
Protokół nr IX/2015

z sesji Rady Gminy w Świerczowie

z dnia 28 maja 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:

- Pana Zbigniewa Juzaka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie

- Panią Katarzynę Kot oraz Panią Agatę Pietruniak – pracowników biura Lokalnej Grupy Działania „Stobrawski 
Zielony Szlak”

- Pana Jakuba Roszuka – Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”

- starszego brygadiera Henryka Serugę Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Namysłowie, a także Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Świerczowie

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.

W związku z informacją o braku możliwości przybycia na dzisiejszą sesję Prezesa Namysłowskiego Centrum 
Zdrowia i Powiatowego Rzecznika Konsumentów Przewodniczący Rady Pan Adam Janas zwrócił się z wnioskiem 
o zmianę wcześniej przesłanego porządku obrad dzisiejszej sesji poprzez wykreślenie punktu 5 Informacja nt. 
działalności Namysłowskiego Centrum Zdrowia z uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej gminy oraz punktu 
7 Informacja nt. działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Namysłowie.

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 Urzędu Pracy w Namysłowie.

6. Informacja nt. działalności Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”

7. Informacja nt. działalności Lokalnej Grupy Działania „Stobrawski Zielony Szlak”

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia zmian w budżecie gminy w 2015 r.

b) członkowstwa Gminy Świerczów w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad sesji.

AD. 2

Radny Roman Żołnowski zwrócił uwagę na powtarzającą się co roku sytuację, że nie koszone są drogi 
powiatowe. Drogi wojewódzkie są ładnie wykoszone, natomiast Powiat nawet jeszcze nie zaczął tego 
wykonywać. W związku z powyższym poprosił o interwencję.

AD. 3
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Protokół obrad VIII 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 48/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku do nr 54/2015 z dnia 
22 maja 2015 roku. Treść zarządzeń została radnym przedstawiona na sesji.

- Odbyły się wstępne konsultacje w zakresie projektu pn. „Razem dla lepszej edukacji”. Udział w tym 
projekcie, którego liderem jest Starostwo Powiatowe biorą gimnazja z całego powiatu. Środki przeznaczone 
na nasze Publiczne Gimnazjum ze Świerczowa w tym projekcie to 326 000 zł. Projekt współfinansowany 
będzie ze środków UE.

- Prowadzone są rozmowy i przygotowania do realizacji ogólnopowiatowego projektu, którego beneficjentami 
będą również oprócz gminy Świerczów, Parafie Świerczów i Biestrzykowice. Obecnie należy przygotować 
środki na wykonanie dokumentacji technicznej.

- W dniu 26.05.2015 r. rozstrzygnięto postepowanie w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn. „Przebudowa 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Łączna we wsi Biestrzykowice”. Wybrana oferta opiewa na kwotę 
85 977,00 zł.

- Po przeprowadzonych rozmowach w sprawie konserwacji hydrantów ta sprawa zaczęła się ruszać. 
Przeprowadzono pierwsze prace związane z naprawą hydrantów. Uzyskaliśmy opinie prawne naszego radcy 
prawnego i prawnika spółki EKOWOD dot. tego kto powinien te prace wykonywać. Obydwie opinie są do 
siebie zbliżone.

- 14.05.2015 r. w Bąkowicach odbyło się spotkanie w sprawie tegorocznych dożynek. Zawiązał się komitet 
organizacyjny tej imprezy, którego przewodniczącym został sołtys Bąkowic Pan Ryszard Karmelita, 
a zastępcą Dyrektor SP w Bąkowicach Pan Cezary Zając.

- 19.05.2015 r. w Pokoju odbyło się spotkanie w sprawie projektu dot. bioróżnorodności współfinansowanego 
ze środków unijnych.

- 22.05.2015 r. na cmentarzu żydowskim w Miejscu Wójt Gminy Świerczów wraz Panią Sekretarz 
i Przewodniczącym Rady Gminy brali udział w spotkaniu z zagranicznymi gośćmi pochodzenia 
żydowskiego, które to spotkanie zorganizował Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie.

