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P R O T O K Ó Ł   nr  V /2015 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  9 marca 2015 r. 

 

 
Otwarcia obrad piątej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 9 marca 2015 r. 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 (obecnych wg list obecności 
dołączonych do niniejszego protokołu), Wójta Gminy Krzysztofa Ficoń, Zastępcę Wójta 
Stanisława Wróbel, obecnych na sesji pracowników Urzędu Gminy, Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie Karinę Musioł, Dyrektora Gminnego Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bierawie Mirosława Wierzba, Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Bierawie Piotra Walkiewicza, Mec. Mirosława Semeniuka, Komendanta 
Policji w Kędzierzynie – Koźlu w osobie Dariusza Szelwickiego oraz starszego aspiranta 
Przemysława Budzowskiego. 
Szczególnie serdecznie przywitał nowo wybraną sołtys wsi Kotlarnia Jadwigę Gładysz – 
Nowińską  oraz sołtysów wybranych na kolejną kadencję Pana Łukasza Przybyłowskiego – 
sołtysa wsi Ortowice, Pana Andrzeja Foit – sołtysa wsi Goszyce,  Pana Romana Woźny – sołtysa 
wsi Grabówka i Pana Bolesława Czerepak – sołtysa wsi Stara Kuźnia.  
Z ramienia Urzędu w sesji uczestniczyli Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka, Sekretarz 
Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz oraz specjalista ds. 
rolnictwa Michał Klimek. 
 
 
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  16 lutego 2015 r. 

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

5. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji. 

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

7. Przedstawienie przez  Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie – Koźlu 
informacji na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu. 

8. Przedstawienie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie: 
1) informacji o stopniu zaspokojenia pomocy i opieki społecznej w gminie Bierawa za  
    2014r. 
2) sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 r. 

 
9. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie Gminy Bierawa na rok 2015, 
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2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
3) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 
4) w sprawie przekazania w 2015 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia 

Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu  dla Komendy 
Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu, 

5) o zmianie uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2015r. 
dla samorządowego zakładu budŜetowego,  

6) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

7) o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej, 
8) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt, 
9) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017, 
10) w sprawie przyjęcia programu zdrowia psychicznego dla Gminy Bierawa, 
11) w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości punktów przyznanych kaŜdemu z tych 

kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa, 

12) w sprawie nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez Wójta Gminy, 
13) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierawa. 
10. Interpelacje i wnioski radnych. 
11. Dyskusja i wolne wnioski. 
12. Zakończenie obrad. 

 
 
Radny P. Musioł – w imieniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Bierawa. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe zgłoszony wniosek  zostanie poddany pod 
głosowanie. Zmiany zostaną wprowadzone, jeŜeli za zmianą opowie się w głosowaniu 
bezwzględna większość ustawowego składu Rady, tj. co najmniej 8 radnych. 
 
Za zmianą porządku obrad polegającą na wykreśleniu z porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Bierawa – opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe za wnioskiem opowiedziała się wymagana 
bezwzględna większość radnych, wobec czego wniosek został przyjęty.  
Następnie poinformował, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego porządku obrad  
z wykreśleniem pkt. 9.13.  
 

 

Ad. 3. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół 
z czwartej sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2015 r. Następnie zwrócił się z zapytaniem czy są 
uwagi do tego protokołu? 
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Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy w celu przyjęcia protokołu, zgodnie z § 29 statutu Gminy, 
przeprowadził głosowanie. 
  
Za przyjęciem protokołu nr IV/2015  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 IV/2015 z sesji Rady Gminy  
z dnia  16 lutego 2015 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 
 
 
Ad. 4.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmował takie 

działania jak: 

1) brał udział w zebraniach wiejskich, jakie odbyły się w okresie od 16 do 24 lutego br. 
2) w dniu 16 lutego br. spotkał się Wójtem, Zastępcą Wójta i Przewodniczącą komisji  

ds. oświaty  w Przedszkolu w Kotlarni, 
3) uczestniczył w posiedzeniach komisji oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego  

i sportu w dniach 2 i 4 marca 2015 r. 
4) brał udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  

i ochrony środowiska w dniu 3 marca 2015 r. 
5) uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego w dniu  5 marca 

2015r. 
6) brał udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieŜącej pracy Rady Gminy 

Bierawa, 
7) pełnił dyŜury w Urzędzie Gminy w drugi i czwarty poniedziałek danego miesiąca. 

 
 
 
Ad. 5.  
 
Informację o pracach komisji złoŜyli : 
 

1) Radny Piotr Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym 
nie spotykała się. 

 
2) Radny Romuald Skotarczyk – poinformował, Ŝe  komisja ds. budŜetu i rozwoju 

gospodarczego spotkała się na jednym posiedzeniu, na którym opiniowała projekty uchwał, 
które będą rozpatrywane na dzisiejszej sesji Rady Gminy. Poinformował równieŜ, Ŝe w dniu 
27 lutego br. brał udział w szkoleniu dla przewodniczących komisji budŜetowych, 
zorganizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. 

 
3) Radny Piotr Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, 

bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska obradowała w dniu 3 marca br. celem 
omówienia projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

 
4) Radna Jolanta Szewerda – poinformowała, Ŝe komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, 

wychowania fizycznego i sportu w tym okresie spotkała się dwukrotnie.  
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Na pierwszym posiedzeniu w dniu 2 marca br. omawiała temat dotyczący zakresu 
działalności Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie. Natomiast na drugim 
posiedzeniu w dniu 4 marca br. komisja omawiała projekty uchwał będące przedmiotem 
obrad dzisiejszej sesji. 

 
 

Ad. 6. 

Wójt Gminy – poinformował, Ŝe okresie międzysesyjnym podejmował m. in. takie działania jak: 
• w dniu 17 lutego br. uczestniczył w zebraniu Związku Gmin Śląska Opolskiego. Głównym 

tematem spotkania była wspólna grupa zakupowa, gdzie Gmina Bierawa razem  
z pozostałymi Gminami członkowskimi juŜ po raz czwarty organizuje wspólny zakup 
energii elektrycznej dla wszystkich jednostek na 2016r. Liderem tej Grupy jest Gmina 
Strzelce Opolskie. W tym teŜ dniu odbyło się zebranie wiejskie w Ortowicach, na którym 
sołtysem ponownie został wybrany Łukasz Przybyłowski; 

• w dniu 18 lutego br. wspólnie z sołtysem wsi Brzeźce spotkał się w terenie celem 
omówienia spraw związanych z sołectwem; 

• w dniu 19 lutego brał udział w jubileuszu 90 lat Pani Gertrudy Ciasnocha.  
Tego samego dnia odbyło się równieŜ zebranie wiejskie w Kotlarni – sołtysem została 
wybrana Pani Jadwiga Gładysz - Nowińska;  

• w dniu 20 lutego br. odbyło się spotkanie ze Starostą, gdzie omawiane były potrzeby gmin 
wiejskich w zakresie infrastruktury drogowej na drogach powiatowych. Poinformował, Ŝe 
Starostwo ma w swoim budŜecie tylko ok. 600 tys. zł na remonty doraźne wszystkich dróg 
na terenie Powiatu.  
Tego samego dnia odbyło się zebranie wiejskie w Goszycach – sołtysem ponownie został 
wybrany Pan Andrzej Foit; 

• w dniu 21 lutego br. odbyło się zebranie OSP w Starej Kuźni, na którym miała miejsce 
prezentacja druhów tej jednostki. Osoby zaproszone na to spotkanie były pod duŜym 
wraŜeniem; 

• w dniu 23 lutego br. odbyło się zebranie wiejskie w Starej Kuźni, na którym na sołtysa 
wybrano ponownie Pana Bolesława Czerepak; 

• w dniu 24 lutego br. odbyło się zebranie wiejskie w Korzonku – sołtysem został wybrany 
ponownie Pan Roman Woźny; 

• w dniu 25 lutego br. spotkał się z przedstawicielami Firmy ELTEL, która na terenie naszej 
gminy będzie przebudowywała sieć wysokiego napięcia 110 kV relacji Kuźnia Raciborska 
– Kędzierzyn-Koźle. Jest to firma, która wygrała przetarg na przygotowanie spraw 
dokumentacyjnych, jak równieŜ na wykonawstwo. Planowane zakończenie to koniec roku 
2016; 

