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Protokół XXX/2022 

sesji Rady Gminy Świerczów 

z dnia 31 marca 2022 roku 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie 

 

Obrady sesji o godz. 09:00 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Świerczów Pan Adam Janas 

witając: 

Wójta Gminy Panią Barbarę Bednarz 

Skarbnika Gminy Pana Mateusza Bieniek 

Radcę Prawnego Panią Annę Rybczyńską 

Pana Krzysztofa Żołnowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie Pana Tadeusza Bezwerchnego 

Pana Kierownika Michała Hnata 

oraz wszystkich sołtysów i radnych. 

 

Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach uczestniczy  

14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że porządek obrad został przesłany, ale Pani Wójt 

zgłosiła wniosek  o zmianę w porządku obrad. Zmiana dotyczy wycofania projektu uchwały  

z podpunktu j) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

położonej w obrębie Biestrzykowice,  na którą składa się działka nr  93/2,  stanowiącej  

własność Gminy Świerczów, a wprowadzenie w to miejsce projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

 

Pani Wójt zabrała głos i wyjaśniła, że ta zmiana podyktowana jest tym,  że wpłynął wniosek od 

Rady Sołeckiej i OSP Biestrzykowice, żeby nie sprzedawać tej działki, ponieważ mają plany 

co do jej zagospodarowania. Pani Wójt jest projektodawcą tego projektu uchwały i prosi o jego 

wycofanie, a wprowadzenie w to miejsce projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia kredytu. 

Pani Wójt powiedziała, że zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu jest po sugestii RIO, 

zasugerowali, żeby w § 2 ust.1 wykreślić liczbę 7 lat i wpisać, że spłata kredytu nastąpi w latach 

2023 – 2030, ze względu na to, że kredyt planujemy zaciągnąć w 2023 roku, a spłata ostatniej 

raty nastąpi w I kwartale 2030 r. Liczą się pełne lata budżetowe. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy ktoś  proponuje jeszcze jakieś zmiany do 

przedstawionego porządku obrad. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o zmianę porządku obrad polegającą na wycofaniu 

projektu uchwały z podpunktu j) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Biestrzykowice,  na którą składa się działka nr  

93/2,  stanowiącej  własność Gminy Świerczów, a wprowadzenie w to miejsce projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

 

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

 

Wystąpiły problemy techniczne, Przewodniczący Pan A. Janas ogłosił przerwę. 

 

Wznowiono obrady. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych, „przeciwko” – 0, 

„wstrzymało się” – 0. Porządek po zmianach został przyjęty. 
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Ad. 2 

 

Interpelacji nie było. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że projekt protokołu z obrad XXIX sesji Rady Gminy 

był do wglądu w Biurze Rady oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do projektu. 

 

Nie było uwag. 

 

Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 

radnych, „przeciwko” – 0, „wstrzymało się” – 0. Projekt protokołu został przyjęty. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Pan A. Janas poprosił Panią Wójt o przedstawienie informacji z działalności 

między sesjami. 

 

Pani Wójt powiedziała, że w okresie międzysesyjnym wydała 11 zarządzeń w sprawie: 

1.Zarządzenie nr 0050/21/2022 z dnia 1 marca 2022 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego 

do spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Namysłowie. 

2. Zarządzenie nr 0050/22/2022 z dnia 1 marca 2022 w sprawie zmiany określenia cen i zasad 

zagospodarowania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie 

Gminy Świerczów. 

3. Zarządzenie nr 0050/23/2022 z dnia 10 marca 2022 w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej 

budżetu gminy w 2022 roku. 

4. Zarządzenie nr 0050/24/2022 z dnia 11 marca 2022 w sprawie uruchomienia rezerwy celowej 

budżetu gminy w 2022 roku. 

5. Zarządzenie nr 0050/25/2022 z dnia 16 marca 2022 w sprawie uruchomienia rezerwy celowej 

budżetu gminy w 2022 roku. 

6. Zarządzenie nr 0050/26/2022 z dnia 17 marca 2022 w sprawie upoważnienia Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do prowadzenia postępowań  

w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, a także 

do wydawania w tych sprawach decyzji. 