- 27.05.2015 r. odbyło się spotkanie Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z sołtysami. Podczas tego 
spotkania ukonstytuowała się Gminna Rada Kobiet.

Następnie Wójt odpowiedział na interpelację zgłoszoną przez radnego Romana Żołnowskiego. 
Wyjaśnił on, że drogi gminne zostały w miarę możliwości wszystkie wykoszone. Natomiast jeśli chodzi 
o drogi gminne to Wójt rozmawiał w tej sprawie z Panem Krzysztofem Holinejem i obiecał on, że 
w najbliższym czasie ta sprawa zostanie załatwiona.

Następnie Przewodniczący Rady Pana Adam Janas poinformował, że dołączył radny Mirosław Rapacz 
i od tej chwili Rada Gminy Świerczów obraduje w komplecie (15 radnych).

AD. 5

Informację nt. działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie przedstawił Pan Zbigniew Juzak 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

AD. 6

Informację nt. działalności Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” przedstawił Pan Jakub Roszuk 
Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”.

Opowiedział on pokrótce czym zajmuje się LGR „Opolszczyzna” i jakie cele ma przed sobą postawione.

Następnie poinformował o projektach zrealizowanych na terenie Gminy Świerczów w ramach naborów 
ogłoszonych przez LGR „Opolszczyzna”. W sumie tych projektów było 6 na łączną kwotę dofinansowania 
1 561 000,00 zł. W tym Gmina Świerczów dwa projekty na kwotę dofinansowania 312 285,00 zł, sektor 
gospodarczy 3 projekty na kwotę 1 207 388,00 zł oraz sektor społeczny 1 projekt na kwotę 41 327,00 zł.
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Następnie Pan Prezes poinformował, że chciałby aby na przyszły okres programowania skład LGR 
„Opolszczyzna” pozostał taki sam. Do rozdysponowania w programowaniu 2014-2020 będzie ok. 10-16 
milionów zł. Pieniądze będą uruchamiane dopiero w połowie 2016 r..

AD. 7

Informację nt. działalności Lokalnej Grupy Działania „Stobrawski Zielony Szlak” przedstawiła Pani 
Katarzyna Kot – pracownik biura LGD „Stobrawski Zielony Szlak”.

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

AD. 8

a) uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r. omówiłą Pani Skarbnik

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr VIII/33/2015.

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

b) uchwałę w sprawie członkowstwa Gminy Świerczów w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania 
„Stobrawski Zielony Szlak” omówił Łukasz Gienieczko

Przewodniczący przedstawiał uchwałę nr VIII/34/2015.

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

AD. 9

Przewodniczący Rady Pan Adam Janas zaprosił wszystkich radnych i sołtysów na uroczystość z okazji 
jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, która odbędzie się 30 maja 2015 r.

Radny Roman Żołnowski zapytał jaką technologią będzie wykonywana przebudowa ul. Łącznej 
w Biestrzykowicach.

Pan Józef Białas poinformował, że będzie uzupełniony tłuczeń o 10 cm i będzie wylana 5 cm nakładka 
masy bitumicznej. Odwodnienie będzie powierzchniowe.

Radny Roman Gałka zwrócił uwagę, że był wykonywany remont drogi z Goli do Bąkowic i pojawia się 
kwestia granicy powiatów namysłowskiego i brzeskiego. Kto dokąd ma robić? Ponieważ są duże ubytki na 
jednym z zakrętów i nie wiadomo kto ma je załatać.

Wójt poinformował, że należy wykorzystać naszych radnych powiatowych i ich zapytać. A ten remont był 
wykonywany masą na zimno i wystarcza to maksymalnie na rok i znowu powstają ubytki.

Na koniec sołtys Wężowic Jan Kozłowski podziękował tym wszystkim, którzy pomogli przy czynie 
społecznym, który był zorganizowany.

AD. 10

Zamknięcie obrad sesji.

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

Protokółował: Łukasz Gienieczko

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Janas
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