecie gminy w 2014roku, 

b) wyrażenia zgody / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świerczów na rok 2015 środków 
stanowiących fundusz sołecki, 

c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Miejsce w formie 
bezprzetargowej stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów, 

d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, 

e) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Świerczów, 

f) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poszukiwacze tajemnic nauki” w ramach Priorytetu IX, Działania 
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty w Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

g) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Biestrzykowice-Miodary.

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie obrad sesji.  Za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 14 radnych, porządek obrad 
przyjęto jednogłośnie. Do p-tu 2. Interpelacji nie zgłoszono. Do p-tu 3. Za przyjęciem protokołu obrad 
z poprzedniej sesji głosowało 12 radnych,2 radnych wstrzymało się od głosu ponieważ protokół nie został 
zamieszczony w BIP-ie, ukazał się dopiero w dniu sesji. Do p-tu 4. Wójt przedstawiła radnym informację 
z działalności między sesjami. W okresie tym podjęte zostały zarządzenia : 

- Nr 285/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy, 

- Nr 286/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy, 

- Nr 287/2014 z dnia 3 marca 2014r. w sprawie powołania komisji odbioru robót inwestycyjnych p.n.:”Remont 
świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec”: Etap I –Roboty posadzkowe, Etap II- Pozostałe roboty., 
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- Nr 288/2014  do Nr 292/2014 z dnia 3 marca 2014r. w sprawie upoważnienia szkół podstawowych ,przedszkola, 
gimnazjum, GOPS do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału 
z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy, 

- Nr 293/2014 z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem nieruchomości lub ich części, 
placówek oświatowych Gminy Świerczów, 

- Nr 294/2014 do Nr 297/2014 z dnia 3 marca 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół 
podstawowych, gimnazjum i przedszkola , 

- Nr 298/2014 z dnia 20 marca 2014r. w sprawie powołania gminnego koordynatora Gminy Świerczów do 
przygotowania i przeprowadzenia w 2014r. grupowego przetargu pn.”Dostawa energii elektrycznej na potrzeby 
Grupy zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego w 2015 roku”. Wójt poinformowała radnych o realizacji 
wniosków i zadań wcześniej rozpoczętych dotyczących : 

- budowy rurociągu  2x0,50 i rowu odpływowego w Świerczowie, po 7 dniowym terminie o wypowiedzeniu się 
w sprawie wydana zostanie  decyzja tj.po 31.03.2014r. 

- remontu drogi na ulicy Kąty w Świerczowie , Starostwo Powiatowe wydało decyzję na lokalizację kanalizacji 
deszczowej przy zachowaniu odpowiednich warunków i uzyskaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu 
prowadzenia robót ti  uzyskania pozwolenia na budowę. W okresie między sesjami odbył się przetarg : 

- „Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów”- wybrano najkorzystniejszą ofertę na 
kwotę 188 985,81 zł   Surfland Systemy Komputerowe  S.A z Wrocławia . 

