
PROTOKÓŁ NR XX/2016
Z SESJI RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

z dnia 29 września 2016 r.

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 – Wicestarostę Namysłowskiego,
- Pana Cezarego Zająca – Radnego Powiatu Namysłowskiego
- kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i dyrektorów placówek oświatowych oraz wszystkich 
sołtysów i radnych. Przewodniczący przywitał również gościa zaproszonego Pana Edmunda Podeszwę – 
właściciela firmy „Agromund” Następnie głos zabrał Wójt Gminy dziękując Panu Edmundowi Podeszwie za 
dłogoletnią współpracę z Gminą Świerczów na wielu płaszczyznach. Podziękował również za wielokrotne 
wsparcie finansowe przez firmę „Agromund” wielu inicjatyw i imprez organizowanych na terenie Gminy 
Świerczów. Wójt wraz Przewodniczącym wręczyli również Panu Edmundowi Podeszwie specjalnie na tą 
okazję przygotowane pamiątkowe podziękowania oraz bukiet kwiatów. Następnie głos zabrał Pan Edmund, 
który podziękował za pamięć i docenienie jego działalności. Dodał również, że współpraca z Wójtem i Gminą 
Świerczów zawsze układała mu się bardzo dobrze, dlatego też zawsze stara się w miarę swoich możliwości 
wspierać finansowo różne inicjatywy. Opowiedział również, o strategii swojej firmy dot. udzielanego wsparcia 
oraz o tym, że ten rok był bardzo miły gdyż firma „Agromund” została doceniona przez wiele gremiów 
konkursowych i otrzymała wiele wyróżnień. Na zakończenie Pan Edmund obiecał, że nadal będzie aktywny w 
naszym lokalnym życiu społecznym oraz wyraził nadzieję, że współpraca z Gminą Świerczów będzie jeszcze 
lepasza. Po tej krótkiej uroczystości Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, że w 
obradach sesji uczestniczy 13 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. Wójt zwrócił się z 
wnioskiem o zmianę porządku obrad sesji. W związku z tym, że zarządzeń Wójta nie można zmienić 
uchwałami Rady Gminy zwracam się z wnioskiem o wykreślenie z porządku obrad projektów uchwał od nr 6 i) 
do nr 6 o) włącznie. Innych zmian nie wniesiono. Porządek obrad wraz ze zmianą zawnioskowaną przez Wójta 
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. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerczów oraz informacja o 
stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Klucz do 
kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą 
Świerczów, Gminą Wilków, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój,

b) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „JUNIORSPORT” o wartości 8 400,00 zł w ramach programu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki,

c) przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Świerczów”,

d) zmiany uchwały nr XXIX/248/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 
warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów (Dz.U. Województwa 
Opolskiego z 2014 r. poz. 656),

e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ochrona, promocja i 
rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna”,
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f) zmiany uchwały nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie 
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso,

g) zmiany uchwały nr XXV/183/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 22 maja 2009 roku w prawie: 
zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu,

h) zmiany uchwały Nr VII/44/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 maja 2011 w sprawie zmiany 
uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 marca 2011 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,

p) zmian w budżecie gminy w 2016 r.

q) zmian w wieloletniej prognozie finansowej

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 2 Interpelacji nie zgłoszono.
Ad. 3 Protokół obrad XIX 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 172/2016 z 
dnia 26 sierpnia 2016 roku do nr 194/2016 z dnia 28 września 2016 roku.  Następnie Wójt poinformował o 
wydarzeniach mających miejsce w okresie między sesjami:

- 27 sierpnia – w Świerczowie odbyły się Gminne Dożynki. W tym miejscu chciałbym w imieniu własnym i 
władz samorządowych podziękować mieszkańcom Świerczowa za zaangażowanie i współorganizację imprezy. 
Nadmienię tylko, że tak licznej publiczności podczas naszych dożynek jeszcze nie było;

- 3 września – w Bąkowicach odbyła się Biesiada Dożynkowa zorganizowana przez Sołtysa i Radę Sołecką. Na 
ręce Pana Sołtysa i Radnych składam podziękowania za cenną inicjatywę, która integruje nasze lokalne 
środowiska;

- 4 września – korona dożynkowa ze Świerczowa uczestniczy w konkursie koron dożynkowych podczas 
Wojewódzkich dożynek, które odbyły się w Ujeździe;

- 11 września – w Starościnie odbył się Festyn Dożynkowy dla mieszkańców sołectwa. Panu Sołtysowi, 
Radnemu i Radzie Sołeckiej dziękuję za organizację imprezy integracyjnej;

- 17 września – 9 osobowa grupa z Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Biestrzykowic uczestniczyła w 
III Olimpiadzie Sportowej seniorów, która odbyła się w Namysłowie. Gratuluję uczestnikom podjęcia wysiłku 
by doskonalić swoją sprawność w myśl hasła olimpiady „Żeby długo żyć – trzeba sprawnym być”;

- 17 września – wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy, Sekretarz Gminy, dyrektorami instytucji kultury, 
radną i sołtysami z Goli i Wężowic uczestniczyliśmy  w uroczystości 10-lecia zespołu „Echo” Gola – 
Wężowice, która odbyła się w świetlicy wiejskiej w Wężowicach. W tym miejscu chciałbym serdecznie 
podziękować obecnym członkiniom zespołu za wspaniałe przyjęcie, pouczającą historię tradycji śpiewaczych 
na terenie Gminy Świerczów w formie pisanej i śpiewanej. Na ręce kierownika zespołu pani Teresie Opala 
składam gratulację i życzę dalszych sukcesów i spełnienia marzeń w postaci wydania płyty;

