
P R O T O K Ó Ł   nr  II /2014 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  8 grudnia 2014 r. 

 

 
Otwarcia obrad drugiej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 8 grudnia 2014r. dokonał o godz. 
15:30 Przewodniczący Rady Gminy Joachim Morcinek. 
Na wstępie stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 15 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co 
stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 
 
Po otwarciu obrad  przywitał zebranych radnych, sołtysów, Wójta Gminy Krzysztofa Ficoń, 
Zastępcę Wójta Stanisława Wróbel, obecnych na sesji pracowników Urzędu i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych, Przewodniczącą Rady Powiatu Danutę Wróbel oraz  
Mec. Łukasza AmbroŜego.  
Z ramienia Urzędu w sesji uczestniczyli Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka, 
Sekretarz Gminy Barbara Gawlik oraz inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Katarzyna 
Mazurkiewicz. 
 
 
Ad. 2. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, Ŝe dalszy porządek sesji przedstawia 
się następująco: 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz złoŜenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę 
porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  28 listopada 2014 r. 

4. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o podejmowanych działaniach w okresie 
międzysesyjnym. 

5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014 r. 

2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

3) w sprawie powołania Komisji  Rewizyjnej oraz wyboru przewodniczącego, 

4) w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy, 

5) w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierŜawy, 

6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy. 

6. Interpelacje i wnioski radnych. 

7. Dyskusja i wolne wnioski. 

8. Zakończenie obrad. 

 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie 
zmiany przedstawionego porządku obrad ? 
 
Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.  
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według 
przedstawionego porządku obrad. 
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Ad. 3.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół 
z pierwszej sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2014r. Następnie zwrócił się z zapytaniem 
czy są uwagi do tego protokołu? 
 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy w celu przyjęcia protokołu, zgodnie z § 29 statutu Gminy, 
przeprowadził głosowanie. 
  
Za przyjęciem protokołu nr II/2014  opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15-tu 
obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe protokół nr II/2014 z sesji Rady Gminy  
z dnia  28 listopada 2014 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 4. 
 
Wójt Gminy poinformował radnych, Ŝe w okresie od 14 listopada do 8 grudnia 2014r. 
podejmował m.in. następujące działania: 

• w dniu 16 listopada br. przeprowadzane były wybory samorządowe, 

• w dniu 17 listopada br. podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego na dofinansowanie doposaŜenia centrum fitness-u w Bierawie, 
Dziergowicach i Ortowicach, 

• w dniu 19 listopada br. uczestniczył w dniu seniora  w Bierawie, 

• w dniu 20 listopada br. brał udział w pogrzebie Pana Trefona - ojca wójta gminy 
Pawłowiczki, 

• w dniu 25 listopada br. uczestniczył w jubileuszu 93 rocznicy urodzin Pani Hildegardy 
Piszczek. 
Tego samego dnia miało równieŜ miejsce podpisanie  umowy  w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Opolskiego na dofinansowanie zakupu wyposaŜenia do 
Domu Kultury w Dziergowicach, 

• w dniu 27 listopada br. brał udział w jubileuszu Państwa Gasek z Brzeziec, a w 
godzinach popołudniowych w finale „Tygodnia Regionalnego” w Publicznym 
Gimnazjum w Bierawie, 

• w dniu 28 listopada br. uczestniczył w pierwszej sesji nowej kadencji Rady Gminy 
Bierawa na lata 2014-2018, 

• w dniu 29 listopada br. brał udział w jubileuszu  25-lecia powstania Zespołu 
Śpiewaczego „Solerzanki” oraz 25 lat powstania Koła DFK w Solarni. Uroczystość 
miała miejsce w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej w Solarni, 

• w dniu 1 grudnia 2014r.  miało miejsce wyłoŜenie projektu zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego i dyskusja publiczna nad powiększeniem obszaru 
wydobywczego w sołectwie Lubieszów o ok. 10 hektarów, 

• w dniu 3 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie w terenie w sprawie ulicy Wodnej  
w Dziergowicach. Poinformował dodatkowo, Ŝe w dniu jutrzejszym ma odbyć się 
kolejne spotkanie w sprawie tej drogi. 

Tego samego dnia odbyło się równieŜ spotkanie z Prezesami Ludowych Zespołów 
Sportowych z terenu Gminy Bierawa w celu omówienia działań na rok 2015, 
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• w dniu 5 grudnia br. spotkał się z zastępcą Komendanta Powiatowego Policji Panem 
Smoleniem. W tym teŜ dniu uczestniczył w spotkaniu adwentowo – wigilijnym dla 
seniorów w Bierawie, 

• w dniu 6 grudnia br. brał udział w spotkaniu podsumowującym rundę jesienną  
w rozgrywkach piłki noŜnej „Odrzanki” Dziergowice. 

