
Protokół nr XII/2015

z sesji Rady Gminy w Świerczowie

z dnia 21 października 2015 roku

1. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Adam Janas witając Wojewodę Opolskiego Pana Ryszarda 
Wilczyńskiego, 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, Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej 
w Świerczowie Pana Jacka Rozwadowskiego, 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 na tą chwilę 14 radnych co stanowi kworum do podejmowania 
prawomocnych uchwał. Poinformowano, że jeden radny dojedzie w trakcie sesji. Lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. Następnie Przewodniczący Rady Pan Adam Janas zwrócił się z wnioskiem 
o zmianę wcześniej przesłanego porządku obrad poprzez wykreślenie punktu ósmego w związku z tym, że 
temat Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 jest również w punkcie uchwał Porządek obrad 
wraz z zaproponowaną zmianą 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 Wojewody Opolskiego Pana Ryszarda Wilczyńskiego o sytuacji społeczno-gospodarczej 
województwa opolskiego.

6. Informacja nt. działalności Izby Rolniczej w Opolu.

7. Analiza działalności Gminnej Spółki Wodnej z uwzględnieniem stanu cieków i urządzeń wodnych na 
terenie gminy.

8. Program współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

9. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerczów oraz informacja 
o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.

10. Informacja dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerczów.

11. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany w budżecie gminy w 2015 r.

b) zmiany uchwały nr XIII/100/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów.

c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bielice, na którą 
składa się działka nr 34/14 w formie bezprzetargowej stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.

d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrebie Świerczów na 
którą składa się działka nr 260/6 stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.

e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gola na którą 
składa się działka nr 172/2 stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.

f) przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

g) umieszczenia tablicy pamiątkowej.
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h) członkostwa Gminy Świerczów w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” 
w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad sesji. W związku z napiętym terminarzem dnia, jako pierwszy zabrał głos Wojewoda 
Opolski Pan Ryszard Wilczyński. Na wstępie przywitał wszystkich i zwrócił uwagę, że jest parafianinem 
Biestrzykowic, czyli prawie obywatelem naszej gminy. Podziękował również samorządowcom za pracę 
i współpracę. Wspomniał również po krótce w czym pomógł piastując urząd Wojewody, m.in.: wypłaty 
odszkodowań za straty w rolnictwie, dofinansowanie spółki wodnej, dofinansowanie remontów dróg w ramach 
tzw. „schetynówek”, dofinansowanie funduszu sołeckiego. Na koniec krótkiej przemowy Pan Ryszard 
Wilczyński z racji tego, że kandyduje do Sejmu poprosił o głosy. Radny Roman Żołnowski zapytał o chodnik 
w Świerczowie do cmentarza – czy jest szansa jego wykonania? Wojewoda odpowiedział, że cała droga 
wojewódzka nr 454 z Namysłowa do Opola to priorytet dla województwa. Są plany, że najbliższym czasie 
będzie ona remontowana w dużych odcinkach i w związku z tym może pojawić się możliwość budowy 
przedmiotowego chodnika. Po krótkiej przerwie i pożegnaniu Wojewody głos zabrał Pan Herbert Czaja Prezes 
Zarządu Izby Rolniczej w Opolu. Omówił on pokrótce działalność Izby Rolniczej w Opolu, opowiedział 
o problemach prawnych rolników, poinformował również, że Izba Rolnicza w Opolu będzie budowała swoją 
siedzibę, gdyż narazie tylko wynajmują biura. Radny Roman Żołnowski zapytał ilu pracowników zatrudnia 
Izba Rolnicza i ile będzie kosztowała inwestycja budowy nowej siedziby? Pan Herbert Czaja odpowiedział, że 
ośmiu, a koszt budowy to 1,5 mln zł. W związku z powyższym radny Roman Żołnowski zapytał czy warto 
budować budynek za tyle pieniędzy dla tych ośmiu pracowników? Czy nie lepiej te pieniądze przeznaczyć na 
inne cele? Pan Herbert Czaja odpowiedział, że zawsze punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nadmienił, 
że Izba Rolnicza w Opolu byłaby jedyna Izbą, która nie wzięłaby działki. W tym momencie płacimy czynsz 
4000,00 zł miesięcznie, więc chyba lepiej wybudować i po 30 latach tego czynszu nie będzie. Radny Andrzej 
Hrycyszyn zapytał dlaczego Izba Rolnicza w Opolu tak późno reagowała na temat suszy? Pan Herbert Czaja 
odpowiedział, że z perspektywy Izby Rolniczej to już była rozpacz jak zaczęliśmy pisać pisma na temat suszy. 
Spotkaliśmy się z wicewojewodą Antonim Jastrzembskim aby zaktualizować błędne mapy na temat suszy i to 
się udało. Wicewojewoda zadziałał i poprawiono to. Sołtys Świerczowa Zdzisław Idczak zapytał o to czy 
według Prezesa Izby Rolniczej to dobrze, że te Izby są? Czy zdają egzamin i czy będą zdawały egzamin? Pan 
Herbert Czaja odpowiedział, że pełni tą funkcję i nie da się ukryć, że coś z tego ma więc nie jest łatwo 
odpowiedzieć na to pytanie. Powiedział, że sam jest rolnikiem, ma dwóch synów, którzy go zastępują i gra 
również dla nich. Pieniądze, którymi dysponuje Izba Rolnicza dostaje z mocy ustawy. Potrzeba zmian w prawie 
i ustawach, które wzmocnią Izby Rolnicze. Obecnie jest tak, że nie wybieramy do parlamentu rolników, rolnicy 
również nie startują i jest problem. Politycy nam nie sprzyjają.
Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Trela, która przygotowuje dla Gminy Świerczów Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej. Pani Agnieszka wyjaśniła w jakim celu przygotowuje się ten plan: wsparcie realizacji pakietu 
klimatyczno-energetycznego 2020 oraz jakości powietrza. Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. 
przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 tj.: 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 
redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, 
a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów 
dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza oraz plany 
działań krótkoterminowych. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwala gminie pozyskać 
fundusze unijne w latach 2014-2020. Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, 
że gminy które opracowały PGN, czyli gminy posiadające dokumenty strategiczne w zakresie ograniczenia 
niskiej emisji mogą się ubiegać o udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na 
działania takie jak: termomodernizacje budynków, wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii, działania 
z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję). Pani Agnieszka Trela przedstawiła 
również ankietę, która będzie rozprowadzona wśród mieszkańców naszej gminy. Uczuliła sołtysów i radnych, 
że aby Program Gospodarki Niskoemisyjnej był jak najbardziej reprezentatywny to tych wypełnionych ankiet 
musi wrócić jak najwięcej. Powyższe kwestie podkreślił również Pan Wójt mówiąc, aby tego nie lekceważyć.