• w dniu 27 lutego br. odbyło się spotkanie w sprawie placu przed Lewiatanem w Starej 
Kuźni, którego stan jest bardzo niebezpieczny dla uŜytkowników. W spotkaniu 
uczestniczyli Pani Prezes Handlowo – Produkcyjnej Spółdzielni w Bierawie, 
przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych oraz właściciel Baru w Starej Kuźni. Okazało 
się, Ŝe plac ten ma trzech współwłaścicieli, największa część naleŜy do Zarządu Dróg.  
Być moŜe to zadanie uda się w tym roku przynajmniej w części zrealizować; 

• w dniu 28 lutego br. uczestniczył w zebraniu OSP w Brzeźcach, na którym padł wniosek 
Komisji Rewizyjnej o nie udzielenie absolutorium Zarządowi. Kolejne zebranie 
zaplanowano na dzień 27 marca br. ; 

• w dniu 2 marca br. brał udział w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, 
wychowania fizycznego i sportu; 
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• w dniu  3 marca br. uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, 
bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska,  w dniu 4 marca br. w kolejnym 
posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu,   
a w dniu 5 marca br. w posiedzeniu komisji ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego oraz  
w spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych; 

• w dniu 6 marca br.  ponownie spotkał się z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych  
w sprawie  placu w Starej Kuźni. W tym teŜ dniu odbyła się wizja na ulicy Ogrodowej  
w Bierawie, która wykonana jest z kostki brukowej. Wspólnie z fachowcami zastanawiano 
się nad moŜliwością poprawienia  tej drogi. W najbliŜszym czasie  ta sprawa zostanie 
omówiona z Radą Sołecką i komisją ds. porządku publicznego; 

• w dniu 9 marca br. spotkał się z projektantem inŜ. Wesołowskim i Panią śurek, 
odpowiedzialną za projektowanie przedłuŜenia odcinka sieci gazowniczej na terenie 
Starego Koźla. Generalnie projekt ten jest na ukończeniu. 

 
W tym miejscu Pan Wójt skierował słowa podziękowania do osób, które pełniły funkcję sołtysa 
wsi Solarnia, Dziergowice i Kotlarnia w poprzedniej kadencji. A następnie wręczył podziękowanie 
obecnej na sesji Pani Bernadecie Mika, która równieŜ podziękowała wszystkim za dobrą 
współpracę.  
 
 
 
Ad. 7 
 

Komendant Powiatowy Policji w Kędzierzynie – Koźlu przedstawił w formie multimedialnej 
informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu. W przedstawionej informacji 
przedstawił dane dotyczące stanu bezpieczeństwa na drogach Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego w odniesieniu do danych całego województwa, w tym na temat: 

• liczby wypadków – w województwie odnotowano w 2013r. - 791 wypadków, a w 2014 – 738. 
W samym Powiecie odnotowano 43 wypadki, przy czym nastąpił wzrost liczby osób, które 
poniosły śmierć. Wskaźnik dynamiki jeśli chodzi o wypadki – wynosi 126 i jest to jeden  
z najwyŜszych wskaźników w województwie. Priorytetem dla Policji na ten rok jest dąŜenie do 
ograniczenia wypadków drogowych, a szczególnie tam, gdzie osoby ponoszą śmierć, 

• wypadków drogowych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim  - w 2007r. odnotowano  
49 wypadków, a w 2014 - 43. ZauwaŜalny był spadek liczby wypadków, jednak rok 2014 
pokazał, Ŝe jest jeszcze wiele do zrobienia, 

• liczby zabitych w wypadkach drogowych – w 2007r. – 12, w 2014 – 8, 

• rannych w wypadkach drogowych w 2007r. – 58, w 2014r. – 38 (odnotowano znaczny 
spadek), 

• kolizji drogowych – w 2007r. – 855, w 2014r. – 672, w tym : 
- na drodze krajowej nr 38 (od Reńskiej Wsi w stronę Pawłowiczek  4 wypadki, 37 kolizji), 
- na drodze krajowej nr 40 – 5 wypadków, 87 kolizji, 
- na drodze krajowej nr 45 (relacji Opole – Racibórz) – 10 wypadków, 83 kolizje, 
- na drodze wojewódzkiej 408 (w kierunku Gliwic) – 1 wypadek, 37 kolizji. 
Najwięcej wypadków odnotowano w Gminie Kędzierzyn-Koźle i Gminie Reńska Wieś 
(skrzyŜowanie dróg nr 38 i 45). W tym miejscu przewidziana jest budowa ronda. W ubiegłym 
roku  projekt był na drugim miejscu, a w tym roku jest na 9-tym. Zadanie  to jest odsuwane  
w czasie. W 2014r. w Gminie Bierawa odnotowano 2 wypadki, w których jedna osoba 
poniosła śmierć oraz 50 kolizji drogowych, w tym 14 z udziałem zwierzyny leśnej, 

• stanu trzeźwości kierujących – w 2013 r. badaniu pod kątem trzeźwości poddano 17 tys. osób, 
a w 2014 r. – 53 tys. osób. Odnotowano spadek liczby osób kierujących pod wpływem 
alkoholu. 
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ZauwaŜył, Ŝe pomimo duŜego nasilenia ruchu na drogach 408 i 425 przebiegających przez gminę 
Bierawa, te drogi są w miarę bezpieczne. Jest to spowodowane  tym, Ŝe te drogi prawie codziennie 
są patrolowane przez Policję. Wydział Ruchu Drogowego w ubiegłym roku został wzmocniony  
o 100 procent. W tym Wydziale było 11 policjantów, a obecnie jest 22. Oznacza to, Ŝe tych 
policjantów będzie coraz więcej w terenie. Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie – Koźlu 
w 2013r. miała 35 wakatów, w 2014r. – 20, a w 2015r. juŜ tylko 13. W miesiącu kwietniu ma 
zostać przyjętych dwóch nowych policjantów. Osoby przychodzące do pracy w Policji  zostają 
skierowani na przeszkolenie. Przez pół roku odbywają kurs podstawowy, a następnie przechodzą  
specjalne przeszkolenie. Jest teŜ wakat dzielnicowego na terenie Gminy Bierawa, o co stale 
upomina się Pan Wójt.  Przewiduje się, Ŝe stanowisko to zostanie obsadzone w trzecim kwartale 
br. 
 
Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem czym spowodowane są wakaty w Policji ? 
 
Komendant Policji - wyjaśnił, Ŝe w latach wcześniejszych zatrudnieniem zajmował się 
Komendant Powiatowy. Obecnie sprawami zatrudnienia w Komendach Powiatowych zajmuje się 
Komenda Wojewódzka, która odgórnie ustala limity zatrudnienia. Przyjęcie do pracy w Policji 
trwa pół roku. Kandydat musi spełnić róŜne kryteria. Są teŜ przypadki, Ŝe osoby, po zakończeniu 
szkolenia rezygnują z podjęcia pracy. Co roku Komenda stara się pozyskiwać dodatkowe środki 
na fundusz wsparcia Policji. W 2014 roku część środków przeznaczono na remonty.  Wsparcia 
finansowego udzielają  równieŜ samorządy. W ubiegłym roku zakupiono samochód, który został 
sfinansowany przy współudziale Starostwa Powiatowego. Ze środków Starostwa udało się teŜ 
wykonać nowy chodnik przed Komendą Powiatową w Kędzierzynie – Koźlu. Gmina Kędzierzyn – 
Koźle finansowo wsparła Policję w dodatkowych słuŜbach oraz w zakupie  dwóch kombinezonów 
dla policjantów ruchu drogowego. Przy finansowym udziale Gmin wiejskich całego Powiatu 
został zakupiony drugi samochód, który jest wykorzystywany na terenie całego Powiatu. 
Komendant przedstawił równieŜ  dane dotyczące przestępczości. Poinformował, Ŝe w przeciągu 
ostatnich 5 lat wskaźnik przestępczości udało się trochę ograniczyć. W całym Powiecie w 2010r. 
odnotowano 3300 przestępstw, a w 2014r. – 1.968. We wszystkich Powiatach naszego 
województwa nastąpił znaczny spadek ilości przestępstw. Przyczynami przestępstw były 
kradzieŜe, kradzieŜe z włamaniem, zniszczenie mienia, czy przestępstwa narkotykowe. Trochę 
zmniejszyła się teŜ liczba interwencji domowych. W ostatnim czasie spadła teŜ liczba przestępstw 
narkotykowych.  
 