 
W tym miejscu Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącej Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego Danucie Wróbel. 

 
D. Wróbel – skierowała do radnych słowa podziękowania za zaufanie jakim została obdarzona 
w wyborach do Rady Powiatu. Poinformowała równieŜ, Ŝe drugim radnym  
do Rady Powiatu z terenu Gminy Bierawa  został wybrany Pan Henryk Chromik.  
Na ostatniej sesji Rada Powiatu dokonała juŜ podziału funkcji. Jej osoba została wybrana 
Przewodniczącą Rady Powiatu. Zastępcami są Pan Henryk Chromik (PO) i Pan Mankiewicz 
(SLD). Rada Powiatu liczy 21 radnych. Siedmiu radnych przynaleŜy do Platformy 
Obywatelskiej, sześciu do Mniejszości  Niemieckiej, czterech do Prawa i Sprawiedliwości, 
dwóch do Komitetu Wyborczego Wantuły i dwóch do SLD. 
Na 21 radnych, 12 radnych jest nowych, a 9-ciu zostało z poprzedniej kadencji.  
Na następnej sesji, która odbędzie się 16 grudnia br., zostaną powołane komisje i wyłonieni 
przewodniczący. 

 
Przewodniczący Rady Gminy – skierował do Przewodniczącej Rady Powiatu słowa gratulacji 
z okazji wyboru, Ŝycząc jednocześnie  dalszej owocnej współpracy pomiędzy Gminą Bierawa  
i Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim. 

 
 
 
 

Ad. 5.1 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr II/4/2014 w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie gminy na 2014 r. Wyjaśniła, Ŝe proponowana zmiana dotyczy wprowadzenia 
do budŜetu środków unijnych otrzymanych przez Gminę na budowę kanalizacji sanitarnej  
w Solarni i części Dziergowic. Środki te zaplanowano przeznaczyć na spłatę poŜyczki 
zaciągniętej na ten cel w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady poddał odczytany projekt uchwały nr II/4/2014 w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie gminy na 2014 r. – pod głosowanie radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe uchwała nr II/4/2014 w sprawie dokonania zmian  
w budŜecie gminy na 2014 r. została przyjęta jednogłośnie. 
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Ad. 5.2. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr II/5/2014 o zmianie uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Wyjaśniła, Ŝe zmiany  
w przedmiotowej uchwale wynikają z dokonanych zmian w budŜecie gminy, między innymi ze 
zwiększenia dochodów i rozchodów na spłatę długoterminowej poŜyczki. Wielkości te zostały 
uwzględnione w załączniku do odczytanej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr II/5/2014 o zmianie 
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – pod głosowanie radnych. 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15 obecnych na sali 
obrad, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe uchwała nr II/5/2014 o zmianie uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – została podjęta jednogłośnie. 
 

 

Ad. 5.3. 
 
W pierwszej kolejności Rada Gminy przystąpiła do wyboru przewodniczącego komisji 
rewizyjnej.  Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur na tę 
funkcję. 
 
Radny M. Matuszek - zgłosił propozycję radnego Piotra Szewerdy, który wyraził na to zgodę. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. W związku z brakiem innych zgłoszeń Przewodniczący Rady 
Gminy zaproponował przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów. 
 
Za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego komisji rewizyjnej opowiedziało się  
w głosowaniu 15 radnych – jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe kandydat na przewodniczącego komisji nie 
moŜe brać udziału w głosowaniu. Następnie poddał kandydaturę radnego Piotra Szewerdy  
pod głosowanie radnych. 
 
Za wyborem radnego Piotra Szewerdy na przewodniczącego komisji rewizyjnej opowiedziało 
się 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe radny Piotr  Szewerda został wybrany na 
przewodniczącego komisji rewizyjnej. 
 
W tym miejscu głos zabrał radny Piotr Szewerda, który podziękował radnym za zaufanie  
i wybór jego osoby na przewodniczącego komisji rewizyjnej. 
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W następnej kolejności przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu komisji rewizyjnej.  
 
Radny M. Matuszek – zaproponował do składu komisji rewizyjnej następujących radnych: 
 
1) Romualda Skotarczyk        - kandydat wyraził na to zgodę 
2) Sebastiana Czogała            - kandydat wyraził na to zgodę 
3) Łukasza Przybyłowskiego - kandydat wyraził na to zgodę 
4) Marka Permus              - kandydat wyraził na to zgodę. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie 
zamknięcia listy kandydatów. 
Za zamknięciem listy kandydatów do komisji rewizyjnej opowiedzieli się wszyscy radni obecni 
na posiedzeniu – jednogłośnie 15 głosami „za”. 
 