AD. 2 Interpelacji nie zgłoszono.

AD. 3 Protokół obrad XI sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz w BIP-ie. Protokół obrad został 
przyjęty jednogłośnie.

AD. 4
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- W okresie tym podjęte zostały zarządzenia od nr 77/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku do nr 77/2015 
z dnia 20 października 2015 roku. Treść zarządzeń została radnym przedstawiona na sesji.

- w dniu 21 września rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn. ‘Przebudowa drogi ul. Kąty w m. Świerczów”. 
Wygrała firma Usługi Transportowe, Melioracyjne, Roboty ziemne marianna Wójcik z Opola za kwotę 
233 700,00 zł.

- 29 sierpnia w Bąkowicach odbyły się Dożynki Gminne. W tym miejscu chciałbym serdecznie 
podziękować Komitetowi Organizacyjnemu na czele z Sołtysem Ryszardem Karmelitą, Szkole 
Podstawowej w Bąkowicach na czele z Dyrektorem Cezarym Zającem, mieszkańcom Bąkowic, Goli, 
Grodźca i Wężowic;

- 30 sierpnia w Dąbrowie z inicjatywy Rady Sołeckiej odbył się Festyn na zakończenie wakacji;

- 1 września podczas inauguracji roku szkolnego w Dąbrowie wspólnie z Panem Edmundem Podeszwą 
Prezesem firmy „Agromund” wręczyłem dzieciom z klas I-III zestawy materiałów dla najmłodszych 
w ramach programu „Lider Polskiej Dystrybucji”. Zestawy te otrzymały również dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Bąkowicach;

- 6 września korona dożynkowa z Grodźca reprezentowała Gminę Świerczów na Dożynkach 
Wojewódzkich w Byczynie, zajmując 3 miejsce;

- 7 września spotkałem się z przedstawicielem Krajowej ady Bibliotecznej w sprawie połączenia instytucji 
kultury;

- 18 września na Orliku w Bąkowicach odbyła się sztafeta im. Kamili Skolimowskiej;

- 19 września w Namysłowie odbyła się II Olimpiada Sportowa Seniorów. Naszą Gminę reprezentowało 
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Biestrzykowic;

- 19 września w Świerczowie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP. Z naszej gminy 
wystartowały 3 sekcje: wśród seniorów OSP Biestrzykowice – Miodary zajęło 2 miejsce, a OSP Miejsce 
7. Wśród kobiet OSP Biestrzykowice -Miodary zajęło 3 miejsce;

- 26 września odbył się wyjazd integracyjny radnych i sołtysów do Karpacza;

- 16 października odbyła się w Dąbrowie szkolenie bhp dla strażaków z terenu Gminy Świerczów;

- 17 października uczestniczyłem w spotkaniu seniorów, zorganizowanym przez Koło Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Biestrzykowicach

- W miesiącu wrześniu uczestniczyłem w zebraniach sołeckich oraz w organizowanych dożynkach 
sołeckich.

