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Protokół nr XV/2016 

 

z sesji Rady Gminy w Świerczowie 

z dnia 25 lutego 2016 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. 

Przywitał również gości zaproszonych: 

- Panią Jolantę Wilczyńską – Radną Sejmiku Województwa Opolskiego 

- Pana Grzegorza Cabana oraz Zygmunta Puszczewicza z Komendy Powiatowej Policji w 

Namysłowie. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach sesji 

uczestniczy 14 radnych co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

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 dołączenie w punkcie 10 e) uchwały w 

sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Wdrożenie rozwiązań wspomagających 

zarządzanie w obszarze podatków, opłat lokalnych i nieruchomości”. 

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 Radnych Województwa Opolskiego Pani Jolanty Wilczyńskiej oraz Pana 

Ryszarda Kuchczyńskiego o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego a 

także plany inwestycyjne województwa dot. m.in. Gminy Świerczów. 

5. Przedstawienie oferty przebudowy oświetlenia ulicznego w Gminie Świerczów przez 

przedstawicieli firmy Tauron Polska Energia S.A. 

6. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami. 

7. Informacja z prac komisji mieszkaniowej w 2015 r. 

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

9. Informacja z działalności rad sołeckich za 2015 rok. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany w budżecie gminy w 2016 roku, 

b) poboru podatków, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso, 

c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów 

d) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych                      

i Kanalizacyjnych na lata 2016-2018 dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 

EKOWOD Sp. z.o.o. 

e) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Wdrożenie rozwiązań wspomagających 

zarządzanie w obszarze podatków, opłat lokalnych i nieruchomości” 

11. Informacja dot. uchwały nr XV/103/2008 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 25 kwietnia            
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2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

na którą składa się działka nr 57/1 położona we wsi Miodary stanowiącej własność mienia 

gminy Świerczów. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zamknięcie obrad sesji. 
 

Ad. 2 

 

Radny Grzegorz Paduch przypomniał problem związany z skrzyżowaniem ul. Kluczborskiej, 

Polnej i Głównej w Dąbrowie. Podczas intensywniejszych opadów woda płynąca z ul. Polnej 

przez ul. Kluczborska zalewa niżej położone posesje na ul. Głównej. Należałoby ten problem 

spróbować rozwiązać. 

 

 

Ad. 3 

 

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

Protokół obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

 

W związku z tym, że pan Ryszard Kuchczyński nie przybył na sesję głos zabrała tylko Pani 

Jolanta Wilczyńska, która na wstępie podziękowała za zaproszenie. 

Obecna Radna Sejmiku Województwa opolskiego poinformowała, że jest to jej pierwszy rok 

funkcjonowania w samorządzie województwa opolskiego i potrzebowała czasu, żeby się 

odpowiednio wdrożyć. Ale na chwilę obecna już jest na tyle obeznana, że może odpowiadać 

na pytania i problemy dotyczące również Gminy Świerczów. Zwróciła uwagę również, że w 

związku ze swoimi kompetencjami zajmuje się przede wszystkim edukacją i kulturą. Działa 

także w komisji rodziny, zdrowia i prac społecznych. Poinformowała, że w tej chwili prace 

trwają na dużym projektem kulturalnym związanym z tym, żeby duże jednostki kulturalne 

takie jak teatr czy filharmonia wyszły poza Opole. Natomiast jeżeli chodzi o edukację to 

również duży projekt będzie realizowało Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, którego 

celem jest doposażenie szkół zawodowych, aby te szkoły były bliżej obecnego rynku pracy. 

Pani Jolanta Wilczyńska, która również jest dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w 

Namysłowie zarekomendowała tę placówkę i zaprosiła do zapisywania się również po to aby 

nasze dzieci nie uciekały poza nasz powiat. 

 

Radny Roman Żołnowski zapytał o kwestię drogi wojewódzkiej Namysłów – Opole 

 

Pani Jolanta Wilczyńska poinformowała, że do końca roku 2016 będzie wykonana ścinka 

poboczy oraz będą łatane ubytki. Ale co najważniejsze również do końca 2016 r. my być 

wykonany projekt budowlany dot. remontu tej drogi, a do końca 2017 r. cała droga ma być 

przebudowana (etapami). 

 

Radny Roman Żołnowski wyraził zadowolenie z tego faktu i zwrócił uwagę, że nam w 

Gminie Świerczów również chodzi o chodniki, a dokładnie o chodnik w Miejscu i chodnik do 

cmentarza w Świerczowie. Poprosił o uwzględnienie tych chodników w projekcie 

budowlanym. 

 

Pani Jolanta Wilczyńska odpowiedziała, że zgłosi tą kwestię i przypilnuje żeby było to 

zrobione. 
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Następnie głos zabrał Wójt stwierdzając, że jest to bardzo dobra wiadomość, że ta droga 

będzie przebudowywana razem z chodnikami. Z tym, że chodnik w Świerczowie to jest nowe 

zadanie i my ze swojej strony skierujemy pismo do Pani Radnej wraz z fotografiami i planem 

żeby mocno przypilnować, aby udało to się zrealizować, gdyż jest to teraz jedyna okazja. 