7. Zarządzenie nr 0050/27/2022 z dnia 17 marca 2022 w sprawie upoważnienia zastępcy 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do prowadzenia 

postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na 

osobę, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 

8. Zarządzenie nr 0050/28/2022 z dnia 18 marca 2022 w sprawie zmian dotacji celowych  

w 2022 roku. 

9. Zarządzenie nr 0050/29/2022 z dnia 25 marca 2022 w sprawie upoważnienia Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do prowadzenia postępowań  

w sprawach o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. 

10. Zarządzenie nr 0050/30/2022 z dnia 25 marca 2022 w sprawie upoważnienia zastępcy 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do prowadzenia 

postępowań w sprawach o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania  

i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. 

http://bip.swierczow.pl/download/attachment/13369/zarzadzenie-nr-0050-21-2022-z-dnia-1-marca-2022.pdf
http://bip.swierczow.pl/download/attachment/13370/zarzadzenie-nr-0050-22-2022-z-dnia-1-marca-2022.pdf
http://bip.swierczow.pl/download/attachment/13371/zarzadzenie-nr-0050-23-2022-z-dnia-10-marca-2022.pdf
http://bip.swierczow.pl/download/attachment/13372/zarzadzenie-nr-0050-24-2022-z-dnia-11-marca-2022.pdf
http://bip.swierczow.pl/download/attachment/13373/zarzadzenie-nr-0050-25-2022-z-dnia-16-marca-2022.pdf
http://bip.swierczow.pl/download/attachment/13378/zarzadzenie-nr-0050-26-2022-z-dnia-17-marca-2022.pdf
http://bip.swierczow.pl/download/attachment/13379/zarzadzenie-nr-0050-27-2022-z-dnia-17-marca-2022.pdf
http://bip.swierczow.pl/download/attachment/13374/zarzadzenie-nr-0050-28-2022-z-dnia-18-marca-2022.pdf
http://bip.swierczow.pl/download/attachment/13380/zarzadzenie-nr-0050-29-2022-z-dnia-25-marca-2022.pdf
http://bip.swierczow.pl/download/attachment/13381/zarzadzenie-nr-0050-30-2022-z-dnia-25-marca-2022.pdf


3 

 

11. Zarządzenie nr 0050/31/2022 z dnia 25 marca 2022 w sprawie upoważnienia Asystenta 

rodziny pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do prowadzenia 

postępowań w sprawach o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania  

i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. 

 

Pani Wój podpisała list intencyjny przystąpienia Gminy Świerczów do lokalnego partnerstwa 

do spraw wody. Jest to zrzeszenie osób, podmiotów, które są zainteresowane lub zaangażowane 

w gospodarowanie wodą na danym obszarze. Inicjatywę w zakresie tworzenia partnerstw 

wodnych na terenie powiatu podjęły ODR-y, w ramach których zostali powołani lokalni 

koordynatorzy ds. LPW. 

Głównym celem funkcjonowania LPW jest poprawa gospodarki wodnej na terenie powiatu 

poprzez: 

– aktywizowanie społeczności lokalnych i umacnianie współpracy pomiędzy wszystkimi 

podmiotami, 

– diagnozę sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa  

i mieszkańców obszarów wiejskich, 

– wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie 

i na obszarach wiejskich oraz współdecydowanie o tym co dzieje się na danym terenie, 

– opiniowanie i wypracowanie planów inwestycyjnych związanych z wodą pod kątem 

bezpieczeństwa i potrzeb mieszkańców jak i zabezpieczenia celów produkcyjnych i ochrony 

środowiska, 

– działania promocyjne i edukacyjne wśród mieszkańców na rzecz racjonalnej gospodarki 

wodą. 

 

W dniu 04.03.2022 r. dokonano odbioru prac dot. wykonania naprawy drogi kruszywem 

łamanym na działce 636 na długości 120 mb, w ramach funduszu sołeckiego m. Dąbrowa. Prace 

wykonała firma TRANS – BUD – PROJEKT z Namysłowa. Prace obejmowały: roboty 

pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 

podłoża oraz wykonanie nawierzchni kruszywa łamanego o grubości 10 cm. Ww. roboty 

zostały wykonane za kwotę 7 841,25 zł. 

