
Protokół nr VIII/2015

z sesji Rady Gminy w Świerczowie

z dnia 30 kwietnia 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, Pana Jacka Rozwadowskiego Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej w Świerczowie, 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i dyrektorów placówek oświatowych oraz wszystkich 
sołtysów i radnych.

Przewodniczący Rady Adam Janas przywitał również gości zaproszonych:

- Pana Ryszarda Kalisa Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

- Panią Bożenę Korczowską – Kułakowską Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Namysłowie

- Pana Andrzeja Malawskiego Powiatowego Lekarza Weterynarii.

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 Przewodniczący Rady Pan Adam Janas zwrócił się z wnioskiem o zmianę wcześniej 
przesłanego porządku obrad dzisiejszej sesji poprzez dodanie w punkcie 12 pod literą c) uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy dotychczasowemu 
dzierżawcy wyłonionemu w przetargu, który odbył się 28 kwietnia 2015 r.

Powyższa zmiana została przyjęta jednogłośnie.

Porządek po wprowadzonej zmianie 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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

6. Informacja nt. działalności Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Namysłowie.

7. Informacja nt. działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Namysłowie.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie za 2014 r.

9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie za rok 2014.

10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie za rok 2014.

11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „MULTISPORT” w ramach programu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.

b) uchwalenia zmian w budżecie gminy w 2015 r.

c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy dotychczasowemu 
dzierżawcy wyłonionemu w przetargu.

13. Wolne wnioski i zapytania.’

14. Zamknięcie obrad sesji.
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AD. 2

Radny Roman Żołnowski zwrócił się z prośbą o wyregulowanie zegara odpowiadającego za włączanie 
i wyłączanie oświetlenia ulicznego w Świerczowie ponieważ lampy zapalają się gdy jest jeszcze jasno, 
a gasną gdy jest jeszcze ciemno.

AD. 3

Protokół obrad VII 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

- 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.

- 31 marca przy pomniku Jana Pawła II wspólnie z uczniami i nauczycielami Publicznego Gimnazjum 
w Świerczowie uczestniczyłem w spotkaniu upamiętniającym 10 rocznicę śmierci Jana Pawła II;

- 31 marca uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak 
podsumowujący okres programowania 2007-2013;

- 9 kwietnia odbyło się spotkanie z Proboszczami Parafii Biestrzykowice i Świerczów w sprawie inwestycji na 
kościołach w Biestrzykowicach, Dąbrowie, Miejscu i Świerczowie w ramach Stobrawskiej Strefy 
Rehabilitacji i Rekreacji;

- 16 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego związku OSP w Świerczowie w sprawie 
udziału strażaków z naszej gminy w Pielgrzymce na Jasną Górę, organizacji Gminnych Zawodów Sportowo 
– Pożarniczych, które odbędą się 20 czerwca w Miejscu oraz o zabezpieczeniu rajdu samochodowego, który 
odbędzie się 2 maja w Dąbrowie;

- 19 kwietnia odbyła się premiera spektaklu słowno – muzycznego „Idzie miłość” zaprezentowaną przez 
Grupę teatralną Seniorów działającą przy Namysłowskim Ośrodku Kultury;

- 26 kwietnia ponad 100 osobowa grupa strażaków i członków ich rodzin uczestniczyła w VII Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę.

AD. 5

Informację nt. działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił Pan Ryszard Kalis 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radny Roman Żołnowski zapytał czy Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej, który nadzoruje 
PCPR w Namysłowie zabezpiecza w 100% potrzeby Powiatu Namysłowskiego, jakie jest obłożenie, czy 
była kiedyś konieczność odmowy przyjęcia i kto ponosi koszty?

Pan Ryszard Kalis potwierdził, że Dom Pomocy Społecznej „Promyk” zabezpiecza w 100% potrzeby 
Powiatu Namysłowskiego, obłożenie jest 100%, a w ostatnim czasie nie było konieczności odmowy. 
Przyjmowaliśmy nawet jedną osobę ponad stan. Koszty ponosi w 100% Starostwo Powiatowe. Czasem 
zdarza się, że musi dopłacić do danej osoby Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Radny Arkadiusz Grzybek zapytał jak wygląda czasowo procedura związana z dofinansowaniem 
przedmiotów ortopedycznych.

Pan Ryszard Kalis poinformował na początku, że są dwa warianty wypłaty dofinansowań: bezpośrednio 
na konto niepełnosprawnego oraz na konto sklepu ortopedycznego.

Rozliczenia są miesięczne i czasem musimy przerzucać termin na kolejny miesiąc. Na tym zadaniu 
obciążenie jest największe i na dofinansowanie czeka się przeważnie miesiąc, ale czasami zdarza się, że 
również dwa miesiące. Można również wnioskować do Starosty Namysłowskiego o przyspieszenie decyzji.