 

Sołtys Biestrzykowic Pani Małgorzata Baj zwróciła się z wnioskiem aby uwzględnić również 

chodnik w Biestrzykowicach do naszych posesji. Bo obecnie nie ma tam dojścia. 

 

Radna Janina Lechman zwróciła również uwagę na kanał ściekowy przy parkingu kościelnym 

gdyż stwarza on niebezpieczeństwo. 

 

Radny Grzegorz Paduch zapytał jak wygląda sytuacja z planowaną strefą rehabilitacyjną                 

w Pokoju. Czy jest to realne do zrobienia? 

 

Pani Jolanta Wilczyńska poinformowała, że na chwile obecną szukane są środki na ten 

projekt. Dyrektor Szpitala w Pokoju ma przedstawić jak on widzi swoja partycypację w tym 

zadaniu bo część kosztów byłby w stanie ponieść. Ten pomysł z tą strefa jest świetny i 

wyróżniałoby powiat namysłowski. 

 

Sołtys Świerczowa Pan Zdzisław Idczak zapytał jak Pani Radna widzi sprawę posyłania 

dzieci 6 lub 7 letnich do szkół i jak zapatruje się na pomysł likwidacji gimnazjów? 

 

Pani Jolanta Wilczyńska stwierdziła, że nie widzi przeszkód żeby posyłać 6 letnie dzieci do 

szkół. Popiera to rozwiązanie. Natomiast jeśli chodzi o gimnazja to jest ogromny postęp w 

tych placówkach i nie powinno to zostać zmarnowane. 

 

Radny Robert Łukawski stwierdził, że pięknie byłoby gdyby wzdłuż tej drogi wojewódzkiej 

na terenie Gminy Świerczów powstała ścieżka rowerowa. 

 

Pani Jolanta Wilczyńska odpowiedziała, że sprawdzi na jakim etapie jest projekt i czy w 

ogóle byłoby to możliwe. 

 

Wójt powiedział, że jako doświadczony samorządowiec nie krąży w obłokach tylko patrzy na 

realia. Można sobie powiedzieć „ścieżka rowerowa”, ale trzeba dokładnie wszystko 

sprawdzić i nie jest to takie proste. Tytuły własności, wykupy działek itp. bardzo ciężkie 

tematy. Pomysł wspaniały, ale raczej nierealny. 

 

Ad. 5 

 

Informację na temat przebudowy oświetlenia ulicznego w Gminie Świerczów przedstawił Pan 

Andrzej Lewacki – Kierownik Regionu Opole firmy Tauron. 

Omówił on pokrótce właściwości techniczne oświetlenia ledowego i jego przewagę nad 

oświetleniem sodowym oraz koszty wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe w Gminie 

Świerczów. 

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6 

 

- W okresie tym podjęte zostały zarządzenia od nr 113/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku do 

nr 127/2016 z dnia 02 lutego 2016 roku. Treść zarządzeń została radnym przedstawiona na 

sesji. 
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 9 stycznia – w Dąbrowie odbyło się spotkanie noworoczne radnych, sołtysów i 

przedstawicieli lokalnego biznesu, połączone z zabawą karnawałową; 

 14 stycznia – w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie odbyło się posiedzenia 

Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Świerczowie, podsumowujące 

podejmowane przez gminę i jednostki OSP zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Ustalono harmonogram zebrań sprawozdawczo – wyborczych oraz imprez strażackich w 

roku 2016; 

 16 styczna – w Dąbrowie odbył się opłatek połączony z jasełkami w wykonaniu uczniów 

Publicznego Gimnazjum w Świerczowie, w którym udział wzięli mieszkańcy Dąbrowy 

oraz radni i sołtysi;  

 22 stycznia – ogłosiłem otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w sferze 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

 29 stycznia  - w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie odbyło się zebranie 

sprawozdawczo – wyborcze Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, 

podsumowujące kadencję 2012 – 2015. Wybrano nowy zarząd: Przewodniczącym został 

Roman Żołnowski, wiceprzewodniczącymi: Zbigniew Indyk i Piotr Kijak, skarbnikiem 

Andrzej Hrycyszyn, a sekretarzem Andrzej Gienieczko. 

