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Protokół XXXVII/2023 

sesji Rady Gminy Świerczów 

z dnia 26 stycznia 2023 roku 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie 

 

Obrady sesji o godz. 09:30 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Świerczów Pan Adam Janas 

witając: 

Wójta Gminy Panią Barbarę Bednarz 

Zastępcę Wójta Gminy Pana  Andrzeja Gallę 

Radcę Prawnego Pana Wojciecha Kucyperę 

Kierowników jednostek organizacyjnych 

oraz wszystkich radnych. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach 

uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas przypomniał, że nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek 

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

 

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. „Za” głosowało 15 radnych, „przeciwko” – 0, 

„wstrzymało się” – 0. Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 2 

a) Projekt uchwały w sprawie zmiany określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 został omówiony na 

wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2023 r. i został zaopiniowany 

pozytywnie. 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są pytania. 

Nie było pytań.   

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. „Za” głosowało 15 osób, „przeciwko” – 0, 

„wstrzymało się” – 0 
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b) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole 

i w domu" na lata 2019-2023 został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy 

Świerczów w dniu 26 stycznia 2023 r. i został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są pytania. 

 

Nie było pytań.   

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu 

osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. „Za” głosowało 15 osób, „przeciwko” – 0, 

„wstrzymało się” – 0. 

c) Projekt uchwały w sprawie zmiany podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 został omówiony na 

wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Świerczów w dniu 26 stycznia 2023 r. i został 

zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są pytania. 

 

Nie było pytań.   

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie w sprawie zmiany 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci 

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole 

i w domu" na lata 2019-2023. 

 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. „Za” głosowało 15 osób, „przeciwko” – 0, 

„wstrzymało się” – 0. 

d) Projekt uchwały  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia zasad odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy 

Świerczów w dniu 26 stycznia 2023 r. i został zaopiniowany pozytywnie.    

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są pytania. 

 

Nie było pytań.   

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. „Za” głosowało 15 osób, „przeciwko” – 0, 

„wstrzymało się” – 0. 
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e) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023 

został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Świerczów w dniu  

26 stycznia 2023 r. i został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są pytania. 

 

Nie było pytań.   

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Korpus 

wsparcia seniorów” na rok 2023. 

 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. „Za” głosowało 15 osób, „przeciwko” – 0, 

„wstrzymało się” – 0. 

f) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy 

Świerczów w dniu 26 stycznia 2023 r. i został zaopiniowany pozytywnie.  

 

Przewodniczący Pan A. Janas zapytał, czy są pytania. 

 

Nie było pytań.   

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych 

nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. „Za” głosowało 15 osób, „przeciwko” – 0, 

„wstrzymało się” – 0. 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Pan A. Janas o godz. 9:37 zamknął obrady XXXVII sesji Rady Gminy 

Świerczów. 

 

Protokół sporządziła Marta Woźniak 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Adam Janas 

 


