
PROTOKÓŁ NR XXI/2016
Z SESJI RADY GMINY

z dnia 10 listopada 2016 r.

Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy w Świerczowie Adam Janas witając: Przewodniczący 
przywitał również gościa zaproszonego Panią Jadwigę Kulczycką – Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania – Stobrawski Zielony Szlak. 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 
zaproponował zmianę do porządku obrad polegającą na przesunięciu punktu 5 przed punktem 2 żeby nie 
zabierać czasu gościa zaproszonego. Innych zmian nie wniesiono. Porządek obrad wraz ze zmianą 
zawnioskowaną przez Przewodniczącego został przyjęty jednogłośnie. Porządek obrad sesji przedstawia się 
następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja o działalności stowarzyszenia LGD „Stobrawski Zielony Szlak”.

3. Interpelacje radnych.

4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.

6. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.

7. Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Świerczowie w sprawie „Programu współpracy 
Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2017”.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2017 rok,

b) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

c) stwierdzenia poprawności złożonego wniosku sołectwa Gola ponownie uchwalonego przez zebranie wiejskie 
w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017,

d) przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

e) zmiany w budżecie gminy w 2016 r.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 2 Informacja o działalności LGD Stobrawski Zielony Szlak. Głos zabrała Pani Jadwiga Kulczycka – Prezes 
Stowarzyszenia. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 3 Interpelacji nie zgłoszono.
Ad. 4 Protokół obrad XX sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz w BIP-ie.  Protokół obrad został 
przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5 Wójt przedstawił radnym treść zarządzeń. W okresie tym podjęte zostały zarządzenia od                 nr 
195/2016 do nr 208/2016.  Następnie Wójt poinformował o wydarzeniach mających miejsce w okresie między 
sesjami:

- 7 października w Dąbrowie odbyło się spotkanie radnych i sołtysów z nowożeńcami Agnieszką i Wojtkiem 
Janas,

- 8 października w Dąbrówce Dolnej odbyło się spotkanie z okazji 10 lecia Lokalnej Grupy Działania 
Stobrawski Zielony Szlak w którym w moim imieniu udział wziął Tadeusz Bezwerchny. Chciałbym 
nadmienić, że w latach 2006-2008 swoją siedzibę Stowarzyszenie miało w pałacu w Starościnie,

- 10 października wspólnie z Sekretarz Gminy wziąłem udział w uroczystościach przy pomniku Jana Pawła II 
w Świerczowie z okazji Dnia Papieskiego. Składam podziękowania uczniom i nauczycielom Publicznego 
Gimnazjum w Świerczowie za przygotowanie uroczystości,
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- 15 października w Dąbrowie odbyła się uroczystość związana z obchodami przez Panią Marię Morożko 
setnej rocznicy urodzin,

- 20 października – Komisja powołana przez Komendanta Powiatowego państwowej Straży Pożarnej w 
Namysłowie przeprowadziła wśród naszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przegląd operacyjno 
– techniczny, który wypadł bardzo dobrze. Wszystkie jednostki zakończyły przegląd z dodatnimi wynikami. 
Podsumowania dokona Komenda Powiatowa PSP Namysłów. Kieruję słowa podziękowania dla naszych 
strażaków za przygotowanie remiz i sprzętu do corocznego przeglądu,

- 29 października w Dąbrowie odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych, w którym udział wzięli delegaci z naszej Gminy. Chciałbym poinformować, że Prezesem został 
ponownie wybrany druh Henryk Seruga, Sekretarzem została Agnieszka Szewczyk z Dąbrowy, a członkami 
Zarządu Zdzisław Sitek z Biestrzykowic-Miodar i ksiądz Dziekan Krzysztof Szczeciński, który został 
Kapelanem Powiatowym Strażaków. Druh Damian Szymański ze Starościna został członkiem Komisji 
Rewizyjnej, druh Arkadiusz Grzybek ze Świerczowa delegatem na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego w 
Opolu. Przedstawicielem powiatu namysłowskiego do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego został druh 
Henryk Seruga;

- W dniu 24.10.2016 r. odbył się III przetarg na sprzedaż działki nr 260/6  o pow. 1.1600 obręb Świerczów. 
Nabywcą został Pan Grzegorz Błaszczyk, który za ww. działkę zaoferował 43430.00 zł netto. Akt notarialny 
jest uzgodniony na dzień 18.11.2016 r.

