
Protokół nr VII/2015 

 

z sesji Rady Gminy w Świerczowie 

z dnia 26 marca 2015 roku 

 

Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Adam Janas witając Wójta Gminy Pana 

Andrzeja Gosławskiego, Sekretarza Gminy Panią Irenę Łytka, Skarbnika Gminy Panią Irenę 

Adamowicz, Członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego Pana Krzysztofa Żołnowskiego, 

Radnego Powiatu Namysłowskiego Pana Cezarego Zająca, kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych i dyrektorów placówek oświatowych oraz wszystkich sołtysów i radnych. 

Przewodniczący Rady Adam Janas przywitał również gości zaproszonych: 

- starszego brygadiera Krzysztofa Gacka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Namysłowie 

- brygadiera Henryka Serugę Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Namysłowie a także Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Świerczowie 

- Pana Marka Florianowicza I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie 

- Pana Krzysztofa Szyndlarewicza Prezesa Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 

EKOWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

- Pana Artura Masiowskiego Vice Prezesa Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 

EKOWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

- oraz Pana Krzysztofa Holineja Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych 

 

Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach sesji 

uczestniczy 14 radnych (stan ustawowy 15) co stanowi kworum do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Pan Adam Janas przedstawił porządek obrad. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Porządek 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 nt. działalności Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa w Namysłowie ze 

szczególnym uwzględnieniem dróg w gminie Świerczów. 

6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat 

bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Świerczów. 

7. Informacja Komendanta Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy 

Świerczów. 

8. Informacja o działalności spółki „EKOWOD” 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia zmian w budżecie gminy w 2015 r. 

b) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świerczów środków 

stanowiących fundusz sołecki lub c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 

budżecie Gminy Świerczów na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki, 

d) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i 

Kanalizacyjnych na lata 2015-2017 dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 



„EKOWOD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, 

f) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej 

własność mienia Gminy Świerczów na nieruchomość gruntową niezabudowaną 

stanowiącą własność osoby fizycznej położoną w obrębie Świerczów, 

g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w 

obrębie Starościn na którą składa się działka 251 stanowiącej własność mienia Gminy 

Świerczów, 

h) rozpatrzenia skargi Pani Barbary Rudzińskiej na działalność opiekuńczo-

wychowawczą sprawowaną przez Panią Dyrektor Przedszkola w Świerczowie 

i) w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka 

Kultury w Świerczowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie w jedną 

instytucję kultury. 

 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. 2 

 

Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 3 

 

Protokół obrad VI sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz w BIP-ie. Za przyjęciem 

protokołu obrad poprzedniej sesji głosowało 14 radnych. Protokół obrad został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do obrad sesji dołączyła ostatnia radna i od 

tej chwili Rada Gminy obraduje w komplecie (15 radnych). 

 

Ad. 4 

 

W okresie tym podjęte zostały zarządzenia od nr 27/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku do nr 

32/2015 z dnia 26 marca 2015 roku. Treść zarządzeń została radnym przedstawiona na sesji. 

Wójt poinformował, że resztę informacji przekaże później ze względu na napięty porządek 

obrad dzisiejszej sesji. 

 

 

Ad. 5 

 

Informację nt. działalności Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa w Namysłowie ze 

szczególnym uwzględnieniem dróg w gminie Świerczów przedstawił Naczelnik Wydziału 

Dróg Pan Krzysztof Holinej. 

Poinformował, że obecnie prowadzone są prace związane z wycinką zakrzaczeń na drodze 

powiatowej Świerczów – Bąkowice oraz robiony jest przegląd stanu przepustów i rowów, a 

także przegląd stanu dróg. Po przeprowadzonych przeglądach podjęte zostaną decyzje co do 

ewentualnych remontów. 

Pan Krzysztof Holinej poinformował również, że będzie wykonywany projekt techniczny na 

remont drogi Biestrzykowice – Żaba. 

Radny Roman Żołnowski zapytał kiedy będzie wykonany projekt i w jakiej technologii 



będzie wykonywany planowany remont. 

Pan Krzysztof Holinej odpowiedział, że projekt będzie wykonany w tym roku i obejmie on 

poszerzenie drogi, utwardzenie poboczy, budowę chodnika, odnowienie rowów i przepustów i 

jeśli się uda to również budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi. 