 

W dniu 18.03.2022 r. została podpisana ugoda z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska  

w Opolu. Przedmiotem ugody jest dokonanie przez RDOŚ zapłaty  kwoty 91 537,31 zł tytułem 

rekompensaty za szkody wyrządzone przez bobry na ul. Leśnej w Dąbrowie. Uszkodzona 

została grobla oraz przebiegająca nią droga o nawierzchni mineralno – bitumicznej  

z podbudową z kruszywa na odcinku 60 mb. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły pisma: 

–  w dniu 14.03.2022 r. od Zarządu Powiatu Namysłowskiego dot. zmiany organizacji ruchu na 

drodze powiatowej nr 1136 O na odcinku Domaszowice -Mąkoszyce,  informujące, że 1 lutego 

2022 r. Powiat Namysłowski zlecił wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu dla 

ograniczenia tonażu w ciągu drogi powiatowej nr 1136 O ul. Brzeska w Świerczowie, z uwagi 

na zabytkowy charakter ww. drogi. Natomiast na odcinku drogi Domaszowice - Świerczów, nie 

ma podstaw prawnych do wprowadzenia ograniczenia tonażu dla pojazdów ciężarowych, 

natomiast za kontrolę i przestrzeganie zasad ruchu drogowego odpowiedzialna jest policja. 

–  w dniu 17.03.2022 r. Gmina Świerczów wystosowała pismo do Starosty Namysłowskiego 

zwracając się z prośbą o wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych przy drodze 

powiatowej nr 1136 O ul. Brzeska w Świerczowie przy budynku Urzędu Gminy. Pani Wójt  

dodała, że sprawa jest jeszcze w toku. 

–  w dniu 28.03.2022 r. do Urzędu Gminy Świerczów wpłynęło pismo od Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu informujące, że ubytki w drodze wojewódzkiej nr 454 w obrębie ronda 

oraz w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1136 O w Świerczowie zostały usunięte  

w dniu 25.02.2022 r. 

http://bip.swierczow.pl/download/attachment/13382/zarzadzenie-nr-0050-31-2022-z-dnia-25-marca-2022.pdf
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–  w dniu 18.03.2022 r. wpłynęło pismo informujące, że w dniu 07.03.2022 r. ubytki w drodze 

powiatowej 1136 O zostały usunięte. Natomiast jeżeli chodzi o zapadnięcia w drodze na 

odcinku wykonanym z kostki granitowej to zostanie przeprowadzona wizja w terenie i zostaną 

ustalone możliwości oraz koszty usunięcia ww. zapadnięć. 

 

Do Wójta Gminy Świerczów wpłynęły uchwały Rad w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku 

Województwa Opolskiego w sprawie dyskryminacji  Mniejszości Niemieckiej” od: 

1. Rady Miejskiej w Korfantowie; 

2. Rady Gminy w Lasowicach Wielkich; 

3. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach; 

4. Rady Powiatu w Kluczborku. 

 

Wpłynęły również uchwały w sprawie przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę” od: 

1. Sejmiku Województwa Opolskiego; 

2. Rady Miejskiej w Kietrzu; 

3. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach; 

4. Rady Gminy Lubsza. 

 

Ponadto w okresie międzysesyjnym w dniu 04.03.2022 r. został podpisany akt notarialny na 

sprzedaż działki nr 90/4 w obrębie Biestrzykowice. Nieruchomość została sprzedana za 23 

939,75 zł brutto. 

 

W dniu 16.03.2022 r. została podpisana umowa dotycząca robót budowlanych na zadanie: 

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerczowie wraz z budową dźwigu 

osobowego – rozbudowa budynku” - realizowane w ramach zadania inwestycyjnego 

dofinansowanego z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynku Urzędu 

Gminy wraz z wymianą źródeł ciepła i zastosowaniem OZE”. Wykonawcą zadania jest firma: 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Wytwórczo – Usługowe „REM – BUD” z Rybnej. Wartość robót 

budowlanych wynosi 2 715 238,04 zł, z tego wartość dofinansowania wyniesie 89,49%. 

W dniu 22.03.2022 r. Gmina Świerczów otrzymała promesę z Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 

W dniu 23.03.2022 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu „Renaturyzacja 

zbiornika wodnego w zabytkowym parku w Dąbrowie – stworzenie warunków do bytowania 

płazów” w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020. Oferta 

firmy MATERIA Magdalena Turek, Górki, ul. Ogrodowa 17A – kwota 365 310,00 zł brutto. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas podziękował Pani Wójt i zapytał, czy są jakieś pytania do 

przedstawionych informacji. 

