
Protokół nr XIII/2015

z sesji Rady Gminy w Świerczowie

z dnia 26 listopada 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, Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej w Świerczowie Pana 

Jacka Rozwadowskiego, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i dyrektorów placówek 
oświatowych oraz wszystkich sołtysów i radnych. Przywitał również gości zaproszonych:

- Pana Stanisława Paducha – Zastępcę Kierownika Biura Powiatowego ARiMR

- Pana Andrzeja Brzozowskiego  – Kierownika Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Namysłowie 
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 poinformował, że na wniosek Wójta wykreśla z 
wcześniej przesłanego porządku obrad dzisiejszej sesji punkt 8g) dot. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Ta 
uchwała będzie jeszcze konsultowana z poszczególnymi OSP.   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 o analizie oświadczeń majątkowych.

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

7. Informacja nt. działalności Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Namysłowie.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2016 rok,

b) określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świerczów,

c) określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i 
leśnego.

d) zmiany w budżecie gminy na 2015 rok,

e) zmiany uchwały Nr XXXIII/275/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014r. 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,

f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bąkowice na 
którą składa się działka nr 284/2 stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad sesji.
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AD. 7 Jako pierwszy głos zabrał Pan Andrzej Brzozowski - Kierownik Terenowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Namysłowie. Przybliżył o pokrótce działalność Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Namysłowie. Nie odbiega ona od tego co było robione w latach poprzednich. ODR szkoli rolników i 
mieszkańców obszarów wiejskich z zakresu pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Jednym z 
priorytetów jest pomoc rolnikom w zakresie organizowania się w grupy producenckie i tematyczne. 
Przekazujemy treści i pomagamy producentom rolnym we wdrożeniu dyrektyw unijnych dotyczących 
ochrony środowiska i ekologii. Organizujemy kursy chemizacyjne, agroturystyczne, ekologiczne, 
operatorów kombajnów, traktorzystów, wózków widłowych, praw jazy oraz inne. Pan Andrzej Brzozowski 
poinformował również o przedsięwzięciach z zakresu wspólnej polityki rolnej. W 2015 r. wykonano 451 
wniosków obszarowych o dopłaty unijne oraz 33 wnioski o dopłaty na materiał siewny.

AD. 6 Następnie głos zabrał drugi gość zaproszony Pan Stanisław Paduch. Opowiedział on głównie o 
najważniejszym działaniu, czyli realizowaniu płatności obszarowych. Poinformował, że obecnie wnioski są 
w trakcie realizacji. Wpłynęło ich 2008 szt. W tym roku po raz pierwszy ARiMR realizuje płatności 
zaliczkowe. Poinformował również, że ARiMR wypłaca płatności rolno-środowiskowe oraz, że zostały już 
wydane wszystkie decyzje związane z tegoroczną suszą.

AD. 2 Interpelacji nie zgłoszono.

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

AD. 4

- W okresie tym podjęte zostały zarządzenia od nr 97/2015 z dnia 20 października 2015 roku do nr 
105/2015 z dnia 17 listopada 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.

- 10.11 miał miejsce odbiór przebudowy ul. Kąty w Świerczowie,

- 10.11 odbyła się również akademia z okazji Dnia Niepodległości,

- od 20.11 rozpoczęła się wymiana hydrantów przez EKOWOD,

- 14.11 w Starościnie odbyło się coroczne podsumowanie sezonu hodowców gołębi,

- 17.11 wizytę złożył proboszcz parafii Fałkowice, ks. Mariusz Staffa,

- 18.11 obradował w Świerczowie Zarząd Gminny OSP,

- 20.11 Wójt wraz z kilkoma pracownikami urzędu złożył wizytę w Gminie Dąbrowa Niemodlińska oraz 
Popielów celem obejrzenia zrealizowanych projektów dot. parku oraz zagospodarowania terenu wokół 
świetlic,

- 21.11 uczestniczyłem wraz Przewodniczącym Rady w spotkaniu Koła Emerytów i Rencistów w 
Bąkowicach,

- 21.11 uczestniczyłem wraz Przewodniczącym Rady w podsumowaniu sezonu piłkarskiego LZS 
Starościn,

- 21.11 odbyła się III Biesiada Góralska w Dąbrowie,

- Komisja mieszkaniowa obradowała 4 razy i wytypowała rodzinę Dziadek do zamieszkania w lokalu 
socjalnym w Świerczowie.

AD. 5 Przewodniczący Rady Pan Adam Janas przedstawił informację dot. oświadczeń majątkowych. 
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Ad 8

a) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy 
Świerczów na 2016 rok omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Nie wniesiono 
uwag. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XIII/51/2015. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. 
Uchwała przyjęta została jednogłośnie.
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b) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie 
Gminy Świerczów omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Przewodniczący 
przedstawił uchwałę nr XIII/52/2015. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została 
jednogłośnie.

c) uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od 
nieruchomości, rolnego i leśnego omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Nie 
wniesiono uwag.  Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XIII/53/2015. Za przyjęciem głosowało 15 
radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

d) uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok omówiona została na wspólnym posiedzeniu 
komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag.  Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XIII/54/2015. Za 
przyjęciem głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

e) uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/275/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 sierpnia 
2014r. 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 omówiona została na wspólnym 
posiedzeniu komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag  Przewodniczący przedstawił uchwałę nr 
XIII/55/2015. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 2 radnych było przeciw. Uchwała przyjęta została 
większością głosów.

f) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w 
obrębie Bąkowice na którą składa się działka nr 284/2 stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów 
omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag.  Przewodniczący 
przedstawił uchwałę nr XIII/56/2015. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została 
jednogłośnie.

AD. 9 Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Janas poinformował, że:

- 18 grudnia odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy.

- 29 grudnia odbędzie się sesja Rady Gminy.

- do 10 grudnia Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje propozycje do planu pracy Rady Gminy na rok 
2016.

- Na 7 grudnia przewodniczący poszczególnych komisji umówią się w biurze rady celem przygotowania 
sprawozdania za rok 2015 oraz przygotowania planu pracy poszczególnych komisji na rok 2016.

- chętni radni i sołtysi, którzy chcieliby pilotażowo otrzymywać materiały na sesję drogą elektroniczną 
proszeni są o zgłoszenie się do biura rady.

AD. 10 Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady zamknął obrady XIII sesji Rady Gminy w Świerczowie 
dziękując wszystkim za udział. Protokółował: Łukasz Gienieczko

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Adam Janas
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