 

Radny Roman Gałka zapytał jak starostwo zapatruje się na drogę w Bąkowicach? Czy jest 

planowana poprawa przepustów i ścinka poboczy? 

Pan Krzysztof Holinej odpowiedział, że ścinka poboczy jest ujęta w planie do wykonania i 

jeśli przepusty należą do starostwa to również będą czyszczone. 

 

Radny Grzegorz Paduch zapytał o problem, który ciągnie się już od dłuższego czasu, a 

mianowicie skrzyżowanie ulic Kluczborskiej, Polnej i Głównej w Dąbrowie. Woda, która 

płynie z ul. Polnej, przez ul. Kluczborską zalewa niżej położone posesje na ul. Głównej. czy 

coś się dzieje z tą sprawą? 

Pan Krzysztof Holinej poinformował, że starostwo ma rowy wyczyszczone, ale w 

porozumieniu z gminą jak najbardziej mogą coś w tej sprawie zrobić. Poprzez wykonanie 

kratek tą wodę trzeba odprowadzić do rowu powiatowego. 

 

Przewodniczący Rady Pan Adam Janas zgłosił, że podczas wykonywania wycinki drzew na 

Kuźnicy Dąbrowskiej blokowane są wjazdy rolników na ich pola. 

Pan Krzysztof Holinej poprosił o zgłoszenie tej sprawy i zostanie to załatwione poprzez 

uprzątnięcie tych drzew, które blokują wjazdy na pola. 

 

Przewodniczący Rady Pan Adam Janas zwrócił jeszcze uwagę na duże ubytki na                         

ul. Kolejowej  Dąbrowie. 

Pan Krzysztof Holinej poinformował, że po oględzinach wszystkich dróg zdecydujemy, które 

drogi będą do remontu. 

 

Ad. 6 

 

Informację na temat bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Świerczów przedstawił 

starszy brygadier Krzysztof Gacek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej                 

w Namysłowie. 

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 7 

 

Informację na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Świerczów przedstawił 

Pan Marek Florianowicz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Radny Roman Żołnowski zapytał czy zdarzają się jeszcze działania grup rabunkowych, które 

miały miejsce np. w Siemysłowie, gmina Domaszowice. 

Pan Marek Florianowicz poinformował, że były to grupy z Oławy i okolic. Na razie się to 

uspokoiło, ale zaapelował również żeby zamykać swoje posesje i budynki, bo to w dużej 

mierze zmniejsza ryzyko kradzieży. 

 

Radny Grzegorz Paduch zapytał jak wygląda sytuacja w gminie Świerczów jeśli chodzi o 

narkotyki i dopalacze. 

Pan Marek Florianowicz poinformował, że namysłowska policja nie ma środków, żeby 

walczyć z dopalaczami. Jeśli chodzi o narkotyki to zdarza się młodzież, która pali marihuanę. 

Jednak twardych narkotyków na terenie gminy Świerczów nie odnotowano. 



Na zakończenie Pan Marek Florianowicz podziękował gminie Świerczów za przekazywaną 

dotację na działalność policji w Namysłowie. 

 

Ad. 8 

 

Informację o działalności spółki „EKOWOD” przedstawił Pan Artur Masiowski. 

Na początku omówił uchwały, które są w porządku obrad dzisiejszej sesji, a mianowicie 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2015-2017 dla Zakładu Wodociągów i Usług 

Komunalnych „EKOWOD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie oraz w 

sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, 

Pan Artur Masiowski poinformował m.in. że wykonano wodociąg do Bielic i roboty maja być 

kontynuowane do miejscowości Siedlice w gminie Pokój. Poinformował również, że przez 

dzikie wysypisko śmieci w Świerczowie w wodzie z SUW Świerczów pojawiły się azotany, 

które są szkodliwe. Może być taka sytuacja, że trzeba będzie z dnia na dzień zamknąć SUW 

w Świerczowie i doprowadzać wodę z innego miejsca. 

Pan Artur Masiowski omawiając uchwałę w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

poinformował, że cena za 1m³ wody wzrośnie o 5 groszy brutto i będzie wynosiła 4,01 zł za 

m³. Opłata abonamentowa pozostaje bez zmian w wysokości 5 zł. 

