
Protokół nr VI/2015

z sesji Rady Gminy w Świerczowie

z dnia 12 lutego 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 
obecnych i tych ustępujących,

Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach sesji uczestniczy 15 radnych 
(stan ustawowy 15) co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Następnie zabrał głos Wójt Gminy Świerczów Pan Andrzej Gosławski, który podziękował obecnym na sesji 
ustępującym sołtysom za ich pracę na rzecz swoich sołectw oraz całej społeczności naszej gminy i wraz 
z Przewodniczącym Rady Panem Adamem Janasem wręczyli każdemu z nich pamiątkową statuetkę wraz 
z podziękowaniami. Powyższe wyróżnienia otrzymało sześcioro ustępujących sołtysów: Pan Zdzisław Sitek 
z Biestrzykowic, Pan Zygmunt Puszkiewicz z Goli, Pan Mariusz Herman z Miejsca, Pan Tomasz Januszewski 
ze Starościna, Pan Jerzy Jagodziński ze Zbicy oraz Pan Adam Janas z Dąbrowy.

Po wręczeniu statuetek Przewodniczący Rady Pan Adam Janas złożył wniosek o zmianę wcześniej 
przesłanego porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 6 pod literą c) uchwały w sprawie powierzenia 
reprezentowania Gminy Świerczów w razie nieobecności Wójta Gminy w posiedzeniu Zgromadzenia Związku 
Gmin Śląska Opolskiego.

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 o przebiegu sołeckich zebrań wyborczych.

5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6. Podjęcie uchwał z sprawie:

a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty,

b) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Świerczów,

c) powierzenia reprezentowania Gminy Świerczów w razie nieobecności Wójta Gminy w posiedzeniu 
Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad sesji.

AD. 2

1. Radny Grzegorz Paduch poruszył temat problemu na skrzyżowaniu ulicy Kluczborskiej z ulicą Polną 
w Dąbrowie. Wody opadowe płynące z ul. Polnej zalewają posesje położone niżej, rowy nie odprowadzają tej 
wody.

Pan Wójt poinformował, że przyjrzymy się bliżej temu problemowi. Należy sprawdzić jaki w tym temacie 
jest udział nasz, a jaki starostwa i wtedy podjąć odpowiednie kroki.

2. Radny Roman Żołnowski zgłosił konieczność udrożnienia hydrantów na naszej sieci wodociągowej. 
Głownie w Miejscu i Dąbrowie (15 hydrantów niesprawnych), w pozostałych miejscowościach były sprawdzane 
i udrażniane. Należy zadać pytanie czy nie powinien tego robić ZWiUK EKOWOD gdyż to oni są właścicielami 
sieci wodociągowej.
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Pan Wójt poinformował, że dbałość o hydranty należy do gminy, bo one są częścią ochrony przeciw 
pożarowej. Jednak jest to temat do rozmów z EKOWODEM. Firma ta na pewno podjęłaby się tego, jednak 
będzie konieczność zapłaty im za tą usługę.

Mimo wszystko zostaną podjęte kroki, aby na początek udrożnić te najważniejsze hydranty 
w newralgicznych miejscach, a później sukcesywnie naprawiać kolejne. W miarę naszych możliwości 
finansowych.

3. Radny Robert Łukawski zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość postawienia wiaty przystankowej 
w Grodźcu, aby dzieci czekające na autobus nie musiały stać pod gołym niebem?

Pan Wójt poinformował, że do tego celu może służyć świetlica wiejska, która powinna być otwierana przez 
opiekunów świetlic.

AD. 3

Protokół obrad V sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz w BIP-ie. Za przyjęciem protokołu 
obrad poprzedniej sesji głosowało 15 radnych. Protokół obrad został przyjęty jednogłośnie.