 

Nie było pytań. 

 

Ad. 5 

 

Informację przedstawił Przewodniczący Pan A. Janas. Do Przewodniczącego Rady Gminy w 

okresie między sesjami wpłynęły następujące pisma: 

- pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego i Uchwała w sprawie przyjęcia 

„Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”, 

- uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu, Rady Gminy Lubsza  wyrażające stanowisko w sprawie 

agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, 

- pismo Senatora RP Pana Beniamina Godyli, które jest skierowane do Prezesa Rady Ministrów 
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oraz do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przywrócenia subwencji na nauczanie języków 

mniejszości narodowych i etnicznych,   

- pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego i uchwała w sprawie przyjęcia 

„Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie dyskryminacji Mniejszości 

Niemieckiej”, 

- pismo  Przewodniczącego Rady Powiatu Kluczborskiego Pana Andrzeja Olecha wraz z 

uchwałą w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 

dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej”, 

-  pismo wyjaśnienie z Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące zmniejszenia subwencji 

oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego na rok 2022.  Wyjaśniono, że poprawka budżetowa dotycząca zmniejszenia 

subwencji oświatowej na rok 2022 była poprawką poselską i dotyczyła ograniczenia środków 

na nauczanie języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej. Oszczędności będące 

skutkiem zmniejszenia kwot subwencji oświatowej (o 39,8 mln zł) przeznaczono na utworzenie 

w ustawie budżetowej na rok 2022 nowej rezerwy celowej jako środki na nauczanie języka 

polskiego w Niemczech w wysokości 39,8 mln zł. 

- pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach i Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości 

subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz języka regionalnego na rok 2022, 

- wpłynęły również sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Świerczowie za 2021 r. i sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

za 2021 r., które będą szczegółowo omawiane podczas następnej sesji Rady Gminy, 

- pismo z Urzędu Gminy dot. zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1136O na odc. 

Domaszowice – Mąkoszyce, 

- Pan Ryszard Wilczyński Poseł na Sejm RP przekazał Sołtysom Poradnik Radnego i Sołtysa 

na rok 2022. Poradnik zawiera szereg wartościowych informacji i wskazówek użytecznych  

w codziennej pracy sołtysa. 

Wszystkie pisma są do wglądu w Biurze Rady. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są pytania do przedstawionych informacji. 

 

Nie było pytań. 

 

Ad. 6 

 

Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostało przesłane na aplikację. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas, czy są jakieś pytania do sprawozdania? 

 

Nie było pytań. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że informacja Komendanta Powiatowego Państ-

wowej Straży Pożarnej na temat bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Świerczów zo-

stała przesłana na aplikację. Zapytał, czy są jakieś pytania do przedstawionej informacji? 

 

Nie było pytań. 

 

 

Ad. 8 
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Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że informacja Komendanta Policji na temat bezpie-

czeństwa publicznego na terenie Gminy Świerczów została przesłana na aplikacje. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są jakieś pytania do przedstawionej informacji? 

 

Nie było pytań. 

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że ocena stanu sanitarnego została przesłana na  

aplikację. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są jakieś pytania do przedstawionej informacji? 

 

Nie było pytań. 

 

Ad. 10 

 

Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że informacja nt. działalności Powiatowego Lekarza 

Weterynarii została przesłana na aplikację. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są jakieś pytania do przedstawionej informacji? 

 

Nie było pytań. 

 

Ad. 11 

 

Przystąpiono do kolejnego punktu obrad, jakim jest podjęcia uchwał. 

 

a) Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że projekt uchwały w sprawie zmian w wielolet-

niej prognozie finansowej. został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy 

Świerczów w dniu 24 marca 2022 r. Został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są jakieś pytania. 

 

Nie było pytań. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych, „przeciwko” - 0, „wstrzy-

mało się „ - 0. 

 

Uchwała została podjęta. 

 

b) Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy w 2022 r. został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Świerczów 

w dniu 24 marca 2022 r. Został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są jakieś pytania. 
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Nie było pytań. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  

w 2022 r. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych, „przeciwko” - 0, „wstrzy-

mało się „ - 0. 