 

Radny Roman Żołnowski nadmienił, że w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zawsze 

wpisana jest wymiana zasuw i hydrantów. W nowym planie powinna być wymiana i naprawa 

hydrantów uszkodzonych. Bo ile hydrantów zostało do tej pory wymienionych? Żaden. 

 

Pan Artur Masiowski poinformował, że za kwestie ochrony przeciwpożarowej odpowiada 

gmina. EKOWOD utrzymuje tyle hydrantów ile jest potrzebnych ze względów 

technologicznych dla sieci wodociągowej. Należy określić wraz z OSP i PSP, które hydranty 

powinny być bezwzględnie naprawione. 

 

Radny Roman Żołnowski nadmienił, że sieć wodociągowa jest własnością spółki EKOWOD i 

to EKOWOD powinien naprawić uszkodzone hydranty. 

 

Pan Artur Masiowski odpowiedział, ilość hydrantów, która jest potrzebna dla EKOWODU ze 

względów technologicznych to ok. 20% wszystkich hydrantów i te hydranty są utrzymywane 

przez spółkę, natomiast naprawa reszty hydrantów leży po stronie gminy. 

 

Radny Arkadiusz Grzybek zapytał jaki jest koszt naprawy jednego hydrantu. 

 

Pan Artur Masiowski poinformował, że całościowy koszt jednego hydrantu to 2500 zł. 

 

Radny Roman Żołnowski nadmienił, że ok. 40% hydrantów jest nieczynnych i przynajmniej 

po 4-5 hydrantów w roku należy wymienić. 

 

Przewodniczący Rady nadmienił, że miały być nowe studnie w gminie Świerczów. Na razie 

mamy dwie studnie i one w końcu mogą powiedzieć dość i będziemy uzależnieni od 

Namysłowa. 

 

Pan Artur Masiowski poinformował, że i tak woda ciągnięta jest Namysłowa, bo studnie stąd 

są niewydajne. Ale na razie podstawową studnią jest ta ze Świerczowa. 

 

Radny Roman Żołnowski zapytał czy w innych gminach tez są podwyżki? 



Pan Artur Masiowski poinformował, że starają się wyrównywać ceny, ale nie ma możliwości 

żeby mogło być wszędzie równo. 

 

Radny Roman Żołnowski nadmienił, że ceny za wodę i ścieki powinny być dla wszystkich 

równe. 

 

Następnie Pan Artur Masiowski przedstawił prezentację multimedialną na temat działalności 

spółki EKOWOD. Przedstawił w niej po krótce historię, czym spółka się zajmuje, jakie jest 

zatrudnienie, wartość majątku, przychody ze sprzedaży, środki trwałe własne i w budowie, 

długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, omówił projekt unijny z Programu 

Infrastruktura i Środowisko, postępowanie z odpadami komunalnymi oraz przedstawił plany 

na przyszłość 

 

Ad. 9 

 

a) uchwałę w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy w 2015 r. omówiła Pani 

Skarbnik 

 

Radny Arkadiusz Grzybek zapytał u ujęty w budżecie remont ul. Kąty w Świerczowie. 

Czy jest szansa, że będzie wykonany? 

 

Pan Wójt poinformował, że była Komisja Rolnictwa i Infrastruktury na której to 

komisji objechano wszystkie drogi, zostaną one opisane i na następnej komisji 

powstanie ranking dróg, które wymagają remontu bądź przebudowy. Jeżeli chodzi o 

ul. Kąty, to na razie się z tym wstrzymuję ze względu na duży koszt zadania. W tym 

roku kończy się pozwolenie wodno-prawne dla Zarządu Dróg Wojewódzkich i w 

związku z tym można liczyć na zmniejszenie kosztu przedmiotowego zadania gdyż 

jednym z etapów remontu tej drogi jest wykonanie odwodnienia. Narazie ewentualnie 

możemy wyremontować drogę w Miejscu (ul. Parkowa) ze względu na dzieci, które 

oczekują w tym miejscu na autobus i ze względu na dużo mniejszy koszt zadania. 