 31 stycznia – w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie odbył się Dzień Babci i 

Dziadka zorganizowany przez Przedszkole w Świerczowie, przy współudziale GOK i 

GBP; 

 1 – 12 lutego – w ramach tegorocznych ferii zimowych w sołectwach udostępniano 

świetlice na zajęcia sportowo – rekreacyjne, a w Gminnym Ośrodku Kultury dwa 

przedstawienia teatralne dla dzieci, zajęcia komputerowe i sportowo – rekreacyjne; 

 5 lutego – spotkałem się z dr Krzysztofem Badorą z Uniwersytetu Opolskiego w sprawie 

opracowania koncepcji utworzenia ekoparku na bazie zabytkowego parku w Dąbrowie 

oraz z panem Pawłem Śnieżek w sprawie opracowania projektu technicznego do wyżej 

wymienionego zadania; 

 od 5 lutego – rozpoczęły się zebrania sprawozdawczo wyborcze w Ochotniczych Strażach 

Pożarnych, podsumowujące pięcioletnią  kadencję     2011-2015. Kampania w naszej 

gminie potrwa do 5 marca; 

 12 lutego – w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie odbyły się Mistrzostwa Gminy 

w tenisie stołowym i w warcabach w którym uczestniczyło 50 zawodniczek i zawodników 

ze szkól podstawowych i gimnazjum; 

 13 lutego – w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Świerczowie odbył się IV 

Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP, w którym wystartowało 6 zespołów. 

Zwyciężyło OSP Bąkowice, przed Dąbrową i Starościnem. OSP Bąkowice będzie 

reprezentować naszą gminę na turnieju powiatowym; 

 23 lutego – sołectwa uczestniczące w programie „odnowa wsi w województwie opolskim” 

złożyły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego roczne sprawozdania z 

przebiegu programu na terenie miejscowości: Bąkowice, Biestrzykowice-Miodary, 

Dąbrowa, Miejsce, Starościn i Świerczów; 

 24 lutego – rozstrzygnięto otwarty konkurs na realizację w roku 2016 zadania publicznego 

w sferze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wpłynęła 1 oferta Gminnego 

Zrzeszenia LZS, która spełniała wymogi i została wybrana do realizacji zadania 

publicznego w bieżącym roku. 

 

Ad. 7 

 

Informację z prac komisji mieszkaniowej w 2015 r. przedstawił Pan Andrzej Hrycyszyn – 

Przewodniczący Komisji. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 8 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych omówione zostało na wspólnym posiedzeniu komisji. Nie wniesiono uwag. 

Przedmiotowe sprawozdanie przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 9 

 

Informację z działalności rad sołeckich za 2015 rok przedstawili poszczególni sołtysi. 

Przedmiotowe informacje stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Przed blokiem uchwał do obrad dołączyła nieobecna radna Maria Kujawa, natomiast obrady 

opuścił radny Roman Gałka. 

 

Ad 10 

 
a) uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2016 roku omówiona została na wspólnym 

posiedzeniu komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag. 

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XV/64/2016. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

b) uchwała w sprawie poboru podatków, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. 

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XV/65/2016. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

c) uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów omówiona została na 

wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag.  

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XV/66/2016. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

d) uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2016-2018 dla Zakładu Wodociągów i Usług 

Komunalnych EKOWOD Sp. z.o.o. omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji rady 

gminy. Nie wniesiono uwag.  

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XV/67/2016. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

e) uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Wdrożenie rozwiązań 

wspomagających zarządzanie w obszarze podatków, opłat lokalnych i nieruchomości” 

przedstawił Łukasz Gienieczko. Nie wniesiono uwag.  

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XV/68/2016. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie.  

 

Ad. 11 

 

Informację dot. uchwały nr XV/103/2008 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 25 kwietnia            

2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na 

którą składa się działka nr 57/1 położona we wsi Miodary stanowiącej własność mienia gminy 

Świerczów przedstawił Wójt. Poinformował, że przedmiotowa działka zostanie wystawiona 

na sprzedaż, a że uchwała jest już podjęta to nie ma konieczności teraz podejmować kolejnej. 

 

Ad. 12 

 

Sołtys Miodar Pani Małgorzata Grodecka zwróciła uwagę, że na placu zabaw w Miodarach 

jest słup – transformator i czy nie można wystąpić z wnioskiem do Tauronu żeby to 

ogrodzono bo jest niebezpiecznie? 
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Wójt poprosił o wniosek na piśmie z sołectwa Miodary i następnie dalej się tą sprawą 

zajmiemy. 

 

Sołtys Goli Pan Paweł Rudek zwrócił uwagę dot. oświetlenia ulicznego, że jeździła komisja w 

tej sprawie i on jako sołtys chciałby w takich komisjach uczestniczyć jako przedstawiciel 

sołectwa. 

 

Wójt odpowiedział, że ten proces związany z oświetleniem ulicznym cały czas trwa. Cały 

czas mówimy o przyszłości. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. 

 

Radna Edyta Więckowska zwróciła uwagę, że droga żużlówka koło posesji Semeniuka jest 

bardzo zniszczona. i poprosiła o jej wyrównanie. 

 

Wójt odpowiedział, że na takie tematy trzeba również wygospodarowywać środki                               

z funduszów sołeckich. 

 

Ad. 13 

 

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady zamknął obrady XV sesji Rady Gminy w Świerczowie dziękując 

wszystkim za udział. 

 

Protokółował: Łukasz Gienieczko 

 

                                                                    Przewodniczący Rady Gminy 

Adam Janas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