 

Uchwała została podjęta. 

 

c) Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rezolucji 

w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę” został omówiony na wspólnym posiedzeniu 

komisji Rady Gminy Świerczów w dniu 24 marca 2022 r. Został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są jakieś pytania. 

 

Nie było pytań. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Rezolucji w sprawie 

agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych, „przeciwko” - 0, „wstrzy-

mało się „ - 0. 

 

Uchwała została podjęta. 

 

d) Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gmin-

nego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

narkomanii na lata 2022 – 2025” został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 

Gminy Świerczów w dniu 24 marca 2022 r. Został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są jakieś pytania. 

 

Nie było pytań. 

 

Przystąpiono do głosowania  nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Pro-

gramu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania narko-

manii na lata 2022 – 2025”. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych, „przeciwko” - 0, „wstrzy-

mało się „ - 0. 

 

Uchwała została podjęta. 

 

e) Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” został omówiony na wspólnym posiedze-

niu komisji Rady Gminy Świerczów w dniu 24 marca 2022 r. Został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są jakieś pytania. 

 

Nie było pytań. 
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Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Ogólno-

polskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece”. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych, „przeciwko” - 0, „wstrzy-

mało się „ - 0. 

 

Uchwała została podjęta. 

 

f) Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

Cechu Zdunów Polskich został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy 

Świerczów w dniu 24 marca 2022 r. Został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są jakieś pytania. 

 

Nie było pytań. 

 

Przystąpiono do głosowania  nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu 

Zdunów Polskich. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych, „przeciwko” - 0, „wstrzy-

mało się „ - 0. 

 

Uchwała została podjęta. 

 

g) Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane został omówiony na wspólnym posie-

dzeniu komisji Rady Gminy Świerczów w dniu  24 marca 2022 r. Został zaopiniowany pozy-

tywnie. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są jakieś pytania. 

 

Nie było pytań. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwa-

torskie, restauratorskie lub roboty budowlane. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych, „przeciwko” - 0, „wstrzy-

mało się „ - 0. 

 

Uchwała została podjęta. 

 

h) Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Bąkowicach na prace konserwatorskie, restau-

ratorskie lub roboty budowlane został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 

Gminy Świerczów w dniu  24 marca 2022 r. Został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są jakieś pytania. 

 

Nie było pytań. 
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Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw.   Św. Anny w Bąkowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych, „przeciwko” - 0, „wstrzy-

mało się „ - 0. 

 

Uchwała została podjęta. 

 

i) Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miej-

sca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia 

regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Świerczów  

w dniu  24 marca 2022 r. Został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są jakieś pytania. 

 

Nie było pytań. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do pro-

wadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regula-

minu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domow-

ników. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych, „przeciwko” - 0, „wstrzy-

mało się „ - 0. 

 

Uchwała została podjęta. 

 

j) Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-

wie zaciągnięcia kredytu został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy 

Świerczów w dniu  24 marca 2022 r. Został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są jakieś pytania. 

 

Nie było pytań. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych, „przeciwko” - 0, „wstrzy-

mało się „ - 0. 

 

Uchwała została podjęta. 

 

k) Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na najem pomieszczenia w budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Świerczowie na sie-

dzibę dla zespołu wyjazdowego pogotowia ratunkowego Opolskiego Centrum Ratownictwa 

Medycznego Opole na okres dłuższy niż 3 lata stanowiące własność mienia Gminy Świerczów 

został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Świerczów w dniu  24 marca 

2022 r. Został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są jakieś pytania. 
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Nie było pytań. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na najem 

pomieszczenia w budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Świerczowie na siedzibę dla 

zespołu wyjazdowego pogotowia ratunkowego Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycz-

nego Opole na okres dłuższy niż 3 lata stanowiące własność mienia Gminy Świerczów. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych, „przeciwko” - 0, „wstrzy-

mało się „ - 0. 

 

Uchwała została podjęta. 

 

l) Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 

XV/153/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020  w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ramach „Działki 

dla Młodych” został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Świerczów  

w dniu  24 marca 2022 r. Został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są jakieś pytania. 

 

Nie było pytań. 

