
str. 1 

 

P R O T O K Ó Ł   nr  VIII /2015 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  29 czerwca 2015 r. 

 

 
Otwarcia obrad ósmej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 29 czerwca 2015 r. dokonał o godz. 15:30 
Przewodniczący Rady Gminy Joachim Morcinek. 
Na wstępie stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło 
quorum, przy którym Rada Gminy może 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 i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz Mec. Łukasza Ambrożego.  
Z ramienia Urzędu w sesji uczestniczyli Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka, Sekretarz 
Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie Karina Musioł  i Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Bierawie Piotr Walkiewicz. 
 
 
Ad. 2. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że dalszy porządek sesji przedstawia się 
następująco: 

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

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy z dnia  27 kwietnia i 11 maja 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. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 

rok 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Bierawa oraz  sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za rok 2014 : 
1) przedstawienie przez Wójta Gminy informacji na temat sprawozdania finansowego  

             i sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia  
             komunalnego,    

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  o sprawozdaniu z wykonania  
             budżetu gminy za rok 2014, 

3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  
             z wykonania budżetu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do tego  
             wniosku, 

4) dyskusja nad wnioskiem Komisji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu, 
 

5) podjęcie uchwał: 
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
    z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2014 rok, 
b)  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budżetu za 2014 r. 
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8. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2015, 
2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
3) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżaw,  

5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy, 

6) w sprawie utworzenia Klub Dziecięcego pn. „Jaś i Małgosia” w formie gminnej 
jednostki budżetowej oraz ustalenia statutu tej jednostki, 

7) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych. 

9. Interpelacje i wnioski radnych. 
10. Dyskusja i wolne wnioski. 
11. Zakończenie obrad. 

 

Wnioski o zmianę porządku obrad zgłosili: 

1. Radny W. Plutta 
- w związku z faktem, iż na sesji w dniu 27 kwietnia br. zostało ustalone, że w programie 
najbliższej (następnej) sesji znajdzie się punkt dotyczący  podjęcia uchwały w sprawie 
wpisywania w protokołach z sesji imiennego głosowania poszczególnych radnych, a ten punkt 
pomimo, że odbyły się już dwie kolejne sesje nie znalazł się w porządku obrad - zawnioskował  
o podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia w porządku obrad następnej sesji punktu o imiennym 
wykazie sposobu głosowania poszczególnych radnych. 
Wniosek nr 1. 
 
– zawnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia Klub 
Dziecięcego pn. „Jaś i Małgosia” w formie gminnej jednostki budżetowej oraz ustalenia statutu 
tej jednostki (pkt. 8.6). Uzasadniając stwierdził, iż Jego zdaniem Rada ma za mało informacji  
w tym temacie, aby móc taką uchwałę podjąć. Nie są znane skutki zarówno organizacyjne jeżeli 
chodzi o Przedszkole w Bierawie, gdzie ta jednostka miałaby zostać utworzona, jak i finansowe. 
Nie wiadomo dokładnie jakie to wygenerowałoby koszty. Dlatego radnym trudno głosować w tej 
sprawie. Jeżeli Rada powoła do życia ten podmiot, to wówczas będzie miała obowiązek 
wydzielania na ten cel środków. A biorąc pod uwagę dyskusję na temat już jednej z jednostek 
obecnie funkcjonujących w strukturach Gminy, czyli Gminnego Centrum, gdzie planowane są 
jakieś cięcia, cyt. „to nie wyobrażam sobie żeby kosztem Gminnego Centrum był finansowany 
kolejny bliźniaczy podmiot, bądź kolejna jednostka budżetowa”.  
Wniosek nr 2. 
 

2. Przewodniczący Rady Gminy – wniósł o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu 
- Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym. 
Wniosek nr 3. 
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Przewodniczący Rady Gminy - odnośnie wniosku 1 wyjaśnił,  iż sprawa imiennego głosowania 
będzie rozpatrywana na następnej sesji Rady Gminy. Temat ten musi być jeszcze przedyskutowany 
przez komisje. Zapewnił,  że taki projekt uchwały będzie ujęty w porządku obrad kolejnej sesji. 
Jeżeli chodzi o wniosek drugi, to stwierdził, iż to nie jest tak do końca, że radni nic w tej sprawie nie 
wiedzą. Temat był dyskutowany na komisji. Być może nie padła odpowiedź na wszystkie pytania,  ale 
to z tego względu, że aż tak dogłębnie tej sprawy nie rozpatrywano.  
 
Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem czym by skutkowało nie przyjęcie tej uchwały na 
dzisiejszej sesji? Czy oznaczałoby to, że jeżeli nie będzie ten Klub powołany w odpowiednim czasie 
(na stan dzisiejszy), to znaczy, że nie będzie powołany w ogóle w tym roku? Czy można by przesunąć 
podjęcie tej decyzji o jedną, czy dwie kolejne sesje? Czym by to skutkowało dla mieszkańców naszej 
Gminy ? 
 
Wójt Gminy  – odnosząc się do wniosku radnego Plutty stwierdził, iż wniosek ten jest kompletnie nie 
zasadny, z tego względu, że temat ten był dość szczegółowo dyskutowany na komisji. Wiadomym 
jest jednak, że jest to nowy temat i trudno jest odpowiedzieć na wszystkie szczegóły. Jeżeli chodzi  
o kwestie finansowe, to koszty funkcjonowania tego Klubu są jak najbardziej przewidywalne.  
Główne koszty to wynagrodzenia osobowe. Zgodnie z przepisami na jedną grupę (oddział) liczącą 
max. 8 dzieci musi być zatrudniona co najmniej jedna osoba. W naszym przypadku planuje się 
zatrudnienie dwóch opiekunów, z czego jeden opiekun będzie jednocześnie kierownikiem.  
W wyniku dyskusji na posiedzeniu Komisji do projektu statutu zostały wprowadzone pewne zmiany 
dotyczące przyjęć dzieci do Klubu Dziecięcego, a także zasad wynagradzania. Ostatecznie, po 
przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, na lokalizację Klubu Dziecięcego wskazano budynek 
Przedszkola w Bierawie. 
Wstępnie przyjmowano, że taki Klub będzie w budynku oddziału przedszkolnego w Starym Koźlu.  
Jednakże z tego względu, że liczba dzieci do tego oddziału jest dość duża i zachodzi tam konieczność 
uruchomienia dwóch oddziałów przedszkolnych, na siedzibę Klubu wskazano Przedszkole  
w Bierawie, gdzie również będą dwa oddziały przedszkolne. 
Wyjaśnił, iż  patrząc na liczbę urodzeń w Gminie w perspektywie ostatnich 5 lat, to nie zachodzą 
żadne obawy co do tego, że Klub Dziecięcy zablokuje możliwość przyjęcia większej liczby dzieci do 
Przedszkola w Bierawie.  Nie będzie w najbliższych latach potrzeby utworzenia tam trzeciego 
oddziału. A gdyby tak się zdarzyło, to dzieci będą mogły przejść do oddziałów zamiejscowych  
w Lubieszowie, czy Starym Koźlu. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że zabraknie miejsc dla dzieci  
w Przedszkolu w Bierawie, a będą miejsca w innych oddziałach, to i tak w Bierawie trzeci oddział nie 
zostanie uruchomiony. Powstanie tego Klubu niczego tu nie zmieni.  
Podkreślił, że uchwała o utworzeniu klubu oraz statut są podstawowymi dokumentami pozwalającymi 
na podjęcie kolejnych działań i stwarzającymi możliwość do skorzystania ze środków budżetu 
państwa na ten cel. Gmina złożyła wniosek do Wojewody o dofinansowanie tego przedsięwzięcia 
(środki na przygotowanie pomieszczenia i wydatki osobowe na 2 miesiące) i jest na liście rezerwowej. 
Planuje się uruchomienie tego Klubu od miesiąca listopada br.  Jeżeli nastąpiłoby przesunięcie 
terminu podjęcia tej uchwały, to cały proces przygotowawczy zostałby znacznie opóźniony i nie 
wiadomo, czy udałoby się to w tym roku uruchomić.  Odsunięcie tego tematu na kolejną sesję 
praktycznie i tak niczego nie zmieni. Zwrócił się do radnych o przegłosowanie tego projektu na 
dzisiejszej sesji. 
 
Radny W. Plutta – podtrzymał wniosek dotyczący wykreślenia z porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego, ponieważ jak stwierdził, w wyjaśnieniach Wójta radni nie 
usłyszeli kwoty ile będzie to Gminę kosztowało? W związku z czym, nie znając tej cyfry  Rada nie 
ma podstaw do tego, aby taką uchwałę podjąć. 
Jeżeli chodzi o pierwszy wniosek, stwierdził iż już dwukrotnie składał na sesji wniosek  
o zamieszczanie w protokole sesji imiennego wykazu jak głosował poszczególny radny. I dwukrotnie 
padała deklaracja, że będzie to wprowadzone pod obrady.   
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Mamy kolejną sesję, a nie zostało to uwzględnione w porządku obrad. Dlatego dzisiaj Rada powinna 
podjąć przynajmniej uchwałę, że ten wniosek znajdzie się na pewno w porządku obrad kolejnej sesji 
Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, iż Rada nie musi podejmować uchwały w tej 
sprawie. Jako Przewodniczący zobowiązuje się, że ten wniosek zostanie uwzględniony. Faktem jest, 
że padła deklaracja, że Rada zajmie się wnioskiem w sprawie imiennego głosowania, ale nie określono 
kiedy dokładnie to nastąpi. Przecież to nie jest aż tak istotna sprawa, że musi być natychmiast 
wprowadzona pod obrady Rady Gminy. 
 
Radny M. Permus – odnosząc się do wniosku radnego Plutty o wykreślenie z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego, stwierdził że ten wniosek jest w pełni 
zasadny. Radni otrzymali projekt uchwały przed sesją, nie mając żadnej wiedzy co do takiego 
zamiaru. Przecież poszczególny radny nie jest członkiem każdej komisji i nie każdy miał możliwość 
zapoznania się z tym tematem. Radni wcześniej powinni zostać poinformowani, np. na poprzedniej 
sesji, że taki temat został wywołany i że coś takiego Gmina chce utworzyć. Ogólnie rzecz biorąc, jako 
radny ma za mało merytorycznych wiadomości w tym temacie. Żeby zagłosować musi opierać się 
jedynie na opinii komisji. Zwrócił się również do Przewodniczącego Rady aby nie gradował 
poszczególnych spraw wnoszonych przez radnych, gdyż dla radnego  jest z to pewnością sprawa 
ważna. 
 
Radny M. Matuszek – zauważył, że podjęcie uchwały wiąże się ze wskazaniem podstawy prawnej. 
Lepiej byłoby, aby radny wniósł tą sprawę w formie pisemnej interpelacji.  
Odnosząc się do wniosku w sprawie Klubu Dziecięcego, zauważył, że skoro radny uczestniczył  
w posiedzeniu komisji rozpatrującej ten temat, to tam miał uzyskać wyczerpujących informacji.  
Utrzymanie jednego oddziału przedszkolnego kosztuje rocznie ok. 100 tys. zł.  
 
