
Protokół     Nr IV/2014

z   S e s j i R a d y   G m i n y w Ś w i e r c z o w i e

z dnia 30 grudnia 2014 roku

Obrady sesji otworzył przewodniczący Rady Adam Janas  witając Wójta Gminy Pana Andrzeja 
Gosławskiego, kadrę kierowniczą urzędu gminy, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych , 
radnych i sołtysów.

Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach sesji uczestniczy 15 radnych 
/stan ustawowy 15 / co stanowi  kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący Rady Pan 
Adam Janas złożył wniosek o zmianę wcześniej przesłanego porządku obrad poprzez  dodanie

w puncie 5:

- pod literą h uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Świerczów do Powiatowej Rady Zatrudnienia,

- pod literą i uchwały w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i sołtysów,

Porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą przyjęty został jednogłośnie , 15 radnych głosowało za 
przyjęciem porządku obrad ze zmianami :

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. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) przyjęcia  planu pracy Rady Gminy na 2015 rok,

b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,

c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Biestrzykowice na 
którą składa się działka 280 stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów,

d) przedłożenia  przez komisje  Rady Gminy  planów pracy na 2015 rok ,

e) zmiany uchwały Nr XXIV/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) uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,

g) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

h) zgłoszenia kandydata Gminy Świerczów do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie,

i) zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, Przewodniczącego 
Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i sołtysów.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad sesji.

Do p-tu 2.

Interpelacje radnych.

Radna Maria Kujawa poprosiła o wyjaśnienie nowym radnym co należy zgłaszać w punkcie interpelacje.

Wójt Gminy Pan Andrzej Gosławski wyjaśnił, że interpelacje dotyczą problemu ogółu mieszkańców danej 
wsi lub zadania dotyczącego gminy. Należy odróżnić zapytanie od interpelacji. Początkiem przyszłego roku 
powołany zostanie zespół roboczy i opracowany zostanie nowy statut, w którym zapisane zostaną „zapytania” 
oraz odpowiedzi na interpelacje przed zakończeniem sesji lub na sesji następnej w przypadku problemu.

Do p-tu 3.
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Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji. Protokół obrad sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady 
oraz w BIP-e. Za przyjęciem protokołu obrad poprzedniej sesji głosowało 15 radnych, protokół obrad  przyjęty 
został jednogłośnie.

Do p-tu 4.

Wójt Gminy Pan Andrzej Gosławski złożył informację z działalności między sesjami. W okresie tym wydane 
zostały 3 zarządzenia dotyczące:

- wniesienia  wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD” spółka z o.o. w Namysłowie do,

- dokonania określonych zmian w budżecie  gminy w 2014 roku,

- powołania Komisji odbioru robót inwestycji p.n. „Przebudowa lokalu użytkowego „ w Świerczowie przy ul. 
Opolskiej 9.

Pan Wójt poinformował również o odbytym przetargu na odbiór stałych odpadów.

Do przetargu przystąpiły trzy firmy:

- EKOWOD – oferta na 202 891,69 zł,

- EKO-ANS -  oferta na 207 360,00 zł,

- REMONDIS – oferta na 218 820,01 zł.

Wygrała firma EKOWOD z najniższą ofertą 202 891,69 zł.

Ceny odbioru odpadów stałych nie zostaną podniesione w 2015 roku.

Do p-tu 5.

Podjęcie uchwał w sprawie :

a) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  planu pracy Rady Gminy na 2015 rok omawiany był na wspólnym 
posiedzeniu komisji.

Radny Roman Żołnowski wniósł zmianę do planu pracy poprzez ujęcie w planie pracy rady tematyki 
działalności kół łowieckich, które ujęte zostały w planie pracy Komisji Rolnictwa i Infrastruktury. Radny 
uzasadnił swój wniosek tym, że tematyka szkód łowieckich dotyczy wszystkich rolników i sołtysi powinni 
być z nią zapoznani.

Wniosek został przegłosowany ,za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych.

Przewodniczący Rady  przedstawił uchwałę Nr IV/9/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 
2015 rok wraz ze zmianą, 15 radnych głosowało za  przyjęciem, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

b) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2015 omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji.

Radna Maria Kujawa zapytała czy kwota za udział w posiedzeniu komisji jest kwotą brutto i jak często 
komisja ma posiedzenia. Sekretarz Gminy Pani Irena Łytka wyjaśniła ,że jest to kwota brutto , a komisja ma 
posiedzenia raz w miesiącu w 1 poniedziałek miesiąca. Przewodniczący Rady  przedstawił uchwałę Nr 
IV/10/2014 w sprawie , przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,

13 radnych głosowało za  przyjęciem uchwały, 2 radnych wstrzymało się ,głosów przeciw nie było.

c) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej 
w obrębie Biestrzykowice na którą składa się działka 280 stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów 
omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. Przewodniczący przedstawił uchwałę Nr IV/11/2015 
w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 
Biestrzykowice na którą składa się 280 stanowiącej mienia Gminy Świerczów, za przyjęciem uchwały 
głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.
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d) Projekt uchwały Nr IV/12/2015 w sprawie przedłożenia  przez komisje  Rady Gminy  planów pracy na 2015 rok 
omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji. W planie komisji Rolnictwa dokonano zmiany poprzez 
przeniesienie do planu pracy Rady Gminy informacji kół łowieckich. Przewodniczący Rady przedstawił 
uchwałę, za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

e) Projekt uchwały Nr IV/13/2015w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/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 omawiany był na wspólnym posiedzeniu 
komisji. Zmiana  inkasenta wynikła ze względów zdrowotnych i Pani Bożena Sitek zastąpi dotychczasowego 
inkasenta. Przewodniczący przedstawił uchwałę, za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została 
jednogłośnie.

f) Projekt uchwały Nr IV/14/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok omawiany był na wspólnym 
posiedzeniu komisji. Przewodniczący Rady Pan Adam Janas przedstawił Uchwałę nr 572/2014 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z dnia 10 grudnia 2014 roku nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej oraz 
Uchwałę nr 573/2014  nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały 
budżetowej .

Wójt Gminy Pan Andrzej Gosławski poinformował, że sytuacja w budżecie nie wygląda ciekawie. Na 
pewno nie wszystkie inwestycje będą realizowane. Raty i długi przerastają możliwości finansowe. Budżet 
należy uchwalić bo groziłby nam program naprawczy. Niewiele wiemy o programach europejskich, 
nie będziemy realizować zadania inwestycyjnego w Miodarach. W roku przyszłym na pewno ulegnie zmianie 
wydatkowanie środków funduszu sołeckiego. Pieniądze funduszu przeznaczone będą na konkretny cel. 
W ciągu roku będziemy dokonywać zmian i w zależności od wpływu z podatków, od wysokości subwencji 
i środków unijnych będziemy realizować zadania. Pan Wójt złożył wniosek o przyjęcie budżetu w takiej 
wersji w jakiej został sporządzony. Przewodniczący przedstawił uchwałę, za przyjęciem głosowało 
13 radnych,2 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciw nie było.

g) Projekt uchwały Nr IV/15/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej omawiany był na 
wspólnym posiedzeniu komisji. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Nr 574/2014 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z dnia 10 grudnia 2014 roku nt. opinii o przedłożonym projekcie  uchwały .Nie wniesiono uwag 
do projektu uchwały. Przewodniczący przedstawił uchwałę, za przyjęciem uchwały głosował 14 radnych, 
1 radny wstrzymał się od głosu, głosów przeciw nie było.

h) Wójt Gminy Pan Andrzej Gosławski omówił projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy 
Świerczów do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie, wybór nowego wójta pociąga za sobą zmianę 
kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia.  Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Nr IV/16/2014 , za 
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

i) Skarbnik Gminy Pani Irena Adamowicz  omówiła projekt uchwały w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet 
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy i sołtysów. Przewodniczący Rady Adam Janas przedstawił uchwałę Nr IV/17/2014, za przyjęciem 
uchwały głosowało za przyjęciem uchwały, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

Do p-tu 6.

Wolne wnioski i zapytania.

- Sołtys wsi Miejsce Mariusz Herman zgłosił, że droga w Miejscu za boiskiem jest nieprzejezdna i mieszkańcy 
jeżdżą po łąkach,

- radny Roman Żołnowski zapytał o przeznaczenie części lokalu użytkowego po poczcie przy ul. Opolskiej 
oraz mieszkania w przedszkolu.

Wójt Gminy Pan Andrzej Gosławski poinformował, że sprawa drogi w Miejscu będzie rozpoznana 
przez Pana Białasa i odpowiedź zostanie udzielona na miejscu.

Sprawa przeznaczenia części lokalu użytkowego przy ulicy Opolskiej jest do końca nie wyjaśniona. 
FALCK złożył aneks do umowy do końca 2016 roku. Były rzekomo uzgodnienia co do przeniesienia do 
lokalu przy ulicy Opolskiej, ale po rozmowie z Dyrektorem Oddziału Regionalnego dla FALCK  ustalono, 
że nie występowali o przeniesienie wręcz  zależy im na pozostawieniu pogotowia w szkole. Wójt  Gminy 
Pan Andrzej Gosławski poinformował, że skłania się ku temu, aby pogotowie pozostawić w szkole. 
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Pracownicy korzystali ze stołówki szkolnej, mieszkańcy również przyzwyczaili się do tego, że pogotowie 
jest w budynku szkoły ,obiekt przystosowany jest do postoju i wyjazdu karetki.

Pozostaje pytanie co zrobić z lokalem przy ulicy Opolskiej, może uda się sprzedać, może wydzierżawić.

Odpowiedź na pytanie odnośnie mieszkania w przedszkolu  udzielona zostanie na następnej sesji po 
zapoznaniu z dokumentacją w tej sprawie.

Do p-tu 7.

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady zamknął  obrady IV sesji Rady Gminy w Świerczowie dziękując  wszystkim za 
udział.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Świerczowie

Adam Janas
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