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Protokół nr XVII/2016 

 

z sesji Rady Gminy w Świerczowie 

z dnia 28 kwietnia 2016 roku 

 

Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Adam Janas witając 

- Pana Andrzeja Michtę – Starostę Namysłowskiego, 

- Pana Krzysztofa Żołnowskiego - Członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego, 

- Pana Cezarego Zająca - Radnego Powiatu Namysłowskiego, 

- Pana Zbigniewa Juzaka - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, 

- Panią Joannę Ostrowską - Zestępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                  

w Namysłowie. 

- Pana Krzysztofa Holineja – Naczelnika Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym                            

w Namysłowie 

- Pana Krzysztofa Szyndlarewicza – Prezesa Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 

EKOWOD 

- Wójta Gminy Pana Andrzeja Gosławskiego, 

- Sekretarza Gminy Panią Irenę Łytka, 

- Skarbnika Gminy Panią Irenę Adamowicz, 

- 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 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 pytaniem czy ktoś wnosi 

jakieś zmiany do wcześniej przesłanego porządku obrad sesji. 

Nikt zmian nie wniósł. 

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 nt. działalności Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa w Namysłowie ze 

szczególnym uwzględnieniem dróg w gminie Świerczów 

5. Informacja nt. działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie 

6. Informacja nt. działalności ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. 

7. Informacja nt. działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

8. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami. 

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie za 

2015 r. 

10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w 

Świerczowie za rok 2015. 

11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Świerczowie za rok 2015. 

12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2015. 

13. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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a) zmiany w budżecie gminy w 2016 r. 

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie obrad sesji. 
 

Ad. 2 

 

Radny Robert Łukawski wniósł interpelację dotyczącą konieczności wydzielenia 

dodatkowego magazynku w Szkole Podstawowej w Bąkowicach w celu bezpiecznego 

składowania pewnych rzeczy np. kostiumów do przedstawień, gdyż w chwili obecnej te 

przedmioty składowane są w klasie. 

 

Wójt odpowiedział, że trzeba się nad tym zastanowić. Zaznaczył jednak również, że osoba 

kompetentną w takich sprawach jest dyrektor szkoły. Szkoła posiada swój budżet i jeśli jest 

taka potrzeba to należy to wykonać. 

 

 

Ad. 3 

 

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

Protokół obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

 

Na wstępie głos zabrał Pan Andrzej Michta Starosta Namysłowski. Podziękował za 

zaproszenie wyrażając swoje zadowolenie, że może tu być. 

Przypomniał również, że swoją funkcję pełni od 3 miesięcy i ma dwa najważniejsze 

przesłania w związku ze swoim stanowiskiem. Po pierwsze powiat składa się z pięciu gmin i 

należy o tym pamiętać. Po drugie to jak najmniej polityki w samorządach, a jak najwięcej 

pracy. 

Staramy się to wszystko realizować tak jak nasz budżet na to pozwala. 

Starosta poinformował również, że jeżeli chodzi o Gminę Świerczów to przekazano 3000 zł 

dla zespołu „Dąbrowianki” oraz 1000 zł dla OSP Biestrzykowice-Miodary. 

Następnie Starosta uroczyście przekazał na ręce Wójta wspomniany czek na 3000 zł. Dzięki 

tym środkom „Dąbrowianki” będą miały możliwość zakupu nowego keyboarda. 

W dalszej kolejności głos zabrał Pan Krzysztof Holinej Naczelnik Wydziału Dróg                         

w Starostwie Powiatowym w Namysłowie. Poinformował on, że Powiat przygotowuje mapę 

dróg w najgorszym stanie, których remonty będą w pierwszej kolejności realizowane. 

Poinformował również, że wykonano dokumentację projektową na: 

- przebudowę drogi Biestrzykowice – Żaba – Mikowice (koszt ok. 6 000 000 zł), 

- przebudowę mostu na Pieczyskach, żeby mogły jeździć po nim pojazdy cięższe niż 15 t 

(koszt 468 000 zł) 

W III kwartale br. będziemy realizować zadanie dot. czyszczenia rowów odwadniających. 

 

Sołtys Świerczowa Zdzisław Idczak zapytał o zmianę metody jeżeli chodzi o naprawianie 

dróg. Np. Świerczów – Przygorzele. Kiedyś zostało wydane dużo pieniędzy na jej 

naprawienie i jest znowu źle. Czy nie lepiej było wykorytować? Bo te dołki, które 

zasypaliście to po roku czasu się wszystko zniszczyło. 

 

Pan Krzysztof Holinej odpowiedział, że jest to droga tłuczniowa bez żadnej dokumentacji. 

Trzeba ją dwa razy do roku serwisować i rzeczywiście jest to spory koszt. Jednak to duże 

pojazdy niszczą tą drogę, ale przecież nie zabronimy im jeździć. Najlepiej oczywiście byłoby 

położyć asfalt, ale to tylko wtedy jak będą dodatkowe środki na to. 
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Radny Roman Żołnowski zwrócił uwagę, że droga powiatowa Domaszowice – Mąkoszyce po 

remoncie wygląda bardzo dobrze, jednak trzeba o tą drogę również zadbać, co nie zawsze jest 

robione, np. koszenie poboczy jest zaniedbywane. 

Radny zwrócił również uwagę, że najgorsze drogi powiatowe w naszej gminie to Gola – 

Bąkowice oraz Starościn – Osiek i poprosił o wpisanie tych dróg do planu remontów. 