Radny W. Plutta – stwierdził, iż złożył ten wniosek dotyczący imiennego głosowania, ponieważ ta 
sprawa pomimo deklaracji Przewodniczącego Rady  po raz kolejny została pominięta. 
 
Radny M. Permus – zwracając się do radnego Plutty zaproponował, aby zgodził się z propozycją 
Przewodniczącego Rady o wprowadzenie tego tematu do porządku obrad kolejnej sesji.   
 
 
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że każdy zgłoszony wniosek  zostanie poddany pod 
głosowanie. Zmiana zostanie wprowadzona, jeżeli za zmianą opowie się w głosowaniu bezwzględna 
większość ustawowego składu Rady, tj. co najmniej 8 radnych. 
 
Wniosek 1 – w wyniku przeprowadzonej dyskusji i złożonej deklaracji przez Przewodniczącego 
Rady, radny W. Plutta wycofał zgłoszony wniosek. 
 
Wniosek 2. 
 
Za zmianą porządku obrad polegającą na wykreśleniu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
utworzenia Klub Dziecięcego pn. „Jaś i Małgosia” w formie gminnej jednostki budżetowej oraz 
ustalenia statutu tej jednostki (pkt. 8.6 porządku obrad) – opowiedziało się w głosowaniu 2 radnych, 
12 radnych było przeciwnych, a jeden radny wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek nie uzyskał wymaganej bezwzględnej 
większości głosów, wobec czego nie został przyjęty.  
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Wniosek 3. 
 
Za zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad dodatkowego punktu – 
Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym – opowiedziało 
się w głosowaniu  15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.| 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną 
większość głosów wobec czego został przyjęty. Rada Gminy będzie obradowała według 
zmienionego porządku obrad. Informacja Wójta Gminy została wprowadzona w pkt. 5a. 
 
 

Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zostały wyłożone na sali obrad protokoły z szóstej  
i siódmej sesji Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia i 11 maja 2015 roku.  
Poinformował również o wprowadzonej zmianie w protokole z 27 kwietnia 2015 r., w pkt. 8.10.  
(str. 18 protokołu), polegającej na skorygowaniu błędnej informacji o stanowisku komisji wobec 
omawianego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice.  
W protokole zamieszczono informację, że komisja zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały 
pozytywnie 5 głosami „za”, a winno być 4 głosami „za”, przy jednym głosie przeciwnym. 
 
Następnie zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do tych protokołów ? 
Uwag nie zgłoszono. W związku z czym Przewodniczący Rady Gminy w celu przyjęcia protokołów, 
zgodnie z § 29 statutu gminy, przeprowadził głosowanie. 
 

Za przyjęciem protokołu z szóstej sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2015 r. opowiedziało się  
w głosowaniu 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół nr 6/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. 
został przyjęty. 
 

Za przyjęciem protokołu z siódmej sesji Rady Gminy z dnia 11 maja 2015 r. opowiedziało się 
w głosowaniu 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół nr 7/2015 z dnia 11 maja 2015 r. został 
przyj ęty. 
 
 
 
 
Ad. 4. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie 
działania jak: 
 

1) brał udział w posiedzeniach komisji oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego  
i sportu w dniach 18 maja oraz 8 i 22 czerwca 2015 r. 

2) brał udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska w dniu 22 czerwca 2015 r. 

3) uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu 22 czerwca 
2015r. 

4) brał udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy 
Bierawa, 
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5) w dniu 13 maja br. brał udział w spotkaniu w Spółce Gazowniczej dotyczącym planów 
gazyfikacji terenu Goszyc i Kotlarni, 

6) uczestniczył w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Opolskiego dotyczącym budowy 
wałów na terenie Gminy, 

7) w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca pełnił dyżury w Urzędzie Gminy. 
 

Do Rady Gminy wpłynęły następujące pisma : 
 
1) od Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące obchodów 25 –lecia  
     istnienia samorządów – odczytał treść pisma, które dołączono do niniejszego protokołu. 
 
2) od Szefa Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta w sprawie udostępnienia  
    materiałów i dokumentacji, która powstała w trakcie prac nad reformą samorządową  
     - dołączono do niniejszego protokołu. 
 
3) od Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu w sprawie ustalenia liczby wybieranych  
    ławników dla Gminy Bierawa na kadencję 2016 – 2019. 
    W tym miejscu poinformował, że zgłoszenia kandydatów na ławników są przyjmowane do dnia  
    30 czerwca br. Rada Gminy ma obowiązek przeprowadzić wybory ławników najpóźniej  
    w miesiącu październiku br. Do dnia dzisiejszego, tj. 29 czerwca br. nie zgłoszono żadnych  
    kandydatów na ławników.  
 
4) z Krajowej Rady Sędziów Społecznych dotyczące naboru kandydatów na ławników. 
 
 
 
Ad. 5.  Informację o pracach komisji złożyli : 
 
Radny P. Szerwerda – poinformował, że komisja rewizyjna  spotkała się w miesiącu maju na trzech 
posiedzeniach, których tematem było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu  gminy za  
2014 r. oraz kontrola wydatków Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni za 2014 r.   
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego obradowała 
w dniu 22 czerwca br., omawiano projekty 4 uchwał, które będą przedmiotem głosowania na 
dzisiejszej sesji. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa 
i ochrony środowiska  odbyła posiedzenie w dniu 22 czerwca br. celem omówienia projektów uchwał 
na dzisiejszą sesję. 
 
Radna J. Szewerda – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu spotkała się trzy krotnie. W dniu 18 maja odbyło się wyjazdowe posiedzenie 
komisji do placówek oświatowych działających na terenie gminy Bierawa – do Szkoły Podstawowej 
w Starej Kuźni, Przedszkoli w Starym Koźlu, Kotlarni i Lubieszowie.   Przegląd placówek był 
przeprowadzony pod kątem potrzeb remontowych. Tym samym komisja zakończyła przegląd 
wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy. W dniu 8 czerwca br. odbyło się kolejne 
posiedzenie komisji, którego tematem było wypracowanie wniosków po zapoznaniu się z zakresem 
działania Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie. W dniu 22 czerwca br. komisja na 
swoim posiedzeniu omawiała projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
 

Następnie na wniosek radnego Sroki, przedstawiła radnym wnioski komisji zarówno wypracowane 
po zapoznaniu się z zakresem działania Gminnego Centrum Kultury, jak i z przeglądu placówek 
oświatowych. 
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Wnioski dotyczące Gminnego Centrum Kultury: 
1) podjęcie działań w celu wynajęcia kawiarni w Domu Kultury w Bierawie – chodzi  

o zmniejszenie kosztów utrzymania Domu Kultury w Bierawie, 
2) poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców sołectw, w których brak jest domów kultury  

i klubów, 
3) dostosowanie godzin otwarcia biblioteki w Bierawie do realnych potrzeb, 
4) propozycja rozeznania rynku potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie kółek 

zainteresowań, np. za pomocą ankiet, 
5) pomieszczenie po bibliotece w Kotlarni przeznaczyć na miejsce spotkań dla seniorów. 

Radny P. Sroka – zwrócił się z zapytaniem  kto będzie realizatorem  tych wniosków - Wójt , czy 
dyrektor Domu Kultury? 
 
Radna J. Szewerda – poinformowała, że wnioski zostaną przekazane Dyrektorowi Gminnego 
Centrum Kultury i Wójtowi. Następnie przedstawiła wnioski komisji z przeglądu placówek 
oświatowych, które dołączono do niniejszego protokołu w formie załącznika. 
 
Radny P. Sroka – nawiązując do wniosków zgłoszonych przez Dyrektorów placówek zawierających 
dość poważne zamierzenia, zwrócił się z zapytaniem, czy część tych oczekiwań będzie realizowana 
przez poszczególne placówki swoimi zasobami finansowymi i osobowymi (konserwator, woźny), czy 
dyrektorzy oczekują na to, że wszystkie te wymienione zadania będzie wykonywał Wójt?  
 
Radna J. Szewerda – wyjaśniła, że komisja bardzo szczegółowo omawiała te spawy z dyrektorem 
każdej placówki. Część z tych zadań zostanie wykonana przez placówki w ramach własnego budżetu.  
 
 
 
Ad. 5a. 
 
Wójt Gminy  - poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie działania jak:  

• w dniu 28 kwietnia br. uczestniczył w „Dniu Seniora po Śląsku” organizowanym przez Szkołę 
Podstawową w Dziergowicach, 

• w dniu 29 kwietnia br. brał udział w spotkaniu z Ministrem Pracy zorganizowanym w auli 
Uniwersytetu Opolskiego na temat polityki senioralnej w Rzeczypospolitej Polskiej  
i dostępnych na ten cel środków w najbliższych latach. W tym samym dniu uczestniczył również 
w otwarciu nowej instalacji w Zakładach Azotowych Kędzierzyn, 

• w dniu 30 kwietnia br. miał miejsce Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Tluk ze 
Starego Koźla, 

• w dniach od 1-4 maja br. kilkuosobowa delegacja z Gminy Bierawa na czele z Wójtem Gminy 
przebywała z oficjalną wizytą w partnerskiej Gminie Ostfildern, 

• w dniu 5 maja br. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP, którego tematem było 
przygotowanie  do imprez gminnych zaplanowanych w maju i czerwcu, 

• w dniu 11 maja br.  rozstrzygnięto przetarg na budowę I etapu budowy kanalizacji  
w Dziergowicach. Do przetargu stanęło 17 firm, z czego 16 znacząco obniżyło cenę (co najmniej 
o 30 %). Na wykonawcę wybrano Firmę M+ (druga w kolejności), umowa opiewa na kwotę  
3,8 mln zł, 

• w dniu 12 maja br. uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz brał 
udział w negocjacjach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu na temat efektu ekologicznego dla kanalizacji w Solarni. Aby uzyskać efekt 
ekologiczny po wykonaniu kanalizacji w najbliższym okresie musi się podłączyć min. 80 % 
posesji, 
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• w dniu 13 maja br.  została przeprowadzona w Urzędzie Gminy przez pracowników Urzędu 
Wojewódzkiego w kontrola pod kątem zarządzania kryzysowego.  
W tym też dniu wspólnie z Przewodniczącym Rady, przedstawicielami Kopalni Piasku  
i Firmy Betafence uczestniczył w spotkaniu w Spółce Gazowniczej w Zabrzu, w którym 
uczestniczyli również Burmistrz Sośnicowic i Kierownik Firmy LODE  
Poinformował, że tworzona jest koalicja na rzecz wybudowania gazociągu od Żernicy aż po 
Kotlarnię. Projekt jest w trakcie opracowania. Jednakże realizacja samej inwestycji, z racji tego, 
że Firma LODE nie chce podpisać zobowiązania na odbiór odpowiednich ilości gazu, jest 
odkładana w czasie, 

