
PROTOKÓŁ NR XXXI/ 2014
Z SESJI RADY GMY W ŚWIERCZOWIE

Z DNIA 29 KWIETNIA 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:  Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Pana Artura Masiowskiego, 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Panią Iwonę Kamińską, Prezesa Zarządu Namysłowskiego Centrum 
Zdrowia w Namysłowie Pana Kamila Dybizbańskiego . W obradach  sesjiuczestniczyło 13 radnych, co stanowi 
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.   Porządek obrad wraz z projektami uchwał  przekazany został  
radnym i sołtysom.   Przewodniczący przystąpił do obrad sesji zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: 

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 o działalności Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A w Namysłowie z uwzględnieniem 
profilaktyki zdrowotnej gminy. 

6. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. 

7. Informacja o działalności spółki „EKOWOD” za 2013 rok. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie. 

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie : 

a) wyrażeniazgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dąbrowa w formie 
bezprzetargowej stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów, 

b) przekazania Państwowej Straży pożarnej środków finansowych ze środków stanowiących dochody własne 
gminy Świerczów z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Namysłowie, 

c) przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie środków finansowych ze środków stanowiących 
dochody własne gminy Świerczów z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas 
służby, 

d) zmian w budżecie gminy w 2014 roku.

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad sesji.  Za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 13 radnych, porządek 
obrad przyjęto jednogłośnie. Do p-tu 2. Interpelacjinie zgłoszono. Do p-tu 3. Za przyjęciem protokołu obrad 
z poprzedniej sesji głosowało 13radnych,protokół przyjęty został jednogłośnie. Do p-tu 4. Pani Wójt przedstawiła 
radnym informację z działalności między sesjami. W okresie tym podjęte zostały następujące zarządzenia : 

- Nr 300/2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Świerczowie sprawozdania 
rocznego z wykonania budżetu gminy Świerczów za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu 
finansowego za 2013 rok samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia i przedstawienia 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 
2013 rok, 

- Nr 301/2014 z dnia 28.03.2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania 
korespondencyjnego na terenie gminy Świerczów, 

- Nr 302/2014 z dnia 31.03.2014r. w sprawiezmiany w budżecie gminy, 

- Nr 303/2014 z dnia 31.03.2014r. w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy, 

- Nr  304/2014 z dnia 31.03.2014r. w sprawie założenia do opracowania arkuszy organizacyjnych placówek 
oświatowych Gminy Świerczów oraz procedury ich zatwierdzania na rok szkolny 2014/2015, 
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- Nr 305/2014 z dnia 4.04.2014r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie 
operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne tych komisji, 

- Nr 306/2014 z dnia 4.04.2014r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, 

- Nr 307/2014 z dnia 10.04.2014r.w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostosowanych do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych , oraz obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku, 

- Nr 308/2014 z dnia 15.04.2014r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Świerczowie Oceny Zasobów 
Pomocy Społecznej Gminy Świerczów, 

- Nr 309/2014 z dnia 15.04.2014r. w sprawie określenia cen i zasad zagospodarowania drewna pozyskanego 
z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Świerczów, 

- Nr 310/2014 z dnia 18.04.2014r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Świerczowie sprawozdania 
z realizacji programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, 

- Nr 311/2014 z dnia 23.04.2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży, 

- Nr 312/2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę 
nieruchomości gruntowych, stanowiących własność  Gminy Świerczów, 

- Nr 313/2014 z dnia 24.04.2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą ”Wybór dziennych 
opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie  Gminy Świerczów, 

- Nr 314/2014 z dnia 28.04.2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy. Po przedstawieniu zarządzeń Pani Wójt 
poinformowała uczestników sesji o odbytych przetargach i wyborze najkorzystniejszych ofert: 

- w zamówieniu publicznym pn.”Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnychod właścicieli 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów „ złożone zostały 3 oferty:  
· 1oferta REMONDIS Opole na kwotę  - 364 937,40 zł · 2 oferta EKO-TRANS  na kwotę   - 173 988,00 zł · 
3 oferta „EKOWOD”  Spółkazo.o. na kwotę   - 161 655,93 zł  Wybrano ofertę Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD”  jako najkorzystniejszą na kwotę 161 655,93 zł,º 