Sołtys A. Foit – zwrócił się o sprawdzenie prawidłowości oznakowania wiaduktu przy wyjeździe 
z Goszyc. Najprawdopodobniej są braki w oznakowaniu wysokości wiaduktu. 
 
Radny M. Matuszek  - zwrócił się o przedstawienie warunków, jakie musi spełnić osoba 
ubiegająca się o pracę w Policji ? Co daje praca w Policji ? 
 
Komendant Policji – stwierdził, Ŝe praca w Policji daje przede wszystkim satysfakcję. Osoba, 
która chce pracować w Policji musi przejść 3-letnią słuŜbę przygotowawczą. Podczas trwania 
kursu podstawowego policjant zarabia 1400 zł, a po jego ukończeniu 2000 zł, czyli zarobki nie są 
za wysokie. Policjantem moŜe zostać obywatel polski, nie karany, musi mieć nieskazitelny 
charakter.  Sprawdzeniu poddaje się zarówno kandydata, jak i najbliŜszą rodzinę.  
 
Przewodniczący Rady – w Dziergowicach notorycznie rozjeŜdŜana jest droga na wale przez 
cięŜkie samochody. Nikt nie potrafi tego problemu rozwiązać. Policja powinna się tym tematem 
zainteresować. 
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Sołtys B. Poplucz – Gmina co roku daje pieniądze dla Policji, a mieszkańcy po zlikwidowaniu 
Rewiru Dzielnicowych Policji w Bierawie mają coraz bardziej utrudniony dostęp do policjantów. 
Nawet bardzo trudno dodzwonić się do Policji i przekazać sprawę kompetentnej osobie.  Na to 
Ŝeby w ogóle Policja zareagowała potrzeba bardzo duŜo czasu.  
 
Komendant Policji – wyjaśnił, Ŝe kaŜde zgłoszenie naleŜy zgłaszać jak najprędzej na numer 
telefonu 997 lub 112. Wszystkie zdarzenia są odnotowywane i wówczas Policja moŜe reagować. 
 
Sołtys. J. Gładysz – Nowińska – stwierdziła, iŜ w ubiegłym roku kilkakrotnie dzwoniła na 
Komendę informując, Ŝe samochody cięŜarowe jadące ze Starej Kuźni do Kotlarni przejeŜdŜają 
przez Kotlarnię z prędkością 90 km. Codziennie juŜ od 5 rano ludzie nie mogą spać. Jest to trudne 
do wytrzymania. Była obiecana patrol, a do dnia dzisiejszego nic w tym kierunku nie zrobiono. 
Kiedyś na moście był znak ograniczający do 25 ton. Obecnie nie ma nawet tego ograniczenia.  
 
Sołtys L. Nikel – z powodu duŜego natęŜenia ruchu na drodze 408 w Starym Koźlu w okolicy 
przedszkola zawnioskowała o częste patrole policji na tym odcinku drogi. 
 
Wójt Gminy  – zauwaŜył, Ŝe Rewir Dzielnicowych został zlikwidowany, a Punkt przyjęć jest 
czynny tylko dwa razy w tygodniu. Gmina z tego stanu nie jest zadowolona, ale niestety decyzje  
w tej sprawie zapadły bez akceptacji Gminy. Mieszkańcy naszych sołectw oczekują lepszego 
kontaktu z policjantami. Dlatego teŜ jest szansa, Ŝe rozwiązaniem będzie pełna obsada kadrowa 
policjantów na naszym terenie. Skierował równieŜ słowa podziękowania za współpracę. 
 
Komendant Policji – stwierdził, iŜ Policja będzie starała się pomóc w rozwiązaniu zgłaszanych 
problemów. Dodatkowy dzielnicowy zostanie zatrudniony najpóźniej w trzecim kwartale br. 
 
 
Ad. 8. 
 
1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie przedstawiła informację  

o stopniu zaspokojenia pomocy i opieki społecznej w gminie Bierawa za 2014r. Omawiając tą 
informację stwierdziła między innymi : Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką 
organizacyjną  gminy powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Ośrodek 
realizuje głównie przepisy dwóch ustaw, tj. ustawy o pomocy społecznej i ustawy  
o świadczeniach rodzinnych. W ustawie o pomocy społecznej zawarte są zadania zlecone  
i zadania własne, które Gmina musi realizować. Do podstawowych świadczeń z pomocy 
społecznej zaliczane są : 

• zasiłek celowy - jest to świadczenie przyznawane na pokrycie konkretnego celu  
w wysokości uzaleŜnionej od sytuacji materialnej i dochodowej rodziny  
(w granicach od 100 do 300 zł), 

• zasiłek okresowy – który moŜe być przyznany na okres nie dłuŜszy niŜ 12 miesięcy. 
Wysokość tego świadczenia jest wypłacana w wysokości róŜnicy między kryterium 
dochodowym osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie, a dochodem tej rodziny,  

• zasiłek stały  - jest skierowany do osób, które posiadają niepełnosprawność w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym, jak równieŜ do osób które osiągnęły wiek emerytalny  
i nie nabyły praw emerytalno – rentowych. 

 
Ubiegając się o świadczenie z pomocy społecznej, muszą być spełnione dwa warunki.  
Pierwsze to kryterium dochodowe, które dla osób samotnych wynosi 542 zł, a dla osób  
w rodzinie  456 zł. Natomiast drugie to powód ubiegania się o zasiłek z pomocy społecznej. 
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JeŜeli chodzi o świadczenia niematerialne, to są to tzw. usługi opiekuńcze. Są one  
realizowane przez opiekunki zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Opiekunka  
sprawuje opiekę nad osobą starszą  wymagającą opieki osoby drugiej. W uzasadnionych  
przypadkach osoby, które wymagają całodobowej opieki są kierowane do Domów Pomocy  
Społecznej.  JeŜeli chodzi o ustawę o świadczeniach rodzinnych,  to na podstawie tej ustawy są  
przyznawane świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne wraz z róŜnego rodzaju dodatkami,  
uprawnionym osobom, na wniosek. Te świadczenia równieŜ są uzaleŜnione od kryterium  
dochodowego danej rodziny. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny M. Permus – patrząc na powody przyznawania pomocy, to w przypadku ubóstwa  
wskazano 111 rodzin, a bezrobocia – 100 rodzin. Czy mogą to być te same rodziny? Jak wskazano 
głównym powodem ubiegania się o świadczenie wskazano brak pracy.  Czy jest to w jakiś sposób 
weryfikowane? 
 
K. Musioł  – wyjaśniła, Ŝe w jednej rodzinie moŜe być kilka dysfunkcji. Osoba bezrobotna,  
to osoba, która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ubiegając się o świadczenie  
z pomocy społecznej dana osoba musi wykazać, Ŝe jest zarejestrowana i przedstawić 
zaświadczenie, Ŝe jest osobą bezrobotną dla której nie ma oferty pracy lub innych moŜliwości 
przekwalifikowania. Ubóstwo oznacza osiąganie dochodów poniŜej ustawowego kryterium.  
Jest to weryfikowane na podstawie przedłoŜonych dokumentów. Dana osoba musi wykazać 
dochód z miesiąca poprzedzającego złoŜenie wniosku. Dodała, iŜ zgodnie z ustawą o likwidacji 
barier w administracji, osoba ubiegająca się o świadczenie moŜe równieŜ przedstawić 
oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, które składa się pod odpowiedzialnością karną.  JeŜeli 
osoba składa wniosek o przyznanie pomocy, to do 14 dni obowiązkiem pracownika socjalnego jest 
przeprowadzenie w  tej rodzinie wywiadu środowiskowego, który sprawdza sytuację materialną 
rodziny. JeŜeli chodzi o weryfikację faktu nielegalnego zatrudnienia, to jest to bardzo trudne do 
udowodnienia. W zasadzie wywiad środowiskowy nie jest wiarygodnym źródłem do 
potwierdzenia tego faktu. Pracownik socjalny spisuje wszystkie informacje. Jednak w przypadku 
sporów, przy odwołaniach nie zdarzyło się jeszcze, aby brano pod uwagę to co zostało napisane  
w wywiadzie środowiskowym. Zgodnie  z Kodeksem Postępowania Administracyjnego dowodem 
w sprawie jest dokument, a nie to co zostało napisane przez pracownika socjalnego. 
W odpowiedzi na zapytanie radnego M. Matuszka, dotyczące programu doŜywiania, wyjaśniła,  
Ŝe jest to program rządowy, jest to zadanie zlecone Gminie. W tym programie są podwyŜszone 
kryteria dochodowe do 150%. O tę formę pomocy mogą się ubiegać osoby nie tylko o tym 
najniŜszym dochodzie, ale równieŜ osoby, które to kryterium przekraczają. Z tego programu  
korzystają głównie osoby objęte pomocą społeczną, jak i osoby, które wcześniej nie  były w tym 
systemie. Program ten przewiduje 2 formy pomocy, tj. zasiłki celowe na zakup Ŝywności lub 
posiłku, jak równieŜ doŜywianie dzieci i młodzieŜy w szkołach. Z programu doŜywiania 
korzystają 123 osoby dorosłe spełniające  ustawowe kryterium (są to równieŜ osoby w rodzinie 
oraz 42 uczniów). 
 
Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem, jak to jest realizowane w przypadku osób 
dorosłych ? 
 
K. Musioł   - poinformowała, Ŝe w przypadku osób dorosłych świadczenie to realizowane jest  
w formie zasiłku celowego na zakup Ŝywności lub w formie Ŝywności. Ustawa przewiduje  
równieŜ moŜliwość zakupu gorącego posiłku.  Jednak w naszej gminie, z uwagi na brak  
stołówek, tzw. barów mlecznych, ta forma nie jest stosowana.  
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Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem czy są osoby w Gminie, które ze względu na  
określone trudności nie są w stanie same przygotować sobie posiłku? 
 
K. Musioł – poinformowała, Ŝe z pewnością są takie osoby i one korzystają z usług opiekuńczych. 
Zadaniem opiekunki jest równieŜ przygotowanie posiłku. 
 
 
2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie przedstawiła 

sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 r. Omawiając to 
sprawozdanie poinformowała, Ŝe w 2012r. został przyjęty przez Radę Gminy 3-letni program 
wspierania rodziny. W sprawozdaniu zostały opisane działania, jakie podejmowano na rzecz  
rodziny i dzieci. Działania te były realizowane nie tylko przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ale równieŜ przez inne instytucje znajdujące się na terenie Gminy, w tym, placówki 
oświatowe, organizacje pozarządowe. Są to działania podejmowane na rzecz konkretnego 
dziecka, dzieci z rodzin zaniedbanych, czy teŜ rodzin o niskich dochodach. 

 
     W dyskusji głos zabrali: 

 
Radny M. Permus – w sprawozdaniu zostały wymienione utrudnienia, które u nas występują. 
M.in. wymieniono brak świetlic socjoterapeutycznych. A przecieŜ w świetlicy w Brzeźcach 
opiekunka pracuje z dziećmi, odrabia z nimi lekcje. Tych dzieci tam jest sporo i ta opieka nad 
tymi dziećmi jest realizowana. Czy w innych sołectwach równieŜ takie  działania są 
podejmowane ? 

 
K. Musioł  - wyjaśniła, Ŝe na terenie Gminy nie ma typowych świetlic socjoterapeutycznych. 
Są świetlice w Brzeźcach, Korzonku i Kotlarni. Opiekunowie tych świetlic nie mają 
odpowiednich kompetencji. Ale są to osoby otwarte, które realizują konkretny program.   
 
Przewodniczący Rady Gminy  - zwrócił uwagę, Ŝe w Gminie mamy tylko 3 świetlice,  
w których zatrudnione są opiekunki. W pozostałych miejscowościach są Domy Kultury lub 
Kluby i tam juŜ nie ma opiekunek, które zajmują się dziećmi. 
 
Radny M. Matuszek – w sprawozdaniu została zawarta informacja  o niewystarczającej ilości 
mieszkań socjalnych. Ile takich mieszkań byłoby potrzebnych, aby zaspokoić potrzeby w tym 
zakresie ? 
 
K. Musioł  - wyjaśniła, Ŝe Ośrodek Pomocy Społecznej nie zajmuje się przydziałem mieszkań. 
Tym zadaniem zajmuje się Urząd Gminy. Z tego co jest wiadomym, to kolejka o przydział 
mieszkania socjalnego jest dość spora. Na juŜ potrzebnych byłoby co najmniej 10 takich 
mieszkań, wówczas rozwiązałoby się duŜo problemów.  Koszt pobytu w schronisku dla 
bezdomnych jest dość wysoki , ok. 1200 zł na miesiąc. Oprócz tego, Ŝe trzeba opłacić pobyt tej 
osoby w schronisku, to taka osoba ma równieŜ prawo ubiegania się o inne świadczenia.  
Bardziej opłacalne pod względem finansowym jest umieszczanie danej osoby w mieszkaniu 
socjalnym. Potrzeba mieszkań socjalnych wynika równieŜ w przypadkach występowania 
przemocy w rodzinie. Często zachodzi potrzeba oddzielenia sprawcy takiej przemocy.  
Istnieje moŜliwość umieszczania takich osób w Kędzierzynie przy Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie, ale tylko na pół roku.      
 
Radny Cz. Kudzia – jakie dana osoba musi spełnić warunki Ŝeby zostać asystentem rodziny  
i kiedy Gmina będzie mogła zatrudnić takiego asystenta na pełny etat ? 
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K. Musioł  – wyjaśniła, Ŝe obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny istnieje od stycznia br. 
Gmina juŜ wcześniej zatrudniała asystenta rodziny, ubiegając się o środki w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach ogłaszanych przez Ministerstwo konkursów. W chwili 
obecnej Ośrodek posiada środki wystarczające na zatrudnienie asystenta na umowę – zlecenie. 
JeŜeli te środki będą nie wystarczające, a Ministerstwo nie ogłosi juŜ w tym roku konkursu na 
to zadanie, to wówczas wystąpią do Rady Gminy o zwiększenie budŜetu, gdyŜ od tego roku  
Gmina ma juŜ obowiązek to zadanie realizować. Na dzień dzisiejszy asystent jest zatrudniony 
jak gdyby na pół etatu, w zupełności to wystarcza. Obejmuje wsparciem 4 rodziny. Asystent 
współpracuje z daną rodziną tylko za jej zgodą. Jedynie w przypadku postanowienia Sądu, 
asystent jest kierowany do danej rodziny bez zgody tej rodziny. Asystent pracuje z jedną 
rodziną nie dłuŜej niŜ 2 lata. 

 
Sołtys I. Urbansky – zwróciła się z zapytaniem czy istnieje moŜliwość aby Ośrodek Pomocy 
Społecznej wykupił danej osobie lekarstwa przepisane na receptę, zamiast przyznawania 
zapomogi ? 
 
K. Musioł  – wyjaśniła, Ŝe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  nie ma prawa komukolwiek 
odmówić zasiłku na zakup lekarstw. Nawet, gdy świadczenie jest przyznawane w terminie 
późniejszym, receptę realizuje się od razu. W razie konieczności wykupienie lekarstw  odbywa 
się to przy udziale pracownika socjalnego.   
 