• w dniu 15 maja br. uczestniczył w pogrzebie byłego sołtysa Mirosława Czyrnego, 
• w dniu 16 maja br. miały miejsce obchody dnia św. Floriana w Jednostce OPS Bierawa, 
• w dniu 19 maja br. brał udział w roboczym spotkaniu w Lubieszowie w sprawie dożynek 

gminnych i 635-lecia  miejscowości Lubieszów, 
• w dniu 20 maja br. uczestniczył w Forum Odrzańskim w Chałupkach. Spotkanie to  

w zasadzie nie dotyczyło ochrony przeciwpowodziowej, jednak było to z tym  powiązane. 
Chodziło o poprowadzenie 90 km odcinka żeglowności na Odrze, na odcinku od Ostrawy aż po 
Kędzierzyn – Koźle. Była to inicjatywa strony czeskiej.  Na kolejny okres programowania 
środków unijnych do roku 2022 planuje się  ten odcinek doprowadzić do klasy żeglowności pod 
kątem gospodarczym, 

• w dniu 21 maja br. brał udział w Dniu Regionalnym w Szkole Podstawowej w Starym Koźlu, 
• w dniu 22 maja br. miały miejsce wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, 
• w dniu 24 maja br. uczestniczył w uroczystości odsłonięcia oraz poświęcenia pomnika ku czci  

osób poległych w nalotach w Starym Koźlu. Była to inicjatywa ks. Proboszcza ze Starego 
Koźla, 

• w dniu 26 maja br. brał udział w Gminnym Przeglądzie kultury angielskiej w Szkole 
Podstawowej w Dziergowicach, 

• w dniu 27 maja br. brał udział w obchodach Dnia Matki i Ojca, zorganizowanych przez Koło 
Emerytów i Rencistów w Bierawie, 

• w dniu 28 maja br. odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych na temat 
projektów organizacyjnych na nowy rok szkolny, 

• w dniu 29 maja br. brał udział w posiedzeniu Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, gdzie 
finalizuje się  koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Subregionu (Gmina Bierawa złożyła 
tam stosowne propozycje). Tego samego dnia odbyło się również spotkanie z Panią Starosta  
w sprawie ochrony powodziowej poszczególnych Gmin, 

• w dniu 31 maja br. miały miejsce obchody Gminnego Dnia Dziecka w Bierawie, 
• w dniu 2 czerwca br. Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej przekazał akt 

przydziału Jednostki OSP Dziergowice dla krajowego systemu pożarniczego. W tym też dniu 
wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy wzięli udział w spotkaniu z Zarządem Województwa 
w Opolu w sprawie polityki ochrony przeciwpowodziowej Gminy Bierawa. W spotkaniu 
uczestniczyli także Wicemarszałek Konopka, Dyrektor Bahryj i Dyrektor Kryniewski.  
Spotkanie to doprowadziło do zorganizowania wizyty na terenie Gminy Bierawa. Na spotkaniu 
powoływano się na nowe wytyczne Komisji Europejskiej mówiące o tym, że opłacalność  
i wskazanie, że te tereny są na tyle wartościowe do ochrony, jest nieuniknione. Gmina Bierawa 
wypada w tych statystykach bardzo źle. I takie jest stanowisko Zarządu Województwa,  

• w dniu 7 czerwca br. odbyły się zawody sportowo – pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Bierawa 
w Starej Kuźni. W tym samym dniu o godzinie 18-tej miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy 
„Plac Ryszarda Gołębowskiego” w Brzeźcach, 

• w dniu 10 czerwca br. brał udział w podsumowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w Prószkowie, a także planach na lata 2014-2020. Przedstawiciel Ministerstwa stwierdził, że 
najszybciej będzie można uruchomić środki na drogi gminne.  
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Droga będzie musiała spełniać pewne warunki. Jak najszybciej chcą ogłosić nabory na 
modernizację dróg gminnych. Z nowych środków Gmina zamierza także wykorzystać limit 
środków na wykonanie kanalizacji w Lubieszowie oraz na budowę placu w Bierawie. 
W tym też dniu spotkał się z przedstawicielami Firmy Remondis na temat planowanego 
utworzenia   Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obok gminnego składowiska 
na Grabówce, aby stworzyć  mieszkańcom  możliwość składowania tam indywidualnie 
niektórych odpadów, np. odpadów zielonych, gruzu, opon, elektroniki, czy armatury 
łazienkowej, 

• w dniu 11 czerwca br. uczestniczył w pogrzebie długoletniego Wójta Gminy Komprachice 
Pawła Smolarka, 

• w dniu 13 czerwca br. brał udział w obchodach 130 lat powstania Szkoły Podstawowej  
w Starej Kuźni, 

• w dniu 16 czerwca br. odbyło się spotkanie robocze w sprawie organizacji festynu 
charytatywnego w Brzeźcach. W tym też dniu miało miejsce otwarcie ofert na wybór 
wykonawcy drogi transportu rolnego w Dziergowicach (wygrała Firma, która złożyła najtańszą 
ofertę ok. 200.000 zł) oraz podpisanie umowy z Firmą M+ na budowę kanalizacji  
w Dziergowicach, 

• w dniu 18 czerwca br. uczestniczył w posiedzeniu Rady Sołeckiej  w Dziergowicach. Omawiano 
m.in. kwestie organizacyjne w związku z wejściem firmy do budowy kanalizacji oraz 
ewentualnej sprzedaży budynku przy ulicy Dworcowej, 

• w dniu 19 czerwca br. w uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Hotelu Racibor na temat 
opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Póki co zadanie nazwane budowa 
wałów od miejscowości Lubieszów aż po granice z miastem Kędzierzyn – Koźle  
(w domniemaniu w tym zadaniu jest cały odcinek od Dziergowic)  jest na tzw. liście rezerwowej 
(na drugim miejscu). Jednak droga do realizacji na dzień dzisiejszy jest bardzo długa i niepewna, 

• w dniu 20 czerwca br. odbyła się impreza pn. Pływadła, 
• w dniu 22 czerwca br. uczestniczył w posiedzeniach komisji Rady Gminy, 
• w dniu 23 czerwca br. miało miejsce zakończenie projektu realizowanego w ramach 

Euroregionu Pradziad, w naszej gminie gościliśmy dzieci z Czech 
• w dniu 24 czerwca br. odbyła się w naszej Gminie wizyta Marszałka Konopki wraz z Dyr. 

Bahryjem i Dyr. Kryniewskim, w której  uczestniczyli również Przewodniczący Rady  
i radny Skotarczyk. Przejechano cały odcinek od Dziergowic aż po Brzeźce. Wniosek taki, że 
Gminę trzeba podzielić na etapy bardziej zagrożone i mniej zagrożone. Zdaniem Marszałka 
Konopki i Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Departamentu Rolnictwa, z punktu 
widzenia kryteriów Komisji Europejskiej, najbardziej zagrożonym i realnym do ochrony, to 
sołectwo Bierawa razem z dopływem Bierawki. Póki co nie ma środków na projektowanie. 
Władze województwa widzą gdzie należy w pierwszej kolejności rozpocząć prace projektowe. 
Mamy zmobilizować naszych parlamentarzystów i po raz kolejny wystąpić do Pani Poseł 
Brygidy Kolendy - Łabuś i Posła Gali, którzy znają ten temat i starali się w tej sprawie pomóc. 
Potrzeba ok. 800 tys. zł na prace projektowe I etapu budowy obwałowań, w tym uwzględnione 
zostały  częściowo także wykupy gruntów,       

• w dniu 25 czerwca br. brał udział  w uroczystości zakończenia roku szkolnego dla III klas 
Gimnazjum w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni, 

• w dniu 26 czerwca br. miało miejsce zakończenie roku szkolnego w poszczególnych 
placówkach, 

• w dniu 27 czerwca br. uczestniczył w Jubileuszu 25-lecia powstania Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim zorganizowanym przez Zarząd Gminy w Bierawie. 
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W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny R. Skotarczyk – zwrócił się zapytaniem w jaki sposób Rada Gminy miałaby zwrócić się  
o wsparcie do naszych parlamentarzystów, czy musiałaby zostać w tej sprawie podjęta uchwała 
intencyjna ? Zauważył, że co najmniej przez najbliższe 3 lata, czyli przez czas opracowania projektu, 
w tej materii nie będzie się nic działo. 
 
Wójt Gminy – poinformował, że jest w stałym kontakcie telefonicznym z Posłem Galą i Posłanką   
Kolendą – Łabuś i postara się jeszcze w tym tygodniu  spotkać z nimi w celu omówienia tego tematu.  
Ze tego spotkania zostanie spisany protokół, który zostanie przesłany do odpowiednich władz. 
Najważniejszą jest w tej sprawie kwestia finansowa. To co już radny Skotarczyk słusznie zauważył, 
w normalnym trybie proces projektowy może się rozpocząć najwcześniej za 4 lata. Opracowanie 
projektu potrwa 2-3 lata, czyli praktycznie przez 7 lat nic by nie zostało w tej kwestii zrobione.  
Dlatego też w żywotnym interesie Gminy jest jak najszybsze pozyskanie środków na projektowanie 
tej inwestycji.  
 
Radny W. Plutta – zwrócił się do wójta o informowanie radnych o planowanych wizytach 
przedstawicieli władz wojewódzkich w naszej Gminie w temacie polityki przeciwpowodziowej.   
 
Wójt Gminy  – poinformował, że ostatnia wizyta Marszałka Województwa wiązała się  
z przeprowadzeniem wizji w terenie. Dlatego też, że względu na potrzebę szybkiego przemieszczania, 
grono osób musiało być raczej ograniczone. W przyszłości będzie informował radnych o planowanych 
wizytach przedstawicieli władz wojewódzkich. 
 
 
 
Ad. 6. 
 
Dyr. Walkiewicz – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za” omawiany projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi do rozpatrywanego 
sprawozdania finansowego lub odczytanego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr VIII/58/2015 w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego - pod 
głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 
ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VIII/58/2015 w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego – została podjęta. 
 
 
 
  



str. 11 

 

Ad. 7. 1. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym informację na temat sprawozdania finansowego i sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2014 r. oraz o stanie mienia komunalnego.   
W swojej wypowiedzi stwierdził m.in. dochody budżetowe zostały osiągnięte w kwocie ponad  
27 mln zł, wydatki bieżące i majątkowe zrealizowano w łącznej wysokości 22,7 mln zł. W ciągu roku 
spłacono pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie ponad 4 mln zł. 
Rok 2014 w zasadzie był rokiem dobrym. Udało się rozliczyć wykonaną w 2013 r. dużą inwestycję, 
tj. budowę kanalizacji w Solarni. Większość posesji w tej miejscowości została już do tej kanalizacji 
podłączona. Nie było w tym zakresie żadnych problemów.  
W 2014 r. zostało wykonanych wiele zadań inwestycyjnych, ale o mniejszych wartościach.  Jednakże 
zadań bardzo ważnych, głównie pod kątem uzbrojenia terenów mieszkaniowych w wodę i kanalizację.  
Jak można zauważyć Gmina Bierawa rozwija się dość dobrze, choć nie we wszystkich 
miejscowościach. Jest kilka miejscowości, które są motorem rozwoju, gdzie powstało wiele nowych 
terenów mieszkaniowych i te tereny Gmina stara się uzbrajać w sieć wodociągową i kanalizacyjną.  
Udało się wykonać odwiert nowej studni w Korzonku, która zaopatruje w wodę większą część terenu 
Gminy Bierawa. Z tegorocznego budżetu przeznaczono środki na uzbrojenie tejże studni. W miarę 
możliwości  dozbrojono jednostki OSP w potrzebny sprzęt (aparaty powietrzne). Przy przedszkolach 
zainstalowano nowe elementy zabawowe dla dzieci. Wybudowano oświetlenie przy ulicy Parkowej 
w Starej Kuźni i przy ulicy 9 Maja w Lubieszowie, wykonano także projekty na budowę oświetlenia 
przy ulicy Brzozowej, Sosnowej i Kwiatowej w Dziergowicach. Przekazano również dotacje dla 
mieszkańców na zastosowanie ekologicznego źródła ciepła (eko-piece, solary).  
Została przygotowana wstępna koncepcja  zagospodarowania Domu Ludowego w Brzeźcach.  
Zakupiono kosiarkę samojezdną na potrzeby Ludowego Zespołu Sportowego. Po raz kolejny 
funkcjonował Fundusz Sołecki, w ramach którego udało się zrealizować wiele potrzebnych zadań. 
Przeznaczono również środki na remonty rowów melioracyjnych, remont drogi transportu rolnego  
w Brzeźcach, drobne remonty, tj.  w Remizie OSP w Dziergowicach, w pomieszczeniach 
zajmowanych przez Stację Caritas. Wykonano remont dachu na budynku Przedszkola, OSP i świetlicy 
w Kotlarni, remont szatni na boisku LZS w Starej Kuźni.  Wykonano również nową pracownię 
językową w Szkole  Podstawowej w Starej Kuźni. W trakcie roku zrealizowano również kilka 
projektów z programów unijnych, tj.  

