
Protokół     Nr V/2015

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 15 stycznia 2015 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

- pod literą  b uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia w budynku Publicznego Gimnazjum 
w Świerczowie na siedzibę dla zespołu wyjazdowego pogotowia ratunkowego firmie „Falck Medycyna” Spółka 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością ,01-102 Warszwa ul.Jana Olbrachta 94, KRS 0000213143,Biuro Regionalne 
w Opolu ul.Gosławicka 2,45-446 Opole na okres dłuższy niż 3 lata stanowiące własność mienia Gminy 
Świerczów.

Porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad po zmianach przedstawia 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. Informacja z działalności Rad Sołeckich za 2014 rok.

6. Informacja nt. działalności Kół Łowieckich.

a) Podjęcie uchwały w sprawie wyborów sołtysa i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Świerczów.

b) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia w budynku Publicznego Gimnazjum 
w Świerczowie na siedzibę dla zespołu wyjazdowego pogotowia ratunkowego firmie „Falck Medycyna” Spółka 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością ,01-102 Warszwa ul.Jana Olbrachta 94, KRS 0000213143,Biuro Regionalne 
w Opolu ul.Gosławicka 2,45-446 Opole na okres dłuższy niż 3 lata stanowiące własność mienia Gminy 
Świerczów.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad sesji.

Do p-tu 2.

Radna Maria Kujawa zgłosiła ,aby organizacja imprezy „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ” odbywała 
się dla wszystkich w jednym miejscu tj.GOK-u. W Bąkowicach były „Jasełka „ w tym samym czasie. Wszystko 
to można połączyć w jedną uroczystość, bo cel jest wspólny dla wszystkich.

Do p-tu 3.

Protokół obrad IV 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  zarządzenia dotyczące:

- określenia określonych zmian w budżecie gminy w 2014 roku,

- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2015 rok,
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- planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2015r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Świerczów,

- podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

- odwołania Pani Teresy Cieplik z funkcji urzędnika wyborczego,

- ustanowienia urzędnika wyborczego w osobie Pani Irena Łytka- Sekretarz Gminy.

Do p-tu 5.

Sołtysi poszczególnych sołectw złożyli informację z działalności za rok 2014.Informacje działalności Rad 
Sołeckich za 2014 rok stanowią załącznik protokołu.

Do p-tu 6.

a) Uchwałę w sprawie wyborów sołtysa i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Świerczów omówił 
Wójt Gminy Pan Andrzej Gosławski. Zgodnie z zapisami Statutów poszczególnych sołectw wybory Sołtysa 
i Rady Sołeckiej zarządza rada gminy, ponieważ upływa koniec kadencji sołtysów ustalone  zostały terminy 
zebrań w poszczególnych sołectwach. Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr V/18/2015, za przyjęciem 
uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

b) Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia w budynku Publicznego Gimnazjum 
w Świerczowie na siedzibę dla zespołu wyjazdowego pogotowia ratunkowego firmie „Falck Medycyna” Spółka 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością ,01-102 Warszwa ul.Jana Olbrachta 94, KRS 0000213143,Biuro Regionalne 
w Opolu ul.Gosławicka 2,45-446 Opole na okres dłuższy niż 3 lata stanowiące własność mienia Gminy 
Świerczów omówił Kierownik Michał Hnat. Przewodniczący przedstawił uchwałę  Nr V/19/2015 , za 
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

Do p-tu 7.

Kierownik GOPS Maria Bednarz poinformowała, że w dniu 21-22 stycznia 2015 przeprowadzane  będzie 
badanie w sprawie osób bezdomnych .W związku z przeprowadzaniem badania do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej należy zgłosić wszystkie przypadki osób bezdomnych.

Radna Maria Kujawa zgłosiła,że w Kuźnicy Dąbrowskiej obok przy drodze znajduje się duża sucha 
olcha,należy ją wyciąć . Pan Wójt poinformował,że osoba,która zgłosiła problem musi zwrócić się do 
Referatu Rolnictwa celem określenia działki i ustalenia właściciela.

Sołtys wsi Świerczów Zdzisław Idczak zgłosił,

że drzewo między Panem Jędrzejewskim i Panem Rozwadowskim również miało być wycięte i do tej pory 
nic nie zrobiono. Pan Wójt poinformował, że sprawę tą wcześniej zgłaszał również radny Grzybek Arkadiusz 
i sprawa ta została zgłoszona przez Kierownika Holineja do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, teraz 
zostanie sprawdzone na jakim  etapie załatwienia jest powyższa sprawa.

Kierownik Michał Hnat poinformował o bezpłatnym szkoleniu rolników w zakresie stosowania środków 
ochrony roślin, sołtysi otrzymali stosowne obwieszczenia celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń. 
Przewodniczący ogłosił krótką przerwę w obradach ,po której informację o działalności kół łowieckich 
złożyli przedstawiciele tych kół:

- Pan Wojciech Plewka Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego,

- Pan Jan Cioch przedstawiciel Koła Łowieckiego „DZIK” w Namysłowie,

- Pan Zygmunt  Zubek przedstawiciel Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Namysłowie,

- Pan  Marek Mentek  przedstawiciel Koła Łowieckiego „RYŚ” w Opolu.

Pan Wojciech Plewka omówił szczegółowo plany zwiększania odstrzałów  zwierzyny leśnej. 
Poinformował również o zwiększaniu wypłat odszkodowań za wyrządzone szkody. Dużo uwagi poświęcił 
współpracy rolników z poszczególnymi kołami i sposobach zabezpieczania się przed szkodami. 
Przewodniczący Rady poinformował, że rolnicy borykają się z trudnościami zgłaszania szkód i muszą 
jeździć do Namysłowa, a kiedyś rolnik mógł zgłaszać szkodę u leśniczego.

Do p-tu 8.
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Zamknięcie obrad sesji.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Janas
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