
Protokół Nr XXXV/ 2014

z Sesji Rady Gminy w Świerczowie

z dnia 6 listopada 2014 roku

Obrady sesji otworzyłPrzewodniczący  RadyCieplik Wiesław witając–

Wójta Gminy Panią Barbarę Bednarz, kadrę kierowniczą urzędu , kierowników i dyrektorów gminnych 
jednostek organizacyjnych , radnych oraz sołtysów.

W obradach  sesjiuczestniczyło 15 radnych /stan ustawowy 15/ , co stanowi quorum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.

Porządek obrad wraz z projektami uchwał  przekazany został  radnym i sołtysom.

- Przewodniczący Rady zaproponował zmianę przesłanego porządku obrad poprzez przeniesienie p-tu 7c do bloku 
informacyjnego jako punkt 5a-„ Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów za lata 
2011-2013„ oraz wniesienie do porządku obrad jako punkt 7j uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 
stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2015.

- Radna Maria Kujawa złożyła wniosek w sprawie wycofania z porządku obrad punktu 7 d tj. projektu uchwały 
w sprawie określenia zasad nabywania,zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz przyznawania bonifikaty. 
Radna uzasadniła swój wniosek tym, że nowa rada po wyborach powinna się zająć tą uchwałą.

Pani Wójt wyjaśniła, że bonifikata w takiej wysokości była  stosowana od dawna w takiej wysokości  przy 
sprzedaży lokali mieszkalnych , aleprzy każdej sprzedaży  rada podejmowała uchwałę  ponieważ brak było 
uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony wniosek radnej Marii Kujawa, za przyjęciem wniosku 
głosowało 7 radnych, 5 radnych się wstrzymało,2 radnych było przeciw. W głosowaniu udział wzięło 
14 radnych. Wniosek został przyjęty większością głosówza , a uchwała wycofana z porządku obrad.

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.

2. Interpelacje radnych.

3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.

5. Analiza funkcjonowania oświaty.

5a. „ Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów za lata

2011-2013 „

6. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

b) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 
Świerczów,

c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Grodziec na którą 
składa się działka 69/1 stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów,

d) zmiany Uchwały Nr XXXIV/276/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie 
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na 
terenie Gminy Świerczów,
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e) Uchwały Nr XXV/199/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso,

f) określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2015 rok,

g) zmian w budżecie gminy w 2014 roku,

h) obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na 
rok 2015.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad sesji.

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. Protokółobrad z poprzedniej sesji przyjęty został jednogłośnie.

Do p-tu 4.

Informację z działalności w okresie między sesjami przedstawiła Pani Wójt. W okresie od ostatniej sesji 
wydane zostały Zarządzenia Wójta Gminy  od nr 349/2014 do Nr 367/2014. Pani Wójt zapoznała radnych 
i sołtysów z treścią zarządzeń.

Ponadto Pani Wójt poinformowała o podjętych działaniach w okresie między sesjami:

- w dniu 7.10.2014r. dokonano odbioru zadania „Budowa rurociągu 2x0,50m i rowu

odpływowego we wsi Świerczów. Łączny koszt zadania 82 967,06 zł.

- 15.10.2014r. unieważniono postępowanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101733 O w miejscowości Gola dz.nr 
230,231”.W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty z których najkorzystniejsza Przedsiębiorstwa 
Handlowo-Usługowego „LARIX” Sp.zo.o. ,ul.Klonowa 11, 42-700 Lubliniec – na kwotę 201 196,02 zł bruttoi 
przewyższa to kwotę,którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wys.155 000,00 
zł brutto.

- 21.10.2014r. została podpisana umowa na wykonanie „Przebudowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 
1132 O w miejscowości Starościn z firmą Tadeusz Sołtysiak DROGOWNICTWO-MELIORACJA Starościn, 
Kluczborska 4. Koszt zadania 14 760,00 zł. Termin wykonania  31.10.2014r.

- 24.10.2014r. dokonano odbioru zadania „ Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej 
w Bąkowicach”. Łączny koszt zadania 48 589,00 zł. Dofinansowanie z PFRON 60% tj.29 153,40 zł.

Pani Wójt przedstawiła radnym i sołtysom informację podsumowującą kadencję wraz z sytuacją finansową 
gminy na koniec kadencji oraz rozliczeniem finansowym zadań i inwestycji realizowanych w okresie 
kadencji. Informacja dołączona została do protokołu..

Do p-tu 5.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2013/2014 przekazana została 
radnym i omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji. Nie wniesiono  żadnych pytań i uwag do 
przedstawionej informacji.

Do p-tu 5a.

"Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów za lata

2011-2013" omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji rady.Nie wniesiono

żadnych uwag do przedstawionego raportu.

Do p-tu 6.

Informację o oświadczeniach majątkowych przedstawił Przewodniczący Rady Wiesław Cieplik.
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Do p-tu 7.

a) Uchwała Nr XXXV/279/2014 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 omawiana była 
na wspólnym posiedzeniu komisji, nie wniesiono uwag do projektu uchwały, za przyjęciem uchwały głosowało 
15 radnych, uchwała podjęta została jednogłośnie.

b) Uchwała Nr XXXV/280/2014 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Świerczów omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji, 
nie wniesiono uwag do projektu uchwały, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała podjęta została 
jednogłośnie.

c) Uchwała Nr XXXV/281/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
położonej w obrębie Grodziec na którą składa się działka 69/1 stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów 
omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji rady, uchwała podjęta została jednogłośnie.

d) Uchwała Nr XXXV/282/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/276/2014 Rady Gminy w Świerczowie 
z dnia 30 września 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów omawiana była na wspólnym posiedzeniu 
komisji, uchwała podjęta została jednogłośnie.

e) Uchwała Nr XXXV/283/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/199/2013 Rady Gminy w Świerczowie 
z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso omawiana była na wspólnym posiedzeniu 
komisji, uchwała podjęta została jednogłośnie.

f) Uchwała Nr XXXV/284/2014 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze 
Gminy Świerczów na 2015 rok omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji rady, za przyjęciem uchwały 
głosowało 14 radnych ,1 radny wstrzymał się od głosu,

g) Uchwała Nr XXXV/285/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku omawiana była na wspólnym 
posiedzeniu komisji rady, uchwała podjęta została jednogłośnie,

h) Uchwała Nr XXXV/286/2014 w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia 
podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2015 została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji rady i wprowadzona do porządku obrad, radni i sołtysi otrzymali projekt uchwały przed sesją. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych,4 radnych wstrzymało się od głosu, 2 radnych głosowało przeciw.

Do p-tu 8.

Pani Wójt przed zamknięciem obrad sesji udzieliła odpowiedzi na pytanie z wspólnego posiedzenia 
komisji w sprawie wysokości czynszu wpłacanego  przez Falck Medycyna  oraz Poczty. Czynsz ten wynosi :

- 1028,16  zł/miesiąc Falck Medycyna

- 609,60 zł/miesiąc Poczta.

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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