
Protokół nr XVIII/2016

z sesji Rady Gminy w Świerczowie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy w Świerczowie Adam Janas witając:

- Wójta Gminy Pana Andrzeja Gosławskiego,

- Sekretarza Gminy Panią Irenę Łytka,

- Skarbnika Gminy Panią Irenę Adamowicz,

- Pana Krzysztofa Żołnowskiego - Członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego,

- 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 Wójta z działalności w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków,

b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy dotychczasowemu 
dzierżawcy wyłonionemu w przetargu,

c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów,

d) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi,

e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty,

f) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości,

h) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso,

i) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczyciela 
pełniącego funkcję dyrektora szkoły i przedszkola,

j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu,

k) zmian w budżecie gminy w 2016 roku,

l) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

m) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2015 rok,

n) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok,

o) udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

6. Wolne wnioski i zapytania.
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7. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 2 Interpelacji nie zgłoszono.
Ad.3 Protokół obrad XVII sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz w BIP-ie.  Protokół obrad został 
przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Wójt przedstawił radnym treść zarządzeń. W okresie tym podjęte zostały zarządzenia od  nr 144/2016 z 
dnia 29 kwietnia 2016 roku do nr 158/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku.  Następnie Wójt poinformował o 
wydarzeniach  mających miejsce w okresie między sesjami:

- 6  maja - z inicjatywy OSP Starościn odbyły się ćwiczenia dla jednostek OSP Biestrzykowice-Miodary, OSP 
Dąbrowa, OSP Starościn i OSP Siemysłów. Ćwiczenia miały na celu współdziałanie służb ratowniczych w 
zbiorowym wypadku drogowym  w którym ponadto uczestniczyli: Policja, Pogotowie Ratunkowe, 
Państwowa Straż Pożarna;

- 7 maja – panie z Kół Gospodyń Wiejskich uczestniczyły w Święcie Kwiatów w Łosiowie;

- 21 maja – w świetlicy wiejskiej w Miejscu odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych, podczas którego podsumowano kadencję 2011-2015, wybrano nowe władze, delegatów 
na Zjazd Oddziału Powiatowego, przyjęto uchwałę programową na lata 2016-2020. Prezesem Zarządu 
Oddziału został ponownie Henryk Seruga;

- 22 maja – w Sali Gminnego Ośrodka Kultury odbył się spektakl słowno – muzyczny przygotowany przez 
uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Świerczowie poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II, 
pod tytułem „Z Wadowic do nieba”. Spektakl powtórzono 1 czerwca;

- 22 maja – na Orliku w Bąkowicach odbył się I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej szkół podstawowych;

- 25 maja – w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z I Wicemiss Opolszczyzny Małgorzatą Rogalską i jej 
rodzicami;

- 25 maja w Opolu odbył się przetarg, w którym wyłoniono wykonawcę wymiany oświetlenia ulicznego na 
LEDowskie w Gminie Świerczów,

- 29 maja – w Dąbrowie odbył się 1 Bieg po Gminie Świerczów w którym wystartowało 101 zawodników (w 
biegu głównym). Ponadto w biegach dla przedszkolaków, dzieci klas I-III, IV-VI i młodzieży gimnazjalnej 
udział wzięło około 160 zawodników. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsi nagrody 
rzeczowe. Pragnę serdecznie podziękować inicjatorom Renacie i Mariuszowi Boduch za profesjonalne 
przygotowanie imprezy oraz wszystkim sponsorom, a w szczególności Panu Edmundowi Podeszwie, który 
ufundował koszulki dla wszystkich zawodników. Dziękuję również mieszkańcom Dąbrowy i strażakom 
zabezpieczającym trasę biegu (najlepsza biegaczka z Gminy Agnieszka Dworecka, najlepszy biegacz – 
Łukasz Gienieczko);

- 2 czerwca – w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbyło się spotkanie z okazji 5-lecia zespołu ludowego 
„Dąbrowianki”. Z tej okazji Starosta Namysłowski ufundował organy, które będą służyć zespołowi do prób i 
występów scenicznych. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Przewodniczący Rady Gminy i Dyrektor GOK;