W następnej kolejności Przewodniczący Rady przeprowadził odrębne głosowania nad 
zgłoszonymi kandydatami do komisji rewizyjnej. Poinformował jednocześnie, Ŝe kandydat nie 
moŜe brać udziału w głosowaniu, które będzie jego dotyczyć. 
 
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Poszczególni kandydaci nie brali udziału  
w głosowaniu, które ich dotyczyło.  Wszyscy zgłoszeni kandydaci  do komisji rewizyjnej, tj.  
 

1) Romuald Skotarczyk 
2) Sebastian Czogała 
3) Łukasz Przybyłowski 
4) Marek Permus 
 

- uzyskali w głosowaniu 14 głosów „za” na 14 moŜliwych do uzyskania. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Następnie,  Przewodniczący Rady Gminy odczytał sporządzoną na podstawie wyników 
glosowania - uchwałę nr II/6/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru 
przewodniczącego Komisji, która stanowi odrębny dokument. 
 
W związku z uwagą zgłoszoną przez radnego Zbigniewa śmuda dotyczącą konieczności 
ponownego przegłosowania jako całości odczytanej uchwały, Przewodniczący Rady Gminy 
poddał odczytaną uchwałę nr II/6/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru 
przewodniczącego Komisji – pod głosowanie radnych.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania, Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe uchwała  
nr II/6/2014 została podjęta większością głosów, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących. 
 
 
 
Ad. 5. 4. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji ds. budŜetu  
i rozwoju gospodarczego. 
 
Radny S. Czogała – zaproponował do komisji ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
następujących radnych: 
1) Romualda Skotarczyk - który wyraził na to zgodę 
2) Mariusza Matuszek     - który wyraził na to zgodę 
3) Danutę Szczygieł        - która wyraziła na to zgodę 
4) Violettę Klimanek      - która wyraziła na to zgodę 
5) Zbigniewa śmuda       - który wyraził na to zgodę 
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Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie 
zamknięcia listy kandydatów. 
Za zamknięciem listy kandydatów do komisji ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego  
opowiedzieli się wszyscy radni obecni na posiedzeniu – jednogłośnie 15 głosami „za”. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe kandydat nie moŜe brać udziału w głosowaniu, które 
będzie jego dotyczyć, a następnie przeprowadził odrębne głosowania nad zgłoszonymi 
kandydatami do tejŜe komisji. 
 
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Poszczególni kandydaci nie brali udziału  
w głosowaniu, które ich dotyczyło.  Wszyscy zgłoszeni kandydaci  do komisji ds. budŜetu 
 i rozwoju gospodarczego, tj.  
 

1) Romuald Skotarczyk 
2) Mariusz Matuszek 
3) Danuta Szczygieł 
4) Violetta Klimanek 
5) Zbigniew śmuda 

 

- uzyskali w głosowaniu 14 głosów „za” na 14 moŜliwych do uzyskania. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji ds. oświaty, 
kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu. 
 
Radny M. Matuszek – zaproponował do komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu następujących radnych : 
 

1) Jolantę Szewerda   - kandydatka wyraziła na to zgodę 
2) Violettę Klimanek - kandydatka wyraziła na to zgodę  
3) Danutę Szczygieł   - kandydatka wyraziła na to zgodę 
4) Czesława Kudzia   - kandydat wyraził na to zgodę 
5) Waldemara Plutta  - kandydat wyraził na to zgodę 

 
Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie 
zamknięcia listy kandydatów. 
Za zamknięciem listy kandydatów do komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu - opowiedzieli się wszyscy radni obecni na posiedzeniu – jednogłośnie  
15 głosami „za”. 
 
Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie odrębnych głosowań nad zgłoszonymi 
kandydatami do tejŜe komisji. Poinformował jednocześnie, Ŝe kandydat nie moŜe brać udziału 
w głosowaniu, które będzie jego dotyczyć. 
 
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Poszczególni kandydaci nie brali udziału  
w głosowaniu, które ich dotyczyło.  Wszyscy zgłoszeni kandydaci  do komisji ds. oświaty, 
kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu, tj.   
 

1) Jolanta Szewerda   
2) Violetta Klimanek  
3) Danuta Szczygieł   
4) Czesław Kudzia   
5) Waldemar Plutta   
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- uzyskali w głosowaniu 14 głosów „za” na 14 moŜliwych do uzyskania. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji ds. 
porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska. 
 
