
PROTOKÓŁ NR XXXII/ 2014
Z SESJI RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

Z DNIA 17 CZERWCA 2014 R.

Obrady sesji otworzył Przewodniczącego Rady Cieplik Wiesław witając– Wójta Gminy Panią Barbarę Bednarz, 
kadrę kierowniczą urzędu , kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych , radnych , sołtysów, 
radnych powiatowych oraz Pana Jacka  Płaczka  Prezesa  Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak. 
W obradach  sesji uczestniczyło 13 radnych /stan ustawowy 15/ , 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 stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej” Opolszczyzna”.

6. Informacja o działalności stowarzyszenia Stobrawski Zielony Szlak.

7. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,

b) zmiany uchwały Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 marca 2009r. w sprawie określenia 
wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego 
i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze za wysługę lat- w drodze regulaminu

c) rozpatrzenia skargi Pana Sebastiana Rzadkowskiego na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Świerczowie,

d) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków,

e) zmiany w budżecie gminy w 2014 roku,

f) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,

g) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2013 rok,

h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Świerczów za 2013 rok,

i) udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

8. Wolne wnioski i zapytania.
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12. Zamknięcie obrad sesji.  Za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 13 radnych, porządek  
obrad przyjęto jednogłośnie. Do p-tu 2. Radny Bogusław Wojtowicz zgłosił sprawę zabezpieczenia terenu 
usytuowania  transformatora w Miodarach oraz rozwiązania problemu odprowadzenia wody z okienka sali 
świetlicy wiejskiej. Pani Wójt udzieliła odpowiedzi informując, że na dzisiejszej sesji nie udzieli konkretnej 
odpowiedzi ponieważ musi sprawdzić przepisy prawa w tym zakresie, czy zabezpieczenie terenu wokół 
transformatora leży po stronie zakładu energetycznego. Odpowiedzi udzieli na następnej sesji. Natomiast sprawa 
odprowadzenia wody z okienka w świetlicy wiejskiej będzie musiała być rozwiązana. Podczas remontu świetlicy 
przed laty zostało to tak wykonane, teraz okazuje się, że nie zabezpieczono odpowiedniego odprowadzenia wody, 
a okres trwałości projektu unijnego już minął, więc możemy dokonać przeróbki i w okresie wakacyjnym zostanie 
to zrobione. Radny Roman Żołnowski zgłosił konieczność przeglądu hydrantów .Sprawa ta była już zgłaszana 
i jako strażacy powinniśmy wiedzieć, które hydranty są czynne. Pani Wójt poinformowała, że w gminie mamy 
bardzo dużo hydrantów .Prace nie będą polegały na przeglądzie tylko na remoncie. Wcześniej były rozmowy, że 
w dużych miejscowościach będą remontowane ,ale sukcesywnie ponieważ zaniedbania są od wielu lat i nie można 
dokonać remontu wszystkich hydrantów jednocześnie.  Radny Józef Guszkiewicz zgłosił, że na drodze  Gola-
Bąkowice wyrobiła się duża dziura , która zagraża bezpieczeństwu jazdy. Drugą sprawa poruszoną przez radnego  
był przepust w stronę Mąkoszyc. Pani Wójt poinformowała, że pisma w tej sprawie zostały wysłana do Starostwa, 
a Pan Starosta ,który uczestniczył w obradach poprzedniej  sesji zapewniał ,że wszystko zostanie wykonane. 
Będziemy po raz kolejny monitować w tej sprawie. Radny Ryszard Piasecki zgłosił ,że na drodze w Goli również 
są dziury. Pani Wójt poinformowała, że droga w Goli jest do remontu, obecnie  jesteśmy na etapie  przygotowania 
zamówienia publicznego i będzie robiony remont tej drogi. Radna Maria Kujawa w imieniu mieszkańców wsi 
Dąbrowa zgłosiła konieczność zabezpieczenia blachy na magazynie w Dąbrowie. Spotyka się tam młodzież 
i zagraża to ich bezpieczeństwu. Pani Wójt poinformowała, że właściciel został zobowiązany pisemnie do 
zabezpieczenia magazynu. Po raz kolejny będziemy monitować w tej sprawie.  Do p-tu 3. Za przyjęciem protokołu 
obrad z poprzedniej sesji głosowało 13 radnych, 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 315/2014 z dnia 5.05.2014r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku,

- Nr 316/2014 z dnia 7.05.2014r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 
2013 rok,

- Nr 317/2014 z dnia 12 maja 2014r. w sprawie  dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2014 roku,

- Nr 318/2014 z dnia 20.05.2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2014 roku,

- Nr 319/2014 z dnia 20.05.2014r. w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2014 roku,

- Nr 320/2014 z dnia 21.05.2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży,

- Nr 321/2014 z dnia 22.05.2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Świerczowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków 
dla opiekunów,

- Nr 322/2014 z dnia 27.05.2014r. w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2014 roku, Pani 
Wójt poinformowała również o odbytych przetargach:

1. Zamówienie publiczne pn.” Budowa rurociągu Ø 2x 500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami 
w miejscowości Świerczów”, złożono 2 oferty : · 1 oferta Sołtysiak Tadeusz DROGOWNICTWO-MELIORACJA, 
Starościn ul. Kluczborska 4, na kwotę -- 94 710,00 zł, · 2 oferta Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Tomasz 
Oziębły Namysłów,ul.Piłsudskiego 8, na kwotę – 72 068,11 zł. Wybrano  ofertę 2 Przedsiębiorstwa Handlowo 
Usługowego z Namysłowa jako najkorzystniejszą ofertę .