 

Ad. 9.1 
 

Skarbnik Gminy - przedstawiła radnym projekt uchwały nr V/29/2015 w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie gminy na 2015 r. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, Ŝe  komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
wysłuchała wyjaśnień na temat proponowanych zmian w budŜecie gminy. Komisja wyraziła jedną 
wątpliwość co do kwoty 56 tys. zł, planowanej na projekt modernizacji i częściowe wykonanie 
remontu stołówki w Gimnazjum w Bierawie. Komisja wyraziła opinię, Ŝe w pierwszej kolejności 
naleŜałoby przeanalizować moŜliwość wykorzystania kuchni w Domu Kultury w Bierawie, czy  
w Domu Kultury w Dziergowicach i rozeznać jak mogłaby wyglądać realizacja tych usług poprzez 
taką kuchnię. Wątpliwość komisji została zawarta w protokole z posiedzenia. Wójt Gminy 
zobowiązał się do przeanalizowania tej kwestii i nie wydatkowania planowanych na ten cel 
środków finansowych. Komisja, mając na względzie przyjęty przez Wójta wniosek Komisji,  
w składzie 4 osób pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Skarbnik Gminy  – poinformowała, iŜ w związku z tym, Ŝe te środki pochodzą ze zwiększenia 
subwencji oświatowej na 2015r. zostały zapisane w dziale oświata, w rozdziale gimnazja. Środki 
te nie będą wydatkowane do czasu rozstrzygnięcia tejŜe kwestii. Docelowo przyjęto jednak Ŝeby te 
środki pozostały w dziale oświata.   
 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały ? 
 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr V/29/2015 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2015 r. – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe uchwała nr V/29/2015 w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie gminy na 2015 r. – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 9.2 
 

Skarbnik Gminy - przedstawiła radnym projekt uchwały nr V/30/2015 o zmianie uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa na lata 2015-2018. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, Ŝe  komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego  
w obecności 4 członków komisji pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr V/30/2015 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa na lata 2015-2018 – pod 
głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na  
15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.  
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe uchwała nr V/30/2015 o zmianie uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa na lata 2015-
2018 – została podjęta. 
 
 
 

        
Ad. 9.3. 
 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały nr V/31/2015 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Opolu. 
 

Radny R. Skotarczyk  - poinformował, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego na 
posiedzeniu w dniu 5 marca br. w składzie 4 - osobowym pozytywnie zaopiniowała projekt 
przedmiotowej uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrali : 
 

Radny M. Matuszek – nawiązując do uczestnictwa radnego Skotarczyka na szkoleniu  
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, zwrócił się z zapytaniem czy podejmował tam 
temat dopuszczalności długu dla Gminy, jak ta sytuacja wygląda i czy został ten temat w jakiś 
sposób wyjaśniony ? 
 
Radny R. Skotarczyk – wyjaśnił, Ŝe jeŜeli chodzi o zadłuŜanie się Gmin, to przepisy w tym 
zakresie uległy zmianie. Od 2014 roku nie moŜna juŜ operować takimi wskaźnikami, jakie były 
wcześniej zawarte w ustawie z 2005r., czyli 60 % jako max. próg zadłuŜenia się gminy i 15 % jako 
roczna max. wielkość środków  na spłatę poŜyczki. Przed zmianą przepisów Gmina mogła 
przeznaczyć rocznie max. 15 % środków budŜetowych na spłatę kredytu.  
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Od 2014 roku obowiązuje tzw. reguła wydatkowa. Mówi o tym art. 243 ustawy o finansach 
publicznych. Obecnie w wyniku pewnego wzoru, pewnej nierówności ustala się poziom 
zadłuŜenia, co jest widoczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Brak tam jest wskaźnika 
procentowego jednego dla wszystkich Gmin. Stwierdza się jedynie czy ta relacja jest spełniona, 
czy nie.  
ZauwaŜył, Ŝe samo operowanie procentem zadłuŜenia Gminy, tak do końca niczego nam nie 
powie.  Pod względem zadłuŜenia Gmina Bierawa w rankingu Gmin wiejskich za 2013 rok, 
których jest ok. 1500, jest pośrodku tego rankingu. To, Ŝe jakaś Gmina nie ma długu, wcale nie 
znaczy, Ŝe ta Gmina ma dobrą kondycję finansową. RównieŜ to, Ŝe Gmina ma wysokie zadłuŜenie,  
nie oznacza, Ŝe bankrutuje, bo jest to Gmina, która ma środki na spłatę tego zadłuŜenia.  
Samo operowanie danymi Ŝe Gmina Bierawa ma np. 15 %,  czy 25 % zadłuŜenia, poza tym, Ŝe 
mamy tą wiedzę, niczego więcej nam nie mówi.  Nowy algorytm uwzględnia 3 lata do tyłu. KaŜda 
zmiana poszczególnych składników (danych) zmienia wynik algorytmu.  
Nie ma Ŝadnych wątpliwości do kondycji finansowej Gminy Bierawa. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – poddał odczytany projekt uchwały nr V/31/2015 w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, na ustawową liczbę 15 radnych.  
Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe uchwała nr V/31/2015 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9. 4. 
 
Zastępca Wójta – przedstawił radnym  projekt uchwały nr V/32/2015 w sprawie przekazania  
w 2015 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu radiowozu  dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego  
w składzie 4 osób pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały i czy umowa z Policją zawiera jakieś warunki, które winny być 
spełnione na rzecz Gminy ?  
 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 

Wójt Gminy – poinformował, Ŝe umowa z Policją nie zawiera Ŝadnych Ŝądań, jedynie to, Ŝe 
samochód ten ma być wykorzystywany równieŜ w patrolach na terenie naszej Gminy. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr V/32/2015 w sprawie 
przekazania w 2015 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu radiowozu  dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu – pod 
głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe uchwała nr V/32/2015 w sprawie przekazania  
w 2015 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu radiowozu  dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu 
– została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9. 5. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr V/ 33/2015 o zmianie uchwały  
w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2015r. dla samorządowego zakładu 
budŜetowego. Wyjaśniła, Ŝe dotację dla zakładu budŜetowego, która juŜ jest zapisana  
w budŜecie w kwocie 236.488 zł zwiększa się o 100 tys. zł z przeznaczeniem na dwa dodatkowe 
zadania, które Zakład realizuje od marca br. Stawki dotacji zostały przeliczone na pełne  
10 miesięcy, aby łatwiej było je rozliczyć.  
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
omawiając ten projekt uchwały na posiedzeniu miała pewne wątpliwości co do przyjętej definicji 
stawki przedmiotowej na utrzymanie terenów zielonych.  Radni reprezentujący większe sołectwa 
wyraŜali swoje obawy, Ŝe przyjęcie takiego przelicznika jest krzywdzące dla duŜych sołectw, 
proponując aby tą stawkę przyjąć np. wg liczby mieszkańców, czy powierzchni terenów zielonych 
w danym sołectwie. Ostatecznie zgodzono się na propozycję Wójta, gdyŜ jak zostało wyjaśnione, 
jest to tylko przelicznik i nie oznacza, to Ŝe kaŜde sołectwo otrzyma równo po 5 tys. zł.   
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały – 4 głosami „za”. 
 
Radny M. Matuszek – odniósł się do zapisu § 4, w którym zapisano, Ŝe uchwała ma wejść  
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca br.  Czy Wojewoda nie zakwestionuje takiego 
zapisu, Ŝe ta uchwała ma funkcjonować wstecz? 
 
Mec. Semeniuk – wyjaśnił, Ŝe zgodnie z prawem Rada Gminy moŜe nadać uchwale wsteczną 
moc obowiązywania.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr V/ 33/2015 o zmianie uchwały w sprawie 
jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2015r. dla samorządowego zakładu budŜetowego 
– pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali 
obrad. Jeden radny był przeciwny, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosowania.  
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iŜ uchwała nr V/ 33/2015 o zmianie uchwały  
w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2015r. dla samorządowego 
zakładu budŜetowego – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9. 6. 
 
Skarbnik Gminy – odczytała  projekt uchwały  nr V/ 34/2015 o zmianie uchwały w sprawie 
zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 
 
Radny R. Skotarczyk  - poinformował, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego  
w składzie 4-osobowym pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  
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Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr V/ 34/2015 o zmianie uchwały w sprawie 
zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso – 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 V/ 34/2015 o zmianie uchwały w sprawie 
zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9. 7. 
 
Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały nr V/ 35/2015 o zmianie uchwały w sprawie opłaty 
targowej. 
 
Radny R. Skotarczyk  - poinformował, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego  
w składzie 4-osobowym pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr V/ 35/2015 o zmianie uchwały 
w sprawie opłaty targowej – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie 
był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe uchwała nr V/ 35/2015 o zmianie uchwały  
w sprawie opłaty targowej – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9. 8. 
 
