
Protokół Nr XXXIV/ 2014

z Sesji Rady Gminy w Świerczowie

z dnia 30 września 2014 roku

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, sołtysów oraz zaproszonych gości Terenowego 
Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W obradach sesji uczestniczyło 15 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 o działalności Terenowego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Namysłowie.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na 
terenie Gminy Świerczów,

b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Świerczów w formie 
bezprzetargowej stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów,

c) zmian w budżecie gminy.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad sesji.

Za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 15 radnych, porządek

obrad przyjęto jednogłośnie.

Do p-tu 2.

Interpelacji nie zgłoszono.

Do p-tu 3.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz 
zamieszczony w BIP-ie. Protokołu obrad z poprzedniej sesji przyjęty został jednogłośnie.

Do p-tu 4.

Informację o działalności Terenowego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Namysłowie przedstawił Pan Stanisław Paduch – Z-ca Kierownika Biura Agencji. Pan Stanisław Paduch 
poinformował rolników o zebraniu w Świerczowie w dniu 8.10.2014r. w sprawie projektu płatności 
bezpośrednich w latach 2015-2020.

Do p-tu 5.

Pani Wójt przedstawiła radnym informację z działalności między sesjami.

W okresie tym podjęte zostały zarządzenia od Nr 341/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku doNr 348/2014 
z dnia 23 września 2014 roku. Treść zarządzeń została radnym przedstawiona na sesji.

Pani Wójt poinformowała również o przeprowadzonych rozeznaniach cenowych zamówień i przetargach:
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1. W dniu 4.09.2014r wysłano zapytania cenowe do 27 przedsiębiorców budowlanych dot. budowy pochylni 
dla niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Bąkowicach. Otrzymaliśmy 2 odpowiedzi ,z czego tylko jedna 
mieściła się w granicach kwoty, jaką gmina przeznaczyła na wykonanie zadania.Najkorzystniejsza oferta wpłynęła 
z firmy :Antoni i Małgorzata Kubot „Kubot” Sp.J.z Mianowic, z którą w dniu 23.09.2014r. podpisano umowę na 
kwotę 48 589,00 zł brutto.Termin realizacji 18.10.2014r.

2. W dniu 12 września 2014r. nastąpiło otwarcie ofert dot. wykonania zjazdu do remizy w Starościnie, 
wpłynęły 2 oferty:

· oferta nr 1 –PH.U Delta Kluczbork Krzysztof Brzóska , na kwotę –28 948,84 zł.

·  oferta nr 2 -PHU Tomasz Oziębły Namysłów,ul.Piłsudskiego 8, na kwotę – 14 145,00 zł.

Wybrano ofertę nr2 jako najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, jednak oferent zrezygnował 
z przystąpienia do prac i nie podpisał umowy.Oferent, który się wycofał podał w uzasadnieniu, że 
nie uwzględnił w ofercie kosztów nadzoru. Procedura została wznowiona. Termin realizacji 31.10.2014r.

3. W dniu18 września 2014 roku nastąpiło otwarcie ofert na przebudowę drogi gminnej w Goli, złożono 
2 oferty:

· oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Drogo-Mostowych Brzeg Andrzej Kaniowski ,na kwotę – 233 471,90 zł.

· oferta nr 2 – P.H.U „ LARIX” Lubliniec, na kwotę – 211 120,28 zł.

Ponieważ oferty zawierały znacznie wyższe kwoty niż wartość kosztorysowa zapytania cenowegotj.30 
tys.euro. Kierownik od zamówień zwrócił się do urzędu zamówień publicznych z zapytaniem czy należy 
w takiej sytuacji ogłosić przetarg pomimo iż wartość kosztorysowa jest niższa .Odpowiedź była pozytywna 
więc w dniu 25 września 2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej we wsi Gola 
.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2014r. Termin realizacji 15.11.2014r.

Do p-tu 6.