- w zamówieniu publicznym „ Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego 
Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły  Podstawowej w Dąbrowie w ilości 40 000 l” złożono 
również 3 oferty: · 1 oferta HURT-DETAL OPAŁ,MATERIAŁY BUDOWLANE,PALIWA,OLEJE     - na 
kwotę 3,55 zł/litr · 2 oferta”PETROL” Sp.zo.o. na kwotę – 3,48 zł/litr · 3 oferta Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe”BIS” na kwotę – 3,52/litr Wybrano ofertę najkorzystniejszą  firmy„PETROL” z Katów 
Wrocławskich na kwotę 3,48 zł/litr oleju, 

- w zamówieniu publicznym „ Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn” złożono 5 ofert: · 
1 oferta PPHU ”Foltyński”   na kwotę – 179 990,00 zł · 2 oferta PPHU ”DEK-REM II”  na kwotę – 159 275,02 
zł · 3 oferta PHU „DELTA”  na kwotę 156 197,64 zł · 4 oferta Firmy Remontowo-Budowlanej ,Wiktor Poloczek 
z Łowkowic została odrzucona- nie odnotowano wpłaty wadium w dniu 24.04.2014r. do godz.10ºº · 5 oferta 
Firma Remontowo-Budowlana „GLATKI” na kwotę 169 944,64 zł Wybrano ofertę najkorzystniejszą  
PHU„DELTA „ z Kluczborka na kwotę 156 197,64 zł, 

- w zamówieniu publicznym pn.” Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Świerczowie „ złożono 6 ofert: · 1 oferta AK INVESTMENT  na kwotę 286 000,00 zł · 2 oferta 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe na kwotę – 294 985,94 zł · 3 oferta  Usługi Ogólnobudowlane „ TOM –
BUD „ na kwotę 311 622,01 zł · 4 oferta  Zakład Usługowo-Handlowy „ DOMOS „ na kwotę 270 812,96 zł · 
5 oferta Zakład Remontowo-Budowlany Mirosław Windysz na kwotę 344 634,86 zł · 6 oferta BAU sp.zo.o. na 
kwotę 279 506,85 zł Wybrano ofertęnajkorzystniejszą  firmy „DOMOS” z Olesna na kwotę 270 812,96 zł. Pani 
Wójt poinformowała również o toczącej się rozprawie sądowej z wniosku Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa 
w Warszawie w sprawie nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu naszej gminy. Ponieważ wszyscy 
spadkobiercy uprawnieni  odmówiliprzyjęcia spadku, gmina z mocy prawa odziedziczy spadek. Następnie Pani 
Wójt udzieliła odpowiedzi na zapytaniei wnioski poruszone na poprzedniej sesji:
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1. Składowania pomiotu  kurzego na działce 23 we wsi Biestrzykowice. W dniu  14.04.2014r. przeprowadzona 
została kontrola  przez upoważniony zespół kontrolny tj. Kierownika Referatu,Inspektora  ds.ochrony środowiska  
oraz podinspektora ds. budownictwa przy udziale właściciela pomiotu kurzego.Zakres kontroli obejmował 
realizacjęobowiązków w zakresie składowania pomiotu kurzego.W wyniku kontroli ustalono,że właściciel 
prowadzi hodowlę drobiu w ilości 36 000 stanowisk , nie kwalifikuje się do gospodarstw wielkotowarowych 
i nie podlega pod wymogi dotyczące przechowywania nawozów naturalnych na podstawie art.18 ust.1 ustawy 
z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu. Ustalono również, że pryzma jest składowana tymczasowo 
i składowanie rozpoczęto 29.03.2014r. a okres składowania może wynosić 12 tygodni.Właściciel/użytkownik/ 
posiada pryzmę stałą składowaną na płycie obornikowej o pow.233 m² na którą wydano pozwolenie budowlane 
w 2007 roku . Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie przepisów o ochronie środowiskana dzień 
kontroli .Pouczono właściciela o obowiązkach jakie wynikają po upływie 12 tygodni składowania obornika na 
podstawie wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

2. Dokonania przeglądu dróg gminnych będących w zakresie inwestycji” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
we wsi Świerczów” w zakresie spękania nawierzchni bitumicznych wystosowano pismo do wykonawcy i ustalono 
termin przeglądu z wykonawcą MPM Developmet po 4 maja br. 