Specjalista ds. rolnictwa – przedstawił radnym projekt uchwały nr V/ 36/2015 w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Dodatkowo poinformował, Ŝe projekt uchwały został skierowany do zaopiniowania do 
Weterynarii, Nadleśnictwa i dwóch organizacji społecznych zajmujących się opieką nad 
zwierzętami. Obowiązek corocznego uchwalenia takiego programu wynika wprost z ustawy.  
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W programie zawarte zostały uregulowania o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie 
zwierząt, dotyczące : 
- zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, 
- opieki nad wolno Ŝyjącymi kotami,  
- odławiania bezdomnych zwierząt i poszukiwania dla nich nowych właścicieli, 
- wskazania gospodarstwa rolnego dla zwierząt gospodarskich, w przypadku odebrania takich  
    zwierząt właścicielowi, 
- zapewnienia opieki weterynaryjnej dla zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowych. 
 
Dodał, iŜ zlecenie wyłapania bezdomnego psa to koszt ok. 500 zł, a za umieszczenie jednego psa  
w schronisku Gmina musi zapłacić ok. 2 tys. zł.  Planowane  w budŜecie gminy środki na 
realizację tego zadania mogą być niewystarczające. 
JeŜeli chodzi o zwierzęta gospodarskie, to w przypadku, gdy zwierzęta są zaniedbywane przez 
właściciela, wówczas Gmina przy udziale lekarza weterynarii jest obowiązana przeprowadzić 
postępowanie administracyjne  i w razie konieczności odebrać zwierzęta i umieścić je we 
wskazanym gospodarstwie. Gmina ma obowiązek utrzymywać te zwierzęta. JeŜeli w stosunku do 
właściciela zostanie wydana decyzja o zakazie hodowania  zwierząt, wówczas odebrane zwierzęta 
są przeznaczane do zbycia. JeŜeli chodzi o martwe zwierzęta  dziko Ŝyjące, to stanowią one odpad, 
a właścicielem tego odpadu jest zarządca nieruchomości.  Koszt utylizacji wynosi 300-350 zł. 
Gmina zleca to Firmie Eko-las z Kotlarni.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
5 głosami „za”,  przy 5 radnych obecnych na posiedzeniu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem ile kosztowałaby usługa chipowania psów? 
 
M. Klimek  - poinformował, Ŝe w ubiegłym roku koszt jednego chipu wynosił 35 zł. Zachipowanie 
wszystkich psów kosztowałoby Gminę ok. 40 tys. zł. JednakŜe Ŝeby to przedsięwzięcie miało 
sens, to taki obowiązek powinien istnieć przynajmniej w całym Powiecie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – w programie jest zapis, Ŝe w przypadku, gdy w wyniku 
zdarzenia drogowego zostanie ranne zwierzę, to Gmina zleci usługę lekarzowi weterynarii.  
Czy waŜne jest na jakiej drodze to zdarzenie miało miejsce? 
 
M. Klimek – wyjaśnił, Ŝe taką sprawą powinien zająć się zarządca drogi. JednakŜe  
w rzeczywistości Zarząd Dróg Wojewódzkich tych czynność nie podejmuje. Zwierzę ranne musi 
być traktowane inaczej. Dlatego teŜ Gmina musi te działania podejmować. 
 
Radny M. Matuszek – stwierdził, iŜ to Gmina powinna zajmować się ranną zwierzyną, bez 
względu na to, na jakiej drodze to zdarzenie  miało miejsce. Przeznaczenie 500 zł, czy nawet  
1 tys. zł na ratowanie Ŝycia zwierzęcia nie jest zbyt duŜym kosztem, a ma pozytywny wymiar  
w skali Gminy. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr V/ 36/2015 w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – pod 
głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. 
Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe uchwała nr V/ 36/2015 w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 
została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 9.9. 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – przedstawiła radnym projekt uchwały  
nr V/ 37/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017. 
Poinformowała,  Ŝe kluczowym celem tego programu jest stworzenie spójnego systemu 
środowiskowej pracy opiekuńczo – wychowawczej, dzięki którym  zwiększą się szanse Ŝyciowe 
dzieci ze środowisk zaniedbanych, bez konieczności zrywania więzi z rodziną. Priorytetem tego 
programu jest to, Ŝeby dziecko mogło się wychowywać w swojej rodzinie biologicznej.  
Program zawiera szereg działań zarówno profilaktycznych, jak i zmniejszających skutki patologii. 
Jest on skierowany nie tylko do rodzin wymagających wsparcia materialnego, ale teŜ socjalnego, 
czy specjalistycznego poradnictwa. Zgodnie z wymogiem ustawy taki program przyjmuje się na 
okres 3 lat.  Obowiązkiem Wójta Gminy jest składanie Radzie Gminy corocznych informacji  
z realizacji tego programu. 
 
Radna J. Szewerda – poinformowała, Ŝe komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu przedstawiony projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za”, przy 
5 obecnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi, czy zapytania 
do przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr V/ 37/2015 w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017 – 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 V/ 37/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017 – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9. 10. 
 
Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały nr  V/ 38/2015 w sprawie przyjęcia 
programu zdrowia psychicznego dla Gminy Bierawa.  
Poinformowała, iŜ od 2011r. obowiązuje Narodowy Program Ochrony Zdrowia psychicznego, 
który został wdroŜony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.  
Określa on strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagroŜeń dla zdrowia 
psychicznego, poprawę jakości Ŝycia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz 
zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. 
Program zawiera cele główne i szczegółowe oraz wskazuje podmioty realizujące ten program. 
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Program realizować mają obligatoryjnie trzy grupy podmiotów: ministrowie właściwi ze względu 
na cele Programu, Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy województw, powiatów i gmin. 
Partnerami wymienionych podmiotów w realizacji zadań Programu mogą być m.in. organizacje 
społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe. 
 
Samorządy powiatów i gmin zobowiązane są do: 
1)  promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, 
2)  zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, powszechnie dostępnej  
     opieki zdrowotnej,  
3)  upowszechniania zróŜnicowanych form pomocy społecznej i oparcia społecznego 
4)  podejmowania działań na rzecz aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 
Zgodnie z celami określonymi w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego 
działania gminy podejmowane w niniejszym obszarze powinny być ujęte w formie programu 
ochrony zdrowia psychicznego. 
W związku z powyŜszym proponuje się przyjęcie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 
Gminy Bierawa  w brzmieniu określonym w załączniku do projektu niniejszej uchwały. 
Program zawiera część diagnostyczną zawierającą charakterystykę stanu psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej, cele jakie stawia do realizacji oraz wskazuje podmioty zaangaŜowane  
w jego realizację. 
Wyznacza kierunki działania w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców oraz 
zaspokojenia ich potrzeb zdrowotnych. Ponadto zawiera wykaz priorytetów w zakresie promocji 
zdrowia psychicznego oraz propozycje planowanych działań w tym obszarze. 
 
Źródłem finansowania programu będą środki własne uwzględnione w programach pomocy 
społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których celem jest  
integracja osób i rodzin z  grup szczególnego ryzyka. 
 
Radna J. Szewerda – poinformowała, Ŝe komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu przedstawiony projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za”, przy 
5 obecnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi, czy zapytania 
do przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr  V/ 38/2015 w sprawie przyjęcia 
programu zdrowia psychicznego dla Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta 15 głosami „za”, przy udziale 
w głosowaniu 15 radnych obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie 
było. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe uchwała nr  V/ 38/2015 w sprawie przyjęcia 
programu zdrowia psychicznego dla Gminy Bierawa – została podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 9.11. 
 
Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały nr V/ 39/2015 w sprawie ustalenia 
kryteriów oraz wartości punktów przyznanych kaŜdemu z tych kryteriów, obowiązujących na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa. 
 
Radna J. Szewerda – poinformowała, Ŝe komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu przedstawiony projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za”, przy 
5 obecnych. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny M. Matuszek – zauwaŜył, Ŝe zaproponowane kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli 
w ogóle nie wspierają rodzin. Na kaŜdym etapie postępowania powinno się przyznawać 
maksymalną liczbę punktów dla dzieci z tych rodzin, które są zagroŜone, które mają nadzór 
kuratorski, czy asystenta rodziny. Chodzi o to Ŝeby dzieci z takich rodzin były przyjmowane do 
przedszkoli w pierwszej kolejności, Ŝeby mogły spędzać czas pod opieką nauczyciela 
wychowawcy. Zaproponował podwyŜszenie liczby punktów dla dzieci z rodzin objętych nadzorem 
kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny do 20 punktów.  
 