AD. 6

Informację nt. działalności Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Namysłowie przedstawiła Pani 
Bożena Korczowska – Kułakowska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Namysłowie.
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Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radny Roman Żołnowski zapytał czy w związku z tym, że chcemy połączyć wszystkie wodociągi z terenu 
powiatu to wszędzie woda jest dobrej jakości.

Pani Bożena Korczowska – Kułakowska poinformowała, że tak, absolutnie wszędzie woda jest dobrej 
jakości.

Radny Grzegorz Paduch zapytał jak często kontrolowana jest woda, codziennie?

Pani Bożena Korczowska – Kułakowska poinformowała, że nie ma takiej możliwości żeby woda była 
kontrolowana codziennie. W Inspektoracie sanitarnym pracuje tylko 18 osób. Próbki wody pobierane są 
2 razy w miesiącu w różnych miejscach powiatu, głównie w obiektach publicznych.

AD. 7

Informację nt. działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Namysłowie przedstawił Pan 
Andrzej Malawski Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Przedstawił on jakie zadania wykonuje i czym zajmuje się Powiatowy Lekarz Weterynarii. Powiatowy 
Lekarz Weterynarii jest organem administracji rządowej, kieruje działalnością Powiatowej Inspekcji 
Weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej. Zadania Powiatowego Lekarza 
Weterynarii określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 z późn. zm.)

Do kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii należy w szczególności:

1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,

2) badanie kontrolne zakażeń zwierząt,

3) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi 
oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach,

4) badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,

5) przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu 
przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,

6) sprawowanie nadzoru nad:

a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy 
ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,

b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie 
zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,

d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj 
wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,

e) stosowaniem pasz leczniczych,

f) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

g) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,

h) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,

i) utrzymaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach 
doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców.

7) monitorowaniem substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów 
leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub 
narządach u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt 
oraz paszach,
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8) wymianą informacji w ramach weterynaryjnych systemów wymiany informacji,

9) przyjmowaniem informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów 
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – 
Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych 
produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego 
niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywaniem tych informacji do 
kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.),

10) innymi zadaniami nałożonymi przepisami prawa.

Radna Maria Kujawa zwróciła uwagę na problem bezpańskich psów wałęsających się po wioskach.

Pan Andrzej Malawski poinformował, że jest budowane schronisko dla bezdomnych zwierząt 
w Paryżu gm. Pokój.

Radna Wanda Bronś zapytała czy jest prowadzona kontrola tych stoisk na placu targowym 
w Namysłowie, na których sprzedawane jest mięso.

Pani Bożena Korczowska – Kułakowska poinformowała, że to leży w gestii sanepidu i oni kontrolują 
również stoiska na targowisku. Wracając również do problemu z psami poinformowała, że jest duża ilość 
pogryzień przez psy, które bardzo często nie są szczepione i jest zagrożenie wścieklizną.

Pan Andrzej Malawski dodał, że są kary za nieszczepienie psów.

Następnie głos zabrał Pan Wójt, który stwierdził, że trzeba się cieszyć, że powstaje schronisko dla 
zwierząt w Paryżu. Bo bezpańskie psy to naprawdę duży problem dla gminy. Zabranie takiego psa przez 
firmę to koszt ok. 2000,00 zł.

I nie tylko bezpańskie psy są problemem, bo również psy, które posiadają swoich właścicieli są przez 
nich wypuszczane i często zdarza się, że powodują szkody.

AD. 8

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie za 2014r. 
przedstawiła Pani Maria Bednarz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

AD. 9

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie za rok 
2014 przedstawił Pan Tadeusz Bezwerchny Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

AD. 10

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie za rok 
2014 przedstawiła Pani Agata Zając Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

AD. 11

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 przedstawił Pan Tadeusz 
Bezwerchny Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

AD. 12

a) uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „MULTISPORT” w ramach programu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki omówił Łukasz Gienieczko.

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr VIII/30/2015.

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.
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b) uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r. omówiła Pani Skarbnik

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr VIII/31/2015.

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, jeden wstrzymał się od głosu, jeden był przeciw. Uchwała 
przyjęta została większością głosów.

c) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy 
dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu omówił Pan Wójt.

Radny Roman Żołnowski zapytał, czy umowę dzierżawy można rozwiązać przed upływem okresu 
3 lat?

Wójt poinformował, że można.

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr VIII/32/2015.

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

AD. 13

Na początku głos zabrał Pan Jacek Rozwadowski – Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej 
w Świerczowie. Zwrócił się z prośbą do sołtysów i radnych aby zwrócili się do tych mieszkańców koło 
których przebiegają cieki wodne żeby udostępniali te rowy i nie blokowali robót. Zwrócił się również do 
radnych powiatowych o pomoc w naprawianiu przepustów.