2. Przetarg na dzierżawę dz.329 o pow. 0,36 ha  położonej we wsi Bąkowice- w wyniku przetargu ustalono 
kwotę 5q żyta za dzierżawę. Pani Wójt poinformowała o podjętych działaniach i monitach zgłoszonych na sesjach, 
a dotyczących:

- wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remontowych na istniejącym zjeździe na cmentarz komunalny 
w Świerczowie – 27.05.2014r. Zarząd Dróg Wojewódzkich wyraził zgodę na remont zjazdu z drogi 
wojewódzkiej nr 454 na działkę nr 118,
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- dnia 8 maja 2014r. odbył się przegląd dróg w Świerczowie ,na których przeprowadzana była inwestycja budowy 
kanalizacji sanitarnej. Wycinkami ułożono nową nawierzchnię, na której stwierdzono spękania  na ulicy 
Szkolnej oraz pęknięcia na ulicy Folwarcznej, Krętej i 40 lecia w miejscu łączenia nowej ze starą 
nawierzchnią.Termin wykonania tych prac ustalono na m-c sierpień 2014 roku,

- w sprawie zapadnięć kostki granitowej obok Gimnazjum w rozmowie telefonicznej w dniu 13.06.2014 roku 
uzyskaliśmy odpowiedź ze Starostwa Powiatowego, że prace te będą wykonane z oszczędności uzyskanych 
z przetargu na prace remontowe bieżące. Przetarg odbędzie się 23.06.2014r. Ponadto Pani Wójt poinformowała, 
że  występowaliśmy do Starostwa o wykoszenie poboczy i rowów oraz wyczyszczenie studzienek. Brak 
odpowiedzi i działań na złożone wnioski. Do p-tu 5. Informację o działalności stowarzyszenia Lokalnej Grupy 
Rybackiej” Opolszczyzna” w formie pokazu slajdów przedstawił Pana Jacek  Płaczek  Prezes  Stowarzyszenia . 
Prezes  poinformował, że 9 lipca 2014r. odbędzie się ostatni nabór wniosków w tym są złożone 2 fiszki Gminy 
Świerczów : na dożynki- tzw. mały projekt oraz duży projekt na świetlicę wiejską w Miejscu. Prezes 
poinformował, że być może ten duży projekt na świetlicę wiejską w Miejscu będzie realizowany oraz fiszka na 
wniosek LZS – remont szatni w Miejscu. Do p-tu 6. Ze względu na nieobecność Pana Jakuba  Roszuka Prezesa  
Lokalnej Grupy Rybackiej  ” Opolszczyzna”  temat informacji pominięto.Zaproszenie zostało wysłane 
z wyprzedzeniem w dniu 6.06.2014r. Do p-tu 7. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) Uchwała Nr XXXII/261/2014 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 
omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji rady, nie wniesiono uwag do projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.

b) Uchwała Nr XXXII/262/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy w Świerczowie 
z dnia 23 marca 2009r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania 
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników 
wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze za wysługę lat- w drodze regulaminu omawiana była na wspólnym 
posiedzeniu komisji rady, nie wniesiono uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę, 
za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 3 radnych głosowało przeciw, głosów wstrzymujących nie było. 
Uchwałę przyjęto większością głosów.

c) Uchwała Nr XXXII/263/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Sebastiana Rzadkowskiego na działalność 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji rady, 
nie wniesiono uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę, za przyjęciem uchwały 
głosowało 13 radnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

d) Uchwała Nr XXXII/264/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków omawiana 
była na wspólnym posiedzeniu komisji rady, nie wniesiono uwag do projektu uchwały. Kierownik Referatu 
Michał Hnat poinformował, że stawka za odbiór ścieków pozostaje bez zmian do roku ubiegłego i wynosi 8,01 
zł netto tj. 8,65 brutto. „ EKOWOD” obciąża nas kwotą 6,92 zł /m³, do kwoty tej doliczamy tylko koszty energii 
elektrycznej oraz koszty udrażniania kanalizacji. Pani Wójt uzupełniła, że do kosztów nie wliczamy kwoty za 
zajęcie pasa drogowego- w roku ubiegłym była to kwota 6 900,00 zł w tym roku jest to kwota 12 900,00 zł, 
konserwacji pompowni i innych opłat. Gdybyśmy policzyli wszystkie koszty to cena byłaby znacznie wyższa. 
Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.