- 4 czerwca – w Goli-Wężowicach odbył się Piknik Rodzinny połączony z Dniem dziecka oraz 
uroczystościami 20-lecia domu przedpogrzebowego;

- 11 czerwca – w Biestrzykowicach – Miodarach odbyły się uroczystości związane z 70-leciem miejscowej 
OSP połączone z Gminnym Dniem Strażaka i Gminnymi Zawodami Sportowo – Pożarniczymi. Zasłużeni 
działacze OSP Biestrzykowice – Miodary otrzymali odznaczenia. Medalem honorowym im. Bolesława 
Chomicza uhonorowany został druh  Zdzisław Sitek. W punktacji generalnej zawodów zwyciężyło OSP 
Biestrzykowice – Miodary, przed Dąbrową i Miejscem. Później organizatorzy zaprosili wszystkich na festyn 
strażacki z występami dzieci przedszkolnych i szkól podstawowych i zabawą taneczną;

- 14 czerwca – uczestniczyłem wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy w finale konkursu organizowanym 
przez Gazetę Sołecką na Sołtysa Roku do którego nominowany został Sołtys Świerczowa Zdzisław Idczak. 
Spotkanie odbyło się w Senacie RP  w Warszawie;

- 17 czerwca - spotkałem się z przedstawicielami Dąbrowy w sprawie ich udziału w I Spotkaniu Górali, które 
ma się odbyć 17 lipca w Skoroszycach w powiecie nyskim;

- 18 czerwca – w Starościnie odbył się II Powiatowy Turniej Piłkarski, którego współorganizatorem był LZS 
Starościn. Zwycięzcą turnieju został LZS Starościn;
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- 22 czerwca – w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z wyróżniającymi się absolwentami szkół 
podstawowych i gimnazjum oraz uczniami uzdolnionymi plastycznie, muzycznie i sportowo. Po raz 
pierwszy wyróżniono również nauczycieli – animatorów kultury i sportu. Po raz kolejny, zgodnie z obietnicą 
wyborczą,  wręczyłem wspólnie z dyrektorami szkól ufundowane przeze mnie stypendia dla uczniów w 
formie rzeczowej;

- 25 czerwca – w Grodźcu odbył się piknik integracyjny organizowany przez Stowarzyszenie Dzieci z 
Grodźca, pod hasłem „Krowy nie są fioletowe”

- 26 czerwca – na boisku sportowym w Świerczowie odbył się już po raz piąty Festyn Rodzinny 
organizowany przez Przedszkole w Świerczowie, Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną

- 26 czerwca – w Miodarach odbył się festyn dla dzieci i młodzieży organizowany przez Rady Sołeckie 
Biestrzykowic i Miodar;

- 28.06 – w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu podpisałem umowę na dofinansowanie remontu ul. Lipowej i 
Ludowej w Biestrzykowicach. Ta inwestycja będzie dofinansowana w wysokości 63,63% ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ad. 5.

a) uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków omówiona została na 
wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy.  Radny Roman Żołnowski zwrócił uwagę dot. powyższej 
uchwały, że jest to nieuzasadniona podwyżka. Bo tak chce Ekowod. Chciałby, aby ten wzrost cenowy został 
jakoś logicznie uzasadniony. Kierownik Michał Hnat wyjaśnił skąd wziął się ten wzrost ceny za ścieki ujęty 
w przedmiotowej uchwale. Spowodowany on jest wzrostem ceny za przyjęcie ścieków na oczyszczalnię 
przez spółkę Ekowod. Jednak są też inne problemy związane ze ściekami, a mianowicie to, że niektórzy 
mieszkańcy kombinują i wodę z własnych hydroforów wprowadzają do kanalizacji i stąd między innymi 
bierze się różnica w ilości ścieków za które obciąża nas Ekowod, a ilością za którą obciążamy mieszkańców. 
Niestety gmina musi dokładać. Wójt dodał, że są to ciężkie do wykrycia oszustwa, ale poprosimy 
fachowców z Ekowodu i będziemy systematycznie dokonywali kontroli w tym zakresie. Następnie 
Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XVIII/75/2016. Za przyjęciem głosowało 9 radnych, 4 wstrzymało 
się od głosu, 1 głos był przeciw. Uchwała przyjęta została większością głosów.

b) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie 
gminy dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu omówiona została na wspólnym 
posiedzeniu komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag.  Przewodniczący przedstawił uchwałę nr 
XVIII/76/2016. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

c) uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów omówiona 
została na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag.  Przewodniczący przedstawił 
uchwałę nr XVIII/77/2016. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

d) uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag.  
Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XVIII/78/2016. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała 
przyjęta została jednogłośnie.

e) uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Nie 
wniesiono uwag.  Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XVIII/79/2016. Za przyjęciem głosowało 14 
radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

f) uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, omówiona została 
na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag.  Przewodniczący przedstawił uchwałę 
nr XVIII/80/2016. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

g) uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, omówiona została na wspólnym posiedzeniu 
komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag.  Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XVIII/81/2016. Za 
przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

Id: 4AFA3FE2-3D1E-4872-B0D2-A705BDD3F572. Podpisany Strona 3



h) uchwała w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji rady 
gminy. Nie wniesiono uwag.  Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XVIII/82/2016. Za przyjęciem 
głosowało 14 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

i) uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć 
nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły i przedszkola, omówiona została na wspólnym posiedzeniu 
komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag.  Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XVIII/83/2016. Za 
przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

j) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu, omówiona została na 
wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag.  Przewodniczący przedstawił uchwałę nr 
XVIII/84/2016. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

k) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku, omówiona została na wspólnym posiedzeniu 
komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XVIII/85/2016. Za 
przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

l) uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, omówiona została na wspólnym posiedzeniu 
komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag.  Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XVIII/86/2016. Za 
przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

m) uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2015 rok, omówiona 
została na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Nie wniesiono uwag.  Przewodniczący przedstawił 
uchwałę nr XVIII/87/2016. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. Po 
podjęciu powyższej uchwały obrady sesji opuścił z powodu pilnego wyjazdu radny Mateusz Szymański.

n) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2015 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok, omówiona została na wspólnym 
posiedzeniu komisji rady gminy i została pozytywnie zaopiniowana.   Przed podjęciem powyższej uchwały 
radnym odczytana została uchwała Nr 133/2016 z dnia 04 maja 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu dot. negatywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 
rok. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Następnie Wójt przedstawił radnym odpowiedzi na 
zarzuty zawarte w powyższej Uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przedmiotowe odpowiedzi na 
zarzuty zawarte są również w piśmie nr WG.0050.5.2016.IA z dnia 12.05.2016 r. skierowanym do RIO w 
Opolu. Ww. pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę nr 
230/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dot. 
pozytywnej opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Świerczowie o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Świerczów z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XVIII/88/2016 Rady Gminy w Świerczowie. Za 
przyjęciem głosowało 13 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.
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o) uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 
rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Arkadiusz Grzybek przedstawił uchwałę Nr 1/2016 Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy w Świerczowie z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zaopiniowania wykonania 
budżetu za 2015 rok i wystąpienia do Rady Gminy w Świerczowie z wnioskiem o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Świerczów. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Następnie Przewodniczący 
odczytał uchwałę nr 230/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu dot. pozytywnej opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Świerczowie 
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Świerczów z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Uchwała 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XVIII/89/2016 Rady Gminy w 
Świerczowie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.
Ad. 6. Sołtys Goli Paweł Rudek zaapelował do Wójta, aby jednak postarać się i nie rezygnować z funduszu 
sołeckiego w przyszłym roku. Wójt odpowiedział, że fundusz sołecki to nie są małe pieniądze. Niestety 
musimy zaciągnąć pasa, bo w obecnej sytuacji finansowej możemy nie dać sobie rady. Oczywiście jako 
Gmina Świerczów będziemy wykonywać poszczególne prace w sołectwach, ale dotyczące tych 
najpilniejszych spraw, nie możemy być rozrzutni. Oczywiście inne oszczędności również będą, nie tylko w 
funduszu sołeckim.
Ad. 7. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady zamknął obrady XVIII sesji Rady Gminy w 
Świerczowie dziękując wszystkim za udział. Protokółował: Łukasz Gienieczko

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Adam Janas
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