
PROTOKÓŁ NR XXXIII/ 2014
Z SESJI RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

Z DNIA 28 SIERPNIA 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 powiatu ,radnych gminy oraz sołtysów.

W obradach  sesjiuczestniczyło 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. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmian w budżecie gminy w 2014 roku,

b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej ,

c) udzielenia pomocy w formie dotacji dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie ze 
środków stanowiących dochody własne Gminy Świerczów z przeznaczeniem na zakup sprzętu,

d) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do przyznawania dodatku 
energetycznego w drodze decyzji,

e) nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Świerczów,

f) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 
obowiązujących na terenie gminy Świerczów.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad sesji.

Za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 13 radnych, porządek

obrad przyjęto jednogłośnie.

Podczas obrad przybyła radna Małgorzata Baj- stan radnych zwiększył się do 14.

Do p-tu 2.

Radny Roman Żołnowski zapytał o stan realizacji zadania na ulicy Kąty w Świerczowie oraz sprawę 
odprowadzenia wody.

Pani Wójt poinformowała,że było trochę problemów,ale zostały rozwiązane ,woda odprowadzona zostanie 
nie do zbiornika na drodze wojewódzkiej tylko do zbiornika p.poż.Jeżeli chodzi o rurociąg odprowadzający 
wodę to termin realizacji zadania  upływa 30.09.2014r.Teren budowy został oddany natomiast do końca 
września zostało jeszcze trochę czasu.

Pani Wójt poinformowała również o etapie prac przy zjeździe do kaplicy cmentarnej w Świerczowie.

Wszystkie wymagania zostały spełnione ,potraktowano to zadanie jak zjazd do drogi wojewódzkiej, 
nie naniesiono nowych rozwiązań.Nie można było tego wykonać na podstawie zgłoszenia do Starostwa,tylko po 
uzyskaniu zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich,musimy  uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót z ZDW 
Oddziału Terenowego w Oleśnie.

Pani Wójt udzieliła odpowiedzi na interpelacje i wnioski z poprzedniej sesji dotyczące:
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- zabezpieczenia terenu wokół transformatora w Miodarach .Do TAURON Dystrybucja zostało w tej sprawie 
wysłane pismo w dniu 4.07.2014r. i otrzymaliśmy odpowiedź w dniu 17.07.2014r. że istnieje możliwość 
przeniesienia stacji transformatorowej po opracowaniu projektu przez gminę. Zadanie to może zostać ujęte 
w planie  TAURON Dystrybucja  na 2018 rok. W związku z tak daleką perspektywą będziemy musieli 
zabezpieczyć teren wokół transformatora we własnym zakresie systemem gospodarczym.

- dokonano przeglądu hydrantów , niektóre zostały naprawione .Najgorsza  sytuacja jest w Dąbrowie 
i Starościnie, gdzie jest dużo hydrantów uszkodzonych i te hydranty muszą być wymienione od podstaw.

Pani Wójt poinformowała również o zgłoszeniu na Policję przestępstwa polegającego na zniszczeniu  
mienia gminy – remontowanej remizy  poprzez oblanie farbą olejną garażu OSP w Starościnie.

- dziura na  drodzeGola-Bąkowice  , która zagrażała bezpieczeństwu jazdy została naprawiona.

- remontdrogi w Goli został przesunięty w czasie ze względu na postanowienie Starosty w sprawie dostosowania 
szerokości  jezdni drogi do przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Wodnej. Nieprawidłowości zostały usunięte zgodnie z postanowieniem ,poszerzono pas jezdni drogi o 1m, na 
całej drodze wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna. Zmiany te spowodowały zwiększenie kosztów 
remontu drogi.

- sprawa zabezpieczenia blachy na magazynie w Dąbrowie , który zagraża bezpieczeństwu została przekazana 
właścicielowi, który zobowiązał się do zabezpieczenia jednak nic nie zrobił. Będziemy dalej monitować w tej 
sprawie.

Do p-tu 3.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz 
zamieszczony w BIP-ie. Radna Maria Kujawa poinformowała, że do wczoraj nie było protokołu w BIP-
ie.Pani Teresa Cieplik zaprzeczyła tej informacji ponieważ wraz z Przewodniczącym  Rady sprawdzili  przed 
sesją ,że protokół z ostatniej sesji został umieszczony w BIP-ie już w miesiącu lipcu.