Zastępca Wójta – wyjaśnił, Ŝe pierwszy etap postępowania prowadzą przedszkola. W przypadku 
większej liczby kandydatów niŜ liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: 
1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 
Kryteria te mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie  brane są pod uwagę kryteria 
określone przez organ prowadzący. Organ prowadzący określa nie więcej niŜ 6 kryteriów, nadając 
im określoną liczbę punktów, przy czym kaŜde kryterium moŜe mieć inną wartość.   
W kryteriach ustawowych wymienia się np. pierwszeństwo dla dzieci, których rodzina objęta jest 
pieczą zastępczą. 
Zaznaczył, iŜ przepis ten będzie miał zastosowanie, gdy liczba miejsc w przedszkolu będzie 
mniejsza od liczby chętnych do przedszkola. JednakŜe w perspektywie 6 najbliŜszych lat taka 
sytuacja w naszej Gminie raczej nie zaistnieje.  
 
Radny M. Permus – to po co podejmowana jest ta uchwała? 
 
Zastępca Wójta – wyjaśnił, Ŝe wymóg podjęcia takiej uchwały wynika z przepisu ustawy  
o systemie oświaty. Ustawa zmieniająca z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe zasady 
przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz innych form wychowania przedszkolnego.  W myśl art. 20 c ust. 1 ww. ustawy do 
przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy.  
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Na Radę Gminy został nałoŜony obowiązek określenia w drodze uchwały kryteriów przyjmowania 
dzieci do przedszkola na drugim etapie postępowania. 
 
K. Musioł  – wyjaśniła, Ŝe piecza zastępcza oznacza umieszczenie dziecka w domu dziecka lub  
w rodzinie zastępczej spokrewnionej lub nie spokrewnionej.  
 
Mec. Semeniuk – wyjaśnił, iŜ Rada Gminy w pierwszej kolejności powinna rozpatrzeć wniosek 
radnego Matuszka, a w następnej  kolejności dopiero przystąpić do głosowania całej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Matuszka dotyczący 
zwiększenia liczby punktów dla kryterium  wymienionego w § 1 pkt. 4  „dzieci z rodzin objętych 
nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny” – do 20 punktów. 
Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 15 radnych – jednogłośnie, wobec czego wniosek został 
przyjęty. 
 
W następnej kolejności Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały  
nr V/ 39/2015 w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości punktów przyznanych kaŜdemu z tych 
kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Bierawa, z uwzględnieniem przyjętego wniosek. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. 
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe uchwała nr V/ 39/2015 w sprawie ustalenia 
kryteriów oraz warto ści punktów przyznanych kaŜdemu z tych kryteriów, obowiązujących 
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Bierawa – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 9. 12. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr V/ 40/2015 w sprawie nabycia prawa 
do nagrody jubileuszowej przez Wójta Gminy, 
 
Radny R. Skotarczyk  - poinformował, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi, czy zapytania 
do przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt odczytanej uchwały nr V/ 40/2015 w sprawie 
nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez Wójta Gminy – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych na 15 obecnych na sali obrad. 
Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  Ŝe uchwała nr V/ 40/2015 w sprawie nabycia 
prawa do nagrody jubileuszowej przez Wójta Gminy – została podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 10.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny P. Sroka – zwrócił się o wyjaśnienie w jakich terminach prowadzony jest dyŜur 
przewodniczącego Rady, gdyŜ na stronie internetowej Urzędu w jednym miejscu jest napisane, Ŝe 
dyŜur jest pełniony w kaŜdy poniedziałek, a w drugim, Ŝe  co drugi poniedziałek? 
 
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, Ŝe dyŜur pełniony jest w drugi i ostatni 
poniedziałek miesiąca.  
 
Wójt Gminy – wyjaśnił, Ŝe Urząd jest w trakcie tworzenia nowej strony internetowej. Informacje 
są przenoszone na nową stronę. Wiele danych moŜe być niewłaściwych. Ale ta sytuacja powinna 
się w najbliŜszym czasie zmienić. 
 
Radny P. Sroka – zwrócił się o wyjaśnienie z czego wynika ograniczenie częstotliwości pełnienia 
dyŜurów przez Przewodniczącego Rady, czy z braku petentów, czy innej sytuacji ? 
 
Przewodniczący Rady – wyjaśnił, iŜ ograniczenie to wynika z bardzo małego zainteresowania. 
Osoby wyraŜające chęć spotkania mogą umówić się równieŜ telefonicznie.  
 
Radny Z. śmuda – przypomniał, iŜ na ostatniej sesji poruszył temat betonowych płyt ze 
studzienek telefonicznych, które zostały wyrzucone do lasu. Czy coś w tym temacie zostało 
zrobione, gdyŜ płyty w dalszym ciągu tam leŜą ? Z uwagi na częste kradzieŜe kabli telefonicznych 
w Kotlarni zawnioskował o rozwaŜenie moŜliwości ustawienia lamp drogowych w miejscach  
w których znajdują się te studzienki telefoniczne. 
W imieniu mieszkańców Kotlarni zawnioskował o utworzenie w Kotlarni siłowni na wolnym 
powietrzu w miejscu, gdzie odbywają się festyny. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – poparł wniosek radnego śmudy odnośnie oświetlenia chodnika 
w Kotlarni. Poddał równieŜ pod rozwagę moŜliwość ustawienia w tym miejscu kamery 
przenośnej. 
 
Radny M. Matuszek – w imieniu mieszkańców zawnioskował o ustawienie lampy koło 
cmentarza w Lubieszowie oraz o opróŜnienie kontenerów na odpady koło cmentarza.  
 
Radny R. Skotarczyk – przekazał wniosek Rady Sołeckiej w Dziergowicach, który został 
skierowany do Zarządu Dróg Wojewódzkich, a dotyczący uporządkowania pobocza przy drogach  
wojewódzkich o numerze 425 i 422 oraz w sprawie drzew rosnących przy tych drogach.  
Zwrócił się z zapytaniem kiedy planowana jest wizja budynku Ośrodka Zdrowia  
w Dziergowicach? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe sprawą oględzin budynku Ośrodka Zdrowia w Dziergowicach 
będzie zajmowała się komisja ds. porządku publicznego na najbliŜszym posiedzeniu. 
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy Gmina brała udział w planie zarządzania 
ryzykiem powodziowym  pod przewodnictwem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Gliwicach ? Czy jakieś działania są podejmowane w sprawie  nacisku na sprawy ochrony 
przeciwpowodziowej, projektowania i budowy nowych wałów na terenie Gminy ? 
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Wójt Gminy - stwierdził, Ŝe ochrona przeciwpowodziowa stanowi obecnie największy problem,  
z którym trudno sobie poradzić, gdyŜ to zadanie nie jest w kompetencji Gminy. 
Gmina regularnie uczestniczy w spotkaniach Zespołu powołanego przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Pomimo wnoszonych sprzeciwów, plany na najbliŜsze 6 lat  
w ogóle nie uwzględniają potrzeb ochrony powodziowej w Gminie Bierawa. Za kaŜdym razem 
przypominana jest obietnica Ministra złoŜona w miesiącu październiku, który zapewnił, Ŝe będzie 
zarezerwowana kwota 300 tys. zł na I etap prac projektowych, tzw. polder Bierawa.  
W ślad za tym w ubiegłym roku wystosowane zostało  pismo  do Poseł Brygidy Kolendy – Łabuś , 
Posła Galii oraz Marszałka Województwa.  Niestety, jak wiadomo z relacji Dyrektora 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych takich pieniędzy nie ma.  Z kolei  
z informacji Pani Poseł wynikało, Ŝe Minister zapewnił Ją, Ŝe te pieniądze są.  Tylko nikt nie wie 
gdzie. Gmina podejmuje wiele działań, jednakŜe pozytywnych efektów nie widać.  
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy w tej mierze jakieś działania podejmuje Gmina 
Kędzierzyn – Koźle ? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe Gmina Kędzierzyn – Koźle ze swojego budŜetu wyłoŜyła środki 
na projekt zabezpieczenia oczyszczalni ścieków. Gmina dała pieniądze na całość prac 
projektowych i są o tyle w dobrej sytuacji, Ŝe te prace projektowe trwają. U nas niestety nie.  
W ostateczności nasza Gmina mogłaby równieŜ partycypować w kosztach projektowania nowych 
wałów, ale na całość nie mamy środków. Ale przecieŜ nie o to w tym wszystkim chodzi. Jest to 
zadanie rządowe. Minister potwierdził to, Ŝe nie mogą Ŝądać partycypacji w kosztach od małej 
Gminy wiejskiej. Z pewnością Gmina byłaby bardziej spokojna gdyby te prace projektowe juŜ 
trwały, gdyŜ jest to proces co najmniej dwu letni.  
 