 

Przystąpiono do głosowania  nad projektem uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę 

Nr XV/153/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020  w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ramach „Działki 

dla Młodych”. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych, „przeciwko” - 0, „wstrzy-

mało się „ - 0. 

 

Uchwała została podjęta. 

 

m) Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii 

na temat udziału Gminy Świerczów w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy 

z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2021 – 2027 został omó-

wiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Świerczów w dniu  24 marca 2022 r. 

Został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że po ostatniej komisji zapytał Radcy prawnego, czy 

rada może podjąć uchwałę cofając się do 2021 roku i Radca odpowiedział, że można, ponieważ 

był błąd w poprzedniej uchwale, którą podejmowaliśmy w grudniu i to jest tylko zmiana. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są jakieś pytania. 

 

Nie było pytań. 

 

Przystąpiono do głosowania  nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat 

udziału Gminy Świerczów w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Sto-

warzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2021 – 2027. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych, „przeciwko” - 0, „wstrzy-

mało się „ - 0. 
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Uchwała została podjęta. 

 

n) Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

Gminy Świerczów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Stobrawski Zielony Szlak"  

w charakterze członka zwyczajnego został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 

Gminy Świerczów w dniu  24 marca 2022 r. Został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są jakieś pytania. 

 

Nie było pytań. 

 

Przystąpiono do głosowania  nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Świer-

czów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Stobrawski Zielony Szlak" w charakterze 

członka zwyczajnego. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych, „przeciwko” - 0, „wstrzy-

mało się „ - 0. 

 

Uchwała została podjęta. 

 

o) Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Bąkowicach na prace konserwatorskie, restau-

ratorskie lub roboty budowlane został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 

Gminy Świerczów w dniu  24 marca 2022 r. Został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są jakieś pytania. 

 

Nie było pytań. 

 

Przystąpiono do głosowania  nad projektem uchwały w sprawie  udzielenia dotacji dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Bąkowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych, „przeciwko” - 0, „wstrzy-

mało się „ - 0. 

 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad. 12 

 

Przystąpiono do kolejnego punktu obrad, jakim są wolne wnioski i zapytania.  

 

Radny Pan R. Żołnowski zapytał o ubytki w drodze w Świerczowie po prawej i po lewej stronie 

w kierunku Bąkowic, na wysokości bocianiego gniazda. 

Pani Wójt odpowiedziała, że powiat nie ma w dalszym ciągu rozstrzygniętego przetargu na 

letnie utrzymanie dróg. Będziemy monitować i jak trzeba będzie to wystąpimy z kolejnym pi-

smem i na następnej sesji udzielimy odpowiedzi. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał Pana K. Żołnowskiego o drogę Biestrzykowice – Żaba, 

kiedy rozpoczną się prace. Drugie pytanie dotyczy drogi Domaszowice -Mąkoszyce – kiedy 

będzie kapitalny remont. 
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Pan K. Żołnowski odpowiedział, że jeżeli chodzi o drogę Biestrzykowice – Ligota Książęca to 

w kwietniu będzie ogłoszony przetarg. Powiat na ten remont z Polskiego Ładu dostał 13,5 mln 

zł. Po wstępnych kalkulacjach i zapytaniach wysłanych do kilku firm, okazało się, że najtańsza 

firma, zrobi to za 19,5 mln zł. Musieliśmy trochę projekt przerobić, niektóre zadania pościnać, 

tak, żeby w miarę się zmieścić w tych środkach. Będzie zrobiona nowa nakładka, odeszliśmy 

od chodników w terenie niezabudowanym. W Miodarach od znaku Miodary do zakrętu miała 

być ścieżka, ale niestety nie będzie jej i tak samo w Żabie od znaku do kościoła nie będzie 

chodnika. W tej chwili trzy firmy są zainteresowane tym przetargiem. Pan K. Żołnowski  

poprosił, żeby gmina pośpieszyła się z kanalizacją w m. Miodary, która ma być pod tą drogą, 

żeby się później firma wyrobiła w terminach, bo do końca przyszłego roku ma być droga zro-

biona. Kanalizacja ma być robiona w trzech miejscowościach, a nie wiemy jak potencjalny 

wykonawca będzie to robił, czy będzie robił etapami, czy całą drogę zamknie. Będziemy suge-

rować, żeby robili etapami, najpierw od tamtej strony do krajówki, a później od Żaby  

w kierunku Biestrzykowic, żeby nie zamykać całej drogi. 