3. W sprawie usunięcia drzew na ulicy Brzeskiej wydane zostało zezwolenie i drzewa zostaną usunięte przez 
Starostwo Powiatowe. 
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4. W sprawie ubytków nawierzchni drogi powiatowej Starościn-Zbica zwrócono się z prośbą do 
StarostwaPowiatowego o dokonanie remontu nawierzchni drogi przebiegającej przez odcinek leśny w Starościnie 
i udrożnienie przepustu na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Starościnie. Ponadto Pani Wójt poinformowała, że 
uchwałą zebrania wiejskiego w dniu 26.04.2014r.  zmieniono nazwę zadania realizowanego ze środków funduszu 
sołeckiego w Świerczowie,zamiast budowa drogi wewnętrznej na cmentarz będzie  utwardzenie placu do domu 
pogrzebowego , zmiana przepisów  ustawy o funduszu sołeckim umożliwia  dokonanie takich  zmian 
w wydatkowaniu środków. Do p-tu 5. Informację o działalności Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A 
w Namysłowie z uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej gminy przedstawił Prezes Zarządu Namysłowskiego 
Centrum Zdrowia w Namysłowie Pan Kamil Dybizbański . Pan Prezes poinformował, że wynik finansowy szpitala 
na koniec roku 2013 jest dobry,zakończył się zyskiem. Pożyczka w wys.400 tys. zł udzielona ze Starostwa została 
umorzona i stąd taki wynik. Rok bieżący będzie trudniejszy, podpisany  kontrakt  jest niższy o 2,5 % na oddziale  
położniczym i noworodków. Poradnia zdrowia psychicznego była nieczynna, od miesiąca kwietnia zostanie 
otwarta. Największym problemem szpitala jest stary sprzęt, który należy wymienić. W tym roku I kwartał 
zamykamy ze stratą 222 tys.zł. Straty występują na oddziale paliatywnym , związane są również z wypłatą nagród 
jubileuszowych w wys.60tys.zł. Radny Roman Żołnowski zapytał przewidywania co do dalszego działania szpitala 
ponieważ w zeszłym roku podejmowano wiele akcji ratowania szpitala. Pan Prezes poinformował, że w tym roku 
odbędzie się zgromadzenie akcjonariuszy i określone zostaną dalsze kierunki działania. Do p-tu 6. Informację 
o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w NamysłowieDyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Iwona 
Kamińska. Pani Dyrektor poinformowała, że stopa bezrobocia  spadła o 19,6% w porównaniu do roku ubiegłego. 
Uruchomiony został system platformy elektronicznej. Każdy Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez platformę może 
sam weryfikować dane o bezrobotnych i nie musi odsyłać po różnego rodzaju zaświadczenia.Szczegółowa 
Informacja stanowi załącznik protokołu. Do p-tu 7. Informację o działalności spółki „EKOWOD” za 
2013 rokPrezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Pan ArturMasiowski. Pan 
Prezes poinformował, że Uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego dokonano zmiany składowania odpadów komunalnych 
i wyznaczono Gotartów do składowania odpadów komunalnych. Jeżeli chodzi o inwestycje to rozpoczęto 
przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków, inwestycja będzie przebiegała w dwóch etapach ,ponieważ koszty 
inwestycji są bardzo duże. Druga inwestycja to tranzyt Bąkowice-Bielice.  Prezes poinformował, że w dalszym 
ciągu jest dużo śmieciw lasach wywożonych poza miejscem ich odbioru. Pani Wójt dodała,żemieszkańcy 
widocznie  mają za małe kubły na śmieci i nadmiar odpadów jest składowany w inne miejsca, bo przecież każda 
ilość śmieci jest odbierana. Radny Guszkiewicz Józef zapytał na jakim etapie jest zadanie inwestycyjne  odnośnie 
tranzytu Bąkowice –Bielice. Pan Prezes zapewnił,że najpóźniej w miesiącu czerwcu rozpocznie się inwestycja. 
Pozwolenie budowlane już jest i Rada Nadzorcza zatwierdziła pożyczkę na to zadanie. Radny Roman Żołnowski 
poinformował,że uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę nie została podjęta jednogłośnie i podyktowane 
to było przede wszystkim wzrostem stałej opłaty.Pan Prezes wyjaśnił,że wzrost stałej opłaty podyktowany jest 
zwiększeniem katalogu badań wody, zwiększeniem opłat za odczyt wody i wystawianiem faktur. Pan Prezes 
zapewnił, że  stawki opłat są średnie w porównaniu do cen krajowych.  Do p-tu 8. Sprawozdanie z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie przekazane zostało wraz z Oceną Zasobów Pomocy 
Społecznej Gminy Świerczów i projektami uchwał. Radny Paduch Grzegorz zadał kilka pytań odnośnie zapisów 
ujętych w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej .Odpowiedzi udzieliła Pani Monika Gasek. Radnypoinformował, 
że dane takie nikomu i niczemu nie służą. Do p-tu 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie przekazane zostały wraz z projektami uchwał .Nie wniesiono uwag 
do informacji. Do p-tu 10. 