- unieważniono przetarg „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów” ponieważ cena przewyższała kwotę jaką 
zamawiający przeznaczył w budżecie na to zadanie.Termin II przetargu i rozstrzygnięcie odbędzie się w dniu 
31.03.2014r. 
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- ogłoszono przetarg na „ Remont i termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie” 
z terminem wykonania do 30.09.2014r. Wójt poinformowała również o realizacji przekazanego  wniosku 
w sprawie zapadnięć nawierzchni kostki granitowej w Świerczowie w związku z wykonywaniem zadania 
przebudowy drogi powiatowej Domaszowice-Świerczów- Mąkoszyce etap II. Odbyło się spotkanie z udziałem 
Starostwa, Inspektora Nadzoru, przedstawiciela UG, radnego wsi Świerczów i przedstawiciela Firmy Heilit-
Werner. Nie ma jeszcze protokołu  ustaleń  jednak wiadomo, że Starostwo zleci wykonanie firmie, ponieważ 
firma wykonująca drogę nie wykonywała  na odcinku obok gimnazjum przebrukowania. Wójt zapoznała 
radnych z wnioskiem OSP Biestrzykowice-Miodary o dofinansowanie zadania pn.”Zachowanie i zabezpieczenie 
obszarów i obiektów objętych różnymi formami ochrony przyrody poprzez doposażenie OSP Biestrzykowice-
Miodary w wys.10 500,00 złotych. Całkowity koszt zadania 70 000,00złotych.Wójt uzasadniła  możliwość 
pozyskania środków dla OSP koniecznością podjęcia uchwały ,której projekt radni otrzymali w ostatniej chwili. 
Pieniądze pozyskane z projektu przeznaczone zostaną na doposażenie jednostki OSP w sprzęt, osprzęt, zaporę 
p.poż, ubrania ochronne oraz agregat o dużej mocy tj.7 KW.Pozyskanie środków i doposażenie jednostki będzie 
służyło wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Do p-tu 5.  Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
Pan Gacek Krzysztof przekazał pisemną informację na temat bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu 
namysłowskiego z wyprzedzeniem. Przewodniczący poszczególnych  komisji otrzymali materiały. Informacja 
stanowi załącznik protokołu. Komendant zwrócił uwagę na zagrożenia spowodowane zatruciem tlenkiem węgla 
oraz wypalaniem traw. Na terenie naszego powiatu wypalanie traw stało się problemem społecznym i wskaźnik 
wypalania traw jest najwyższy. Mieszkańcy poprzez wypalanie dokonują sprzątania. Jest to zjawisko 
niepożądane ,niewłaściwe i należy je eliminować. Do p-tu 6. Informacja  na temat bezpieczeństwa publicznego 
na terenie gminy Świerczów przekazana została z wyprzedzeniem.Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy 
Powiatowej  Policji w Namysłowie Paweł Szuflarski poinformował, że gmina Świerczów należy do gmin 
bezpiecznych.Na terenie gminy nie zgłoszono rozboju, zanotowano 5 zdarzeń kradzieży z włamaniem. 
Dokonano  kradzieży cegieł, paliwa, sadzonek oraz włamań  do firm z wybiciem szyb i kradzieżą. 
Wykrywalność zdarzeń  jest bardzo wysoka, na 4 zgłaszane zdarzenia  trzy z nich są wykrywane. Naczelnik 
poinformował o kradzieżach zorganizowanych grup przestępczych pojawiających się na terenie całego kraju. 
Odnotowano w ostatnim okresie 997 zgłoszeń kradzieży  zorganizowanych grup przestępczych w różnych 
rejonach kraju. Grupy te dokonują kradzieży sprzętu w budynkach gospodarczych. Naczelnik zwrócił się 
z prośbą o zgłaszanie policji wszelkich niepokojących sygnałów, zapisywanie nr samochodów oraz 
wykonywanie zdjęć  samochodów i powiadamianie policji. Ocenę stanu sanitarnego gminy Świerczów za 
2013 rok omówiła  lek.med.BożenaKorczowska-Kułakowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
.Ocena przekazana została do Biura Rady jako załącznik protokołu.Inspektor stwierdziła, że rok 2013 był rokiem 
spokojnym pod względem epidemiologicznym , nie zarejestrowano żadnego przypadku epidemii, stan sanitarny 
wszystkich placówek na terenie gminy jest dobry, tam gdzie to możliwe używany jest sprzęt jednorazowy, 
a sprzęt wielokrotnego użytku jest każdorazowo sterylizowany. Dodatkowo wykonywane są różnego rodzaju 
szczepienia profilaktyczne odpłatnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gmina Świerczów przystąpiła do 
szczepienia profilaktycznego dla dziewczynek przeciwko zakażeniu wirusem HPV. Radny Roman Żołnowski 
zapytał o jakość wody w Świerczowie ze stacji uzdatniania wody. Inspektor poinformowała, że woda jest zdatna 
do picia i w pobranych próbkach nie stwierdzono żadnych szkodliwych pierwiastków i związków chemicznych.  
Radna Maria Kujawa zapytała o zachorowalność na gruźlicę i jaka  jest prowadzona profilaktyka w tym  
zakresie . Inspektor poinformowała, że zachorowalność na gruźlicę jest bardzo duża, leczenie jest obligatoryjne 
w placówce specjalistycznej. Placówką taką jest szpital w Kup. Profilaktyką chorych na gruźlicę objęta jest cała 
rodzina chorego. Organizowane są różnego rodzaju konkursy promujące zdrowy styl życia, realizowane są 
krajowe i wojewódzkie programy edukacyjne  wśród dzieci , młodzieży szkolnej i dorosłych. Rozdawane są 
ulotki i broszurki edukacyjne  Do p-tu 7.  V-ce Starosta Powiatu Andrzej Spór poinformował o zakończonej 
inwestycji II etapu drogi powiatowej Świerczów-Mąkoszyce. W roku 2014 zostaną wykonana zostanie droga 
z Przygorzela do Bielic na wartość 50 tys.złotych- droga ta zostanie przywrócona do stanu używalności.Radni 
i sołtysi w temacie dróg  powiatowych poruszyli następujące sprawy i zgłosili wnioski: 

- Radny  Roman Żołnowski zapytał o termin wykonania usterek zgłoszonych na spotkaniu w sprawie zapadnięć 
i załamania kostki granitowej obok gimnazjum – V-ce Starosta poinformował, że usterki zostaną wykonane 
w miesiącu kwietniu. 

- Radny Andrzej Hrycyszyn zapytał o wycinkę poboczy na drodze do Przygorzela-  V-ce  Starosta zapewnił ,że 
będzie zrobiona. 