 

Pan Krzysztof Holinej odpowiedział, że do drogi Gola – Bąkowice przymierzano się w 

zeszłym roku i myślę, że Zarząd przychyli się, aby te dwie wymienione drogi wpisać do planu 

i gdy będą środki to je zrobimy. Poinformował również, że powiat ma 312 km dróg i one są w 

miarę możliwości koszone. 

 

Sołtys Starościna Andrzej Gienieczko zwrócił uwagę na dwie zagrażające bezpieczeństwu 

akacje na drodze Starościn – Pieczyska, które rosną od strony parku. 

 

Pan Krzysztof Holinej poinformował, że te drzewa należą do właściciela parku i do niego 

należy się zwrócić. 

 

Radny Robert Łukawski zwrócił również uwagę na drogę Gola – Bąkowice – Mąkoszyce oraz 

złożył na ręce Pana Krzysztofa Holinej listę spraw dot. dróg, które należy natychmiastowo 

załatwić, które były zgłaszane, ale zapomniano o nich. Poprosił, aby o tym pamiętać. 

 

Radny Grzegorz Paduch przypomniał sprawę skrzyżowania w Dąbrowie ul. Kluczborskiej                

z Polną i Główną. Żeby nie zapomnieć o tym problemie zalewania ul. Głównej przez wodę 

płynącą z ul. Polnej przez Kluczborską. 

 

Następnie głos zabrał Wójt, który zwrócił uwagę na zimowe utrzymanie drogi Domaszowice 

– Mąkoszyce, żeby to lepiej przypilnować. Przez pierwsze lata po remoncie ta droga jest 

bardzo śliska i piach nie pomoże. Przy określonych temperaturach solanka zadałaby egzamin. 

Wójt wrócił również do tematu drogi Świerczów – Przygorzele informując, że ta droga musi 

być jakoś utrzymana, ale nie będzie priorytetem. Gdyby jeździli po niej tylko mieszkańcy to 

byłoby dobrze, ale nie możemy zabronić innym. Gmina Świerczów też tą drogę równała                   

i teraz jest przejezdna. 

Priorytetem będzie droga Biestrzykowice – Żaba – Mikowice, ale również Starościn – Osiek 

oraz Gola – Bąkowice. 

 

Starosta odpowiedział, że jeżeli chodzi o drogę Biestrzykowice – Żaba – Mikowice to 

będziemy się starać i zrobimy tą drogę. Nie wiemy tylko na razie w jakiej technologii. 

 

Radny Grzegorz Paduch podziękował Staroście w imieniu rady parafialnej z Dąbrowy za 

środki przekazane na remont kościoła w Dąbrowie. 

 

Sołtys Zbicy Józef Nowicki zapytał czy zapomniano o znakach drogowych w Osieku? 

 

Pan Krzysztof Holinej poinformował, że nie zapomniał. Będzie to ustalone i znaki zostaną 

zamontowane. 

 

Ad. 5 

 

Informację nt. działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie przedstawił Pan 

Zbigniew Juzak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. 

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
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Ad. 6 

 

Informację nt. działalności ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. przedstawił Pan Krzysztof 

Szyndlarewicz – Prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Radny Robert Łukawski zapytał jak wygląda sprawa połączenia kanalizacji sanitarnej w 

Świerczowie z ta z Pokoju? 

 

Pan Krzysztof Szyndlarewicz odpowiedział, że jest zrobiona dokumentacja i w tym roku 

zostanie to wybudowane. Złożyliśmy już wniosek do WFOŚiGW w Opolu. 

 

Ad. 7 

 

Informację nt. działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił Pan Ryszard 

Kalis Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 8 

 

W okresie tym podjęte zostały zarządzenia od nr 138/2016 z dnia 31 marca 2016 roku do nr 

142/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Treść zarządzeń została radnym przedstawiona na 

sesji. 

Wójt poinformował również, że rozpoczęła się już realizacja programu Rodzina 500+ i kto 

jeszcze nie złożył wniosku powinien udać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Świerczowie. 

 

Ad. 9 

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie za            

2015 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych. Sprawozdanie zostało przyjęte 

jednogłośnie. 

 

Ad. 10 

 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie 

za 2015 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych. Sprawozdanie zostało przyjęte 

jednogłośnie. 

 

Ad. 11 

 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie 

za 2015 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych. Sprawozdanie zostało przyjęte 

jednogłośnie. 
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Ad. 12 

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 

2015 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych. Sprawozdanie zostało przyjęte 

jednogłośnie. 

 

Ad. 13 

 
a) uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2016 roku omówiła Pani Skarbnik. Nie 

wniesiono uwag. 

Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XVII/74/2016. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie. 

 

 

Ad. 14 

 

Radna Małgorzata Grodecka zapytała czy była już odpowiedź dot. ogrodzenia tranformatora? 

 

Wójt odpowiedział, że jeszcze czekamy. 

 

Radny Grzegorz Paduch zwrócił uwagę, żeby drogi scaleniowe nie zarosły trawą. Należy o 

tym pomyśleć i cos z tym zrobić. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Adam Janas odpowiedział, że drogi są koszone. 

 

Sołtys Świerczowa Zdzisław Idczak zaproponował, żeby przeanalizować temat dot. 

ustanowienia punktu zbiorczego gruzu z całej gminy, który później mógłby być wykorzystany 

na nasze gminne drogi. 

 

Ad. 13 

 

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady zamknął obrady XVII sesji Rady Gminy w Świerczowie dziękując 

wszystkim za udział. 

 

Protokółował: Łukasz Gienieczko 

 

                                                              Przewodniczący Rady Gminy 
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