• Połączeni cyfrowo w gminie Bierawa za kwotę 513 tys. zł (w tym projekcie nie był wymagany 
wkład własny. Gmina musi jednak zapewnić trwałość tego projektu. Przez 5 lat musimy 
finansować  dostarczenie internetu do tych rodzin),  

• Cyfrowy Debiut 50+, 
• Powrót do zatrudnienia,  
• Integracja poprzez sport, 
• Europa dla obywateli (udało się pozyskać środki na partnerstwo – przyjazd delegacji  

z Odtfildern). 
  

 
 

 
Ad. 7. 2. 

 

Skarbnik Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  o sprawozdaniu  
z wykonania budżetu gminy za rok 2014, zawartą w uchwale nr 118/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., 
którą dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 5. 
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Ad. 7. 3. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił radnym wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa z wykonania budżetu gminy za 2014 r., który 
dołączono do niniejszego protokołu  jako załącznik nr 6. 
Poinformował również, że Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych 
sformułowała następujące wnioski : 
 

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2014 rok zostało sporządzone 
zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, w szczegółowości nie mniejszej 
niż uchwała budżetowa; jest zgodne ze stanem faktycznym, przedstawia pełną zgodność 
budżetu wykonanego z budżetem uchwalonym, 

 

2) kwotowe i procentowe wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków jest prawidłowe, 
 

3) dotacje na zadania zlecone i powierzone wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, 
 

4) stopień realizacji dochodów i wydatków budżetowych pozwolił na prawidłową ocenę  
wykonanego budżetu.  Zrealizowane wielkości dochodów świadczą o tym, że Wójt Gminy dbał 
o pozyskanie dochodów, w tym ze źródeł zewnętrznych. Gospodarka finansowa Gminy 
prowadzona była prawidłowo pod względem celowości, gospodarności i rzetelności,  

 

5) wydatki dokonywane były zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz w ramach kwot 
ustalonych w planie finansowym, 

 

6) zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane prawie w 100 procentach,  
 

7) sprawozdania finansowe przedstawiają rzetelne informacje istotne dla oceny sytuacji 
majątkowej  i finansowej organu na dzień 31 grudnia 2014 r., jak też wyniku finansowego za rok 
2014, 

 

8) poziom zadłużenia Gminy na koniec roku w kwocie  1.484.754,07 zł z tyt. zaciągniętej  
długoterminowej  pożyczki oraz rocznego obciążenia budżetu z tyt. spłaty zadłużenia,  są 
bezpieczne dla Gminy. 

 
Komisja Rewizyjna po dokonaniu  analizy przedstawionego przez Wójta Gminy rocznego 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bierawa za rok 2014 wraz z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia komunalnego jednostki oraz 
sprawozdań finansowych - postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu Gminy za 2014 
rok i wystąpić do Rady Gminy Bierawa z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy Bierawa 
absolutorium z tego tytułu. Za takim stanowiskiem głosowało 5 radnych biorących udział  
w posiedzeniu, na ogólną liczbę 5 radnych.  Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.   
  

 
Następnie Sekretarz Gminy odczytała uchwałę nr 241/2015 z dnia 26 maja 2015 r.  Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii do wniosku 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa z wykonania budżetu gminy 
za 2014 r. – dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 7.  
 
 
  



str. 13 

 

Ad. 7. 4 
 
W dyskusji nad wnioskiem Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa  
z tytułu wykonania budżetu gminy Bierawa za 2014 r. głos zabrali : 
 
Radny Z. Żmuda – z informacji Wójta wynikało, że większość środków generują 2-3 wiodące 
sołectwa naszej gminy. Wiadomym jest, że sołectwa te mają priorytet w Gminie. Jest to też związane 
z dobrym funkcjonowaniem rad sołeckich, czy aktywnością przedstawicieli danego sołectwa. 
Wiadomym jest, że Wójt gospodarując środkami budżetowymi musi zapewnić finansowanie 
niezbędnych zadań i może zrealizować tylko tyle, na ile starcza środków. Jako przedstawiciel 
mniejszego sołectwa wyraził nadzieję, że tak jak było to do tej pory, te małe sołectwa również będą 
w budżecie gminy uwzględniane, że nie będą pominięte w konstruowaniu przyszłych budżetów.   
 
Radny R. Skotarczyk  - stwierdził, iż główną przesłanką do tego, żeby Rada udzieliła absolutorium 
Wójtowi Gminy, jest uzyskanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.  
Rada Gminy Bierawa taką opinię uzyskała, a zatem radni zostali dobrze ukierunkowani przez ten 
organ do tego, aby udzielić absolutorium Wójtowi Gminy. Jednocześnie poruszył kwestię dotyczącą 
stopnia realizacji wydatków majątkowych, które zostały wykonane na poziomie 93%, co stanowi  
niecałe 10 % budżetu gminy. Zwrócił się do Wójta z prośbą o to, aby plan wydatków majątkowych 
był realizowany max. wysoko, aby nie pozostawiać niezrealizowanych kwot na rzeczy, które mogą 
wpisać się na trwałe w naszej Gminie. 
 
Skarbnik Gminy -  wyjaśniła, że te różnice w kwotach pomiędzy planem, a wykonaniem wynikają 
z tego, że inwestycja została zrealizowana tańszym kosztem, niż zakładano. W zasadzie większość 
inwestycji jest finalizowanych w IV kwartale, a więc trudno jest już ten plan korygować. 
 
Radny W. Plutta – jak zauważył,  z tego co zostało powiedziane, dla organu nadzorującego finanse 
się zgadzają. Ale czy wszystko jest dobrze? Posługując się przykładem stwierdził, iż 2 lata temu Rada 
Sołecka z Dziergowic wnioskowała o zainstalowanie liczników ciepła w Ośrodku Zdrowia.  
Gmina dopłaca z budżetu do ogrzewania tego budynku ponad 50 tys. zł. Można było ten problem 
rozwiązać już 2 lata temu  i uniknąć tych nieuzasadnionych wydatków. Mija znowu kolejny rok.  
Rok 2014 był rokiem, w którym zdaniem radnego, ten nieuzasadniony wydatek dalej miał miejsce. 
Udzielając absolutorium Wójtowi Gminy, Rada Gminy jakby akceptuje ten nieuzasadniony wydatek, 
który można było już 2 lata temu przerwać (pominąć). Te pieniądze mogły zostać w budżecie gminy.  
Cyt. „Dlatego Ja tutaj na tą chwilę mam jakąś wątpliwość  czy głosować za tym absolutorium”. 
Oczywiście dla organu nadzorującego wszystko jest w porządku, bo taką dopłatę budżet gminy może 
ponieść. Ale dla Rady Gminy, dla radnego jest to już wątpliwe, czy ten wydatek był uzasadniony. 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, iż można było przerwać to dofinansowanie do ciepła już w 1994 r.  
Podjęto jednak  decyzję o nieracjonalnym ogrzewaniu, niedostosowanym  do budynku, gdzie 
zastosowano ogrzewanie gazowe. Z pewnością w minionym roku również zdarzały się błędy, czy 
niedociągnięcia, czy też coś zrobiono za późno. W przypadku ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia 
ważnym jest to, że w tym roku ostatecznie w miarę posiadanych środków, pewne działania zostały 
już podjęte i są w trakcie realizacji. Sukcesywnie od dwóch lat urealniane są ceny za dostarczone 
ciepło. Jednak i tak w stu procentach, przynajmniej w najbliższych dwóch latach, nie będzie można 
tych dopłat wyeliminować. A to z tej racji, iż obowiązuje uchwała o preferencyjnych stawkach dla 
podmiotów świadczących usługi zdrowotne. Sprawa ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia jest  
o wiele bardziej złożona. Radny nie może sądzić, że montaż liczników ciepła byłby jedynym 
rozwiązaniem tego problemu. Gmina podejmuje działania mające na celu max. redukcję kosztów 
ogrzewania. Ale należy pamiętać, że  bez termomodernizacji tego budynku za dużo nie da się zrobić.  
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Radny M. Matuszek – stwierdził, iż radni uzyskali sporo informacji z instytucji na temat wykonania 
budżetu gminy za 2014 r. , który został uchwalony  przez Radę Gminy poprzedniej kadencji.  
Obecna Rada ma jedynie ocenić jego realizację. Analizując ten budżet wydaje się, że wszystko jest  
w porządku.  Budżet na 2014 rok został uchwalony w kwocie ok. 22 mln zł, a wykonany w kwocie 
27 mln zł. O te dodatkowe pieniądze ktoś musiał się postarać. Musiał podjąć odpowiednie działania, 
żeby te dodatkowe 5 mln zł zasiliły budżet naszej gminy. Przede wszystkim pozyskano środki na 
realizację projektów unijnych. Jest to kwota ponad 3 mln zł. Jest to spory dodatek do budżetu gminy.  
Gmina Bierawa jest stosunkowo bogatą Gminą i może sobie pozwolić na to, żeby korzystać  
z programów unijnych. W budżecie są środki na wkład własny w realizację tych projektów. Zauważył, 
że władze gminy idą we właściwym kierunku, intensywnie  działają w kierunku powiększania 
dochodów budżetowych. Jeżeli chodzi o wydatki, podkreślił, i ż mamy spore wydatki na oświatę, 
ponad 10 mln zł, z czego 7 mln zł to subwencja oświatowa, którą Gmina otrzymuje z budżetu Państwa. 
Te 3 mln do oświaty Gmina musi dołożyć z własnych środków, z czego finansuje się przede 
wszystkim  przedszkola, ponad 2,5 mln zł.  
Radnym przedłożono propozycję utworzenia Klubu Dziecięcego, czyli takiego żłobka na terenie 
naszej gminy. Stwierdził, iż Jego zdaniem warto pójść w tą stronę, żeby dzieci miały możliwość 
skorzystania z tej wczesno przedszkolnej edukacji. Dzięki temu, że taki Klub zostanie utworzony  
i Gmina będzie na to przekazywała pieniądze, zapewni się opiekę tym najmłodszym dzieciom  
i umożliwi się powrót do zatrudnienia mieszkańcom naszej gminy. To że dbamy o oświatę gminną, 
nie oznacza, że są to wyrzucone pieniądze, że to jest coś złego. W roku minionym na inwestycję 
wydatkowano niecałe 2 mln zł. Być może ktoś powie, że to nie jest dużo. Ale przecież Gmina 
inwestuje przede wszystkim w kanalizację, realizując program wieloletni.  Dwa lata temu zakończono 
budowę kanalizacji w Solarni. Teraz będzie kanalizowane sołectwo Dziergowice, a następnie 
Lubieszów.   
Dość pokaźną kwotę, bo 2,5 mln zł z budżetu wydatkowano na pomoc społeczną. Jest to również 
ważne zadanie dla gminy, aby wspierać osoby, które sobie nie radzą. Kolejną rzeczą to polityka 
senioralna. Należy mieć nadzieję, że Gmina również w tym kierunku podejmie jakieś działania. 
Oczywiście na miarę naszych możliwości. Stwierdził również, że troszkę mało Gmina dbała o małe 
miejscowości. Z załącznika inwestycyjnego można wywnioskować, że większe wydatki poniesiono 
przede wszystkim na Bierawę, Brzeźce, Stare Koźle, Dziergowice i Starą Kuźnię.  A co z pozostałymi 
miejscowościami, które też są na terenie naszej Gminy i z mieszkańcami, którzy też chcą korzystać 
ze środków budżetowych tej Gminy? Przecież z pewnością w tych małych miejscowościach też są 
określone potrzeby inwestycyjne. Dlatego w przyszłości potrzeby tych małych miejscowości też 
powinny zostać uwzględnione, żeby więcej środków znalazło się dla małych sołectw.  
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, że przede wszystkim realizowane były zadania związane z rozbudową sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Te przedsięwzięcia są realizowane w tych miejscowościach,  
w których ludzie świadomie wybrali sobie miejsca do zamieszkania. I są to przede wszystkim Brzeźce, 
Stare Koźle, Bierawa, Dziergowice, czy Stara Kuźnia. Gmina przede wszystkim reaguje na potrzeby 
ludzi. Ale jest również w kontakcie z sołtysami, radami sołeckimi i stara się w miarę możliwości dla 
pozostałych sołectw także przeznaczać jakieś fundusze. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Żmudy 
wyjaśnił, iż w Jego wypowiedzi nie padło stwierdzenie, że parę miejscowości generuje środki, ale że 
parę miejscowości jest motorem rozwoju w naszej gminie. Gmina nie ma na to większego wpływu, 
musi na te potrzeby odpowiednio reagować. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – odnosząc się do wypowiedzi radnego Plutty dotyczącej kosztów 
ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Dziergowicach, zwrócił uwagę, iż komisja była na miejscu, 
próbowała w jakiś sposób ten temat rozwiązać. Jednak nie można tam szybko zadziałać.  
Będą liczniki, ale one nie rozwiążą problemu. Wszyscy są zgodni co do tego, że niezbędna jest 
termomodernizacja tego budynku, a to wiąże się też z kosztami. Zawnioskował również o to, aby  
w przyszłorocznych budżetach wyasygnować pewną stałą pulę środków na remonty dróg gminnych, 
aby remonty można było przeprowadzać od razu po zakończeniu sezonu zimowego, a nie dopiero 
jesienią. 
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Ad. 5a. 
 