Radny Cz. Kudzia – zgłosił do wymienionej komisji następujących kandydatów: 

1) Piotra Musioł          - który wyraził na to zgodę 
2) Waldemara Plutta   - który wyraził na to zgodę 
3) Sebastiana Czogała  - który wyraził na to zgodę 
4) Łukasza Przybyłowskiego – który wyraził na to zgodę 
5) Piotra Sroka   - który nie wyraził zgody 

 
Radny Cz. Kudzia – zaproponował do składu komisji radnego Zbigniewa śmuda.  
 
W tym miejscu głos zabrał radny Z. śmuda, który zauwaŜył, iŜ kaŜdy radny powinien 
pracować w jakieś komisji Rady. Trochę źle się stało, Ŝe brakło miejsca dla radnego Sroki  
w tych komisjach w których wyraŜał chęć pracy.  
 
Przewodniczący Rady – kaŜdy radny ma moŜliwość pracowania w komisji, moŜe akurat nie  
w tej komisji w której wyraŜał chęć. Ze względu na ograniczenia liczebne komisji nie wszyscy 
radni mogą pracować w tych komisach do których wyraŜali chęć pracy. Skoro radny Sroka nie 
wyraził zgody na pracę w komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska, to zaproponowana została w to miejsce inna osoba.   
 
Radny P. Sroka – cyt. „to nie jest tak, Ŝe Ja nie chcę pracować w Ŝadnej komisji. Ja mam inną 
definicję jakości pracy”. Uzasadniając stwierdził, iŜ Jego osoba ze względu na przygotowanie 
merytoryczne ma pewne kwalifikacje, predyspozycje zawodowe do pracy w komisji 
oświatowej, czy teŜ komisji budŜetowej, gdzie pracował przez ostatnie 4 lata. Skoro jednak to 
doświadczenie nie było kryterium do wskazania  Jego osoby do pracy w tych komisjach,  
w których chciał pracować, to szkoda Ŝeby był członkiem komisji, na której się nie zna, gdyŜ 
byłby tam osobą zbędną.  Skoro Ŝadna przedstawiona argumentacja nie przekonała Państwa 
radnych, stąd decyzja o nie wyraŜeniu zgody na pracę w tej komisji.  
Poinformował, iŜ  zwróci się do biura rady o przekazywanie mu informacji o pracach 
wszystkich komisji. Jako radny nie sformalizowany w Ŝadnej komisji będzie uczestniczyć  
w pracach wszystkich komisji Rady, na których z pewnością będzie zabierał równieŜ głos.   
 
Przewodniczący Rady - radni byli zdania Ŝeby  dokonać pewnych zmian w komisjach, 
wprowadzić do komisji ludzi młodych. Przykrym zatem jest to, Ŝe radny Sroka w ten sposób 
odbiera te ustalenia, które zostały dokonane przez większość radnych 
 
Radny P. Sroka – kwestia ta była dyskutowana na spotkaniu radnych, gdzie poddano pod 
rozwagę to, czy w komisjach mają być tylko osoby młode, czy starsze mające doświadczenie  
w takiej pracy. Cyt. „Ale jak widać mamy inną definicję jakości pracy. Państwo macie taką,  
Ja inną. RóŜnimy się. Ja swoją osobę oddaję do pracy merytorycznej, we wszystkich komisjach 
na pewno będę uczestniczyć”. 
 
 
Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie odrębnych głosowań nad zgłoszonymi 
kandydatami do komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony 
środowiska. Poinformował jednocześnie, Ŝe kandydat nie moŜe brać udziału w głosowaniu, 
które będzie  jego dotyczyć. 
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W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Poszczególni kandydaci nie brali udziału  
w głosowaniu, które ich dotyczyło.  Wszyscy zgłoszeni kandydaci  do komisji ds. porządku 
publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska, tj.   
 

1) Piotr Musioł   
2) Waldemar Plutta   
3) Sebastian Czogała  
4) Łukasz Przybyłowski 
5) Zbigniew śmuda 

 

- uzyskali w głosowaniu 14 głosów „za” na 14 moŜliwych do uzyskania. Głosów przeciwnych, 
ani wstrzymujących nie było. 
 
Następnie,  Przewodniczący Rady Gminy odczytał sporządzoną na podstawie wyników 
glosowania - uchwałę nr II/7/2014 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji rady 
gminy, która stanowi odrębny dokument. 
 