- W dniu 24.10.2016 r. odbył się II przetarg na sprzedaż działki nr 614  o pow. 1.1563 ha  obręb Dąbrowa.  
Przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku wpłaty wadium. Cena działki została obniżona z 37000.00 zł 
na 25000.00 zł netto, został ogłoszony III przetarg na dzień 12.12.2016 r.

- W dniu 24.10.2016 r. odbył się II przetarg na sprzedaż działki nr 284/2 o pow. 0.2000 ha  obręb Bąkowice. 
Przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku wpłaty wadium. Cena działki została obniżona z 7000.00 zł 
na 6000.00 zł netto, został ogłoszony III przetarg na dzień 12.12.2016 r.

- W dniu 24.10.2016 r. odbył się II  przetarg na sprzedaż działki nr 238 o pow. 0.2500 ha obręb Starościn. 
Przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku wpłaty wadium. Cena działki została obniżona z 25000.00 zł 
na 20000.00 zł netto, został ogłoszony III przetarg na dzień 12.12.2016 r.

- W dniu 04.10.2016 r. odbył się przetarg na sprzedaż działki nr 57/1 o pow. 6.4600 ha obręb Miodary. 
Przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku wpłaty wadium. Cena działki została obniżona z 744000.00 
zł netto na 380000.00 zł netto, został ogłoszony II przetarg na dzień 15.11.2016 r.
Ad. 6 Informację o analizie oświadczeń majątkowych przedstawił Przewodniczący. Informacja stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 7 Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Świerczowie w sprawie „Programu 
współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2017” przedstawił Pan Tadeusz Bezwerchny. Przedmiotowy protokół został 
przyjęty jednogłośnie i stanowi on załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 8

a) uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy 
Świerczów na 2017 rok omówił Wójt. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XXI/103/2016. Za przyjęciem 
głosowało 13 radnych. Jeden głos był wstrzymujący. Uchwała została przyjęta większością głosów,

b) uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę omówił Michał Hnat. Nie 
wniesiono uwag. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XXI/104/2016. Za przyjęciem głosowało 11 radnych. 
3 głosy były wstrzymujące. Uchwała została przyjęta większością głosów,
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c) uchwała w sprawie stwierdzenia poprawności złożonego wniosku sołectwa Gola ponownie uchwalonego 
przez zebranie wiejskie w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017. Radni 
zostali zapoznani z uchwałami: nr 336/2016 r. z dnia 28 września 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie negatywnej opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za 1 
półrocze 2016; nr 357/2016 r. z dnia 28 września 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie negatywnej opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Świerczów; 
nr 19/36/2016 r. z dnia 21 października 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 
sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XX/102/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 
2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Następnie głos zabrał Wójt, który mówił, że 
zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i moim nie będziemy realizować funduszu sołeckiego na 2017 r. ze 
względu na trudną sytuację finansową gminy, a nawet już nie przesadzając – dramatyczną. Jednak mimo, że 
umowa była inna, czyli, że nie składamy wniosków dot. funduszu sołeckiego na 2017 r. to i tak trzy wnioski 
wpłynęły. Wnioski z Goli, Wężowic i Zbicy. Dwa z nich (Wężowice i Zbica) były poprawne pod względem 
formalnym, natomiast przy wniosku z Goli brakowało uzasadnienia i w pierwszym etapie został on odrzucony. 
W dniu 12.10.2016 r. sołtys Goli przekazał ponownie uchwalony wniosek w sprawie przyznania środków z 
funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017 r. dla sołectwa Gola. W związku z powyższym i na podstawie art. 
5 ust. 10 ustawy o funduszu sołeckim to Rada Gminy stwierdza w takiej sytuacji poprawność takiego wniosku i 
stąd ta dzisiejsza uchwała. Jednak na etapie uchwalania budżetu, na mój wniosek, te trzy wnioski sołectw będą 
odrzucone, czyli po prostu nie wpisane do budżetu ze względu właśnie na trudną sytuację finansową gminy, 
która może doprowadzić do wprowadzenia programu naprawczego.  A wymogi wobec samorządu 
realizującego program naprawczy wyglądają następująco: nie może podejmować nowych inwestycji 
finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych; nie może udzielać pomocy 
finansowej innym JST;nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek; nie może ponosić wydatków na 
promocję oraz nie może realizować funduszu sołeckiego. A jeśli nie uda nam się uchwalić budżetu na przyszły 
rok, to taki program naprawczy będzie musiał być wprowadzony. A obciążenia związane z funduszem 
sołeckim nie pomagają ku temu. Będziemy realizować np. remonty dróg, ale nie jako fundusz sołecki, bo będę 
niewiarygodny wobec RIO, gdyż RIO zostało poinformowane o tym, że tego funduszu w 2017 r. nie będzie. 
Wójt przedstawił również, co te trzy poszczególne sołectwa zawarły w swoich wnioskach dot. funduszu 
sołeckiego i ile osób uczestniczyło w zebraniach wiejskich. Wójt zwrócił również uwagę, że radna Edyta 
Więckowska, co wynika z protokołów zebrań w Goli i Wężowicach, w których uczestniczyła, nic nie 
informowała o trudnej sytuacji finansowej, a także o tym, aby tych wniosków nie składać. Fundusz sołecki 
Wężowic to 9000 zł, a dochody podatkowe tego sołectwa to 11000 zł. A gmina przecież płaci za oświetlenie 
uliczne, utrzymanie świetlicy gdzie koszt prądu to 3200 zł za okres od stycznia do końca sierpnia 2016 r. 
Wnioskuję o przyjęcie tej uchwały i wniosku, ale Rada Gminy na pewno na etapie budżetu odrzuci te wnioski. 
Mówię to wszystko z wielką goryczą. Ja jestem sprawcą tej sytuacji? Ja nabrałem tyle kredytów? Tak, było 
dużo inwestycji, ale teraz nie można żadnego ruchu wykonać. RIO negatywnie oceniło sprawozdanie z 
wykonania budżetu za I półrocze 2016 r., RIO uchyliło również uchwałę dot. WPF oraz negatywnie 
zaopiniowało zaciągnięcie kredytu na remont drogi w Biestrzykowicach. Niestety nie stać nas dzisiaj na 
prezenty. Wszędzie oszczędzamy, a inni będą rozrzutni. Chciałbym usłyszeć wypowiedź radnej Edyty 
Więckowskiej, żeby się do tego odniosła, że nie poinformowała o tym co ustaliliśmy. Drogi, rowy rozumiem, 
ale nigdy nie zgodzę się na hydronetki, węże czy projektory w obecnej sytuacji. Po prostu nie stać nas na to. 
Jak Państwo sobie to wyobrażacie? Próbujemy sprzedawać mienie, ale mienie się źle sprzedaje w dzisiejszych 
czasach. Jednak trochę się udało. Na pewno więcej niż w latach poprzednich. Ta nasza bieda musi być 
rozłożona, chyba, że ktoś celowo chce doprowadzić do programu naprawczego. Nie lekceważcie tego 
wszystkiego, bo to już przechodzi kres mojej wytrzymałości. Następnie głos zabrała radna Edyta Więckowska, 
która powiedziała, że uczestniczyła w zebraniach, które zorganizowali mieszkańcy. Są przeznaczone pieniądze 
dla sołectwa. Wójt chce dla gminy, a ja chcę dla sołectwa. Nie mamy wygórowanych zadań. I była wola 
mieszkańców, żeby ten fundusz doszedł do skutku. Jesteśmy małą miejscowością i trudno cos zrobić, a nasza 
świetlica ma ogrzewanie na prąd, odbywają się tam spotkania zespołu „Echo”, który na świetlicy trenuje. 
Mieszkańcy mnie wybrali na radną i ja chciałabym coś dla nich zrobić. Radny Grzegorz Paduch stwierdził, że 
nie była podjęta uchwała, która znosi fundusz sołecki w Gminie Świerczów na 2017 r. Gdyby tak było, to nie 
było by dzisiejszego tematu. Zastępca Przewodniczącego Andrzej Hrycyszyn powiedział, że jakoś wszyscy 
potrafili zrozumieć tą sytuację i nie składać wniosków, a te trzy wioski się wyłamały. Radny Grzegorz Paduch 
stwierdził, żę w takim razie trzeba było zrobić głosowanie – albo przystępujemy do funduszu sołeckiego albo 
nie. Wójt odpowiedział, że uchwałę dot. funduszu sołeckiego na przyszły rok podejmuje się do końca marca i 
wtedy ja bardzo chciałem, żeby ten fundusz sołecki był. Radny Roman Żołnowski zapytał, czy te zadania, które 
zostały zawarte w tych wnioskach w ogóle musiały wejść do funduszu sołeckiego. Gmina i tak to realizuje 
(drogi, podcinka drzew, rowy). Można to było np. drzewa załatwić systemem gospodarczym. To nie jest w 
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porządku. Umówiliśmy się, że nie ruszamy funduszu to nie ruszamy. Radny Robert Łukawski powiedział, że 
też wytłumaczono ludziom, że trzeba pasa zacisnąć. Ale również jeśli nie ma funduszu sołeckiego, to nie 
znaczy, że nie będzie nic robione Sołtys Paweł Rudek stwierdził, że w dokumentach przekazanych radnym i 
sołtysom dot. przedmiotowej uchwały nie ma kompletu – brakuje 10 strony. Wójt odpowiedział, że nie ma to 
znaczenia gdyż ta 10 strona to była lista obecności, a najważniejsze treści, żeby każdy mógł się z nimi 
zapoznać, były udostępnione. Natomiast komplet tej dokumentacji znajduje się biurze Rady Gminy. 
Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XXI/105/2016. Za przyjęciem głosowało 12 radnych. 2 głosy były 
wstrzymujące. Uchwała została przyjęta większością głosów,

d) uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 omówił Tadeusz Bezwerchny Nie 
wniesiono uwag. Przewodniczący przedstawił uchwałę nr XXI/106/2016. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

e) uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2016 r. została omówiona na posiedzeniu komisji 
budżetowej. Nie wniesiono uwag. Przewodniczący przedstawił uchwałę                       nr XXI/107/2016. Za 
przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 9 Pan Józef Białas poinformował, że 18 listopada odbędzie się Walne Zebranie Gminnej Spółki Wodnej. 
Sołtys Paweł Rudek stwierdził, że jest pod wrażeniem, że mój wniosek został włączony do sesji. Mogliśmy 
podjąć uchwałę i nie byłoby sprawy. Jeżeli chodzi o dżentelmeńską umowę, to ja tego nie przyjmuję, bo to nie 
są moje pieniądze. A sołtysi, ci co nie złożyli wniosków powinni wyłożyć swoje pieniądze na ten fundusz 
sołecki. Radny Roman Żołnowski zwrócił uwagę, że uchwałę w sprawie funduszu sołeckiego podejmuje się w 
marcu, natomiast pierwszą negatywną opinię z RIO, która była w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu 
za 2015 r. otrzymaliśmy w czerwcu. A dopiero niedawno były kolejne negatywne opinie wspomniane 
wcześniej. I stąd tez taka sytuacja. W marcu jeszcze nie wiedzieliśmy, że może być aż tak źle.
Ad. 10 Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący 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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