
PROTOKÓŁ NR XIX/2O16
Z SESJI RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

z dnia 16 września 2016 r.

.

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) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Klucz do 
kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” nr projektu RPOP.09.01.01-16-044/15,

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Klucz do 
kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” pomiędzy Gminą Świerczów a Gminą 
Namysłów, Gminą Wilków, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój,

c) zaopiniowania projektu planu aglomeracji Namysłów.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 2 Radny Grzegorz Paduch po raz kolejny zwrócił uwagę na problem skrzyżowania ul. Kluczborskiej z 
Główną i Polną w Dąbrowie, gdzie przy ulewnych deszczach woda płynąca z ul. Polnej, przez ul. Kluczborską 
zalewa posesje na ul. Głównej. Zapytał jak wygląda sytuacja w tej sprawie? Pan Józef Białas odpowiedział, że 
jest to problem od kilku lat i jest to problem drogi powiatowej, na której należałoby zrobić kanalizację 
deszczową. Próbowaliśmy połowiczne rozwiązanie znaleźć, ale nie było zgody jednego z właścicieli, żeby tę 
wodę wyprowadzić tymczasowo na łąkę. Radny Andrzej Hrycyszyn dodał, że ten problem to jest również wina 
mieszkańców, bo rowy przy posesjach są zasypane i woda nie ma gdzie uchodzić. Radny Grzegorz Paduch 
powiedział, że jeżeli chodzi o nie wyrażenie zgody przez tego mieszkańca, to był to on i chodziło o jego łąkę. 
Zaznaczył, że to nie byłoby dobre rozwiązanie, żeby komuś puszczać wodę na działkę. Chciałby żaby było to 
rozwiązane w inny sposób (naprawa rowów itp.).
Ad. 3 Protokół obrad XVIII 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 159/2016 z 
dnia 30 czerwca 2016 roku do nr 171/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 roku.  Następnie Wójt poinformował o 
wydarzeniach mających miejsce w okresie między sesjami:

- 26 czerwca – w Grodźcu odbył się piknik „Krowy nie są fioletowe” zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Dzieci z Grodźca w ramach realizowanego projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich;

- 9 lipca – w Bąkowicach odbył się V Festyn Strażacki „Strażacy Dzieciom” organizowany przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Bąkowicach. Impreza cieszy się dużym powodzeniem za co dziękuję Prezesowi Ryszardowi 
Karmelicie i wszystkim strażakom;

- 10 lipca na Orliku w Bąkowicach odbył się IV Piłkarski Turniej Wsi, w którym udział wzięli przedstawiciele 
8 sołectw. Zwyciężyło sołectwo Bąkowice. Dziękuję organizatorom za zaangażowanie i przygotowanie 
imprezy sportowej, a w szczególności animatorowi sportu w gminie Andrzejowi Piwowarczykowi i radnemu 
Robertowi Łukawskiemu;

- 12-13 lipca – 80 osobowa grupa dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z poszczególnych miejscowości 
wzięła udział w Pikniku na Florydzie organizowanym przez brzeskich saperów i Opolskie Towarzystwo 
Społeczno – Kulturalne „Teraz wieś” z Łosiowa;

- 17 lipca – zespół „Dąbrowianki” i „Dąbróweczki” reprezentował Gminę Świerczów na I Festiwalu Folkloru 
Góralskiego w Skoroszycach;
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- 20 lipca rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ul. Lipowej i Ludowej w Biestrzykowicach. Wygrała firma 
LARIX z Lublińca, która zaoferowała kwotę 546 786,46 zł. Przebudowa ta jest dofinansowana w wys 
63,63% x PROW 2014-2020.

- 23 lipca - w Zbicy odbył się Piknik rodzinny zorganizowany przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich 
i Radnego Mirosława Rapacza;

- 4 sierpnia w drodze zapytania cenowego wybrano firmy, które będą świadczyć dowozy i odwozy dzieci do 
szkół na terenie gminy oraz dowozy i odwozy do szkół dzieci niepełnosprawnych. Pierwszą usługę będzie 
świadczyć Firma Wielobranżowa Bartosz Dorociak z Wilkowa, a drugą firma Nalepa Travel Mariusz Nalepa 
ze Świerczowa.