e) Uchwała Nr XXXII/265/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2014 roku omawiana była na wspólnym 
posiedzeniu komisji rady, nie wniesiono uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę, 
za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

f) Uchwała Nr XXXII/266/2014 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej omawiana była na 
wspólnym posiedzeniu komisji rady, nie wniesiono uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady 
przedstawił uchwałę, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

g) Uchwała Nr XXXII/267/2014 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 
2013 rok omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji rady, nie wniesiono uwag do projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.
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h) Uchwała Nr XXXII/268/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 
2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2013 rok omawiana była na 
wspólnym posiedzeniu komisji rady, nie wniesiono uwag do projektu uchwały. Przed podjęciem uchwały 
Przewodniczący zapoznał radnych z Uchwałą Nr 139/2014 z dnia 24 kwietnia 2014r. Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Świerczów z wykonania 
budżetu gminy Świerczów za 2013 rok. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę, za przyjęciem uchwały 
głosowało 13 radnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

i) Przed podjęciem Uchwały Nr XXXII/269/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Nr 2016/2014 z dnia 
22 maja 2014 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy w Świerczowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Świerczów z wykonania 
budżetu gminy za 2013 rok. Po przedstawieniu uchwały RIO Przewodniczący przedstawił uchwałę, za 
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący Rady w imieniu 
wszystkich radnych i sołtysów złożył Pani Wójt gratulacje z okazji otrzymanego absolutorium. Do p-tu 8. Wolne 
wnioski i zapytania. Radny Józef Guszkiewicz zapytał co dalej ze spadkiem, który gmina miała otrzymać. Pani 
Wójt wyjaśniła, że sprawa jest w toku i sąd nie zakończył procedury postępowania spadkowego ponieważ 
nie wszyscy spadkobiercy dostarczyli stosowne dokumenty w oznaczonym terminie. Był to tylko komunikat i o 
dalszym przebiegu sprawy radni będą informowani. Sołtys wsi Miejsce zapytał, czy gmina posiada zamiatarkę 
ponieważ należałoby zebrać nadmiar grysu po remoncie drogi i wykorzystać go przy świetlicy. Pani Wójt 
poinformowała, że Gmina nie posiada zamiatarki i musimy w tej sprawie porozumieć się z „EKOWODEM”. 
W tym momencie Pani Wójt poinformowała również o przebiegu załatwienia sprawy w zakresie uzyskania 
zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich na odprowadzenie wody z ulicy Parkowej w Miejscu. Sołtys wsi Świerczów 
poprosił o sprawdzenie terminów odbioru odpadów ponieważ  wpisano w harmonogram 8 sierpnia 2014r. ,a jest 
to piątek. Zawsze odbierają  odpady w drugi czwartek miesiąca. Czy to jest błąd pisarski czy w sierpniu będzie 
odbiór w piątek. Przewodniczący Rady zgłosił uwagi mieszkańców w sprawie niewłaściwego pozostawiania 
koszy po opróżnieniu stałych odpadów, bardzo często są poprzewracane i nie trafiają na miejsca z których 
zostały zabrane. Przewodniczący zapytał na jakim etapie jest zwodociągowanie wsi Bielice. Pani Wójt 
poinformowała, że uwaga odnośnie  odbioru odpadów zostanie przekazana do spółki „EKOWOD” . Sprawa 
inwestycji zwodociągowania Bielic obejmuje dwa projekty, pierwszy to tranzyt i sieć rozdzielcza . Drugi 
przyłącza do posesji, których koszt jest po stronie właścicieli. „EKOWOD” nie zakończył jeszcze procedury 
przystąpienia mieszkańców do zwodociągowania, na 25 domostw  do zwodociągowania przystąpiło 
17 domostw, 3 właścicieli jest niezamieszkałych i brak  kontaktu. Sołtys wsi Dąbrowa Adam Janas 
zasygnalizował, że Gminna Spółka Wodna otrzymuje dotacje tylko na rowy będące własnością spółki natomiast  
znaczącą cześć rowów to rowy gminne i nie ma możliwości pozyskania środków na te rowy. Zwrócił się 
z prośbą o zwiększenie środków finansowych na melioracje. Radna Baj Małgorzata zgłosiła zapytanie w imieniu 
mieszkańców wsi Biestrzykowice w sprawie różnych godzin oświetlenia ulicznego przy drodze Wojewódzkiej 
i drodze powiatowej. Pani Wójt poinformowała,że ustalenia w sprawie oświetlenia ulicznego były jasne 
i precyzyjne,że wszystkie lampy mają świecić o jednakowej godzinie. Zostanie to zweryfikowane. Dodatkowo 
Pani Wójt poinformowała, że oświetlenie jest już bardzo stare, zawodzą zegary z lamp i będziemy powoli starać 
się o wymianę na nowe. Do p-tu 9.  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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