W związku z uwagą zgłoszoną przez radnego Zbigniewa śmuda dotyczącą konieczności 
ponownego przegłosowania jako całości odczytanej uchwały, Przewodniczący Rady Gminy 
poddał odczytaną uchwałę nr II/7/2014 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji rady 
gminy – pod głosowanie radnych.  
Uchwała została podjęta większością głosów. Nikt z radnych nie był przeciwny, a jeden radny 
wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe uchwała nr II/7/2014 w sprawie ustalenia składów 
osobowych komisji rady gminy – została podjęta. 
 
 
 

Ad. 5.5. 
 
K. Mazurkiewicz – przedstawiła radnym projekt uchwały nr II/8/2014 w sprawie wyraŜenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały ? 
 
Radny R. Skotarczyk  - zwrócił się o wyjaśnienie dlaczego tej działki nie ma w wykazie 
mienia w załączniku dla Ortowic? 
 
K. Mazurkiewicz  – wyjaśniła, Ŝe działka 149/3 była objęta decyzją komunalizacyjną  
w 2014 roku.   
 
Radny R. Skotarczyk – czy studnia głębinowa jest obiektem budowlanym i jest naliczany 
podatek od budynków związanych z działalnością  gospodarczą Zakładów Azotowych, czy 
tylko jest pobierany podatek gruntowy? 
 
K. Mazurkiewicz  – wyjaśniła, Ŝe Zakład płaci podatek od budowli. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr II/8/2014 w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy – pod głosowanie radnych. 
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Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15 obecnych na sali 
obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  

Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe uchwała nr II/8/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy – została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi odrębny dokument 
 
 
 
Ad. 5.6. 
 
Skarbnik Gminy - przedstawiła radnym projekt uchwały nr II/9/2014w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla wójta gminy.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały II/9/2014 w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla wójta gminy – pod głosowanie radnych. W wyniku którego za przyjęciem 
głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe uchwała II/9/2014w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
dla wójta gminy została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi odrębny dokument. 
 
 
 
Ad. 6.   Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny P. Sroka – zwrócił się z prośbą do Wójta o wystosowanie pisma do zarządcy drogi 
wojewódzkiej o udroŜnienie studzienek chłonnych na odcinku tej drogi przebiegającej przez 
Solarnię. Obecnie, nawet przy małych opadach deszczu studzienki nie chłoną wody i kałuŜe 
sięgają aŜ do osi jezdni. Stanowi to bardzo duŜy  problem dla mieszkańców posesji połoŜonych 
przy tym odcinku drogi.  
 
Radny Cz. Kudzia – na wniosek mieszkańców Starego Koźla na ulicy Nowej została 
wbudowana studzienka chłonna. Nie została ona jednak zrobiona do końca prawidłowo, gdyŜ 
idąc od strony Remizy OSP w kierunku końca drogi, studzienka ta jest na lekkim podwyŜszeniu 
i do końca nie spełnia swojej funkcji. Zawnioskował o rozwaŜenie moŜliwości wykonania 
jeszcze jednej studzienki po lewej stronie drogi. 
 
Radny W. Plutta – zgłosił następujące sprawy: 
 

• przystanek przy ulicy Kozielskiej w Dziergowicach jest usytuowany zbyt blisko jezdni. 
Po zmianach przepisów został przesunięty z bardzo dogodnego miejsca w miejsce, które 
jest bardzo niewygodne dla mieszkańców. Jest tam rów i osoby oczekujące na 
przystanku są zmuszone do stania przy samej krawędzi jezdni. NaleŜy rozwaŜyć zmianę 
tego miejsca, 

• w oświetleniu ulicznym przy ulicy Olszowej w Dziergowicach prawdopodobnie brakuje 
dwóch lamp. Zawnioskował o ich uzupełnienie, 
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• oświetlenie ulicy Turskiej w Dziergowicach zostało wykonane dość niefortunnie.  
W miejscu, gdzie ta ulica przebiega w sposób właściwy nie ma nawierzchni asfaltowej  
i tam jest oświetlenie uliczne. A nie ma tego oświetlenia w miejscu, gdzie jest 
wykonana nawierzchnia asfaltowa. NaleŜałoby ująć w planach inwestycyjnych 
doświetlenie tego odcinka drogi, 

• ulice Odrzańska i Turska w Dziergowicach zaliczane są przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich do ostatniej kategorii odśnieŜania. Dla mieszkańców Dziergowic 
stanowi to problem, gdyŜ identyfikują oni te drogi jako przynaleŜące do gminy  
i wnioskują do Gminy o ich odśnieŜanie. Zwrócił się o wystąpienie do zarządcy tych 
dróg w tej sprawie, 