 

Radny Roman Żołnowski zapytał dlaczego w budżecie jest przebudowa pomieszczeń 

lokalu użytkowego w Świerczowie skoro to zostało już wykonane. 

 

Pan Wójt poinformował, że wykonane zostało w 2014 r. ale zapłacone w 2015 r. 

Poinformował również, że w przedmiotowym lokalu użytkowym część swojej 

siedziby będzie miał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr VII/23/2015. 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

 

b) uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świerczów 

środków stanowiących fundusz sołecki lub c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

w budżecie Gminy Świerczów na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki 

również omówiła Pani Skarbnik. 

Uchwały omówiono na Komisji Rolnictwa i Infrastruktury. Nie zgłoszono uwag. 

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr VII/24/2015. 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

 

d) uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 

Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2015-2017 dla Zakładu 



Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Namysłowie omówił Pan Kierownik Michał Hnat. 

Uchwały omówiono na Komisji Rolnictwa i Infrastruktury. Nie zgłoszono uwag. 

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr VII/25/2015. 

Za przyjęciem głosowało 14 radnych, jeden radny był przeciw. Uchwała przyjęta 

została większością głosów. 

 

e) uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę omówił Pan 

Kierownik Michał Hnat 

Uchwałę omówiono na Komisji Rolnictwa i Infrastruktury. Nie zgłoszono uwag. 

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr VII/26/2015. 

Za przyjęciem głosowało 0 radnych, 15 radnych było przeciw. Uchwały jednogłośnie 

nie podjęto. 

 

f) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów na nieruchomość 

gruntową niezabudowaną stanowiącą własność osoby fizycznej położoną w obrębie 

Świerczów omówił Pan Kierownik Michał Hnat 

Uchwałę omówiono na Komisji Rolnictwa i Infrastruktury. Nie zgłoszono uwag. 

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr VII/27/2015. 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

 

g) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej położonej w obrębie Starościn na którą składa się działka 251 

stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów omówił Pan Kierownik Michał Hnat 

Uchwałę omówiono na Komisji Rolnictwa i Infrastruktury. Nie zgłoszono uwag. 

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr VII/28/2015. 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

 

h) uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność opiekuńczo-wychowawczą 

sprawowaną przez Panią Dyrektor Przedszkola w Świerczowie omówił 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Arkadiusz Grzybek odczytując treść 

uchwały nr 1/1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Świerczowie z dnia 12 

marca 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej zasadności zarzutu zawartego w skardze 

wniesionej na działalność opiekuńczo-wychowawczą sprawowaną przez Panią 

Dyrektor Przedszkola w Świerczowie wraz z uzasadnieniem. Skargę uznano za 

bezzasadną. 

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr VII/29/2015. 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

 

i) uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego 

Ośrodka Kultury w Świerczowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie w 

jedną instytucję kultury omówił Wójt. 

 

Radny Grzegorz Paduch zapytał jakie oszczędności powstaną w wyniku połączenia 

instytucji kultury. 

 

Wójt odpowiedział, że nieduże ale oszczędności powstaną. 

 

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr VII/30/2015. 



Za przyjęciem głosowało 12 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu, 2 radnych 

było przeciw. Uchwałę przyjęta została większością głosów. 

 

Ad. 10 

 

- Sołtys wsi Świerczów Pan Zdzisław Idczak zapytał jak w rzeczywistości prawnie jest jeżeli 

chodzi o konserwację i naprawę hydrantów. Kto ma faktycznie zająć się hydrantami? 

Kierownik Michał Hnat poinformował, że hydranty są własnością sieci wodociągowej czyli 

EKOWODU, ale EKOWOD może sobie naprawiać tyle hydrantów ile im potrzeba. 

Wójt dodał, że musimy wrócić do tego tematu ponieważ ochrona przeciwpożarowa jest 

bardzo ważna i będziemy rozmawiać na ten temat z EKOWODEM. 

 

 - Sołtys wsi Biestrzykowice Pani Małgorzata Baj poruszyła temat sprawdzania stanu 

technicznego budynków co jest związane z planowaną rozbudową elektrowni w Opolu i 

zwiększonym ruchem samochodów ciężarowych na drodze wojewódzkiej nr 454. Zapytała 

jak na to zapatruje się gmina i jak to się ma później do zniszczenia drogi i budynków. 