Skarbnik Gminy przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2014 rok. 
 
Uwag, ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VIII/59/2015 sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2014 r. 
– pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. 
Nikt z radnych nie był przeciwny, a dwóch radnych wstrzymało się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała VIII/59/2015 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bierawa za 
2014 r. – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 5b. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Bierawa absolutorium z tyt. wykonania budżetu za 2014 r. 
 
Uwag, ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VIII/60/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Bierawa absolutorium z tyt. wykonania budżetu za 2014 r. – pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych 
nie było,  dwóch radnych wstrzymało się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VIII/60/2015 w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Bierawa absolutorium z tyt. wykonania budżetu za 2014 r. została przyjęta. 
 
Wójt Gminy  – skierował do radnych słowa podziękowania za udzielone absolutorium. Podziękował 
również sołtysom, radom sołeckim, pracownikom Urzędu i Zastępcy Wójta za współpracę i pomoc  
w realizacji tegoż budżetu.  Odnosząc się do dyskusji, stwierdził, iż niestety ze względu na 
ograniczone środki  nie da się wszystkiego zrobić w krótkim czasie, nawet w przeciągu 4 lat.  
Postara się jednak lepiej zareagować również na te małe potrzeby sołectw. 
 
 
 
Ad. 8. 1. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy na 2015 r. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała omawiany 
projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. – 5 głosami „za’”. 
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Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają zapytania do przedstawionego 
projektu uchwały ? Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VIII/61/2015 w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy na 2015 r. – pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VIII/61/2015 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na 2015 r. – została przyjęta jednogłośnie. 
 
Radny M. Matuszek – nawiązując do podjętej uchwały stwierdził, iż głosował  za jej przyjęciem, 
gdyż zmiany budżetowe obejmują sporo zadań inwestycyjnych, które będą prowadzone na terenie 
naszej gminy. Między innymi będzie modernizowana droga transportu rolnego  Bierawa – Lubieszów. 
Jednakże podkreślił, że ta droga z pewnością jest potrzebna, ale bardziej by zależało mieszkańcom na 
wybudowaniu chodnika w Lubieszowie i żeby pieniądze planowane na tą drogę zostały przeznaczone 
na chodnik. Dlatego też zwrócił się o jeszcze większe  zintensyfikowanie działań mających na celu 
uzyskanie zgody na budowę chodnika.  
 
Wójt Gminy –  zwrócił uwagę, iż droga, która ma być remontowana jest drogą transportu rolnego,  
na co Gmina otrzymuje dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.  
Jest to inna pula środków, nie można tego przeznaczyć na budowę chodnika. Poinformował, że Gmina 
ponownie wystąpiła do Zarządu Województwa w sprawie tego chodnika, zwiększając ofertę Gminy 
w partycypacji do wysokości 60 % kosztów. Gmina chce przejąć na siebie również opracowanie 
dokumentacji projektowej. Z uzyskanych informacji wynika, że Zarząd do tej pory nie rozpatrywał 
tego pisma. Gmina nie jest zarządcą tej drogi, dlatego też bez zgody Województwa nie może zlecić 
opracowania takiego projektu.  
 
Sołtys B. Poplucz – odnosząc się do wypowiedzi radnego Matuszka, zwróciła uwagę, iż nie należy 
twierdzić, że droga transportu rolnego nie jest dla mieszkańców ważna. Z tej drogi również korzystają 
mieszkańcy. Poparła również sprawę dotyczącą budowy chodnika, o który mieszkańcy domagają się 
już od 20 lat. Odniosła się także do przeprowadzonego remontu odcinka drogi wojewódzkiej  
z Bierawy do Lubieszowa, zadając pytanie dlaczego został wybrany ten odcinek drogi w lesie? 
Przecież droga na innych odcinkach, głównie w centrum wsi, jest w gorszym stanie.     
 
 
 
 
Ad. 8.2. 
 
Skarbnik Gminy  – odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej. Poinformowała jednocześnie, że zadłużenie  Gminy na dzień dzisiejszy wynosi  
1.184.754 zł. W roku bieżącym plan na spłatę został założony w kwocie 550 tys. zł, z czego  
w pierwszym półroczu spłacono 300 tys. zł.  
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego pozytywnie 
zaopiniowała omawiany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – 5 głosami 
„za”. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają zapytania do przedstawionego 
projektu uchwały ? Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr VIII/62/2015 o zmianie uchwały 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych na 15 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 
ani wstrzymujących nie było.  
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VIII/62/2015 o zmianie uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – została przyjęta. 
 
 
 
Ad. 8.3.  

 
Skarbnik Gminy  - przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
Poinformowała, że spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji w Dziergowicach  
(I etap) w kwocie 7 mln zł, pierwotnie była rozpisana na lata 2017-2025. W związku z tym, że po 
przetargu cała kwota inwestycji uległa zmniejszeniu, pożyczka będzie zaciągnięta w niższej kwocie 
ok. 3 mln zł. Spłata została ograniczona do 2023 roku.  
Okres spłaty kolejnej pożyczki został wydłużony o 2 lata, tak aby Gmina za bardzo nie odczuła 
finansowo tej spłaty i żeby mogła realizować kolejne zadania.   
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała omawiany 
projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki – 5 głosami „za”. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają zapytania do przedstawionego 
projektu uchwały ? Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VIII/63/2015 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Opolu – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na ustawową liczbę 15 radnych. 
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VIII/63/2015 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu – została podjęta. 
 
 
 
 
Ad. 8.4. 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw, tj. na działkę położoną w Starym Koźlu, 
na której jest posadowiony kontener popowodziowy oraz na fragment działki w Bierawie, stanowiącej 
drogę łączącą dwa obszary wydobywcze przy Firmie Cemex. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa 
i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 4 głosami „za”, przy 
4 obecnych. 
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Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają zapytania do przedstawionego 
projektu uchwały ? Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VIII/64/2015 w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw – 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, że uchwała nr VIII/64/2015 w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw – została 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 8. 5. 
 
Wójt Gminy  – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, dla następujących działek położonych 
w Starej Kuźni : 

1) 352/11 ark. m. 6 o powierzchni 0,1321 ha, 
2) 352/12 ark. m. 6 o powierzchni 0,1213 ha, 
3) 352/13 ark. m. 6 o powierzchni 0,1160 ha, 
4) 352/14 ark. m. 6 o powierzchni 0,1215 ha, 
5) 352/15 ark. m 6 o powierzchni  0,1215 ha, 
6) 352/16 ark. m. 6 o powierzchni 0,0996 ha, 
7) 352/18 ark. m. 6 o powierzchni 0,5008 ha. 

  
Poinformował, że o dzierżawę tych działek wystąpiła Spółka Rumak, która zamierza na tych działkach 
wybudować dom spokojnej starości. Gmina nie zamierza na razie tych działek sprzedać, gdyż  
w przypadku dzierżawy Gmina będzie miała nad podmiotem większą kontrolę w zakresie realizacji 
zamierzonego celu. Szczegóły będzie zawierała umowa zawarta pomiędzy Wójtem i Spółką.  
Gmina zawrze w umowie cel na jaki te działki będą wydzierżawione. Jeżeli ten cel nie zostanie 
zrealizowany, to Gmina w każdym momencie będzie miała możliwość wypowiedzenia tej umowy.  
Bez większych problemów ten obszar wróci we władanie Gminy. W przypadku dzierżawy większe 
ryzyko ponosi Spółka, która już przygotowuje dokumentację i chce złożyć wniosek o dofinansowanie 
do Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeżeli Spółka nie  otrzyma dofinansowania, to ten cel nie 
zostanie zrealizowany i umowa zostanie rozwiązana. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa 
i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 4 głosami „za”, przy 
4 obecnych. 
 