• na ulicy Powstańców w Dziergowicach został wyfrezowany otwór w drodze i do dnia 
dzisiejszego nie zostało to zrobione. Miejsce to jest bardzo niebezpieczne szczególnie 
dla rowerzystów. Dlatego tę sprawę naleŜy jak najszybciej rozwiązać, 

• wzdłuŜ ulicy Odrzańskiej w Dziergowicach na polach znajduje się nie odtwarzany  od 
wielu lat rów melioracyjny. Woda zbiera się na łąkach i polach, w związku z czym 
rolnicy mają trudności z uŜytkowaniem tych pól. Rów ten naleŜy przewidzieć  do 
konserwacji, 

• w czasie opadów występuje równieŜ częsty problem z dojazdem do dwóch posesji 
połoŜonych przy ulicy Polnej w Dziergowicach, do których dojazd odbywa się po 
drodze nieutwardzonej. NaleŜy udroŜnić rów melioracyjny, który znajduje się przy tej 
drodze, 

• występuje równieŜ problem ze studzienkami po przewodach światłowodowych na ulicy 
Odrzańskiej w Dziergowicach. Kanał po takich przewodach dochodzi do piwnic 
jednego z domów. Studzienka w czasie opadów zostaje napełniona wodą. Powoduje to 
zamakanie ścian fundamentowych budynku,  

• oświetlenie przy ulicy Brzozowej w Dziergowicach jest niekompletne. NaleŜy tą 
kwestię ująć w planach inwestycyjnych gminy, 

• wystąpił o przestawienie niewłaściwie umiejscowionej tablicy z nazwą miejscowości 
Dziergowice, poniewaŜ tablica znajduje się za budynkiem, który administracyjnie 
naleŜy juŜ do miejscowości Dziergowice. Takie umiejscowienie tablicy sugeruje, Ŝe ten 
budynek znajduje się w Lubieszowie, a tymczasem jest to pierwszy budynek przy ulicy 
Kozielskiej w Dziergowicach.  

 
Wójt Gminy  – odpowiadając na zgłoszone wnioski, poinformował, Ŝe nie do ruszenia jest 
sprawa przystanku przy ulicy Kozielskiej w Dziergowicach. Przystanek został tak usytuowany 
według nowych przepisów, zgodnie z którymi dwa słupy przystankowe nie mogą znajdować się 
naprzeciwko siebie. Zostało to zrobione bez wiedzy Gminy. Ta sytuacja tak samo zaskoczyła 
Gminę, jak mieszkańców. Sytuacja ta nie dotyczy tylko Dziergowic, ale i innych miejscowości 
naszej Gminy. Problem jest w Lubieszowie, w Bierawie na ulicy Dworcowej i w kaŜdej innej 
miejscowości. Te rozstawy pomiędzy przystankami są bardzo rozległe. Gmina juŜ w tej sprawie 
interweniowała. Odbyły się dwa spotkania w terenie, ale bezskuteczne. Gmina moŜe po raz 
kolejny tą sprawę zamonitować, ale efekt z pewnością będzie podobny. Gmina musi się 
przygotować do tego, Ŝeby te miejsca powoli utwardzać i docelowo wykonać jakieś zadaszenia  
 
Radny Z. śmuda – zawnioskował o wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Dębowej  
w Kotlarni na długości ok. 1 kilometra. Jest to droga, którą pracownicy jadą do zakładów pracy. 
Część tej drogi jest oświetlona wzdłuŜ działek pracowniczych. Słupy są juŜ ustawione. 
Chodziłoby tylko o pociągnięcie linii i zawieszenie lamp. Prezes Kopalni Piasku „Kotlarnia” 
jest chętny do współpracy w tym zakresie. 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, iŜ przeprowadził juŜ rozmowę z Dyrektorem Kopalni  
w tej sprawie. Zakład mógłby zakupić lampy, a Gmina musiałaby dać zasilanie. 
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Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe temat ten jest znany Gminie, ale zawsze na to brakuje 
pieniędzy. Gmina chętnie podejmie tę inicjatywę we współpracy z Kopalnią.  
 
Radny P. Sroka – przekazał Wójtowi Gminy podziękowania za wyraŜenie zgody na powołanie 
się na osobę Wójta w piśmie skierowanym do Nadleśnictwa.  Pismo zostało juŜ rozpatrzone 
pozytywnie. I za to dziękuje. 
 
Radny M. Matuszek – nawiązując  do planu wydobywczego Firmy CEMEX zwrócił się  
o podanie terminarza  działań, które będą związane z wdroŜeniem tego planu.  
 