Za przyjęciem protokołu obrad z poprzedniej sesji głosowało 13 radnych, radna Maria Kujawa wstrzymała 
się od głosu ponieważ nie zapoznała się z treścią protokołu.

Do p-tu 4.

Pani Wójt przedstawiła radnym informację z działalności między sesjami.

W okresie tym podjęte zostały zarządzenia od Nr 323/2014 z dnia 06.06.2014 do     Nr 340/2014 z dnia 
26 sierpnia 2014 roku. Treść zarządzeń została radnym przedstawiona na sesji.

Pani Wójt poinformowała również o przeprowadzonych rozeznaniach  cenowych zamówień i przetargach:

1. W dniu 11 lipca 2014 roku rozstrzygnięto rozeznanie cenowe zamówienia  dot.” 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”.,złożono4 oferty:

·  oferta nr 1 - AM CONSULTING Anna Majda,Opole ul. Małgorzaty 9, na kwotę –2,80 zł/km.

·  ofertanr 2 -PKSSp.zo.o.,Brzeg ul.1 Maja 1 ,na kwotę – 4,32 zł/km.

·  ofertanr 3 - Firma Wielobranżowa „Bartosz Dorociak” Wilków ul. Krakowska 34, na kwotę - 2,39 zł/km.

·  ofertanr 4 -  Transport Osobowy, Przewóz Dzieci ,Usługi Turystyczne  Stanisław Nalepa 
Świerczówul.Brzeska 2B – na kwotę  2,21 zł/km.

Wybrano  ofertę nr4 jako najkorzystniejszą  spośród złożonych ofert.

Nie rozstrzygnięto zapytania cenowego zamówienia pn.” Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy 
szkole w Bąkowicach”, które odbyło się w następujących terminach:

- 3.07.2014r. – brak ofert,

- 15.07.2014r.- 1 oferta, oferent nie spełniał wymagań,

- 23.07.2014r. – brak ofert,

- 31.07.2014r.- oferent nie przystąpił do realizacji zadania.
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2. W dniu 8 sierpnia 2014 roku rozstrzygnięto przetarg pn.” Przewóz dzieci do placówek oświatowych na 
terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Przedszkola 
w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy”., złożono 3 oferty:

· oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Namysłowie Sp.zo.o. Namysłów 
ul.Bohaterów Warszawy 29 ,na kwotę – 5,49 zł/km.

· oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp.zo.o. Brzeg ul. 1 Maja 1, na kwotę – 5,40 
zł/km.

· oferta nr 3 – Transport Osobowy, Przewóz Dzieci, Usługi Turystyczne Stanisław Nalepa Świerczów ul. 
Brzeska 2B – na kwotę 7,80 zł/km.

Wybrano ofertę nr 2 jako najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

W dniu 14 sierpnia ogłoszono przetarg pn. „ Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej we wsi 
Miejsce- ETAP II.Otwarcie ofert przeprowadzone będzie w dniu 29.08.2014 roku.

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,

- 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  działań na złożone wnioski.W treści pisma z dnia 12.08.2014r Starostwo 
poinformowało nas, iż nie ma możliwości wykoszenia rowów przed 23.08.2014r.Zgodniez harmonogramem 
przewidują tylko dwukrotne koszenie, a raz już wykosili poza harmonogramem w związku z uroczystościami 
odpustowymi w Bąkowicach.

Do p-tu 5.

Podjęcie uchwał w sprawie :

a) Pani Skarbnik Gminy omówiła zmiany w budżecie gminy w 2014 roku. Przewodniczący Rady przedstawił 
Uchwałę Nr XXXIII/270/2014, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,1 radny wstrzymał się do głosu, 
głosów przeciw nie było.

b) Pani Skarbnik Gminy omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej ,Przewodniczący Rady przedstawił 
Uchwałę Nr XXXIII/271/2014, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, uchwała przyjęta została 
jednogłośnie.

c) Pani Wójt omówiła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji dla Namysłowskiego Centrum 
Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie ze środków stanowiących dochody własne Gminy Świerczów 
z przeznaczeniem na zakup sprzętu,Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr XXXIII/272/2014, za 
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

d) Pani Sekretarz Gminy  omówiła uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Świerczowie do przyznawania dodatku energetycznego w drodze decyzji, Przewodniczący Rady 
przedstawił Uchwałę Nr XXXIII/273/2014, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, uchwała przyjęta 
została jednogłośnie.

e) Pan Kierownik RIM omówił uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości 
Świerczów, Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr XXXIII/274/2014, za przyjęciem uchwały 
głosowało 14 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.
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f) Pan Kierownik RIM omówił uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy 
Świerczów,Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr XXXIII/275/2014, za przyjęciem uchwały głosowało 
11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu,2 radnych głosowało przeciw.

