
Protokół nr X/2015

z sesji Rady Gminy w Świerczowie

z dnia 26 czerwca 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 stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach sesji uczestniczy 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 obrad sesji 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 o stanie mienia komunalnego Gminy Świerczów.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków,

b) zmiany w budżecie gminy w 2015 roku,

c) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,

d) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2014 rok,

e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Świerczów za 2014 rok,

f) udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad sesji.

AD. 2

Radny Roman Żołnowski zapytał co się dzieje z boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku w Bąkowicach? 
Czy roboty gwarancyjne zostały już odebrane? Ponieważ są informacje, że nawierzchnia się łuszczy.

Pan Cezary Zając Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie odpowiedział, że rzeczywiście to boisko 
było poprawiane, ale te roboty nie zostały jeszcze odebrane i nie będą odebrane bo zostało to źle zrobione. 
Ale również wykonawca jeszcze nie zgłosił tych robót do odbioru.

Radny Arkadiusz Grzybek zwrócił uwagę na ubytek w jezdni przy rondzie w Świerczowie naprzeciw 
skupu złomu. Ta dziura sukcesywnie się powiększa.

Radny Powiatowy Krzysztof Żołnowski poinformował, że jest to nieszczęśliwe miejsce gdyż 
nie wiadomo, kogo w tym miejscu jest ta droga. Albo województwa, albo powiatu. Trzeba to wyjaśnić.

AD. 3

Protokół obrad IX sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz w BIP-ie.

Protokół obrad został przyjęty jednogłośnie.
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AD. 4

Wójt przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami:

- 30 maja – jubileusz 50- lecia Szkoły Podstawowej im. Ostapa Dłuskiego w Dąbrowie, , zgromadziła ponad 
250 absolwentów szkoły. Po uroczystościach oficjalnych szkoła przygotowała wspaniały program 
artystyczny i zabawę. W tym miejscu chciałbym bardzo gorąco podziękować, wszystkim którzy przyczynili 
się do uświetnienia tej uroczystości.

- 8 czerwca– uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, 
podczas którego przyjęto nowy statut dostosowany do nowych wytycznych związanych z pozyskiwaniem 
środków PROW na lata 2014-2020 oraz ustalono wysokość składek członkowskich.

- 12 czerwca  – w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie konsultacyjne w związku z toczonymi się 
pracami nad nową strategią Powiatu Namysłowskiego.

- 13 czerwca - na boisku sportowym przy GOK odbył się Festyn Rodzinny organizowany wspólnie 
z Przedszkolem GOK i GBP z występami dzieci z przedszkola, szkoły w Bąkowicach, solistów z gimnazjum, 
pokazami break-dance i zabawą dla mieszkańców. Niestety pogoda pokrzyżowała ambitne plany 
organizatorów.

- 17 czerwca – w GOK odbyło się spotkanie z proboszczami i przedstawicielami parafii Biestrzykowice 
i Świerczów w sprawie realizacji zadań w zakresie remontów kościołów w Biestrzykowicach, Dąbrowie, 
Miejscu i Świerczowie w ramach projektu Stobrawska strefa rehabilitacji i rekreacji. Przyjęcie dokumentów 
dotyczących zapytań ofertowych do opracowania dokumentacji technicznych.

- 19 czerwca – ponad 40 osobowa grupa pań z terenu gminy Świerczów uczestniczyła w koncercie światowej 
sławy tenora Andrea Bocelli w ramach imprez związanych z Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016.

- 20 czerwca – w Miejscu odbyły się coroczne Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w których udział 
wzięło 19 drużyn z 6 jednostek OSP z terenu naszej Gminy. W kategorii Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych 12-15 lat dziewcząt zwyciężyło OSP Miejsce, wśród chłopców OSP Miejsce, w kategorii MDP 
15-18 lat dziewcząt OSP Dąbrowa, wśród chłopców OSP Biestrzykowice-Miodary, w grupie „C” kobiety 
zwyciężyło OSP Biestrzykowice-Miodary, natomiast w grupie „A” mężczyzn OSP Biestrzykowice-Miodary. 
W klasyfikacji generalnej zawodów zwyciężyło OSP Dąbrowa.