W dyskusji głos zabrali:  
 
Radny P. Sroka – czy oznacza to, że Wójt będzie miał pełne uprawnienia do wypowiedzenia tej 
umowy dzierżawy w każdym momencie, jeżeli te oczekiwania Gminy co do założonego celu nie 
zostaną spełnione? 
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Wójt Gminy – wyjaśnił, że w przypadku umowy dzierżawy nie ma tu przekazania prawa własności 
na  rzecz drugiego podmiotu.  Jeżeli tylko wystąpi coś niepokojącego w realizacji założonego celu, 
Gmina będzie mogła w każdym momencie bardzo szybko zareagować. Ten cel będzie musiał zostać 
zrealizowany. Będzie musiała też zostać dokonana zmiana zapisów w planie zagospodarowania 
przestrzennego. Według obecnych zapisów 6 mniejszych działek to tereny mieszkaniowo- usługowe. 
Dla tego terenu plan musi zakładać funkcję dotyczącą działalności na rzecz osób starszych.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że z chwilą, gdy zostanie zrealizowany cel zawarty  
w umowie, Gmina będzie mogła odsprzedać te działki na rzecz dzierżawcy. 
 
Radny M. Permus  - zwrócił się o wyjaśnienie radnym zasad wypowiadania umowy zawartej na czas 
określony ? 
 
Mec. Ambroży – wyjaśnił, że aby móc odstąpić od umowy zawartej na czas określony, trzeba to 
zawrzeć w treści tejże umowy. Jeżeli umowa ma być zawiązana np. na 50 lat na określony cel, to przy 
nie realizowaniu właściwego celu umowy i zastrzeżeniu tego faktu w umowie, można taką umowę  
rozwiązać. Wójt kieruje do drugiej strony stosowne oświadczenie i taka umowa przestaje wiązać. 
Odzyskanie nieruchomości jest dużo łatwiejsze niż w przypadku sprzedaży, czy wieczystego 
użytkowania. Dzierżawa jest ograniczonym prawem do nieruchomości, dlatego przejęcie 
wydzierżawionej nieruchomości w faktyczne władanie jest o wiele prostsze. Dzierżawca może 
prowadzić na nieruchomości dowolną działalność, ale zgodną z umową. 
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem dlaczego umowę proponuje się zawrzeć na tak długi 
okres 50 lat, czy chodzi o dotację ? 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, iż z prośbą o ustalenie tak długiego okresu dzierżawy wystąpiła  Spółka.  
W projekcie uchwały zapisano do 50 lat. Dzisiaj jeszcze nie można do końca sprecyzować czy ta 
umowa będzie zawarta na tak długi okres. Prawdopodobnie ten czas zostanie skrócony. Nie chodzi to 
jednak o dofinansowanie, gdyż wówczas ten okres mógłby być o wiele krótszy. Kwalifikowalność 
projektu ma być na 7 lat.  O dzierżawę wystąpił podmiot, który ma dużą wiedzę teoretyczną, ale nie 
ma żadnego doświadczenia w prowadzeniu tego typu działalności. Jeżeli cały proces będzie 
przebiegał bez komplikacji, to z pewnością za kilkanaście lat Spółka będzie się starała o wykup 
gruntów. Jeżeli nakłady przekroczą wartość gruntu, to łatwiej będzie  ten proces sprzedaży 
przeprowadzić.  
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem na czym zależy Gminie, jakie ma oczekiwania ? 
 
Wójt Gminy  – nawiązując do dyskusji podczas absolutorium zwrócił uwagę, że Gmina wydaje  
z budżetu znaczne kwoty na opłacenie pobytu osób starszych w domach pomocy społecznej poza 
granicami naszej Gminy. Gminie zależy na tym, aby większość osób z naszej gminy, które będą 
musiały być kierowane do domu pomocy, były kierowane do placówki, która jest na terenie naszej 
Gminy, żeby nie trzeba było wysyłać tych osób poza teren Gminy i żeby mieszkańcy mogli pozostać 
w miejscu zamieszkania. Również środki, które Gmina z budżetu przeznacza na opiekę dla osób 
starszych trafią wówczas w głównej mierze do podmiotu, który jest na terenie naszej Gminy. 
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy na te tematy, o których mówi Wójt były już 
prowadzone rozmowy z Firmą ? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że na ten temat rozmowy były już prowadzone. Podmiot będzie musiał 
jednak spełnić bardzo ważny warunek, a mianowicie musi spełniać określone standardy i być wpisany 
do rejestru Wojewody.  
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Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy to co Wójt powiedział oznacza, że mieszkańcy 
naszej Gminy będą kierowani tylko do tej placówki i tam pójdzie dofinansowanie z Gminy, czy będą 
mieli jakąś dowolność w wyborze domu opieki ? 
 
Wójt Gminy – wyjaśnił,  iż Gmina tak do końca nie może tego gwarantować, bo nie wiadomo jaka 
tam będzie ustalona cena za pobyt. Umowa tego nie może zapewnić. 
 
K. Musioł -  wyjaśniła, że Gmina może kierować osoby starsze jedynie do tych placówek, które 
spełniają określoną standaryzację i mają zezwolenie Wojewody. Kierując daną osobą do domu 
pomocy społecznej Gmina ma obowiązek kierować się również ustawą o finansach publicznych, czyli 
sprawdzając cenę za pobyt.  
 
Radny M. Permus – żeby nie było później tak, że Gmina tylko do tej placówki będzie kierowała 
osoby z naszej Gminy, że dana osoba, czy rodzina nie będą mieli żadnego wyboru. 
 
Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem ile Gmina zamierza dać Spółce czasu na pokazanie 
efektów w realizacji zamierzonego celu ? Jeżeli Spółka przez lata nie będzie podejmowała żadnych 
konkretnych działań, a znajdzie się inny inwestor, to czy Gmina będzie miała możliwość podjęcia 
takich rozmów z innym podmiotem ? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że dyskusja na ten temat była prowadzona. Wiadomym jest, że Spółka 
nie zrobi nic, jeżeli nie otrzyma na ten cel środków unijnych. Program z którego mają pochodzić 
środki jest do roku 2020, a więc maksymalnie do roku 2022 jakieś działania muszą zostać podjęte. 
Jeżeli znalazł by się inny podmiot,  który również chciałby tam zainwestować, to Spółka na pewno 
nie będzie jedynym podmiotem z którym Gmina będzie prowadziła rozmowy.  
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy Spółka ma zamiar wydzierżawić ten obszar  
i dopiero w następnej kolejności starać się o środki ? czy odwrotnie pozyskując fundusze wystąpi  
o podpisanie umowy? Czy przewiduje się niższą opłatę za dzierżawę gruntu w okresie budowy, czy 
stawka będzie jednakowa przez cały okres dzierżawy ? 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, że ten element nie był dyskutowany. Jednakże na etapie składania wniosków 
o dofinansowanie, Spółka powinna wykazać się prawem do dysponowania gruntem.  
Jeżeli chodzi o stawkę czynszu, to poinformował, że najprawdopodobniej do czasu rozstrzygnięcia 
kwestii dofinansowania zostaną zastosowane niższe opłaty.  
 
Radny M. Matuszek – stwierdził,  że radni powinni zagłosować za tą uchwałą, gdyż przez to popiera 
się rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy. Spółce ma zostać wydzierżawiony hektar gruntu,  
w skutek czego wzrosną również wpływy do budżetu. Powstaną tam z pewnością również miejsca 
pracy dla mieszkańców naszej Gminy.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję i poddał odczytany projekt uchwały nr VIII/65/2015 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy – pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 
ani wstrzymujących nie było.  
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr  VIII/65/2015 w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – została 
podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 8. 6. 

 
Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego 
„Jaś i Małgosia” w formie gminnej jednostki budżetowej oraz nadania statutu tej jednostce. 
 
Radna J. Szewerda – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu podczas posiedzenia zapoznała się z projektem omawianej uchwały. W wyniku 
dyskusji zostały wprowadzone pewne zmiany. A mianowicie w § 3 do ust. 11 dodano zapis, że 
regulamin wynagradzania będzie podlegał zatwierdzeniu przez Wójta Gminy oraz w § 9 dodano ust. 
13, że w przypadku wolnych miejsc do klubu dziecięcego mogą być przyjmowane dzieci spoza terenu 
Gminy Bierawa, ale za wyższą odpłatnością. 
Projekt uchwały wraz z wprowadzonymi zmianami został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami „za”, 
przy jednym głosie przeciwnym, na 5 obecnych radnych.  
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny P. Sroka – zwrócił się z zapytaniem ile dzieci max. będzie mogło być przyjętych do tego 
jednego oddziału i jaki jest symulacyjny koszt jego utrzymania, czy będzie to koszt porównywalny  
do kosztów utrzymania oddziału przedszkolnego ? 
 
Skarbnik Gminy  – poinformowała, że jeden oddział może liczyć max. 8 dzieci. Zakłada się 
zatrudnienie w tym oddziale 2 osób, nie wiadomo jednak czy w pełnym wymiarze, czy obniżonym 
np. do ¾. Oprócz kosztów osobowych, będą jeszcze drobne koszty obsługi.  
Natomiast w oddziale przedszkolnym jest więcej dzieci, jest pełna obsługa wraz z wyżywieniem.  
W Klubie Dziecięcym dzieci będą miały własne posiłki. Według symulacji sporządzonej przez osobę 
przygotowującą wniosek o dofinansowanie, ten koszt będzie oscylował ok. 100 tys. zł rocznie.  
95 % tej kwoty będą stanowiły płace i pochodne, a 5 % pozostałe koszty. Najprawdopodobniej część 
kosztów, np. energia elektryczna, woda i ścieki, będą obciążały przedszkole. 
 
Radny P. Sroka – zwrócił się z zapytaniem, czy te koszty utrzymania nie muszą być wydzielone na 
obciążenie finansowe Klubu Dziecięcego ? 
 
Skarbnik Gminy  – wyjaśniła, że Klub  Dziecięcy będzie odrębną jednostką budżetową, ze swoim 
budżetem i o tym wszystkim będzie decydował kierownik. Kierownik będzie też decydował o tym 
kto się zajmie obsługą księgową tej jednostki. Być może księgowość będzie prowadzona przez 
jednostkę, a być może kierownik podpisze porozumienie z Urzędem Gminy. Są to sprawy techniczne 
i o tym będzie decydował kierownik.  
 
Radny P. Sroka – zwrócił się z zapytaniem co w przypadku gdyby było więcej dzieci, czy przewiduje 
się uruchomienie drugiego oddziału, czy zakłada się, że będzie tylko jeden oddział ? 
 
Wójt Gminy  – stwierdził, iż na teraz trudno jest na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Ten Klub 
musi zacząć funkcjonować i wówczas zobaczymy jakie będą realne potrzeby. Na teraz jest mowa 
tylko o jednym oddziale. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby prowadzenie takiego Klubu przejął 
podmiot prywatny. 
 
Radny P. Sroka – zwrócił się z zapytaniem czy Gminie są znane oczekiwania mieszkańców i czy jest 
na chwilę obecną wystarczająca liczba chętnych ? 
 