- 21 września – na Orliku w Bąkowicach odbyły się Igrzyska Przedszkolaków, w którym udział wzięło 3 grupy 
przedszkolaków ze Świerczowa i jedna grupa z Mąkoszyc;

- 26 września – wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy, Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, 
Dyrektorem GOK, radną Edytą Więckowską i Sołtysem Pawłem Rudek uczestniczyliśmy w doniosłej 
uroczystości, jaką są Diamentowe Gody Państwa Anny i Wacława  Bednarz z Goli W tym momencie do obrad 
dołączył Radny Roman Żołnowski i liczba radnych od tej pory wynosiła 14.
Ad. 5 Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerczów oraz informacja o 
stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 omawiane były na wspólnym 
posiedzeniu komisji rady Gminy w Świerczowie. Nie wniesiono uwag podczas komisji i sesji.
Ad. 6
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a) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji 
Projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” pomiędzy Gminą 
Namysłów a Gminą Świerczów, Gminą Wilków, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój omówiona została na 
wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w Świerczowie. Nie wniesiono uwag. Przewodniczący 
przedstawił uchwałę nr XX/93/2016. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie.

b) uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „JUNIORSPORT” o wartości 8 400,00 zł w 
ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki, omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 
Gminy w Świerczowie. Nie wniesiono uwag. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XX/94/2016. Za 
przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

c) uchwała w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 
Świerczów”, omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w Świerczowie. Nie wniesiono 
uwag. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XX/95/2016. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie.

d) uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/248/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 
r. w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów (Dz.U. 
Województwa Opolskiego z 2014 r. poz. 656) omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 
Gminy w Świerczowie. Nie wniesiono uwag. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XX/96/2016. Za 
przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

e) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. 
„Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i 
Rekreacji – część północna” omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w Świerczowie. 
Nie wniesiono uwag. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XX/97/2016. Za przyjęciem głosowało 14 
radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

f) uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 
roku 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 w Świerczowie. Nie wniesiono uwag. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XX/98/2016. Za 
przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

g) uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/183/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 22 maja 2009 
roku w prawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu 
omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w Świerczowie. Nie wniesiono uwag. 
Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XX/99/2016. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała została 
przyjęta jednogłośnie.

h) uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 maja 2011 w 
sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 marca 2011 w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w Świerczowie. Nie wniesiono 
uwag. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XX/100/2016. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie.

p) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r. omówiona została na wspólnym posiedzeniu komisji 
Rady Gminy w Świerczowie. Nie wniesiono uwag. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XX/101/2016. Za 
przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
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q) uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej omówiona została na wspólnym posiedzeniu 
komisji Rady Gminy w Świerczowie. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XX/102/2016. Za przyjęciem 
głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Po bloku uchwał z powodu pilnego wyjazdu 
sesję opuścił Przewodniczący Rady Gminy Adam Janas przekazując dalsze prowadzenie sesji Zastępcy 
Przewodniczącego Panu Andrzejowi Hrycyszynowi.
Ad. 7 Radna Maria Kujawa zwróciła uwagę na kwestie wymiany oświetlenia w naszej gminie. Lampa przy 
przejściu dla pieszych nie świeci i miał ktoś przejść po terenie i sprawdzić kąty nachylenia lamp. Józef Białas 
odpowiedział, że jeżeli chodzi o nieświecącą lampę to jest ona na słupie nr 106 i ta awaria jest już zgłoszona i 
będzie naprawiona. A jeżeli chodzi o kąty świecenia to mieliśmy tylko jedno zgłoszenie w tej sprawie z Goli i 
tam to zostanie poprawione. natomiast był czas na zgłaszanie złego nachylenia lamp i nikt więcej nic nie zgłosił 
więc na razie reszta lamp pozostanie bez zmian. Wójt dodał, że jeśli są jeszcze jakieś uwagi co do nowych lamp 
to proszę po sesji podejść do Pana Józefa Białasa i to zgłosić. Wtedy spróbujemy cos temu zaradzić. Radna 
Maria Kujawa zapytała również czy są jeszcze jakieś pieniądze na naprawę dróg gdyż na ul. Głównej i w stronę 
Kuźnicy w Dąbrowie są duże ubytki. Wójt odpowiedział, że to są drogi powiatowe, nie nasze i trzeba to zgłosić 
do Starostwa. Radna Grażyna Więckowska zgłosiła, że koło kaplicy w Goli jest wyrwa w drodze, a także że są 
ubytki w drodze z Goli do Wężowic. Sołtys Świerczowa Pan Zdzisław Idczak podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji tegorocznych dożynek. Radna Małgorzata Grodecka zapytała czy wiadomo jest 
kiedy będzie remont drogi w Miodarach. Radny Robert Łukawski zwrócił uwagę, żeby ucząc się na błędach 
zadbać o to aby w przyszłym roku na dożynkach było odpowiednie zabezpieczenie prądu i nie było takiej 
sytuacji jak w tym roku. Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o ubytki na naszych drogach gminnych to 
postaramy się zakupić jeszcze trochę masy na zimno i te najpilniejsze dziury załatać. Jeżeli chodzi o drogę na 
Miodary to Pan Wicestarosta Krzysztof Żołnowski tego pilnuje, ale szczegółów nie znam. Najprawdopodobniej 
projekt ten będzie składany w przyszłym roku do tzw. schetynówek. Natomiast jeżeli chodzi o prąd podczas 
dożynek to wyciągnęliśmy wnioski i w przyszłym roku się zabezpieczymy odpowiednio.
Ad. 8 Zamknięcie obrad sesji. Zastępca Przewodniczącego Rady zamknął obrady XX sesji Rady Gminy w 
Świerczowie dziękując wszystkim za udział. Protokółował: Łukasz Gienieczko

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Janas
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