Radny M. Permus – zaproponował zorganizowanie spotkania z Panią Poseł, albowiem ciągłość 
nacisku jest bardzo istotna.  
 
Wójt Gminy – wyjaśnił, Ŝe Gmina w dalszym ciągu oczekuje na odpowiedź w tej sprawie  
i z pewnością będzie w tym temacie bardzo naciskać.  W dniu jutrzejszym pracownik Urzędu 
będzie brał udział w kolejnym spotkaniu w RZGW w Gliwicach w sprawie rzeki Odry. Niestety 
zauwaŜa się, Ŝe priorytetem  są obszary miejskie i gminom wiejskim coraz trudniej jest w kwestii 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych coś osiągnąć.   
 
M. Klimek  – potwierdził, iŜ spotkań w sprawie budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest 
bardzo duŜo. W minionym tygodniu odbyło się równieŜ spotkanie w Powiatowym Centrum 
Zarządzania Kryzysowego na temat monitorowania istniejących wałów. Temat ten ma zostać 
poruszony równieŜ przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, aby uzmysłowić 
wszystkim waŜność tego tematu, gdyŜ nie wszyscy zauwaŜają jakie zagroŜenie występuje  
w Gminie Bierawa. Szczególnie zmienia się sytuacja dla Starego Koźla i Brzeziec, gdyŜ na 
odcinku 400 metrów w ogóle brakuje jakiegokolwiek obwałowania.  
Odcinek ten jest ujęty w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego do ochrony w pierwszej 
kolejności. W tym obszarze jest ponad 100 budynków, które są naraŜone na ewentualne 
podtopienie. Jest obietnica Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ŝe równieŜ w tej 
sprawie  będzie interweniować w Rządzie. 
 
Radny M. Permus – stwierdził, iŜ branie udziału w spotkaniach z pewnością jest bardzo istotne. 
Ale waŜne są teŜ nowe inicjatywy, które Gmina powinna podejmować i dosyć agresywnie walczyć 
o swoje. Jest to na dzisiaj bardzo waŜny temat, aby za jakiś czas nie zostało zniszczone to, w co 
Gmina przez wiele lat inwestuje.  
 



str. 22 

 

Radny W. Plutta – przypomniał, Ŝe w przyszłym tygodniu mija termin składania w Urzędach 
Marszałkowskich deklaracji dotyczących środków unijnych, o które Gminy zamierzają się ubiegać 
na inwestycje związane z  kanalizacją, w ramach programu do 2020 roku. Czy w związku z tym, 
Gmina ma juŜ określoną kwotę o jaką moŜe się ubiegać ze środków unijnych na budowę 
kanalizacji? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe Gmina składała takie zapotrzebowanie w ramach master planu  
i wie jakie są moŜliwości pozyskania środków unijnych. Wartość skanalizowania pozostałych 
sołectw Gminy Bierawa to 24 mln zł (16 mln Dziergowice i 8 mln Lubieszów). Regionalny 
Program Operacyjny nie przewiduje dla naszej Gminy Ŝadnych środków, gdyŜ nie mamy 
wskaźnika 120 osób na 1 km bieŜącej sieci.  Gmina będzie miała jedynie moŜliwość pozyskania 
kwoty 2-3 mln z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na inne środki Gmina się nie 
kwalifikuje i będzie musiała posiłkować się poŜyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Gmina musi jednakŜe otrzymać informację, czy środki z PROW będą juŜ dla Gminy 
kwalifikowalne i czy po wykonaniu I etapu budowy będziemy mogli wnioskować juŜ o zwrot 
poniesionych  nakładów ? 
 
Radny Cz. Kudzia  - złoŜył na piśmie wniosek w sprawie oznakowania ulicy Smolenia  
w Starym Koźlu, ustawienia lustra drogowego przy wyjeździe z tej drogi  oraz wyczyszczenia 
dwóch bocianich gniazd. 
 
 
 
Ad. 11.  Dyskusja i wolne wnioski 
 
Sołtys J. Gładysz – Nowińska  - zwróciła się z zapytaniem w sprawie komunikacji PKS do 
Gliwic. 
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe spotkanie z Dyrektorem Veolii w tej sprawie odbędzie się  
w dniu jutrzejszym. 
 
Sołtys B. Poplucz – poinformowała, Ŝe 11 marca obchodzone jest święto sołtysa. Nawiązując do 
Ŝyczeń przekazanych sołtysom przez Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, w których podkreślono, iŜ praca sołtysa to cięŜka rola gospodarza wsi i wyjątkowa 
funkcja publiczna, przekazała sołtysom gratulacje i Ŝyczenia sukcesów w wykonywanej funkcji. 
Nawiązując do posiedzenia komisji ds. oświaty w sprawie  zakresu prowadzonej działalności 
kulturalnej przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, zauwaŜyła, Ŝe sołtysi są 
równieŜ animatorami kultury, osobami, które kulturę pielęgnują, rozwijają i mocno się w te 
sprawy angaŜują dbając o rozwój wsi, a przy tym całej Gminy. Sołtysi poświęcają swój czas, 
niejednokrotnie swoje pieniądze angaŜując się w sprawy sołectwa. Mieszkańcom  przede 
wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, o dobre drogi, chodniki, oświetlenie ulic, wyremontowane 
szkoły, przedszkola, ale tak samo o dobrze funkcjonujące świetlice i kluby, gdzie mogą się 
spotkać. NaleŜy robić to co słuŜy całemu społeczeństwu. 
Gmina Bierawa była kiedyś liderem w Programie Odnowa Wsi. Jednak teraz odczuwa się juŜ 
mniejsze zainteresowanie. NaleŜałoby ten temat przybliŜyć nowym sołtysom. MoŜna byłoby 
nawet zaprosić na sesję przedstawicielkę Urzędu Marszałkowskiego, aby przybliŜyła sołtysom ten 
temat.      
W tym miejscu zawnioskowała o podwyŜkę diet dla sołtysów do kwoty 400 zł.  ZłoŜyła równieŜ 
wniosek o doświetlenie dojazdu do posesji Kroker przy ulicy Bierawskiej.  
 
 
 



str. 23 

 

Ad. 12. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe porządek obrad został wyczerpany. Po czym 
zamknął obrady piątej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 9 marca br. o godz. 18:35. 
 
 
         Przewodniczący Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik       Joachim Morcinek 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
1) Informacja o stopniu zaspokojenia pomocy i opieki społecznej w gminie Bierawa za 2014r. 
2) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 r. 
3) uchwała nr V/ 29/2015 w sprawie dokonania zmian w budŜecie Gminy Bierawa na rok 2015, 
4) uchwała nr V/ 30/2015 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
5) uchwała nr V/31/2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 
6) uchwała nr V/ 32/2015 w sprawie przekazania w 2015 roku środków finansowych na Fundusz 

Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu  dla Komendy 
Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu, 

7) uchwała nr V/ 33/2015 o zmianie uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji 
przedmiotowej na 2015r. dla samorządowego zakładu budŜetowego,  

8) uchwała nr V/ 34/2015 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat 
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

9) uchwała nr V/ 35/2015 o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej, 
10) uchwała nr V/ 36/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 
11) uchwała nr V/ 37/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2015 – 2017, 
12) uchwała nr V/ 38/2015 w sprawie przyjęcia programu zdrowia psychicznego dla Gminy 

Bierawa, 
13) uchwała nr V/ 39/2015 w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości punktów przyznanych 

kaŜdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa, 

14) uchwała nr V/ 40/2015 w sprawie nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez Wójta 
Gminy, 

15) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierawa. 

16) Listy obecności radnych i sołtysów. 
  


