
Sprawozdanie Wójta z VI  kadencji (2010-2014) 
 

Mijająca kadencja to czas podsumowań i sprawozdań z realizacji 4 lat wykonywania funkcji 

Wójta  Gminy Świerczów. 

W kadencji 2010-2014: 

1.  wydałam jako organ wykonawczy 367 zarządzeń jako organ wykonawczy,  

2. przedłożyłam Radzie Gminy 287 projektów uchwał celem podjęcia , z tego 285 jest 

obiegu prawnym – 2 uchwały: w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących mienie 

Gminy Świerczów instytucjom kultury i w sprawie użyczenia nieruchomości 

stanowiących mienie Gminy Świerczów stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy 

Świerczów zostały unieważnione przez organ nadzoru, tj. uchwała nr XII/74/2011 i nr 

XII/79/2011  z dnia 30.11.2011r.  ze względu na to, iż wedle organu nadzoru użyczenie 

nieruchomości należy do kompetencji Wójta a nie Rady Gminy, 

3.  Rady Gminy nie wykonane, będące  w obiegu prawnym”  

- Uchwała XV/102/2008  z dnia 25 04. 2008r   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, na którą składa się działka nr 64/1 położona we wsi Miodary stanowiącej 

własność mienia gminy Świerczów (tereny aktywizacji gospodarczej) , 

- Uchwała XV/103/2008  z dnia 25 04. 2008r   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, na którą składa się działka nr57/1 położona we wsi Miodary stanowiącej 

własność mienia gminy Świerczów (tereny aktywizacji gospodarczej), 

- Uchwała XVI/107/2008  z dnia 21 05. 2008r   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej zabudowanej, na którą składa się działka nr 131/14 we wsi Starościn stanowiącej 

własność  gminy Świerczów ( mieszkania komunalne w Starościnie), 

- Uchwała XIX/143/2008  z dnia 06 11. 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej w formie bezprzetargowej na którą składa się działka nr 244(droga)  we 

wsi Biestrzykowice  stanowiącej własność mienia gminy Świerczów (wnioskodawca wycofał się), 

- Uchwała XVII/136/2012  z dnia 18 09. 2012r,  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przejęcie do zasobu Gminy nieruchomości gruntowej niezabudowanej (droga)  we wsi Dąbrowa 

stanowiącej własność mienia Skarbu Państwa”Polskie Koleje Państwowe Społka Akcyjna”z siedzibą 

w Warszawie, 

4. Uchwały w trakcie realizacji: 

- Uchwała XXXIV/277/2014  z dnia 30 09. 2014r   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Świerczów w formie 

bezprzetargowej   stanowiącej własność mienia gminy Świerczów (nieruchomość przekazana do 

wyceny), 

 

Sytuacja finansowa Gminy na początek kadencji i na dzień składania informacji z 

uwzględnieniem planu do końca roku budżetowego 2014: 

Początek kadencji napawał pewnymi obawami, czy w tej kadencji wykorzystamy możliwości 

pozyskania środków unijnych na założone na tę kadencję przedsięwzięcia. Zadłużenie z tytułu 

kredytów i pożyczek zaciągniętych wg stanu na koniec poprzedniej kadencji to kwota 

2 548 955,54zł, wg stanu na 01.01.2011r. ujęte w budżecie na rok 2011 zaprojektowanym i  

uchwalonym w grudniu 2010 roku, pożyczki i kredyty na budowę kanalizacji w Świerczowie i 

rozbudowę i remont świetlicy w Dąbrowie to kwota 3 937 800,00 zł co w sumie dawało kwotę 

6 486 755,54 zł na początek roku obecnej kadencji. W trakcie 2011 roku te kwoty zmalały po 

przeprowadzeniu procedur przetargowych i pozwoliły dalsze pozyskiwanie środków unijnych na 

kolejne zadania inwestycyjne i inne projekty. Na dzień składnia informacji zadłużenie z tytułu 

kredytów i pożyczek wynosi 4.174.844,63zł, do zaciągnięcia jest kwota ujęta w planie na zadanie 

inwestycyjne, które jest w trakcie realizacji tj. II etap remontu świetlicy w Miejscu.  



Informacje z zakresu zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w mijającej 

kadencji w porównaniu do poprzedniej:  

 

Kadencja 2006-2010 Kadencja 2010-2014 

Lata 
Kwota wydatków 

inwestycyjnych  
Lata 

Kwota wydatków 

inwestycyjnych  

2007 r.        571 482,09     2011 r.          2 575 686,37     

2008 r.        761 236,88     2012 r.          3 929 370,97     

2009 r.      2 884 387,23     2013 r.          1 347 789,47     

2010 r.      2 951 457,88     2014 r.          3 967 414,37     

Razem  

2007-2010  
     7 168 564,08     

Razem 

2011-2014 
       11 820 261,18     

 