Serdecznie dziękuję organizatorom OSP Miejsce za sprawne przeprowadzenie zawodów oraz Starostwu 
Powiatowemu w Namysłowie za ufundowanie nagrody rzeczowej w postaci apteczki pierwszej pomocy.

- 23 czerwca - w GOK-u odbyło się spotkanie z najlepszymi absolwentami szkół podstawowych i gimnazjum, 
najlepszymi sportowcami i animatorami kultury i rodzicami. Dodatkowo po raz drugi wręczyłem ufundowane 
przeze mnie stypendia dla 6 uczniów. Spotkanie  uświetnili uczniowie poszczególnych Szkół prezentując 
wszystkim zgromadzonym piękne piosenki.

- 24 czerwca – uczestniczyłem w Konferencji „Lider w Liderze” zorganizowany przez Lokalną Grupę 
Działania Stobrawski Zielony Szlak, podsumowujący działalność LGD za okres programowania 2007-2013.

AD. 5

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Świerczów omówił Pan Wójt.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu

AD. 6

a) uchwała sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków omówiona została na 
wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 22.06.2015 r. Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr X/35/2015. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, uchwała 
przyjęta została jednogłośnie.

b) uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2015 roku omówiona została na wspólnym posiedzeniu 
komisji w dniu 22.06.2015 r. Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr X/36/2015.

Za przyjęciem głosowało 14 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.
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c) uchwała w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej omówiona została na wspólnym posiedzeniu 
komisji w dniu 22.06.2015 r. Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr X/37/2015.

Za przyjęciem głosowało 14 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

d) uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2014 rok omówiona 
została na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 22.06.2015 r. Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr X/38/2015.

Za przyjęciem głosowało 14 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

e) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2014 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2014 rok omówiona została na wspólnym 
posiedzeniu komisji w dniu 22.06.2015 r. Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.

Przed podjęciem uchwały Przewodniczący zapoznał radnych z Uchwałą Nr 147/2015 z dnia 
15 kwietnia 2015 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii 
o sprawozdaniu Wójta Gminy Świerczów z wykonania budżetu gminy Świerczów za 2014 rok.

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr X/39/2015.

Za przyjęciem głosowało 14 radnych, uchwała przyjęta została jednogłośnie.

f) Przed podjęciem Uchwały Nr X/40/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Nr 279/2015 z dnia 
09 czerwca 2015 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Świerczowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Świerczów 
z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Po przedstawieniu uchwały RIO Przewodniczący przedstawił 
uchwałę nr X/40/2015.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została 
przyjęta większością głosów.

AD. 9

Sołtys sołectwa Gola Paweł Rudek zapytał kiedy będzie można wykorzystywać  fundusze sołeckie 
przeznaczone na ten rok.

Pan Wójt odpowiedział, żeby od przyszłego tygodnia sołtysi zgłaszali się do Pana Kierownika Michała 
Hnata i sukcesywnie planowali wydawanie pieniędzy z funduszu sołeckiego. Tak aby gmina mogła 
zachować płynność finansową.

Radny Robert Łukawski zapytał o termin wykonania szamba przy Szkole Podstawowej w Bąkowicach. 
Czy nie będzie kolidował z festynem organizowanym w tej wsi 11.07.2015 r.

Pan Wójt odpowiedział, że będzie to miał na względzie i chciałby te prace wykonać w lipcu, 
nie w sierpniu bo będą zbliżały się przygotowania do dożynek w Bąkowicach.

Sołtys sołectwa Świerczów Zdzisław Idczak zapytał czy na dożynkach będą obowiązywały tylko wieńce, 
czy również inne formy?

Pan Wójt odpowiedział, że na posiedzeniu Rady Gminnej Kobiet zostały wszystkie zasady ustalone

AD. 10

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady X sesji Rady Gminy w Świerczowie dziękując wszystkim za 
udział.
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Protokółował: Łukasz Gienieczko

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Janas
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