
Protokół nr XI/2015

z sesji Rady Gminy w Świerczowie

z dnia 27 sierpnia 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:

- Panią Alinę Białas – Sekretarza Powiatu Namysłowskiego

- Panią Katarzynę Paradowską – Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach sesji uczestniczy 15 radnych 
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 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 nt. działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

6. Informacja nt. działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

7. Informacja nt. działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Namysłowie.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany w budżecie gminy w 2015 roku,

b) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad sesji.

W związku z tym, że na obrady sesji nie dotarli zaproszeni przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego oraz Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Namysłowie punkty 
5 i 7 z przedstawionego porządku obrad nie będą omawiane.

AD. 2

Radny Roman Żołnowski zapytał o kwestię chodnika do cmentarza w Świerczowie. Co się z tą sprawą 
dzieje i czy jest możliwość wpisania tego zadania do budżetu województwa.

Zapytał również czy będzie wymieniony hydrant przy boisku w Świerczowie w związku z tym, że 
19 września odbędą się w Świerczowie powiatowe zawody strażackie.

Radna Edyta Więckowska zapytała o koszenie poboczy dróg powiatowych z Goli do Bąkowic w związku 
z tym, że zbliżają się dożynki.

AD. 3

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

AD. 4

- W okresie tym podjęte zostały zarządzenia od nr 61/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku do nr 76/2015 z dnia 
26 sierpnia 2015 roku. Treść zarządzeń została radnym przedstawiona na sesji.

- 27 czerwca w Starościnie odbył się I Powiatowy Turniej Piłkarski współorganizowany przez LZS Starościn;

- 11 lipca w Bąkowicach odbył się IV Piknik Strażacki „Strażacy Dzieciom”;

- 12 lipca  na Orliku w Bąkowicach odbył się III Piłkarski Turniej Wsi;

- 21 i 22 lipca 83 osobowa grupa dzieci wraz z opiekunami wzięła udział w „Pikniku na Florydzie” 
organizowanym przez ODR w Łosiowie;

- 14 sierpnia na boisku Gola – Wężowice odbył się festyn dla dzieci i młodzieży;

- Lipiec – sierpień w sołectwie Zbica Rada Sołecka i KGW zorganizowała systematyczne zajęcia dla dzieci 
i młodzieży;

- Lipiec – sierpień w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się systematyczne zajęcia plastyczne i taneczne

Odpowiedzi na interpelacje.

Wójt potwierdził, że jest po wstępnych rozmowach z Panem Adamem Maciągiem w sprawie budowy 
przedmiotowego chodnika. Stwierdził, że jest to zadanie trudne, które leży w gestii marszałka 
województwa. Będziemy starali się działać, żeby budowa tego chodnika doszła do skutku, ale należy 
również pamiętać, że będzie to zadanie bardzo drogie. Nie wszystko od nas zależy, ale Wójt obiecał, że 
będzie lobbował w tej sprawie.

Wójt poinformował również, że przedmiotowy hydrant do zawodów strażackich zostanie naprawiony.

Wójt poinformował także, że sprawa koszenia poboczy dróg przed dożynkami również została 
załatwiona i zostaną one przez powiat skoszone.

AD. 6

Informacja nt. działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów przedstawiła Pani Katarzyna 
Paradowska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Swoją funkcje pełni od 2011 r. Głównym zadaniem jest pomoc konsumentom w relacjach 
z przedsiębiorcami.

Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

1. Prowadzenie spraw należących do właściwości powiatowego rzecznika konsumentów w zakresie ochrony 
konsumenta określonym ustawą o Państwowej Inspekcji Handlowej oraz innymi przepisami.

2. Żądanie wszczęcia postępowania antymonopolowego.

3. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.

4. Wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą, do toczącego się 
postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

5. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony 
interesów konsumentów.

6. Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 
organizacjami do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

7. Występowanie z roszczeniami o zaniechanie niedozwolonych zadań, usunięcia skutków niedozwolonych 
działań, złożenie oświadczenia przeciwko przedsiębiorcom, którzy dokonali czynu nieuczciwej konkurencji.

W 2014 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Namysłowie zarejestrował 400 spraw, natomiast 
w 2015 będzie dużo więcej. Najwięcej spraw dotyczy firm telekomunikacyjnych, które oszukują głównie osoby 
starsze.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Janas poprosił o zadawanie pytań również Pani Sekretarz 
Powiatu, która obecna jest na sesji.
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Radny Grzegorz Paduch zapytał o sprawę skrzyżowania ulicy Kluczborskiej i Polnej w Dąbrowie. czy będą 
czynione jakieś działania, które zapobiegną zalewaniu części miejscowości przy większych opadach.

Pan Wójt odniósł się jeszcze do rzecznika praw konsumentów. Stwierdził, że jest to ważna funkcja, która 
może wiele pomóc zwykłym obywatelom. Poprosił również o rozważenie propozycji, aby rzecznik jeden raz 
w miesiącu przyjechał do gminy i miałby tam swój dyżur. Poprawi to zdecydowanie dostępność tej instytucji. 
Pan Wójt zadeklarował również, że udostępni również łamy Gminnego Informatora Lokalnego jeśli byłaby 
potrzeba przekazania jakichś istotnych informacji.

AD. 8

a) uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2015 roku omówiona została na posiedzeniu komisji 
budżetu w dniu 27.08.2015 r. Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XI/41/2015.

Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała przyjęta została 
większością głosów.

a) uchwała w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej omówiona została na posiedzeniu komisji 
budżetu w dniu 27.08.2015 r. Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XI/42/2015.

Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała przyjęta została 
większością głosów.

AD. 9

Sołtys Świerczowa Pan Zdzisław Idczak poprosił o słowa komentarza odnośnie pisma z RIO, które 
załączone było do materiałów na dzisiejszą sesję, a które traktuje miedzy innym o złej sytuacji budżetowej 
naszej gminy.

Radny Robert Łukawski podziękował Wójtowi za szybką interwencje i naprawienie stopnia w świetlicy 
wiejskiej w Bąkowicach.

Radna Wanda Bronś zawnioskowała o naprawę belek na placu zabaw w Biestrzykowicach ponieważ są 
spróchniałe i zagrażają bezpieczeństwu.

Radna Maria Kujawa zwróciła uwagę, że na stronie internetowej urzędu nie ma wszystkich informacji. 
Np. dokumentów związanych z szacowaniem szkód w wyniku suszy. Należałoby to poprawić i uzupełnić.

Radny Arkadiusz Grzybek zwrócił uwagę na chwasty rosnące na chodniku przy drodze wojewódzkiej. 
Należałoby coś z tym zrobić.

Wójt poinformował, że decyzja w sprawie naprawy belek na placu zabaw w Biestrzykowicach została 
wydana. Sprawdzimy na jakim etapie jest to zadanie.

Pan Wójt poinformował również, że strona internetowa będzie sukcesywnie uzupełniana.

Pan Wójt poinformował również, że czasem gmina wykonuje pewne prace na poboczach dróg 
wojewódzkich. Należy zauważyć, że przeciętny obywatel nie wnika w to czy to jest droga wojewódzka czy 
gminna – jest na terenie danej gminy to według tego obywatela odpowiada za nią gmina i Wójt. Więc 
czasem, aby poprawić estetykę takie prace są wykonywane.

Odnośnie pisma z RIO Pan Wójt poinformował, że przybliży ten temat na następnej sesji Rady Gminy.

Na zakończenie Sołtys Bąkowic Pan Ryszard Karmelita zaprosił wszystkich na dożynki do Bąkowic.

AD. 10

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady XI 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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