- 10 sierpnia - w Miejscu gościliśmy zespoły dziecięco – młodzieżowe z Ukrainy, którzy zaprezentowali dla 
mieszkańców program artystyczny;

- 13 sierpnia – Rada Sołecka w Miejscu zorganizowała wyjazd dla dzieci do Aquaparku we Wrocławiu;

- W dniu 27 sierpnia w Świerczowie odbędą się Gminne Dożynki, na które serdecznie zapraszam. Dożynki 
rozpocznie Msza św. o godzinie 14.00;
Ad. 5

a) uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. 
„Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” nr projektu RPOP.09.01.01-
16-044/15 omówił Łukasz Gienieczko. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XIX/90/2016. Za przyjęciem 
głosowało 14 radnych. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.

b) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. 
„Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” pomiędzy Gminą Świerczów 
a Gminą Namysłów, Gminą Wilków, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój omówił Łukasz Gienieczko. 
Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XIX/91/2016. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała 
przyjęta została jednogłośnie.

c) uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Namysłów omówił Pan Michał Hnat. 
Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XIX/92/2016. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała 
przyjęta została jednogłośnie.
Ad. 6 Radny Roman Żołnowski zapytał o kwestię wymiany oświetlenia na terenie Gminy Świerczów oraz 
zwrócił uwagę, że na wysokości gimnazjum zapadła się kostka w chodniku i przed rozpoczęciem roku 
szkolnego należałoby to zrobić.
Wójt odpowiedział, że jeśli chodzi o ubytek w chodniku, to zajmiemy się tą sprawą natomiast o świetleniu 
więcej powie Pan Józef Białas. Pan Józef Białas poinformował, że na tą chwilę 70% oświetlenia gminnego 
jest wymieniona. Pozostały Dąbrowa, Osiek, Pieczyska i Zbica. Na przejściach dla pieszych będą inne barwy 
światła i tam będzie później wymieniane. Proszę zgłaszać uwagi co do kąta świecenia lamp, jeśli gdzieś 
należałoby coś poprawić.
Sołtys Świerczowa Zdzisław Idczak zwrócił uwagę na zarośnięty pas zieleni naprzeciwko Gminnego 
Ośrodka Kultury, przy posesjach Państwa Jędrzejewskich oraz Rozwadowskich i zaproponował żeby może 
porozumieć się ze Starostwem i ten problem rozwiązać.
Wójt odpowiedział, że to nie jest zadanie Powiatu czy nasze, tylko tych mieszkańców. Inni potrafią wykosić, 
a tutaj nie. Jeżeli chodzi o powiat, to jeśli akurat coś by tam robili, to wykoszą, ale specjalnie tam na pewno 
nie przyjadą.
Radny Arkadiusz Grzybek zwrócił uwagę, aby uprzątnąć śmieci wokół kontenera na cmentarzu w 
Świerczowie. Przedmiotowy kontener jest cały dziurawy i najlepiej byłoby go zwrócić.
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Sołtys Świerczowa Zdzisław Idczak zapytał o fundusz sołecki. Prosi o przypomnienie w jakim kierunku 
mamy iść, ponieważ trzeba uzasadnić ludziom te kwestie na zebraniach wiejskich. Wójt odpowiedział, że 
jest to bardzo trudna sprawa. Jeżeli chodzi o fundusz sołecki to w lipcu Pani Skarbnik wysłała do sołtysów 
wyliczenia kwot przysługujących na 2017 r.  Mimo to proszę o nie składanie wniosków na 2017 r. bo budżet 
gminy niestety tego nie udźwignie. Na lata 2017 do 2019 jest skumulowana spłata kredytów. W poprzedniej 
kadencji zostało zaciągniętych 10 kredytów, teraz przez dwa lata kadencji tylko dwa. Trzeba oszczędzać. 
Rozmawialiśmy z ekspertami o restrukturyzacji zadłużenia. Musi to nastąpić, gdyż nie ma drgnięcia w 
dochodach i nie wygenerujemy nowych. Została przeprowadzona dokładna analiza z każdą jednostką 
organizacyjną. Sprawdziliśmy koszty poszczególnych placówek i zwraca uwagę to, że płacimy bardzo dużo 
za prąd. Koszty utrzymania obiektów rosną.   W przyszłym roku nie będzie funduszu sołeckiego, ale co 
wcale nie oznacza, że nie będziemy nic robić na sołectwach. Sołtys Świerczowa Zdzisław Idczak zapytał 
czy w takim razie sołtysi mają robić zebrania wiejskie. Wójt odpowiedział, że zebrania można robić. 
Zwracam się tylko z prośbą o nie składanie wniosków dot. funduszu sołeckiego na 2017 r. Wójt 
poinformował również o problemach z projektem kościelnym, który realizowany miał być w ramach RPO 
WO 2014-2020. Niestety zmieniły się reguły w trakcie gry i nie ma teraz szans żeby zrobić to w grupie jak 
to wcześniej było planowane, że liderem będzie Starostwo w Namysłowie a gminy i parafie z powiatu jako 
partnerzy. Urząd marszałkowski zmienił maksymalną wartość projektu jaki może być złożony do 4 mln zł i 
ten nasz duży projekt będzie trzeba podzielić na kilka małych. Na koniec Sołtys Świerczowa zaprosił na 
dożynki gminne, które odbędą się 27 sierpnia 2016r. w Świerczowie.
Ad. 7 Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady zamknął obrady XIX sesji Rady Gminy w 
Świerczowie dziękując wszystkim za udział. Protokółował: Łukasz Gienieczko

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Adam Janas
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