Należałoby się temu przyjrzeć i zastanowić czy wyrazić zgodę na te transporty. 

Wójt odpowiedział, że firma, która robi badania budynków robi to na zlecenie tych, którzy 

będą rozbudowywać elektrownię. Te badania miały na celu zbadać stan techniczny budynków 

ewentualnie na wypadek późniejszych wniosków o odszkodowania. Zgodę natomiast wyraża 

zarządca drogi czyli w tym przypadku Zarząd Dróg Wojewódzkich. Należy podkreślić 

również, że jest to ważna inwestycja, która utworzy nowe miejsca pracy. Nie możemy się 

obawiać, że będzie to jakieś ogromne nasilenie w transporcie. oni się po prostu ubezpieczają 

przed ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi. My nie możemy zabronić, bo nie 

jesteśmy zarządcą drogi. 

 

- Radna Maria Kujawa zgłosiła, że rolnicy mający swoje pola przy drogach poscaleniowych 

zaorali je aż do samego asfaltu, a czasem i asfalt jest przeorany powodując ubytki. 

Przewodniczący Pan Adam Janas zapytał w jaki sposób mogą być zaorane aż do drogi skoro 

są rowy? 

Radna Maria Kujawa powiedziała, że za ul. Sosnową jest aż do asfaltu zaorane. 

Wójt dodał, że wszędzie tak się dzieje, np. w Bąkowicach. 

 

- Radna Maria Kujawa nadmieniła o psach, które bez opieki biegają po wsi. Należy coś z tym 

zrobić. 

Wójt poinformował, że w tej sprawie gdy pies nie jest bezdomny i ma właściciela 

uruchamiamy dzielnicowego. Ale tylko w przypadku jeśli mamy konkretne zgłoszenia. Taka 

sytuacja miała miejsce w Świerczowie i po interwencji policji uspokoiło się. 

 

- Radny Arkadiusz Grzybek zgłosił kaplicę w Świerczowie do bieżących napraw                             

i konserwacji. 

Wójt zapytał z jakich pieniędzy? Radny Arkadiusz Grzybek nadmienił, że lepiej jest 

konserwować niż później wykonywać poważniejsze remonty. 

Wójt powiedział aby radni ze Świerczowa wraz z sołtysem uzgodnili tą kwestię, bo może 

ewentualnie te prace udałoby się wykonać w ramach funduszu sołeckiego. 

 

- Radny Mirosław Rapacz nadmienił, że w Zbicy od dłuższego już czasu leży kamień do 

naprawy dróg, ale jest on zbyt gruby żeby cokolwiek można było nim załatać i prosi o 

sprawdzenie tego i w przyszłości unikanie zamawiania tak grubego kamienia. 

 



Następnie głos zabrał Wójt i przypomniał o procedurach związanych z funduszem sołeckim. 

Zwrócił uwagę, aby rozsądnie gospodarować tymi pieniędzmi, aby rzeczy zakupione bądź 

wykonane w ramach funduszu były trwałe i służyły na lata. 

 

Wójt poinformował, że 19.04.2015 r. o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie 

się impreza dla mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem emerytów i rencistów. 

Natomiast 26.04.2015 r. Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z Gminą 

Świerczów organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę. 

 

Wójt poinformował również, że 16.03.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie 

odbyło się Walne Zebranie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Świerczowie, wybrano 

nowego przewodniczącego, którym został Jacek Rozwadowski z Miejsca. 

Natomiast 05.03.2015 r. miało miejsce spotkanie dot. wymiany oświetlenia ulicznego na 

ledowe. 

 

Wójt poinformował, że na majową sesję przygotujemy się na temat Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020 ponieważ może będziemy już znać więcej szczegółów. 

 

Na koniec Wójt przekazał wszystkim obecnym najlepsze życzenia na zbliżające się Święta 

Wielkanocne. 

 

Ad. 11 

 

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady zamknął obrady VII sesji Rady Gminy w Świerczowie dziękując 

wszystkim za udział. 

Protokółował: Łukasz Gienieczko 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 