AD. 4

Informację o przebiegu sołeckich zebrań wyborczych przedstawiła Sekretarz Gminy Pani Irena Łytka.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pan Wójt odniósł się do powyższej informacji oraz wniosków zgłoszonych przez mieszkańców na 
poszczególnych zebraniach. Wiele z nich jest prostych do załatwienia, wiele trudnych oraz są tez takie, które 
są niemożliwe do zrealizowania. Jednak zostały one tu wszystkie przedstawione, żeby wszyscy mogli się 
z nimi zapoznać.

Pan Wójt stwierdził, że bardzo pozytywną rzeczą odbytych zebrań, była wysoka frekwencja mieszkańców 
w nich uczestniczących a to oznacza, że pozycja sołtysa staje się coraz ważniejsza. Spowodowane to jest 
również możliwością korzystania danego sołectwa z funduszu sołeckiego.

Pan Wójt podziękował również radnym, którzy uczestniczyli i prowadzili zebrania oraz pracownikom 
Urzędu Gminy i sołtysom.

AD. 5

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotował 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie Pan Tadeusz Bezwerchny.

Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Wanda Bronś poinformowała, że przedmiotowe sprawozdanie 
zostało omówione na posiedzeniu Komisji Społecznej w dniu 04.02.2015 r. i przyjęto je jednogłośnie.

Radni nie zgłosili uwag do powyższego sprawozdania.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pan Andrzej Gosławski przedstawiając informację Wójta z działalności 
w okresie między sesjami.

W okresie tym podjęte zostały zarządzenia od nr 12/2015 z dnia 23.01 stycznia 2015 roku do nr 26/2015 
z dnia 11 lutego 2015 roku. Treść zarządzeń została radnym przedstawiona na sesji.

W dniu 16.01.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie odbyło się posiedzenie Związku 
Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych na którym podsumowano działalność w 2014 r.

W dniu 30.01.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie odbyły się mistrzostwa gminy 
w tenisie stołowym.

W dniu 31.01.2015 r. w Świerczowie odbył się gminny halowy turniej piłki nożnej jednostek OSP. 
Zwyciężyła jednostka OSP z Bąkowic, przed Starościnem i Miejscem.

AD. 6
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a) Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenie wysokości tej opłaty omówił Kierownik Michał Hnat, który poinformował, że do przedmiotowej 
uchwały w porównaniu do projektu, który otrzymali radni zostały wniesione drobne poprawki. W podstawie 
prawnej dopisano artykuł 6j ust. 2a oraz dodano paragraf mówiący o utracie mocy dwóch poprzednich 
uchwał podjętych w tej samej sprawie. Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr VI/20/2015.

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

b) Uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Świerczów omówił Kierownik Michał Hnat. Przewodniczący przedstawił 
Uchwałę Nr VI/21/2015.

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

c) Uchwałę powierzenia reprezentowania Gminy Świerczów w razie nieobecności Wójta Gminy w posiedzeniu 
Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego omówił Wójt Gminy Pan Andrzej Gosławski. 
Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr VI/21/2015.

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

AD. 7

- Przewodniczący Rady Pan Adam Janas nadmienił, że droga gminna z Dąbrowy do Biestrzykowic jest 
w coraz to gorszym stanie. Spowodowane to jest dużym ruchem na tym odcinku. W związku z tym, że z tej 
drogi korzysta większość mieszkańców naszej gminy należałoby podjąć kroki w celu naprawy nawierzchni 
jezdni.

Radny Mateusz Szymański dodał, że ubytki i spękania na przedmiotowej drodze spowodowane są przez 
ruch pojazdów o zbyt dużej masie, tzw, gabarytów, które tą drogą jeździć nie mogą.

Pan Wójt poinformował, że mimo wszystko droga została dobrze zrobiona ponieważ trzyma się już 
długo. A bardzo ciężko jest upilnować kierowców aut ciężarowych, aby tą drogą nie jeździli. 
Interweniowała policja, jednak gdy policji nie ma proceder się powtarza i gdyby postawić nawet 
10 znaków z zakazem, to nie przynosi to skutku.

Remonty bieżące tej drogi będą wykonywane i te najgorsze odcinki będą naprawiane.