a)  Uchwałę Nr XXXI/257/2014 w sprawie wyrażeniazgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
położonej w obrębie Dąbrowa wformie bezprzetargowej stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów 
omówił Kierownik Referatu Michał Hnat. Przewodniczący przedstawił uchwałę, za przyjęciem uchwały 
głosowało 13 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

b)  Uchwałę Nr XXXI/258/2014 w sprawie przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych ze 
środków stanowiących dochody własne gminy Świerczów z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie omówiła Skarbnik Gminy.Przewodniczący 
przedstawił uchwałę, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

c)  Uchwałę Nr XXXI/259/2014 w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie środków 
finansowych ze środków stanowiących dochody własne gminy Świerczów z przeznaczeniem na rekompensatę 
pieniężną za ponadnormatywny czas służby omówiła Skarbnik Gminy.Przewodniczący przedstawił uchwałę, za 
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 
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d)  Uchwałę Nr XXXI/260/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku  omówiła Skarbnik Gminy 
.Przewodniczący przedstawił uchwałę, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, uchwała przyjęta została 
jednogłośnie. Do p-tu 11. Wolne wnioski i zapytania.

1. Radna Maria Kujawa zapytała czy jest możliwość zakupu obiadu w stołówce szkolnej dla starszej osoby.   
Pani Wójt wyjaśniła, że stołówki szkolne nie mogą wydawać posiłków poza  miejsce stołówki.Ze stołówki mogą 
korzystać jedynie dzieci uczące się w szkole,na  zasadzie wkładu do garnka. Istnieje możliwość korzystania 
z obiadu na zasadzie pełnej odpłatności tj.wkładu do kotła plus koszty zatrudnienia obsługi /kucharka, intendentka, 
sprzątaczka, media /,ale tylko zatrudnionych osób w szkole. Istniałaby  taka możliwość,czyli zakup przez osoby 
obce,gdyby była to stołówka prowadzona  na zasadzie działalności gospodarczej, ale szkoła takiej nie prowadzi. 

2. Radna Krystyna Justyńska  zgłosiła,że nowa droga za Starościnem  została zrobiona, ale na wysokości spółki 
podczas opadów gromadzi się wielka woda,która nie ma odpływu.Radny Powiatu Tadeusz Bezwerchny 
poinformował,że Pan Holinej  badał sprawę i ustalono,że rów w lasach nie jest drożny i pomimo udrożnienia 
przepustu woda będzie stała. Pani Wójt zwróciła się  do radnego powiatu ,żeby złożył wniosek na sesji Rady 
Powiatu, aby zarządca drogiwystąpił do lasów państwowych o udrożnienie rowu.  Przewodniczący zamknął obrady 
sesji dziękując wszystkim za udział.  Na tym obrady sesji zakończono, protokółowała: Teresa Cieplik . 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Cieplik
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