Radny M. Permus - zwrócił się z zapytaniem, czy Gmina w jakiś sposób współpracowała  
z Firmą Multiplay, czy Firma ta tylko na terenie naszej Gminy prowadziła działania 
inwestycyjne, ale bez udziału Gminy? We wszystkich ulotkach, które dostawali mieszkańcy, 
pisano o przyłączach, które miały być wykonane za złotówkę. Okazało się jednak, Ŝe nie do 
końca tak jest. Kilku mieszkańców Brzeziec zwracało się do Firmy o przyłączenie Internetu, 
jednak Firma odpowiada, Ŝe nie ma moŜliwości technicznych. Czy po zakończeniu 
prowadzonej inwestycji Gmina wystawiała Firmie do funduszy unijnych potwierdzenie  
o wykonaniu tej inwestycji, czy Gmina nie ma z tym nic wspólnego? 
 
Wójt Gminy  - formalnie rzecz biorąc Gmina nie ma z inwestycją prowadzoną przez Firmę 
Multipley nic wspólnego. Od samego początku Gmina była tylko informowana  
o podejmowanych działaniach. Firma uzyskała teŜ ze strony Gminy pomoc w załatwieniu 
koniecznych formalności. JeŜeli chodzi o projekt unijny, to Firma miała obowiązek wykonać 
700 przyłączy i to zostało wykonane w stu procentach. Faktem jest to, Ŝe przedstawiciele Firmy 
informowali o tym, Ŝe wszyscy chętni w ramach posiadanych warunków technicznych mogą 
uzyskać podłączenie za symboliczną złotówkę. Niestety teraz pojawiają się pewne przeszkody. 
Zaproponował zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Firmy w celu wyjaśnienia tych 
wątpliwości. 
 
Radny Permus – jeŜeli Gmina nie partycypowała w Ŝadnych kosztach ponoszonych przez 
Firmę Multiplay, to z pewnością i tak nic nie udałoby się wywalczyć. Firma to tłumaczy tym, 
Ŝe nie dostali z TP SA zezwoleń na powieszenie kabla na ich słupach. Jest to niezrozumiałe, bo 
na większości słupów takie kable wiszą, a na niektóre akurat nie ma zgody. 
 
Radny R. Skotarczyk – w związku ze skargami pacjentów Caritasu na zimno spowodowane 
brakiem ogrzewania, zwrócił się o wyjaśnienie czy była to planowa wymiana kotła grzewczego, 
czy awaryjna?   JeŜeli awaryjna to ta sytuacja jest zrozumiała. Ale jeŜeli planowana, to czy nie 
moŜna było tej wymiany kotła dokonywać, np. w sobotę? W przyszłości takie działania naleŜy 
planować na dni kiedy nie ma pacjentów w Caritasie. 
 
Radna J. Szewerda – poinformowała, Ŝe Caritas był poinformowany przez pracownika 
Urzędu, Ŝe w danym dniu będzie prowadzona wymiana kotła grzewczego. W całym tygodniu 
poprzedzającym te działania informowano pacjentów, Ŝe w poniedziałek, moŜe i we wtorek, 
moŜe być trochę chłodniej. Niektóre sale zabiegowe w tych dniach były ogrzewane. Z całą 
pewnością personel Caritasu zadbał o pacjentów. Nikt z pacjentów nie zgłosił, Ŝe było coś  nie 
tak.  
 
W. Lembowicz – wyjaśnił, Ŝe piec w budynku Urzędu ciekł i wymagał pilnej wymiany. Firma 
nie miała technicznych moŜliwości, Ŝeby tą wymianę dokonać w sobotę, czy niedzielę. 
Praktycznie nie grzano w poniedziałek, a we wtorek rano o godz. 10-tej  piec został juŜ 
uruchomiony.  
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Ad. 7.   Dyskusja i wolne wnioski 
 
Przewodniczący Rady – poruszył temat walącego się budynku w Grabówce przy głównej 
drodze w kierunku Korzonka. Budynek ten stoi blisko drogi i cały walący dach chyli się ku 
drodze. W kaŜdej chwili moŜe runąć na drogę. Stanowi to duŜe zagroŜenie. NaleŜałoby to 
zgłosić do Nadzoru Budowlanego. 
 