Gospodarka wodno –ściekowa i ochrona środowiska 

- budowa tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Bąkowice do miejscowości i w 

miejscowości Bielice o długości ok. 4 km (3877 mb) i sieci rozdzielczej o długości 467,5 mb 

na terenie miejscowości, 6 hydrantów – zadanie realizowane wspólnie z spółką EKOWOD - 

koszty materiałów po stronie Gminy, koszty wykonawstwa po stronie spółki, 

- budowa  sieci wodociągowej  w miejscowości Miodary o długości ok. 0.5 km (552 mb 2 

dodatkowe hydranty i – zadanie realizowane wspólnie z spółką EKOWOD - koszty 

materiałów po stronie Gminy, koszty wykonawstwa po stronie spółki, 

- budowa rurociągu odprowadzającego wodę oraz rowu odpływowego w Świerczowie, 

- rozwiązanie problemu melioracji na terenie Gminy poprzez reaktywację Spółki Wodnej 

niedziałającej od ponad  20 lat, wykonano w  tym okresie ponad 96 km rowów,  

- pozyskanie środków NFOŚ (50% dofinansowania) i WFOŚ (35/% dofinansowania) w 

ramach konkursów na bezpłatny dla mieszkańców i przedsiębiorców demontaż, transport i 

odbiór  do  utylizacji wyrobów zawierających azbest (eternit) oraz dopłata 15% z budżetu 

Gminy pozwoliło na bezpłatne  usunięcie azbestu dla wnioskodawców  (w łącznej kwocie 

118.116 zł   - 11.717,51m² eternitu od 73 właścicieli posesji), 

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczów (dofinansowanie unijne w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW 2007-2013), 

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biestrzykowice (dofinansowanie unijne w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW 2007-2013). 

 

Infrastruktura drogowa, ciągi piesze 

- remont nawierzchni dróg w miejscowości Dąbrowa - ul. Szkolna oraz skrzyżowanie ul. 

Pohalańskiej i ul. Głównej (w ramach środków funduszu sołeckiego), 

- utrwalenie nawierzchni w miejscowości Miejsce – ul. Wiejska, 

- przebudowa drogi w Bąkowicach ul. Główna i wykonanie przedłużenia chodnika z kostki 

brukowej  z ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg oraz ze środków funduszu 



sołeckiego, 

- wykonanie w 2013 r. chodnika z kostki betonowej na Cmentarzu w Starościnie (kostka 

przekazana przez Radę Sołecką, Gmina sfinansowała wykonanie i  podsypkę), 

- wykonanie w 2013 r. ciągu pieszo - jezdnego i utwardzenie placu z kostki betonowej (z 

pozyskanej) za remizą OSP w Świerczowie (kostka przekazana przez Radę Sołecką, Gmina 

sfinansowała wykonanie), 

- wykonanie w 2014 r. chodnika z kostki betonowej (z pozyskanej) na Cmentarzu w 

Świerczowie (kostka przekazana przez Radę Sołecką, Gmina sfinansowała wykonanie), 

-wykonanie w 2014 r. chodnika z kostki betonowej przy Przedszkolu w Świerczowie (kostka 

pozyskana z rozbiórki, przekazana Radę Sołecką, Gmina sfinansowała wykonanie), 

- montaż wiaty przystankowej w Goli (w ramach funduszu sołeckiego) i w Biestrzykowicach 

ul. Ludowa, 

- utwardzenie frezowiną i tłuczniem dróg dojazdowych do cmentarzy, przysiółków i 

miejscowości (wykorzystano ponad 400 ton frezowiny). 

 

Edukacja, informatyzacja 
- wdrożenie Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów (jednorazowe 

stypendium pieniężne (I – 1000 zł, II – 700 zł, III – 400 zł), 

- wykonanie ogrodzenia z siatki na długości 120 m przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie, 

- wymiana kotłów c.o. w Gimnazjum Publicznym w Świerczowie i Oddziale Przedszkolnym w 

Biestrzykowicach, 

- remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bąkowicach (dofinansowanie unijne) i 

wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych (dofinansowanie PFRON), 

- adaptacja pomieszczeń dla 6-latków w  Szkole Podstawowej w Dąbrowie, 

- projekt pn.”Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” – środki unijne (realizacja w Gimnazjum w 

Świerczowie), 

- projekt pn.”Świerczowskie  Przedszkolaki” - środki unijne w ramach POKL (realizacja w 

Przedszkole w Świerczowie), 

- projekt pn.”Szkoły plus” - środki unijne w ramach POKL (realizacja w szkołach podstawowych w 

Bąkowicach i w Dąbrowie), 

- projekt pn.”Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny”- środki unijne w 

ramach POKL (realizacja w Gimnazjum w Świerczowie), 

- projekt pn.”Szkoły plus 2” - środki unijne w ramach POKL (realizacja w szkołach podstawowych 

w Bąkowicach i w Dąbrowie), 

- projekt pn.”Świetlica zajęciowa szansą na rozwój” - środki unijne w ramach POKL (realizacja w 

SP w Bąkowicach), 

- projekt pn.”Ciekawiej, szybciej, pewniej…” - środki unijne w ramach POKL (realizacja w SP w 

Bąkowicach), 

- realizacja programu dla uczniów klas III pn. „Umiem pływać” (SP Dąbrowa i SP Bąkowice) 

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu  

- projekt pn.”Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów” - 

dofinansowanie unijne w ramach RPO (realizacja Urząd Gminy), 

 - projekty pn.”Aktywizacja zawodowa drogą do samodzielności” – dofinansowanie unijne w ramach 

POKL ( realizacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie),  



- projekt pn.”Cyfrowy Debiut 50+” - dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka - (realizacja Urząd Gminy). 