6. Wolne wnioski i zapytania.

Sołtys wsi Adam Janas zgłosił potrzebę odnowienia kaplicy cmentarnej w Dąbrowie oraz konieczność 
wywozu śmieci z nielegalnego śmietnika obok Kp-7.

Pani Wójt poinformowała, że ” EKOWOD” ma obowiązek odbioru śmieci tylko ze zbiornika  KP-7,a 
mieszkańcy nie mogą tworzyć obok dodatkowych śmietnisk. Do końca września zostanie ten problem  
rozwiązany, jednakże proszę by przekazać mieszkańcom by śmieci były wrzucane do pojemnika KP-7 , 
a nie obok.

Pani Wójt  zwróciła się z prośbą do sołtysów o informację nt. terminów zebrań

wposzczególnych sołectwach w sprawie funduszu sołeckiego w związku

z terminem podjęcia stosownych uchwał do końca września.

Sołtys poruszył również sprawę zarwanego przepustu naprzeciwko sklepu radnej

na drodze powiatowej, złej naprawy chodnika, który po remoncie jest krzywy

i zwrócił się do radnych powiatowych,aby w powiecie starali się zgłaszać wnioski

mieszkańców dotyczące dróg powiatowych bo nic nie zostało zrobione, a na sesji

w której uczestniczył V-ce Starosta były składane obietnice.

Sołtys wsi Miejsce Mariusz Herman zapytał o odprowadzenie wody z ulicy  Parkowej  we wsi Miejsce.

Pani Wójt poinformowała, że Zarząd Dróg Wojewódzkich  pozytywnie zaopiniował możliwość 
odprowadzenia wód opadowych z jezdni drogi gminnej( ul. Parkowa) do rowu przydrożnego zlokalizowanego 
w pasie drogowym drogi wojewódzkiej po przedłożeniu i uzgodnieniu projektu włączenia drogi gminnej do 
drogi wojewódzkiej nr 454.Brak tego projektu będzie jednoznaczny z brakiem uzyskania  wnioskowanej zgody 
na odprowadzenie wód.

Radna Justyńska Krystyna zapytała o podjęte działania w sprawie rozsypującego się muru przy pałacu 
w Starościnie oraz o usunięcie drzewa zagrażającego bezpieczeństwu.

Pani Wójt poinformowała, że podejmowane były działania zarówno do właściciela jak i konserwatora 
zabytków .Przesłane zostały zdjęcia i monit w sprawie naprawydo  właściciela .Wszelkie próby działań 
nie przyniosły rozwiązania. Dalej będziemy monitować w tej sprawie.

Sprawa usunięcia zeschniętego drzewa  na drodze jest trudna ze względu na ustalenie właściciela 
.Nadleśnictwo uważa,że drzewo rośnie na drodze powiatowej,natomiast powiat wskazuje jako właściciela 
Nadleśnictwo.W najbliższym czasie zostanie to rozwiązane.

Sołtys wsi Świerczów zapytał czy przy okazji zagospodarowania terenu parku w Świerczowie urządzanego 
z projektu GOPS i GOK będzie zagospodarowany  zbiornikp.poż. poprzez wymianę ogrodzenia i czy oprócz 
stołu do szach i ping-ponga  będą też zestawy do ćwiczeń w plenerze.

Pani Wójt poinformowała, że  przy okazji realizacji  tych małych projektów można wykorzystać środki 
funduszu sołeckiego na realizację tych propozycji.

Sołtys wsi Starościn zapytał o zjazd do remizy i tablicę informacyjną „STRAŻ”                              do remizy.

Pani Wójt poinformowała, że termin  rozbudowy remizy i zjazd będzie wykonany po zakończeniu prac na 
remizie,gdyż nie możemy pozbawić wykonawcy dojścia do budynku, natomiast w sprawie tablicy 
informacyjnej  złożone zostanie zapytanie ponieważ nie jest to nasza droga.

Radni wsi Dąbrowa i Starościn wnioskują o wystąpienie do Powiatu z wnioskiem o zmianę znaku drogowego 
ograniczającego prędkość przy wjeździe z Dąbrowy do Świerczowa z 40 km/ha na 50 km/ha.

7. Zamknięcie obrad sesji.
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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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