
PROTOKÓŁ NR XIV/2015
Z SESJI RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 R.

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 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  
związku z tym, że Wieloletnią Prognozę Finansową należy uchwalić przed uchwaleniem budżetu nastąpi 
zmiana wcześniej przesłanego porządku obrad. W punkcie 6f będzie uchwalenie WPF, natomiast w punkcie 6g 
uchwalenie budżetu. 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. Przyjęcie sprawozdań z wykonania planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy za 2015 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany w budżecie gminy w 2015 roku,

b) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,

c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,

d) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na rok 2016,

e) przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok,

f) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

g) uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok,

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad sesji.
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AD. 2 Radny Arkadiusz Grzybek zapytał, czy w związku z tym, że na wcześniejszej sesji gościł u nas 
wojewoda, a obecnie poseł Pan Ryszard Wilczyński zostały podjęte jakieś kroki w sprawie budowy 
chodnika w Świerczowie do cmentarza gdzie poparcie obecnego posła mogłoby być pomocne. Obecnie jest 
koniec roku i uchwalane są budżety. Przewodniczący Rady Gminy Adam Janas uczulił na kontrolowanie 
śmietników przy cmentarzach przed świętami, żeby nie było problemu, że są później przepełnione. Radna 
Janina Lechman zwróciła uwagę, że na ul. Ludowej w Biestrzykowicach mieszkańcy skarżą się na ubytki w 
nawierzchni drogi. Radna Maria Kujawa zwróciła uwagę, że na drodze w kierunku Zbicy i przy szkole 
należy wymienić znaki drogowe, bo są zardzewiałe i niewidoczne. Radny Grzegorz Paduch zwrócił uwagę, 
że należy poprawić ustawienie lustra przy skrzyżowaniu ul. Kluczborskiej i ul. Polnej w Dąbrowie. 
Następnie głos zabrał Wójt i poinformował, że te wszystkie powyższe kwestie nie są interpelacjami i takie 
rzeczy należy zgłaszać w punkcie „Wolne wnioski i zapytania”. Następnie ustosunkowując się do 
powyższych kwestii odpowiedział, że budowa chodnika w Świerczowie to nie jest kompetencja wojewody, 
a samorządu województwa. We wrześniu prowadzone były rozmowy z Panem Adamem Maciągiem na ten 
temat. Jeśli chcielibyśmy, żeby było coś robione to przynajmniej w 50% musielibyśmy partycypować w 
kosztach, a nie mamy na to pieniędzy. Tym bardziej, że byłaby to bardzo kosztowna inwestycja. Jeżeli 
chodzi o wywóz śmieci, to Pan Józef Białas miał dokonać przeglądu wszystkich śmietników. Wezmę to pod 
uwagę. na ul. Ludowej w Biestrzykowicach rzeczywiście są ubytki w jezdni. Obecnie to nie jest dobry okres 
na łatanie dziur w asfalcie. Wójt powiedział, że zainteresuje się tą sprawą i jakiś pomysł na tą drogę ma. 
Natomiast jeśli chodzi o zardzewiałe znaki drogowe i źle ustawione lustro to jest to sprawa powiatu. Obecny 
na sesji Radny Powiatu Pan Krzysztof Żołnowski przekaże te sprawy.

AD. 3 Protokół obrad XIII 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 106/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku do nr 112/2015 
z dnia 14 grudnia 2015 roku. Treść zarządzeń została radnym przedstawiona na sesji.

- W dniu 17 grudnia rozstrzygnięto przetarg na dostawę oleju opałowego. Wygrała firma „BIS” z Bralina 
oferując cenę 2,08 zł za 1 litr oleju opałowego.

- W dniu 22 grudnia rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerczów. 
Wygrała firma „EKOWOD” z Namysłowa oferując cenę w wysokości 197 303,04 zł za cały 2016 r. 
świadczenia usług.

- 5 grudnia w Dąbrowie odbyło się spotkanie z Mikołajem zorganizowane przez Radę Sołecką, Koło 
Aktywnych Kobiet i Proboszcza Parafii Świerczów;

- 13 grudnia – w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy, 
podczas którego można było zakupić świąteczne ozdoby przygotowane przez przedszkole, szkoły i osoby 
prywatne. Uświetnieniem kiermaszu były występy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjum oraz zespołów działających w naszej gminie;

- 14 grudnia – uczestniczyłem w spotkaniu wójtów, burmistrza z Zarządem Lokalnej Grupy Działania 
Stobrawski Zielony Szlak w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 i składu 
Rady Programowej;

- 17 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się tradycyjna wigilia dla samotnych zorganizowana 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dla samotnych przygotowano wieczerzę wigilijną, każdy 
ponadto otrzymał paczkę świąteczną. Wspaniałe jasełka przygotowało Publiczne Gimnazjum w 
Świerczowie;

- 19 grudnia w świetlicy w Grodźcu odbyło się spotkanie mikołajkowe zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Dzieci z Grodźca przy współudziale Rady Sołeckiej;

- 18-22 grudnia – w przedszkolu i szkołach odbyły się wigilie, każde dziecko otrzymało słodki świąteczny 
upominek;

- 28 grudnia w Pokoju odbyło się Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, 
podczas którego wybrano w skład Rady Programowej z naszej Gminy Magdalenę Wojciechowską i Jacka 
Rozwadowskiego.
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AD. 5 Sprawozdania z wykonania planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy za 2015 r. 
omówione zostały na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dniu 21 grudnia 2015 r. Nie wniesiono 
uwag. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie. Przedmiotowe sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do 
protokołu.