- Sołtys wsi Świerczów Zdzisław Idczak poruszył sprawę podcinki 2 lip przy Ochotniczej Straży Pożarnej, które 
zagrażają bezpieczeństwu- V-ce Starosta poinformował, że będzie zrobiona podcinka. 
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- Sołtys wsi Gola Zygmunt Puszkiewicz zgłosił załamanie przepustu pod drogą na wysokości przys. Lipa - V-ce 
Starosta zapewnił, że zostanie to zrobione w ramach gwarancji. 

- Sołtys wsi Dąbrowa Adam Janas zgłosił zarwany przepust przy wjeździe do posesji od Kujawy do Olchawy oraz  
olbrzymie dziury na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej i drogi powiatowej, 

- Radna Maria Kujawa zapytała o lustro, które było na drodze przy wjeździe do Biestrzykowic, zostało 
wymontowane i podobno zabrane do naprawy, minęło już sporo czasu i lustra nie ma, radna poruszyła również 
pozarastane chodniki przy  niezamieszkałych działkach, oraz  sprawę odmulenia  przepustu przy skrzyżowaniu 
na Starościn ponieważ nie będzie przepływu wody, zamulenie sięga ¾ wysokości przepustu , radna zgłosiła 
również  przewrócenie  znaku drogowego, 

- Radny Paduch Grzegorz zgłosił brak odprowadzenia wody w miejscu gdzie ulica Kluczborska na drodze łączy 
się z drogą gminną na Biestrzykowice. 

- Radna Krystyna Justyńska zapytała czy na drodze Świerczów- Mąkoszyce będą malowane pasy uliczne 
w miejscach przejść dla pieszych- V-ce Starosta zapewnił, że jest to obowiązek i pasy będą malowane. 

- Radny Józef Guszkiewicz zgłosił, że przy wylocie drogi z Bąkowic do Mąkoszyc przepust jest całkowicie 
zasypany, rów gminny  jest zrobiony natomiast przepust pod drogą powiatową zasypany, 

- Sołtys wsi Bąkowice Karmelita Ryszard poruszył sprawę drogi powiatowej z Goli przez Bąkowice do Mąkoszyc  
,której stan jest tragiczny i wymaga remontu. Sołtys zgłosił również konieczność wyczyszczenia zasypanego 
przepustu,  do posesji Pana Buchty. 

- Sołtys wsi Miodary Grodecka Małgorzata zgłosiła konieczność podcinki dużego dębu w Miodarach, który 
zagraża bezpieczeństwu. Wójt korzystając z obecności Pana V-ce Starosty przypomniała ,że przy remoncie drogi 
powiatowej była deklaracja ze strony  V-ceStarosty ,że problem odprowadzenia wody zostanie rozwiązany na 
odcinku na skrzyżowaniu w Dąbrowie  jednak cały ten odcinek nie jest zrobiony. Była to ustna deklaracja 
i niestety nie zostało to zrobione.  Druga sprawą poruszoną przez Panią Wójt była prośba w sprawie rozwiązania 
problemu oświetlenia przejść dla pieszych w Starościnie. Policja zwróciła się do gminy z pismem w tej sprawie 
jednak to zarządca drogi powinien uwzględnić oświetlenie uliczne przy  przebudowie drogi powiatowej. Gmina 
ponosi koszty energii i konserwacji natomiast zgodnie z przepisami inwestor, który buduje ,przebudowuje drogę 
winien uwzględnić w projekcie przejścia i oświetlenia. Przecież odpowiednie służby zatwierdzają tą 
dokumentację. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie to tam prawdopodobnie jest możliwość przewieszenia  lampy. 
Sprawą trzecią poruszoną przez Panią Wójt była sprawa drogi ze Starościna do Pieczyska i Zbicy otrzymaliśmy 
pismo, że zostało to zrobione, ale miejscami trzeba jeszcze uzupełnić.  Na zakończenie Wójt podziękowała  V-ce 
Staroście w imieniu wszystkich mieszkańców za wykonanie drogi powiatowej Świerczów – Mąkoszyce. Do p-tu 
8. 

a) Uchwałę Nr XXX/250/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014roku omówiła Skarbnik 
Gminy.Dokonano korekty wcześniej przesłanego projektu ze względu na ujęcie zadania dla OSP Miodary-
Biestrzykowice. Przewodniczący przedstawił uchwałę, za uchwałą głosowało 14 radnych- uchwałę podjęto 
jednogłośnie. 

b) Uchwałę Nr XXX/251/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świerczów na 
rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki omówiła Skarbnik Gminy.Przewodniczący przedstawił 
uchwałę, za uchwałą głosowało 14 radnych- uchwałę podjęto jednogłośnie. 