- W miesiącu październiku odbyły się 2 uroczystości z okazji 60 lecia pożycia małżeńskiego Państwa 
Mazur i Państwa Koziak z Dąbrowy;

AD. 5 Punkt zrealizowano wcześniej.

AD. 6 Punkt zrealizowano wcześniej.

AD. 7 Informację z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Świerczowie przedstawił Przewodniczący Jacek 
Rozwadowski. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Radny Grzegorz Paduch zapytał co zrobić 
aby zatrzymać wodę w rowach, a nie tylko usuwać. Przewodniczący Jacek Rozwadowski odpowiedział, że 
zostały wyremontowane również 3 zastawki, które zatrzymują wodę. Następnie Wójt podziękował za prężną 
działalność Gminnej Spółki Wodnej, za pracę i upór. Podkreślił, że ta spółka to bardzo ważna sprawa 
i pożyteczna. Tym bardziej, że jest to praca społeczna – działacze spółki wodnej nie pobierają żadnych 
wynagrodzeń. Wójt poprosił również, aby promować ta spółkę wodną żeby ludzie nie unikali płacenia. 
Sołtys Grodźca Adam Pustelnik zwrócił uwagę, że pilnować tego jak ktoś kupi ziemię, żeby nakazy 
płatnicze przychodziły już na nowych właścicieli, a nie na poprzednich. Przewodniczący Jacek 
Rozwadowski odpowiedział, że spółkę trzeba o takich sprawach informować. Sołtys Grodźca Adam 
Pustelnik zwrócił również uwagę, że spółka wodna w Grodźcu nic nie zrobiła. Przewodniczący 
odpowiedział, że na początku kadencji był zrobiony jeden rów Gola – Wężowice. Trzeba się uzbroić 
w cierpliwość i wszystko w swoim czasie będzie zrobione. Najpierw będą zrobione Bąkowice, następnie 
Grodziec, Gola i Wężowice.

AD. 8 Wykreślono z porządku obrad.
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AD. 9 Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerczów oraz informacja 
o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 omówiono szczegółowo na 
wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

AD. 10 Punkt został zrealizowany wcześniej.

AD. 11 Analiza z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. przedstawiona została na wspólnym posiedzeniu 
komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag. Przedmiotowa analiza stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Ad 12

a) uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2015 r. omówiona została na wspólnym posiedzeniu 
komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XII/43/2015. Za 
przyjęciem głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

b) uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/100/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 
2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszinych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów omówiona została na 
wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag. Przewodniczący przedstawił uchwałę 
nr XII/44/2015. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 3 radnych było przeciw. Uchwała przyjęta została 
większością głosów.

c) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej 
w obrębie Bielice, na którą składa się działka nr 34/14 w formie bezprzetargowej stanowiącej własność 
mienia Gminy Świerczów omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Nie 
wniesiono uwag. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XII/45/2015. Za przyjęciem głosowało 
15 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

d) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej 
w obrebie Świerczów na którą składa się działka nr 260/6 stanowiącej własność mienia Gminy 
Świerczów omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag. 
Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XII/46/2015. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Uchwała 
przyjęta została jednogłośnie.

e) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej 
w obrębie Gola na którą składa się działka nr 172/2 stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów 
omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag. Przewodniczący 
przedstawił uchwałę nr XII/47/2015. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została 
jednogłośnie.

f) uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 omówiona została na 
wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag. Przewodniczący przedstawił uchwałę 
nr XII/48/2015. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

g) uchwała w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej omówiona została na wspólnym posiedzeniu 
komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XII/49/2015. Za 
przyjęciem głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

h) uchwała w sprawie członkostwa Gminy Świerczów w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania 
„Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia omówiona została na 
wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag. Przewodniczący przedstawił uchwałę 
nr XII/50/2015. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

AD. 13 Nie zgłoszono wolnych wniosków i zapytań.
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AD. 14 Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady zamknął obrady XI: sesji Rady Gminy w Świerczowie 
dziękując wszystkim za udział. Protokółował: Łukasz Gienieczko

 

z up. Przewodniczacy Rady 
Gminy

Adam Janas
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