Zastępca Wójta – poinformował, że dwukrotnie spotkał się z osobami, potencjalnymi chętnymi na 
miejsce w Klubie Dziecięcym. 8 osób złożyło wstępną deklarację dotyczącą zgłoszenia dziecka do 
Klubu Dziecięcego.  Ustalono, że kolejne spotkanie ma odbyć się we wrześniu, na którym mają być 
już przekazane szczegółowe informacje dotyczące m.in. terminu otwarcia tego Klubu.  
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Radny M. Permus  - zwrócił się z zapytaniem jakie Gmina ma otrzymać dofinansowanie do 
utworzenia tego Klubu i jakie ta jednostka będzie generowała roczne koszty ? 
 
Zastępca Wójta – poinformował, że Gmina ubiega się o dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 
ok. 60 tys. zł. Środki te będą przeznaczone głównie na zaadoptowanie pomieszczeń i ich wyposażenie. 
W tej kwocie są też przewidziane środki na wynagrodzenia pracowników (do końca roku). Zakłada 
się, że ten projekt zostanie wdrożony od listopada. Jednak wszystko będzie zależało czy w porę zdąży 
się zaadoptować te pomieszczenia. Roczne koszty utrzymania to ok. 100 tys. zł. Dodał, iż Gmina 
również  w przyszłym roku będzie mogła ubiegać się o refundację kosztów osobowych (zatrudnionych 
tam pracowników).  
 
Radny M. Permus – nawiązał do zapisu § 9 ust. 10 pkt. 1 dotyczącego przyjęć dzieci do przedszkoli, 
od rodziców prowadzących działalność gospodarczą, podkreślając że należy brać pod uwagę to, że 
mimo, iż firma figuruje na jedną osobę, to zazwyczaj jest tak, że małżonkowie oboje tą działalność 
prowadzą. Zwrócił się również z zapytaniem, czy rozmowy prowadzone z potencjalnymi rodzicami 
dotyczyły przewidywanej odpłatności za pobyt dziecka w tej jednostce? 
 
Zastępca Wójta – poinformował, że na spotkaniu rodzice zostali poinformowani,  że przewiduje się, 
że odpłatność będzie wynosić 500 zł miesięcznie.  
 
Radny W. Plutta -  zwrócił uwagę, iż jeżeli Rada Gminy podejmie uchwałę o powołaniu do życia tej 
samodzielnej jednostki budżetowej, to wygeneruje zobowiązanie budżetowe  i tym samy straci 
jakikolwiek wpływ  na wysokość tego zobowiązania budżetowego. Zgodnie z tym statutem, który 
został radnym przedłożony, zasady wynagradzania pracowników Klubu Dziecięcego oraz 
szczegółowe zasady organizacji pracy ma określać kierownik w formie regulaminu, który zatwierdza 
Wójt Gminy ( § 3 ust. 11). Radni, którzy brali udział  w posiedzeniu komisji poświęconej tematowi 
dotyczącemu funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury, takiej samej jednostki budżetowej, 
usłyszeli wówczas zdanie o regulaminie. Padł wówczas wniosek o zmianie tego regulaminu w celu 
racjonalizacji kosztów. W przedstawionym dzisiaj radnym projekcie statutu jest zapis,  który będzie 
skutkował tym, że Rada Gminy nie będzie miała już wpływu na ten regulamin. A zatem kierownik tej 
jednostki, zgodnie z ustawą o prowadzeniu tego typu działalności będzie mógł ją prowadzić w taki, a 
nie inny sposób. Rada Gminy będzie zobowiązana do uchwalenia dotacji w takiej wysokości jaką 
kierownik uzna za zgodną z daną ustawą. Projekt statutu w kolejnym zapisie (§ 7.1.) stanowi, że 
kierownik Klubu Dziecięcego opracowuje arkusz organizacji. W arkuszu określa się m.in. stan  
i strukturę zatrudnienia. Cyt. „Tutaj też odsyłam do posiedzenia komisji ds. oświaty, którą odbyto 
swego czasu z Dyrektorem Wierzbą i tam wtedy usłyszeliśmy zdanie, że stan zatrudnienia, czyli liczba 
osób zatrudnionych w tej jednostce budżetowej wynika z ustawy o prowadzeniu tego typu 
działalności”. A wi ęc i w tym przypadku, na podstawie tego statutu, Rada również utraci wpływ na 
liczbę osób zatrudnianych w tej nowej jednostce budżetowej i wysokość płac jaka tam będzie ustalana, 
bo jak zostało zauważone będzie to wynikać z ustawy o prowadzeniu tego typu działalności. 
Kompetencje w zakresie kontroli będzie miał Wójt, ale Rada traci jakąkolwiek kontrolę nad 
poziomem dotacji dla tej jednostki. Rada oczywiście, tak jak zostało powiedziane  w przypadku 
Gminnego Centrum Kultury, będzie miała prawo próbować tą dotację  obniżyć.  Ale to się odbywa 
kosztem wrogiej propagandy  w stosunku do radnych, co już niektórzy radni mieli możliwość odczuć 
na własnej skórze. Cyt. „Ja obawiam się, że powołanie tej jednostki  budżetowej będzie generowało 
nie tylko problemy finansowe dla Rady Gminy. Ale również niesnaski personalne”. 
 
Skarbnik Gminy – wyjaśnił, że regulamin wynagradzania opracowywany przez kierownika musi być 
podparty przepisami prawa, czyli ustawami i rozporządzeniami. Pracownicy Klubu Dziecięcego, co 
jest też zawarte w statucie, będą mieli status pracownika samorządowego. Regulamin wynagrodzenia 
będzie musiał być zgodny z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych.  
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Jeżeli chodzi o limit zatrudnienia, wyjaśniła, że wszystkie jednostki składając we wrześniu Wójtowi 
projekt budżetu na kolejny rok, muszą również podać stan zatrudnienia, co podlega zatwierdzeniu 
przez Wójta. Nie ma tu żadnej samowoli, wszystko podlega ścisłej kontroli.  
Zauważyła także, że to w kompetencji Wójta jest przygotowanie projektu uchwały budżetowej. Wójt 
odpowiada też za realizację budżetu. Dlatego musi być szczegółowo informowany o działaniach 
jednostek i wyrażać zgodę na dane przedsięwzięcie. 
 
Sekretarz Gminy – poinformowała, że ustawa o pracownikach samorządowych stanowi, że to 
pracodawca ustala regulamin wynagradzania, określając w nim wymagania kwalifikacyjne i poziom 
wynagrodzenia. Nie można tej kompetencji przypisać Radzie Gminy.  
 
Radny W. Plutta – stwierdził, iż wszystko co zostało powiedziane, to się zgadza. Dlatego przed tym 
przestrzega radnych. Cyt. „Przestrzegam przed tym, że my zgodnie z prawem, tracimy kontrolę nad 
tym wszystkim i będziemy zobowiązani do ponoszenia tych kosztów budżetowych co roku”. 
 
Radny Z. Żmuda – odnosząc  się do zapisu dotyczącego zasad wynagradzania oraz organizacji pracy 
(§ 3 ust. 11 projektu), zwrócił się z zapytaniem, czy zasady organizacji ustalone przez kierownika  
nie powinny również podlegać zatwierdzeniu przez Wójta ? 
 
Mec. Ambroży – wyjaśnił, że zapis ten jest prawidłowy. Wójt nadzoruje jednostkę przede wszystkim 
pod względem finansowym. Od spraw organizacyjnych jest kierownik danej jednostki. 
 
Radny Z. Żmuda – skoro w oddziale będzie 8-ro dzieci i 2-3 pracowników, to nie ma sensu 
zatrudniania księgowej. Dobrze byłoby żeby sprawy księgowe prowadził Urząd Gminy.  
Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że jednostka będzie mogła obsługę księgową przekazać np. do Urzędu  
Gminy. Czy Wójt przewiduje takie rozwiązanie? Byłoby to z pewnością ze względu na koszty dobre 
rozwiązanie.  
 
Skarbnik Gminy  – zauważyła, że tutaj chodzi o utworzenie nowej jednostki. Wg zapisu statutu 
kierownik będzie miał dowolność w wyborze formy obsługi księgowej. Będzie mógł sobie to 
poprowadzić we własnym zakresie zatrudniając pracownika, zlecić firmie zewnętrznej, albo podpisać 
porozumienie z Urzędem Gminy na obsługę. Tutaj jest dowolność. Jeżeli te sprawy miałby przejąć 
Urząd Gminy, to należałoby się zastanowić kto mógłby te dodatkowe sprawy prowadzić. W obecnej 
chwili do obsługi księgowej szkół i przedszkoli jest zatrudniona jedna osoba, która ma bardzo szeroki 
zakres obowiązków. Nie ma możliwości, aby ta osoba przejęła dodatkowe zadanie. 
 
Radny M. Permus  - z pewnością finanse są bardzo ważne. Ale należy mieć na względzie również 
to, że szefem tej gminy jest Wójt. I radnego nie interesuje jak Wójt to zrobi, co zrobi. Ważne są efekty. 
Cyt. „I do tych efektów Ja będę odnosił moje zadowolenie, bądź niezadowolenie”. Rada Gminy ma 
nad Wójtem  bardzo dużą władzę. Jestem daleki od tego, żeby Rada Gminy podejmowała decyzje  
w sprawach, na których nie wszyscy radni się znają. Trzeba się będzie tym wydatkom przypatrywać”. 
Jeżeli chodzi o sprawy obsługi księgowej to zauważył, że zatrudnienie księgowej na etat wiąże się  
z ponoszeniem kosztów. Należy tą kwestię bardzo dobrze przemyśleć. Zrodzą się nowe koszty, za 
które trzeba będzie płacić, na co radny Plutta bardzo sensownie zwracał uwagę. Nad każdą wydawaną 
z budżetu złotówką należy się bardzo dobrze zastanowić. Cyt. „Nie chciałbym żeby to się naraz  zrobił 
pełnoprawny żłobek”. Jeżeli obsługa tego Klubu miałaby się rozrosnąć do 3-4 osób, to nie byłby dobry 
pomysł. 
 
Radny R. Skotarczyk – przecież kierownik  otrzyma dotację w określonej wysokości. I na pewno 
będzie musiał tak tymi środkami gospodarować, aby na wszystko starczyło. Na pewno zlecenie 
obsługi księgowej do biura podatkowego  jest dużo tańszym rozwiązaniem, niż zatrudnienie 
księgowej. Kierownik będzie musiał wybrać najlepsze, ale zarazem najtańsze rozwiązanie. 
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Skarbnik Gminy  – zwróciła uwagę, że obsługa księgowa może być też prowadzona na umowę – 
zlecenie, tak jak jest to np. w Ludowych Zespołach Sportowych.  Mogłoby też być do tego 
wykorzystane oprogramowanie z Urzędu Gminy, aby nie ponosić już kosztów z tym związanych.  
 
Przewodniczący Rady Gminy - zwrócił uwagę, iż mówi się o koszcie ok. 100 tys. zł, ale przecież 
ok. 40 tys. zł otrzymamy z wpływów z opłat za pobyt dzieci w tym Klubie Dziecięcym. Zauważył, iż 
powstanie takiej jednostki jest dosyć istotną sprawą również z tego względu, że Wójt i między innymi 
grupa radnych miała takie zadania, jak powstanie domu spokojnej starości, czy klubu dziecięcego, 
wpisane w swoim  programie wyborczym. Więc ten program radni starają się realizować.  
 