Sołtys B. Poplucz  

• przypomniała sprawę budynku Państwa Heberle, połoŜonego przy ulicy Odrzańskiej  
w Lubieszowie, poniewaŜ do dnia dzisiejszego ta sprawa nie została jeszcze załatwiona, 

• przypomniała równieŜ sprawę dotyczącą konieczności utwardzenia drogi  
w Lubieszowie do Państwa Sotel (odnoga ulicy Leśnej),  

• wystąpiła w kwestii ewentualnego przeniesienia progu zwalniającego zamontowanego 
na ulicy Leśnej w Lubieszowie lub o postawienie słupków, aby nie dochodziło do 
zajeŜdŜania pola uprawnego znajdującego się koło tego progu.  

 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe sprawa walącego się budynku w Grabówce jest znana 
Urzędowi. Budynek ten miał zostać zabezpieczony przez Gminę przy okazji rozbiórki 
zabudowań znajdujących się przy Domu Kultury w Bierawie. W związku z tym, Ŝe ze 
względów formalnych nie uda się juŜ w tym roku dokonać rozbiórki zabudowań w Bierawie, 
budynek w Grabówce musi zostać zabezpieczony w odrębnym trybie. Do końca roku powinna 
zostać zabezpieczona co najmniej pierwsza część.  
JeŜeli chodzi o kwestie przeniesienia progu na ulicy Leśnej w Lubieszowie, to próg ten moŜe 
zostać przeniesiony w kaŜde inne miejsce, które będzie odpowiadało wymogom prawa.  
 
Sołtys L. Nikel – ponowiła sprawę utwardzenia drogi – łącznika ulicy Polnej i Braci Wolnych 
w Starym Koźlu, gdzie jest bardzo wąski przejazd. Nie ma tam odpowiedniego dojazdu dla 
śmieciarki, dlatego teŜ  osoby mieszkające na końcu drogi  muszą wywozić pojemniki do ulicy 
Braci Wolnych. Stanowi to duŜe utrudnienie.  
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe w dniu jutrzejszym zostanie ogłoszony przetarg na wywóz 
odpadów od stycznia przyszłego roku. Konkurencja na rynku jest duŜa. Z jednej strony jest to 
dobre, ale z drugiej stwarza ryzyko protestów i odwołań od procedury przetargowej, co moŜe 
wydłuŜyć cały proces wyłonienia wykonawcy. JeŜeli faktycznie cały proces się  wydłuŜy, to 
Gmina podpisze umowę na 1-2 miesiące z dotychczasową Firmą, czyli Firmą Remondis. 
Przetarg będzie ogłoszony na 12 miesięcy. W specyfikacji będzie teŜ warunek, Ŝe Firma ma 
dysponować mniejszym samochodem, aby mogła dojechać do posesji połoŜonych przy wąskich 
drogach,  takŜe do miejsc, gdzie dotąd było to utrudnione.  
Od nowego roku Gmina będzie miała juŜ bezpośredni wpływ na wykonawcę. I takie rzeczy jak 
dojazd śmieciarki do oddalonych posesji, będzie w miarę moŜliwości rozwiązywane na 
bieŜąco. 
 
Sołtys I. Urbansky  

• wystąpiła w sprawie odbioru odpadów z posesji Państwa Wiencek w Grabówce. 
Posesja ta jest trochę oddalona od drogi głównej, są to osoby starsze i trudno jest im 
wystawiać pojemniki przy głównej drodze,  

• prosiła o zwrócenie uwagi opiekunkom dzieci w autobusach szkolnych, Ŝeby Panie 
opiekunki podczas wsiadania i wysiadania dzieci wychodziły z autobusu  
i zwracały uwagę na bezpieczeństwo dzieci.  
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Radny M. Permus – zawnioskował o informowanie sołtysów o zakresie i terminie prac 
planowanych przez Gminę w danym sołectwie, aby unikać niepotrzebnych konfliktów, albo 
sytuacji takich jak było np. w Brzeźcach, Ŝe wyciętych zostało więcej drzew, niŜ  zaplanowano. 
 
Przewodniczący Rady  - zwrócił się do poszczególnych komisji o dokonanie wyboru 
przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji. 
 
 
 
Ad. 8. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknął obrady drugiej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 8 grudnia 2014r. o godz. 16:50. 
 
 
 
          Przewodniczący Rady 
                        Joachim Morcinek 
 
Protokół sporządziła : Barbara Gawlik 
 
 
 
 
Załączniki:  
 

1) uchwała nr II/4/2014 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014 r. 
2) uchwała nr II/5/2014 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej, 
3) uchwała nr II/6/2014 w sprawie powołania Komisji  Rewizyjnej oraz wyboru 

przewodniczącego, 
4) uchwała nr II/7/2014 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy, 
5) uchwała nr II/8/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy, 
6) uchwała nr II/9/2014w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy, 
7) listy obecności radych i sołtysów. 

 
 
 