AD. 6

a) uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2015 roku omówiona została na wspólnym posiedzeniu 
komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XIV/57/2015. Za 
przyjęciem głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

b) uchwała w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu omówiona 
została na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr 
XIV/58/2015. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

c) uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2016omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Nie 
wniesiono uwag.  Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XIV/59/2015. Za przyjęciem głosowało 15 
radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

d) uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na rok 2016 omówiona została na 
wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag.  Przewodniczący przedstawił uchwałę 
nr XIV/60/2015. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

e) uchwała w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok omówiona została 
na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag.  Przewodniczący przedstawił 
uchwałę nr XIV/61/2015. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. 
Przed podjęciem uchwał dot. wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu gminy na 2016 r. Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy Andrzej Hrycyszyn odczytał trzy uchwały Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- Uchwałę nr 548/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Świerczów na 2016 r.

- Uchwałę nr 549/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2016 r.

- Uchwałę nr 550/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerczów. Przedmiotowe uchwały stanowią 
załącznik nr 3, 4 i 5 do protokołu. Po odczytaniu uchwał głos zabrał Wójt stwierdzając, że ten budżet 
na 2016 r. jest ciężki. Mamy dużo pomysłów i chciałoby się inwestować, ale nie niestety nie ma z 
czego. Ja dążę do urealnienia budżetu. W budżetach z lat poprzednich dochody zostały sztucznie 
bardzo mocno zawyżone, co zweryfikowały później sprawozdania z wykonania budżetu. Teraz zostało 
to urealnione. Choć i tak w jakimś stopniu również zawyżone, aby budżet mógł się dopiąć i osiągnąć 
wszystkie wymagane wskaźniki. Jednak ja nic nie ukrywam, chcę żeby te rzeczy były dla wszystkich 
jasne. Wójt wyraził również nadzieję, że w 2017 r. gdy zostanie z nas zdjęty podatek od dróg 
wewnętrznych będzie nam trochę łatwiej i sytuacja finansowa gminy poprawi się. Obecnie musimy 
oszczędzać. Dług pozostał i będzie ten ogon się za nami długo ciągnął. Radny Roman Żołnowski 
stwierdził, że zastrzeżenia zawarte w przeczytanych uchwałach Regionalnej Izby Obrachunkowej są 
bardzo poważne. Trzeba na to zwrócić uwagę. Zapytał czy Wójt i Skarbnik widzi w tym wszystkim 
światełko w tunelu i poprosił o deklarację w tej sprawie. Wójt stwierdził, że musimy uświadomić sobie 
jedną rzecz – można było dopuścić do zadłużenia w wysokości ok. 3 000 000 zł, a nie aż 4 600 000 zł i 
to się ciągnie za nami. Dlatego też w całości zostały odczytane uchwały RIO żeby uświadomić 
Państwu, ze ta ciężka sytuacja finansowa to nie jest mój wymysł. Może trzeba byłoby się zastanowić 
czy nie zrezygnować z czegoś? Np. z funduszu sołeckiego w tym roku. Pani Skarbnik dodała, że my 
jako Gmina Świerczów spełniamy wszystkie wymagane ustawą wskaźniki, więc nie powodów do 
wielkich obaw. Rzeczywiście tak jak Pan Wójt powiedział sytuacja jest trudna i ten rok będzie ciężki.

f) uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej omówiona została na wspólnym 
posiedzeniu komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag.  Przewodniczący przedstawił uchwałę nr 
XIV/62/2015. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.
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g) uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok omówiona została na wspólnym posiedzeniu 
komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag.  Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XIV/63/2015. Za 
przyjęciem głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

AD. 7 Sołtys Świerczowa Zdzisław Idczak zaproponował żeby wystąpić do posła Ryszarda Wilczyńskiego z 
prośbą o wsparcie budowy chodnika w Świerczowie. Wójt odpowiedział, że poseł nie może wiele zrobić, 
jeśli jest w opozycji. Ale powiedział również, że ma inne rozwiązanie. Na najbliższą sesję zaprosimy Panią 
Jolantę Wilczyńską Radną Wojewódzką i wtedy porozmawiamy o tym chodniku, a także o innych 
sprawach. Radna Edyta Więckowska upomniała się, że droga Gola-Wężowice miała być załatwiona, a na 
razie tak nie jest. Wójt odpowiedział, że służby gminne w zależności od pogody łatały nasze drogi i 
poinformował, że sprawdzi temat tej drogi. Sołtys Goli Paweł Rudek zapytał dlaczego w budżecie nie ma 
uwzględnionego remontu drogi w Goli? Wójt odpowiedział, że nie ma tej inwestycji uwzględnionej bo po 
prostu nas na to nie stać. Budżet już został uchwalony i na razie w planach jest jedynie remont drogi Lipowa 
– Ludowa w Biestrzykowicach. Ale ta inwestycja będzie realizowana tylko wtedy, jeśli uzyskamy 
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na zakończenie przy tradycyjnej lampce 
szampana Przewodniczący Rady Adam Janas życzył wszystkim szczęśliwego Nowego Roku.

AD. 8 Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady zamknął obrady XIV sesji Rady Gminy w Świerczowie 
dziękując wszystkim za udział. Protokółował: Łukasz Gienieczko

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Adam Janas
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