Podjęcie uchwał w sprawie :

a) uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 
zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów omówiła Sekretarz Gminy informując, że jest to uchwała 
porządkująca ponieważ zmieniły się przepisy ustawy i wymogi przyznawania stypendium. Przewodniczący 
Rady przedstawił UchwałęNr XXXIV/276/2014, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała 
przyjęta została jednogłośnie.

b) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 
Świerczów w formie bezprzetargowej stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów omówiła Pani 
Wójt.Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr XXXIV/277/2014, za przyjęciem uchwały głosowało 
15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

c) uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy omówiła Skarbnik Gminy. Przewodniczący Rady przedstawił 
Uchwałę Nr XXXIV/278/2014, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została 
jednogłośnie.

6. Wolne wnioski i zapytania.

- Radny Roman Żołnowski zapytał czy budowa pochylni przy szkole podstawowej w Bąkowicach będzie 
refundowana w 60% ze środków PFRON-u, jeżeli oferent wycofał się to komu przypadną środki z naszej 
umowy z PFRON-em i czy wykonawca ponosi z tego tytułu jakąś odpowiedzialność. Pani Wójt poinformowała, 
że środki nie przepadną i zadanie będzie realizowane oraz poinformowała ,że w przypadku zapytania ofertowego 
nie ma wpłaty wadium i oferent po wycofaniu się nie ponosi żadnych kar i sankcji.

- Sołtys wsi Świerczów zapytał czy droga w Goli będzie remontowana z własnych środków czy będzie 
finansowana z jakiś innych środków.Pani Wójt udzieliła odpowiedzi, że z własnych środków. W ciągu roku 
możemy zgłaszać1 wniosek na dofinansowanie dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg. Na 
2014 rok zgłoszona została ulica Kąty w Świerczowie ,ale ze względu na przedłużające się uzyskanie 
niezbędnych pozwoleń w określonym czasie niestety w tym roku projekt w tym roku nie został zakwalifikowany 
do dofinansowanie. Nie ma możliwości pozyskania dodatkowych środków na remont drogi w Goli, bo innych 
programów na drogi publiczne nie było. Wydział budowlany Starostwa narzucił pewne wymogi przy remoncie 
tej drogi, w tym poszerzenie szerokości drogi do 5 m, co podniosło dodatkowo koszty remontu , chcieliśmy 
wykonać częściowy remont nawierzchni ,obecnie droga ma 4 m.
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- sołtys wsi Miejsce poprosił o interwencję w sprawie niebezpieczeństwa wyjazdu na drogę powiatową z Grodźca 
do Mąkoszyc ze względu zarośnięte rowy i brak widoczności.Jest niebezpiecznie ponieważ nic nie widać. Pani 
Wójt poinformowała, że interwencje w tej sprawie były składane , Starostwo poinformowało, że około 
15 października będą koszone rowy przy drogach powiatowych na terenie całej naszej gminy .

- sołtys wsi Starościn zapytał, czy strażacy mogą już wjeżdżać do remizy straży. Pani Wójt poinformowała, że 
dopiero po odbiorze przez gminę będą mogli korzystać z wjazdu.

- sołtys wsi Dąbrowa zapytał o ostatnią kontrolę straży ponieważ zgłaszano ,że są jakieś uwagi do ogniotrwałości 
od słupa do budynku OSP.Pani Wójt poinformowała, że faktycznie ostatnio mieliśmy kontrolę Państwowej 
Straży Pożarnej w budynku świetlicy w Dąbrowie. Kontrola dotyczyła odstępstw jakie gmina uzyskała przy 
„Rozbudowie z przebudową świetlicy wiejskiej w Dąbrowie” w zakresie ochrony p.poż. tegoż budynku. 
Zgodnie z protokołem przeglądu obiektu źle są umieszczone tabliczki wyjścia ewakuacyjnego, powinna być 
tabliczka „wyjście” bez słowa ewakuacyjne i brak badania na pomiar elektryczności.Zgodnie z protokołem co 
pół roku obiekt ma być badany, ponadto badania hydrantu, a takich badań nie mieliśmy aktualnych, natomiast co 
do ogniotrwałości sprawa jest wyjaśniana pomiędzy projektantem a strażakiem ze względu na rozbieżność 
stanowiska .

7. Zamknięcie obrad sesji.

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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