
               Przewodniczący Rady Gminy w Świerczowie 

                                                                  Świerczów , 19 lutego  2014 roku 
 

RG.0002.XXIX.1.2014.TC.  
 
 

                     Pan(i)                                                   
                                                                                                

                                                                                       ……………………………………….. 
                                                                                       ………………………………………. 
. 
 
                 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013r.poz.594)  zwołuję   w dniu 27 lutego  2014 roku ( czwartek  )  
o godz.10°°  w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie  XXIX  Sesję Rady Gminy. 
 
 

 Proponowany porządek obrad sesji :  
  
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad. 
2. Interpelacje radnych. 
3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji. 
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 
6. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy oraz stałych komisji Rady Gminy za 2013 

rok. 
7. Informacja z działalności rad sołeckich za 2013 rok. ( Proszę o przygotowanie 

pisemnych informacji ). 
 
8.  Podjęcie uchwał w sprawie : 

 
a) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc 

gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020, 
b) zmiany Uchwały Nr XV/84/2004 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 września 

2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia 
w ramach zadań własnych na dożywianie uczniów,  

c) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci artykułów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020, 
 
 



d) określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna 
zatrudnionego przez Gminę Świerczów oraz zasad jego ustalania, ustalenia 
wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie, 

e) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                
i kanalizacyjnych na lata 2014 – 2016 dla ZWiUK „Ekowod” Sp. z o.o.  

          w Namysłowie, 
f) wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla zwierząt bezdomnych, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części, 

g) utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno, 
h) o zmianie uchwały Nr XX/165/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 

2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Świerczów, 

i) o zmianie uchwały Nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 
2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowanie tych odpadów, 

j) uzgodnienia funkcji handlowej budowy bazy paliw terenu oznaczonego A/AG w 
miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów Dz. 355/3 
we wsi Starościn, 

k) zmiany uchwały Nr XXVIII/201/2009 Rady gminy w Świerczowie z dnia 10 września 
2009 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy Świerczów na lata 2009 – 2014, 

l) zmiany w budżecie gminy w 2014roku, 
m) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w 2014 roku, 

 
n)  przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora, 
o) gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, 
p) warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów, 
q) zmiany Uchwały Nr XVII/130/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 18 września 

2012 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 
2012-2015”.  
 

  9.  Wolne wnioski i zapytania. 
 
  10.  Zamknięcie obrad sesji. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zgodnie z art.25 ust.3 cytowanej na wstępie ustawy pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy 
zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

 