Jeżeli chodzi o kapitalny remont drogi Domaszowice – Mąkoszyce to Pan K. Żołnowski po-

wiedział, że najpierw spróbują te ubytki i szczeliny zrobić paczerem i zobaczą jak to wyjdzie. 

W przyszłości będzie potrzebny kapitalny boczny remont. 

Pan K. Żołnowski powiedział, że nie mają w dalszym ciągu rozstrzygniętego przetargu na letnie 

utrzymanie dróg, ponieważ musieli pierwszy przetarg unieważnić. W ciągu 2 tygodni powinna 

już być wyłoniona firma i pierwszą pracą jaką będzie miała do zrobienia, to będzie ograniczenie 

prędkości w m. Świerczów. Jak już Pani Wójt wspomniała wcześniej nie jest możliwe wpro-

wadzenie ograniczenia tonażu na całej długości drogi, ale w Świerczowie ze względu na to, że 

jest droga zabytkowa można takie ograniczenie wprowadzić. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas podziękował Panu K. Żołnowskiemu za przejścia dla pieszych, 

bo są dobrze zrobione, i poprosił, żeby w Dąbrowie zrobić chodnik na cmentarz na Wszystkich 

Świętych. 

 

Pan K. Żołnowski powiedział, że niestety nie uda się w tym roku zrobić tego chodnika. Były 

do wyboru dwa odcinki chodnika do zrobienia od starej lecznicy do skrzyżowania i drugi na 

cmentarz. Zrobiony zostanie chodnik do skrzyżowania, bo jest większy ruch, dzieci idą do 

szkoły. Ten odcinek będzie kosztował  200 tys. zł. 

 

Sołtys Pan. R. Kirsz zapytał o odcinek drogi od Mąkoszyc do drogi krajowej, czy wiadomo coś 

na temat remontu tego odcinka. 

 

Pan K. Żołnowski powiedział, że to już jest droga należąca do powiatu brzeskiego. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas poprosił Panią Wójt, żeby powiedziała coś więcej na temat pro-

jektów, na które zostały złożone wnioski. Kiedy będzie ogłoszony przetarg na drogę Biestrzy-

kowice – Dąbrowa, czy będzie większe dofinansowanie jak 50%. 

 

Pani Wójt powiedziała, że nic więcej na razie nie powie, jak to co mówiła na ostatniej sesji, bo 

nic się w tej materii nie zmieniło. Projekty zostały złożone i czekamy, bo jeszcze nie było  

żadnych rozstrzygnięć. Jeżeli chodzi o drogę Biestrzykowice – Dąbrowa, to wiemy tylko,  

że otrzymaliśmy rekomendację o dofinansowaniu, ale nie dostaliśmy jeszcze do podpisania 

żadnej umowy. Przetargu nie ogłaszamy, bo najpierw musi być przyznane to dofinansowanie, 

podpisana umowa i dopiero wtedy będziemy mogli ogłosić przetarg. Pani Wójt powiedziała,  

że zanim podpisze umowę to będzie jeszcze pytać radnych, bo pomimo podjęcia uchwały  

o zaciągnięciu kredytu na wkład własny do tego zadania słyszała różne głosy. Pani Wójt  

przypomniała, że złożone zostały do Polskiego Ładu wnioski na drogi w gminie Świerczów, 

ale bez wskazania, o które drogi chodzi i jeżeli w międzyczasie rozstrzygnie się kwestia z tymi 
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projektami, zanim przyjdzie umowa o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych  

to może trzeba będzie z tego zrezygnować, bo z Polskiego Ładu będą korzystniejsze warunki. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas powiedział, że uchwała została podjęta więc decyzja rady jest 

jednoznaczna. 

 

Pani Wójt zapytała, czy jak zostanie to dofinansowanie 50% to rada wyrazi zgodę na wzięcie 

kredytu. 

 

Przewodniczący  Pan A. Janas powiedział, że tak oraz, że uchwała została podjęta. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał Panią Wójt o uchodźców, ile jest osób w naszej gminie, 

czy dzieci chodzą do szkoły. 