c) Uchwałę Nr XXX/252/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
położonej we wsi Miejsce w formie bezprzetargowej stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów omówił 
Kierownik  Referatu Michał Hnat.Przewodniczący przedstawił uchwałę, za uchwałą głosowało 14 radnych- 
uchwałę podjęto jednogłośnie. 

d) Uchwałę Nr XXX/253/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę omówił Kierownik 
Referatu Michał Hnat.Kierownikpoinformował,że wniosek w sprawie podniesienia taryf wpłynął w dniu 
18 lutego 2014 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakłada się podwyżkę 0,12 zł tj. o 3% do ceny 
obecnie obowiązującej za wodę,  tj.3,67 netto oraz 5,00 zł za wodomierz.Radny Roman Żołnowski 
poinformował, że 3% to cena w granicach rozsądku natomiast brakuje uzasadnienia wzrostu o 11% do ceny 
wodomierza.Przewodniczący przedstawił uchwałę, za uchwałą głosowało 7 radnych, 5 radnych głosował 
przeciw,2 radnych wstrzymało się od głosu, uchwałę podjęto większością głosów. 
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e) Uchwałę Nr XXX/254/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów omówił Kierownik Referatu Michał Hnat. 
Przewodniczący przedstawił uchwałę, za uchwałą głosowało 14 radnych- uchwałę podjęto jednogłośnie. 

f) Uchwałę Nr XXX/255/2014 w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poszukiwacze tajemnic 
nauki” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej  
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  jakości usług 
edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego omówiła Dyrektor Gimnazjum w Świerczowie Pani Maria Żołnowska. Przewodniczący 
przedstawił uchwałę, za uchwałą głosowało 14 radnych- uchwałę podjęto jednogłośnie. 

g) Uchwała Nr XXX/256/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
Biestrzykowice-Miodary omówiona została przez Panią Wójt na początku sesji. Przewodniczący przedstawił 
uchwałę, za uchwałą głosowało 14 radnych- uchwałę podjęto jednogłośnie. Do p-tu 9. 

-  Radna Małgorzata Baj zapytała, czy są jakieś przepisy, które regulują jak należy składować obornik, bo 
mieszkańcy Biestrzykowic skarżą się na nieprzyjemny zapach szczególnie przy dużych wiatrach. Pani Wójt 
odpowiedziała, że na obecną chwilę nie posiada wiedzy, czy są przepisy regulujące kwestię nieprzyjemnych 
zapachów więc odpowiedzi udzieli na następnej sesji. 

-  Radny Andrzej Hrycyszyn  poruszył sprawę udrożnienia dwóch dróg ,podkrzesania i wycięcia drzew. Pani 
Wójt zapewniła, że w miesiącu kwietniu  będą już pracownicy na robotach i stażach i podkrzesanie będzie 
wykonane ,natomiast wycięcie drzew po zaopiniowaniu  przez Leśnika. 

-  Sołtys wsi Świerczów poinformował, że ulica Szkolna była kiedyś  robiona od podstaw teraz odcinek drogi 
na ulicy Szkolnej po kanalizacji  jest popękany, należy dokonać przeglądu i ustalić co z tym zrobić ponieważ 
jakaś  gwarancja  na to jest. 

-  RadnaJustyńska Krystyna zgłosiła, że między Starościnem a Pieczyskami jest złamane w połowie 
drzewo.Drugą sprawą poruszoną przez radą była sprawa muru przy dawnym Pałacu w Starościnie, cegła 
kruszy się i gruz wysypie się na drogę.Pani Wójt poinformowała, że gmina  może sprawę zgłosić do 
konserwatora zabytków natomiast w obradach uczestniczy zarządca Firmy Zarmen i wniosek  zapewne 
przekaże właścicielowi. 

-  Radny Arkadiusz Grzybek zgłosił , aby przy dojeździe do Ochotniczej Straży Pożarnej umieścić  znak zakazu  
parkowania. Na zakończenie Pani Wójt przypomniała sołtysom o obowiązkowych zebraniach 
sprawozdawczych w poszczególnych sołectwach oraz poprosiła o delegowanie osób z sołectwa do 
uczestnictwa w szkoleniu w zakresie organizowania festynów.Jest duże zainteresowanie tą tematyką i termin 
następnego szkolenia będzie 14 kwietnia 2014r.- zgłoszenia na szkolenia przyjmuje  Pani Agata Zając. Pani 
Wójt poinformowała również, że po rozstrzygnięciu  przetargu na odbiór odpadów komunalnych informacja 
zostanie przekazana za pośrednictwem informatora lokalnego, księży i wywieszona na tablicach ogłoszeń.  Do 
p-tu 10.  Przewodniczący zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział.  Na tym obrady sesji 
zakończono, protokółowała: Teresa Cieplik- Z-ca Wójta

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Cieplik
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