- Sołtys wsi Świerczów Pan Zdzisław Idczak ogłosił, że po 4 letniej przerwie sołtysi wracają do tradycji 
fundowanie stypendiów dla uczniów. Zwrócił się z prośbą do Wójta i Radnych o wprowadzenie odznaczeń 
dla zasłużonych dla Gminy Świerczów, którzy działają społecznie.

Pan Wójt poinformował, że jest uchwała dot. honorowego obywatela Gminy Świerczów. Należy 
uregulować statut, w którym należałoby określić komu i za co wręczałoby się takie odznaczenia.

Pan Wójt poinformował również, że zgodnie ze swoją obietnicą wyborczą przekazuje z własnego 
wynagrodzenia 500,00 zł dla uczniów naszych szkół. Natomiast do kogo bezpośrednio trafi ta pomoc to 
w porozumieniu z Wójtem decydują dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami.

Przewodniczący Rady Adam Janas dodał, że wbrew temu co jest rozpowiadane niezgodnie z prawdą 
pensja Wójta została na takim samym poziomie jak w poprzedniej kadencji.

- Sołtys wsi Świerczów Pan Zdzisław Idczak zapytał jak wygląda sytuacja z wycinką drzew przy drodze 
powiatowej w Świerczowie.

Pan Wójt poinformował, że skontaktuje się Panem Krzysztofem Holinejem i zainterweniuje aby ta 
sprawa została przyspieszona i załatwiona.

- Radny Roman Żołnowski zapytał co Gmina zamierza dalej robić z mieszkaniami komunalnymi 
w Starościnie?

Pan Wójt poinformował, że skłania się ku temu, aby te mieszkania sprzedać. Budynki te są w bardzo 
złym stanie technicznym, a gminy nie stać na remont. Zostanie również zasięgnięta opinia rady sołeckiej 
w Starościnie i po tym zostaną podjęte dalsze kroki. Problemem jest tylko to, że wszyscy lokatorzy tych 
mieszkań muszą wyrazić chęć kupna. Zostaną zastosowane maksymalne bonifikaty, aby zachęcić 
lokatorów do kupna. Powstaje również problem drogi, którą gmina musi wykonać w razie zamknięcia 
obecnego przejazdu przez właściciela parku.

Id: F00DB618-5E0A-492C-AECE-9AA167FADE02. Podpisany Strona 3



- Radna Edyta Więckowska zwróciła się prośbą o naprawę elementu placu zabaw w Goli, gdyż stwarza 
niebezpieczeństwo dla dzieci.

Pan Wójt stwierdził, że obecne place zabaw, które były montowane w 2007 r. tracą już na swej 
aktualności. Można wykorzystać fundusze sołeckie, ewentualnie pozyskać środki unijne jeśli będą 
dostępne i zakupić i zamontować zupełnie nowe place zabaw. Natomiast w przypadku zagrożenia 
bezpieczeństwa na tą chwilę będą wykonywane doraźne remonty.

- Radny Józef Kłodziński zgłosił, że droga śródpolna Grodziec – Bąkowice jest bardzo zniszczona i trudno 
przejezdna.

Pan Wójt stwierdził, że ten temat zostanie sprawdzony i wtedy zobaczymy co będzie można zrobić.

- Kierwonik Hnat przypomniał o kursie chemizacyjnym, który odbędzie się 5.03.2015 r. o godz. 10.00 w GOK 
w Świerczowie oraz poinformował, że 26.02.2015 r. o godz. 10.00 również GOK w Świerczowie odbędzie 
się spotkanie informacyjne, którego tematem będą zasady przyznawania płatności bezpośrednich w latach 
2015-2020 oraz PROW 2014-2020.

- Przewodniczący Rady Adam Janas poinformował, że na następnym wspólnym posiedzeniu komisji zostanie 
przedyskutowany temat składek radnych na cele charytatywne dla dzieci i osób starszych.

AD. 8

Zamknięcie obrad sesji.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Janas
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