Sołtys wsi Gola Paweł Rudek zwrócił uwagę na zbyt płytkie rowy w Goli i słabą przepustowość wjazdów 
do posesji. Pobocza są wyższe niż jezdnia, woda płynie drogą i skutkiem tego są podtopienia i pozalewane 
posesje mieszkańców.

Radna Edyta Więckowska poparła zgłoszone uwagi przez sołtysa wsi Gola. Powiedziała, że mieszkańcy 
sami wyczyszczą przepusty, ale problem to rowy i czy gmina nie mogłaby pomóc w tym względzie.

Sołtys wsi Gola Paweł Rudek zwrócił również uwagę, że należałoby wspierać poprzez pomoc społeczną 
tych ludzi, którzy są dotknięci zalaniami.

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Jacek Rozwadowski –poinformował, że spółka będzie też 
czyścić rowy gminne i są już pierwsze rowy gminne czyszczone. Natomiast w Goli jeden mieszkaniec 
blokuje i nie można rozpocząć robót.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Hrycyszyn zapytał jaka jest ściągalność składek za spółkę wodną na 
terenie Goli.

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Jacek Rozwadowski poinformował, że jest zaległość 
i podejmiemy działania jeśli ta ściągalność będzie większa. Na razie jest wpłacone 4000 zł a zaległość 
wynosi 8000 zł.

Pan Wójt poinformował, że gmina ma przeznaczone 20000 zł na melioracje. W ramach współpracy 
Gminna Spółka Wodna będzie nam wskazywała rowy do melioracji i tam będziemy dofinansowywać i te 
20000 zł będzie wydane. Nie demonizujmy, że przez Golę przeszedł kataklizm. Większy problem był 
w Dąbrowie.

Natomiast pomoc społeczna będzie uruchamiana wtedy gdzie będzie domniemanie, że nastąpiła klęska 
żywiołowa. Jednak gdy będzie taka potrzeba, a nie będzie to klęska żywiołowa to również pomoc społeczna 
wesprze.

Radna Edyta Więckowska zapytała, czy w związku z tym, że w budżecie są zapisane wolne środki 
w wysokości 389000 zł to nie można by z tych pieniędzy coś w Goli zrobić.

Pan Wójt odpowiedział, że te wolne środki są tylko na papierze. Sytuacja budżetowa jest bardzo trudna. 
Budżet trzeba rozumieć i przy sesji absolutoryjnej postaram się pokazać prawdę budżetową. Na tą chwilę 
nie ma żywej gotówki. Zadłużenie wynosi 4 600 000 zł. Resztę dopowiem na sesji majowej lub czerwcowej.

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Jacek Rozwadowski zwrócił uwagę, że na meliorację rowów np. 
w Goli można również przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego
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Radny Grzegorz Paduch powiedział żeby decyzję odnośnie przeznaczenia pieniędzy z funduszu 
sołeckiego zostawić mieszkańcom, bo wszystkiego nie da się zrobić z funduszu sołeckiego, a wracając do 
odwodnienia to trzeba zorganizować jakieś spotkanie i powoli ruszać do przodu z tą sprawą.

Sołtys wsi Wężowice Jan Kozłowski zwrócił uwagę, że nie możemy tak patrzeć na zadłużenie Goli lub 
Wężowic względem Gminnej Spółki Wodnej ponieważ duzi rolnicy i właściciele ziem jak Pan Pawliszyn, 
Pan Białas płacą składki ale idzie to na konto np. Świerczowa.

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Jacek Rozwadowski wytłumaczył, że Pan Jan Kozłowski jest 
w błędzie. Gminna Spółka Wodna zatrudnia księgową, która robi zestawienia na poszczególne miejscowości 
i nie jest tak, że cała składka jednego dużego właściciela idzie na konto jednej miejscowości. Jest ona 
dzielona na poszczególne miejscowości, tam gdzie są położone dane ziemie.

Następnie Wójt odniósł się do interpelacji Radnego Romana Żołnowskiego i poinformował, że ten 
problem z oświetleniem zostanie zgłoszony. Należałoby wymienić zegary, ale poczekamy na oświetlenie 
ledowe, jednak ten proces jeszcze trochę potrwa. Na tą chwilę spróbujemy wyregulować te zegary tak aby 
lampy świeciły w odpowiednim czasie.

Sołtys wsi Bąkowice zapytał kiedy demontowany będzie azbest na który zostały poskładane wnioski przez 
mieszkańców.

Pan Łukasz Gienieczko poinformował, że będą to najprawdopodobniej miesiące wakacyjne. Najpierw 
musimy otrzymać potwierdzenie z WFOŚiGW, że otrzymaliśmy dotację, następnie przeprowadzić przetarg 
i wyłonić firmę.

AD. 14

Zamknięcie obrad sesji.

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

Protokółował: Łukasz Gienieczko
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