 

Pani Wójt powiedziała, że na terenie naszej gminy jest ponad 60 osób. W łączniku między salą 

gimnastyczną a szkołą, w szatniach zorganizowaliśmy miejsca noclegowe, najpierw było 20,  

a teraz mamy już 24 miejsca, z czego 4 są zajęte. Pozostałe osoby mieszkają w prywatnych 

domach. Co dziennie wysyłane są meldunki o liczbie osób przebywających na terenie gminy. 

Centrum recepcyjne, które mieści się w domu studenckim Sokrates w Opolu, kontaktuje się  

z nami i potwierdza liczbę wolnych miejsc, były sygnały, że chcą skierować do nas kilka osób, 

ale do tej pory nie dojechały nowe osoby. Część zadań związanych z pomocą uchodźcom prze-

jął Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pani Wójt powiedziała, że wydała stosowne zarzą-

dzenia upoważniające do realizacji tych zadań. Pani Wójt powiedziała, że obecnie wydajemy 

PESELE UKR, w specjalnej aplikacji udostępnionej przez ministerstwo, żeby mogli korzystać 

z zasiłku jednorazowego 300 zł dla każdego uchodźcy, 500+, zasiłki rodzinne, dostęp do opieki 

medycznej, do zatrudnienia. Taki numer może dostać osoba, uchodźca, która przekroczyła gra-

nicę po 24.02.2022 r. W pierwszej wersji ustawy był zapis, że osoba taka musi przekroczyć 

granicę Ukraińsko – Polską, ale ma być ten zapis zmieniony, bo niektóre osoby jechały tranzy-

tem przez Rumunię, Węgry i Słowację, i u nas też są takie osoby. Każdy dzień niesie coś no-

wego, nowe regulacje. Pani Wójt powiedziała, że dzieci chodzą do Szkoły Podstawowej w Dą-

browie, jedna dziewczynka dojeżdża do Namysłowa do Liceum Ogólnokształcącego. Nie 

mamy w szkole oddziału przygotowawczego, dzieci chodzą do klas z naszymi dziećmi.  

 

Pani Wójt powiedziała o utrudnieniach  w związku z remontem  budynku urzędu gminy.  

Musimy opuścić budynek i jesteśmy w trakcie pakowania się. Przenosimy się do GOK-u, zaj-

miemy małą salę, bibliotekę i salkę komputerową.  

 

Pan K. Żołnowski powiedział, że Powiat udzielił dotacji dla dwóch Parafii po 15 tys. zł, dla 

Bąkowic i dla Świerczowa na kościół w Dąbrowie. Pan K. Żołnowski powiedział, że może uda 

się jeszcze coś dołożyć, bo słyszał, że remonty są kosztowne i, że brakuje jeszcze pieniędzy. 

 

Radny Pan G. Paduch podziękował za przyznane dotacje w imieniu mieszkańców Dąbrowy. 

Powiedział, że remont ołtarza wyniesie 140 tys. zł.  

 

Pani Wójt dodała, że radny Pan G. Paduch w Dąbrowie zajmuje się dokumentami  odnośnie 

dotacji i remontu. Parafie mają zalecenia pokontrolne od konserwatora zabytków i pewne rze-

czy muszą być zrobione. Okazało się, że  ceny materiałów poszły w górę. Pani Wójt powie-

działa, że nie da się zrobić jakiegoś jednego zabiegu na wszystkich zabytkach, np. zatrucia 

korników, trzeba od razu przeprowadzać kolejne zabiegi, np. czyszczenie, trucie i konserwację 

i tak na każdej figurce osobno. Pani Wójt powiedziała, że Parafia Bąkowice składała wniosek 

na dofinansowanie do konserwatora zabytków i otrzymała też 15 tys. zł. 
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Pani Sołtys z Dąbrowy zapytała, czy jest termin  realizacji projektu na komputery dla dzieci  

z gmin po PGR-owskich. 

 

Pani Wójt odpowiedziała, że umowa jest już podpisana, będzie ogłaszany przetarg i będzie 

program realizowany. Termin mamy do końca tego roku. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są jeszcze jakieś wnioski, czy zapytania. 

 

Nie było więcej pytań. 

 

O godz. 10:22 Przewodniczący Pan A. Janas zakończył obrady XXX sesji Rady Gminy  

Świerczów. 

 

 

Protokół sporządziła Marta Woźniak. 

 