  

Kultura  

- modernizacja bazy kulturalnej poprzez remonty obiektów: świetlica w Dąbrowie (dofinansowanie 

unijne w ramach PROW 2007-2013), świetlica w Grodźcu I- etap (dofinansowanie unijne w ramach 

PROW 2007-2013), świetlica w Zbicy (dofinansowanie unijne w ramach PROW 2007-2013), 

świetlica w Wężowicach (dofinansowanie unijne w ramach PROW 2007-2013), świetlica w 

Miejscu- I etap  (dofinansowanie unijne w ramach  programu „Rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa” PO RYBY 2007-2013), świetlica w Miejscu II-etap (PROW 2007-2013), GOK w 

Świerczowie (dofinansowanie unijne w ramach PROW 2007-2013),  

- wspieranie i stworzenie warunków działalności zespołów ludowych i dziecięcych (projekty- zakup 

stroi ludowych i organizacje warsztatów), 

- IBUK - bezpłatny dostęp do czytelni on- line, 

- projekt pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – dofinansowanie z Instytutu Książki  w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2013, 

- wykonanie placów zabaw i terenów rekreacji dla mieszkańców, 

- organizacja imprez kulturalnych i konkursów. 

 

Infrastruktura sportowa 

- Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”- dofinansowanie z Ministerstwa 

Sportu i Urzędu Marszałkowskiego,  

- wyposażenia boisk sportowych  i wiaty na stadionie  w Starościnie (w ramach funduszu 

sołeckiego). 

 

Sprawy  społeczne 

- wdrożenie programu pn.”Opolska Karta Rodziny i Seniora” (zniżki dla posiadaczy kart udzielane 

przez partnerów ”Opolskiej Karty Rodziny i Seniora”), 

- opracowanie i wdrożenie programu zdrowotnego Gminy Świerczów, 

- wdrażanie profilaktyki polegającej na przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej oraz szczepieniach 

ochronnych przeciwko wirusowi HPV (bezpłatne szczepionki dla dziewcząt z gimnazjum), 

- organizacja bezpłatnych badań lekarskich dla mieszkańców gminy, 

- wdrożenie programu ulg dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, 

- zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego - lokale socjalne (pozyskanie środków 

zewnętrznych) i komunalne dla rodzin potrzebujących.  

 

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP poprzez utrzymanie remiz, ponoszenie kosztów 

akcji, szkolenia, badania strażaków oraz doposażenie jednostek w niezbędny sprzęt, remonty remiz,  

- dotacje: dla OSP Biestrzykowice, OSP Świerczów, OSP Dąbrowa, KPSP w Namysłowie, 

Komendy Policji w Namysłowie/Starostwa Powiatowego w Namysłowie, 

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych i ochronę przeciwpożarową  

 



Lata Wydatki ogółem 

w tym: wydatki i 

zakupy 

inwestycyjne 

w tym: wydatki 

bieżące 

w tym : Fundusz 

sołecki 

2007        62 695                   0        62 695                  -       

2008        84 241                   0        84 241                  -       

2009      121 975          35 000            86 975                  -       

2010      110 810            9 921          100 889                  -       

Razem 

2007-2010 
     379 721      44 921      334 800              - 

2011      193 189          75 000          118 189           8 624,00     

2012      136 383          13 683          122 700           9 767,00     

2013      150 837          25 498          125 339         22 642,75     

2014      333 902         220 092          113 810         16.942,00 

Razem 

2011-2014 
     814 311    334 273      480 038      41 034,00 

 

To jest cześć przedsięwzięć zrealizowanych w różnych obszarach życia społecznego. Wiele 

jeszcze przedsięwzięć realizowanych było systemem gospodarczym (np. malowania kaplic, płotów, 

szatni sportowych i inne usługi sprzętem), przy wykorzystaniu pracowników UG, pracowników 

zatrudnionych w ramach prac publicznych, stażów ale również dzięki o dużemu zaangażowaniu 

mieszkańców z poszczególnych z sołectw oraz firm bez, których udziału wielu przedsięwzięć nie 

udałoby się zrealizować. Pragnę podziękować również  radnym, sołtysom, kierownictwu i 

pracownikom jednostek gminnych, strażakom, sportowcom, delegatom spółki wodnej i rolnikom-

wszystkim działaczom społecznym za  ogromny trud i zaangażowanie przy wielu pracach. 

Współpraca daje efekty,  za ten wkład pracy pragnę serdecznie jeszcze raz podziękować w imieniu 

własnym i wszystkich mieszkańców.  

 