Radny M. Permus – podkreślił, i ż mimo, że niektórzy radni mieli takie zadanie w programie i chcą 
to realizować, to inni radni, ci którzy nie mieli tego w programie, muszą też nad tym się dobrze 
zastanowić, tak żeby to było dobrze zrobione. 
 
Radny P. Sroka – to co zatem z programami innych radnych? Oczywiście radni Permus, Żmuda, czy 
Plutta są również za tą inicjatywą. I to nie chodzi o to, że ktoś jest temu przeciwny. Skoro, tak jak 
wice wójt powiedział, są  oczekiwania mieszkańców, to Wójt jest po to,  żeby je realizować.  
I to jest przede wszystkim wartością dla nas. Radni zadają jednak pewne pytania, przede wszystkim 
po to aby zoptymalizować koszty. Tak jak Pani Skarbnik powiedziała są różne możliwości 
prowadzenia obsługi księgowej i wyboru tego najtańszego rozwiązania. To w tym kierunku i po to  
te pytania są zadawane, a nie dlatego, że radni którzy zabierają głos, że są przeciwko. I nie jest 
wartością to, że ktoś ma takie zadanie w programie wyborczym i dla programu to realizuje. Dla nas 
radnych wartością jest to, że są potrzeby, oczekiwania mieszkańców i że one są realizowane przez 
Wójta.  
 
Radny M. Permus – zauważył, że chodzi również o to, że  Gmina będzie dotowała tak naprawdę  
8-ro dzieci. Ale z jakich rodzin te dzieci będą pochodziły? Gmina może pomagać rodzinom mniej 
zamożnym, bo to jest w jej interesie. Ale czy te mniej zamożne rodziny będzie stać na opłacenie 
pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym? To ma być 500 zł miesięcznie. Dla tych rodzin może to być 
kwota za wysoka.  Może się okazać, że w tym Klubie Dziecięcym będą tylko dzieci rodziców 
zamożnych i Gmina będzie to jeszcze dotować. Czy Gmina będzie mogła wesprzeć w jakiś sposób 
rodziny o niższych dochodach ? 
 
Radny R. Skotarczyk - stwierdził, iż radni są świadomi tego, że pomoc trafi do rodzin, które będzie 
stać na zapłacenie 500 zł za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym i które nie mają innej możliwości 
zapewnienia dziecku opieki.  Trzeba też patrzeć na cel  tego przedsięwzięcia i że to są nasi 
mieszkańcy. 
 
Radny M. Permus – stwierdził, iż nie dyskutuje w ogóle o samym pomyśle i o celu, nie twierdzi, że 
nie ma to zostać zrobione. Jest to przecież jedno z zadań gminy.  Dyskutuje jedynie z finansami. Chce 
żeby to było zrobione małym kosztem, a dobrze. Zauważył również, że ta dyskusja była potrzebna, 
gdyż przestawiony radnym projekt uchwały o tych wszystkich kwestiach nie mówił. 
 
Radny P. Sroka – zwrócił się z zapytaniem czy istnieje możliwość udzielenia pomocy ze strony 
Ośrodka Pomocy Społecznej rodzinom o niższych dochodach, które chciałyby  oddać dziecko do 
Klubu Dziecięcego ? 
 
K. Musioł  – wyjaśniła, że są takie możliwości. Jedna dotyczy wprowadzenia pewnego rodzaju ulg, 
czy zwolnień w  uchwale o odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym, którą również będzie 
uchwalała Rada Gminy. Możliwe byłoby też podjęcie uchwały odnośnie tzw. programu osłonowego, 
w którym określiłoby się warunki wsparcia dla biedniejszych rodzin korzystających z Klubu 
Dziecięcego.  
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Radny M. Permus  - zwrócił się z zapytaniem czy jest prawna możliwość ustalania odpłatności  
w zależności od wysokości dochodu danej rodziny ? 
 
Mec. Ambroży – wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, Rada 
gminy może określić, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
ponoszenia opłat.  
 
Radny P. Sroka – podkreślił, że w przypadku wprowadzenia ulg za pobyt dziecka w Klubie 
Dziecięcym, wpływy z opłat będą o wiele niższe niż zakładano.  
 
Radna V. Klimanek – stwierdziła, że proponowana wysokość opłaty nie jest zbyt wysoka. Jeżeli ktoś 
płaci za opiekę nad dzieckiem prywatnej osobie, to te opłaty są dużo wyższe. Poinformowała ponadto, 
że taki Klub działa w sąsiedniej Gminie, w miejscowości Markowice. Tam rodzice płacą 350 zł, resztę 
dotuje Gmina.  
 
Radny Ł. Przybyłowski – wyraził zdanie za utworzeniem Klubu Dziecięcego, twierdząc, że jest to 
inwestycja na przyszłość, która jednak z pewnością nie zwróci się w krótkim czasie. Zgodził się   
również z wypowiedziami radnych, aby w tym Klubie były przede wszystkim miejsca dla dzieci  
z uboższych rodzin.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie poddał projekt uchwały nr VIII/66/2015 
w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Jaś i Małgosia” w formie gminnej jednostki budżetowej 
oraz nadania statutu tej jednostce – pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem głosowało 12 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Jeden radny był przeciwny, a  
jeden wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VIII/66/2015 w sprawie utworzenia 
Klubu Dziecięcego „Jaś i Małgosia” w formie gminnej jednostki budżetowej oraz nadania 
statutu tej jednostce – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 8. 7. 
  
Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis 
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.  
 
Radna J. Szewerda – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 5 głosami „za”, przy  
5 obecnych. Zwróciła również uwagę, że w wyniku dyskusji na komisji, obniżono pierwotnie 
proponowaną stawkę opłaty w kwocie 100 zł do 10 zł, aby tym samym wspierać prywatne inicjatywy 
w tym zakresie.  
 
Dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały nie podejmowano. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VIII/67/2015 w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – pod głosowanie radnych. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania – uchwała nr VIII/67/2015 w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – została podjęta 14 głosami 
„za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  
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Ad. 9.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny Z. Żmuda – nawiązując do wcześniejszych zapytań i dyskusji na temat dojazdów 
mieszkańców Kotlarni do Gliwic, zwrócił się z zapytaniem czy zostały już dokonane jakieś ustalenia 
w tej sprawie ? 
 
Wójt Gminy – poinformował, że była przeprowadzona rozmowa z Panią Dyrektor Firmy 
przewozowej Arriva, która stwierdziła, że Firma może takie połączenia uruchomić, ale tylko  
w przypadku, gdy będzie możliwość dojazdu co najmniej do Sośnicowic, a nie tylko do Sierakowic, 
tzn. gdy Gmina Sośnicowice zrezygnuje z części połączeń rozbudowanej miejskiej komunikacji.  
Została też przeprowadzona  rozmowa z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej z Sośnicowic, 
który obsługuje komunikację miejską. Jego zdaniem jest to mało prawdopodobne, aby Gmina 
zrezygnowała z tych połączeń, albowiem zainwestowano bardzo duże pieniądze na rozbudowę taboru. 
I nie będą tego ograniczać. Ma być jeszcze przeprowadzona rozmowa z Burmistrzem Sośnicowic.  
Ale wszystko wskazuje na to, że co najmniej do grudnia nic się w tym kierunku nie zmieni. 
 
Radny W. Plutta – zawnioskował do Wójta o zwrócenie się z wnioskiem do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich o sfrezowanie części ulicy Kozielskiej w Dziergowicach na odcinku kilkudziesięciu 
metrów, szczególnie w okolicy rynku (skrzyżowanie ulicy Kozielskiej i Dworcowej), gdzie powstały 
duże nierówności (muldy) powodujące zagrożenie dla pojazdów i użytkowników drogi.  
 
Radny Ł. Przybyłowski  - zwrócił się z prośbą o zlikwidowanie ubytków na drodze gminnej  
w Ortowicach, łączącej ulicę Gliwicką w kierunku posesji Urbańczyk, Stecyszyn. Z uwagi na zły stan 
drogi mieszkańcy mają trudności z dojechaniem do posesji.  
 
Radny M. Permus – poruszył sprawę dotyczącą nie odbierania odpadów z koszy ulicznych  
w Brzeźcach. Należy to od Firmy wyegzekwować. Zwrócił się również z zapytaniem czy Firma M+ 
wykonywała już jakieś roboty na terenie  Gminy Bierawa ? 
 
W. Lembowicz poinformował, że Firma M+ wykonywała dwie drogi, tj. drogę do terenów 
inwestycyjnych w Starym Koźlu oraz ulicę Wodną w Dziergowicach. Jeżeli chodzi o zawartą umowę 
z Firmą M+ na budowę kanalizacji w Dziergowicach, to roboty te będą wykonywane przez 
podwykonawcę Firmę Telnow, która również budowała  kanalizację w Solarni. 
 
 
 
Ad. 10.  Dyskusja i wolne wnioski 
 
Radny Z. Żmuda – w imieniu mieszkańców Kotlarni i pracowników  Kopalni Piasku oraz dwóch 
sąsiadujących firm przekazał słowa podziękowania za wykonane oświetlenie przy ulicy Dębowej  
w Kotlarni prowadzącej do tych zakładów pracy.   
 
 
 
Ad. 11. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknął obrady VIII sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 29 czerwca 2015 r. o godz. 19:15. 
 
 
         Przewodniczący Rady 
           Joachim Morcinek 
Protokół sporządziła : Barbara Gawlik 
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Załączniki: 
 
1. Wnioski komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu z przeglądu 

placówek oświatowych pod kątem potrzeb remontowych. 
2. Uchwała nr VIII/58/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

samorządowego zakładu budżetowego, 
3. Uchwała nr VIII/59/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2014 r. 
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2014 r. 
5. Uchwała nr 118/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Bierawa 
na 2014 r.  

6. Uchwała nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wniosku 
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa z wykonania budżetu gminy za 2014 r. 

7. Uchwała nr 241/2015 z dnia 26 maja 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Bierawa o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa z wykonania budżetu gminy za 
2014 r. 

8. Uchwała nr VIII/60/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierawa absolutorium z tyt. 
wykonania budżetu gminy za 2014 r. 

9. Uchwała nr VIII/61/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. 
10. Uchwała nr VIII/62/2015 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
11. Uchwała nr VIII/63/2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
12. Uchwała nr VIII/64/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw. 
13. Uchwała nr VIII/65/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
14. Uchwała nr VIII/66/2015 w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Jaś i Małgosia” w formie 

gminnej jednostki budżetowej oraz nadania statutu tej jednostce. 
15. Uchwała nr VIII/67/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i 

klubów dziecięcych. 
16. Pismo Marszałka Senatu z dnia 27 maja 2015 r. dotyczące obchodów 25 –lecia istnienia 

samorządów. 
17. Pismo z dnia 27 maja 2015 r. od Szefa Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta w sprawie 

udostępnienia materiałów i dokumentacji, która powstała w trakcie prac nad reformą 
samorządową.  

18. Listy obecności radnych i sołtysów 
 

 
 
 


