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P R O T O K Ó Ł   nr  XXVII /2017 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  27 lutego 2017 r. 

 

 

Otwarcia obrad dwudziestej siódmej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 27 lutego 2017 r., zwołanej  

w trybie nadzwyczajnym, 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 (obecnych wg listy obecności dołączonej do 

niniejszego protokołu), Wójta Gminy Krzysztofa Ficoń, Zastępcę Wójta Stanisława Wróbel, 

obecnych na sesji pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,  

Radcę Prawnego Łukasza Ambrożego, a także przybyłych na sesję mieszkańców Bierawy i Starego 

Koźla oraz nauczycieli.  

Z ramienia Urzędu w sesji uczestniczyli Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka, Sekretarz 

Gminy Barbara Gawlik i Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosław 

Wierzba.  

 

 

Ad. 2. 
 

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

następująco: 

 

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

     porządku obrad. 

3.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  30 stycznia 2017 r. 

4.  Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za 2016 r. 

5.  Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego; 

2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa, 

3) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017. 

6. Zakończenie obrad. 

 

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem, czy są jakieś 

uwagi do porządku obrad? 

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

przedstawionego porządku obrad. Po czym przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów 

programu sesji. 
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Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że został wyłożony na sali obrad protokół  

z dwudziestej szóstej sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2017 r. i że w celu jego przyjęcia, zgodnie  

z § 29 statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. 

Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem czy są uwagi do tego protokołu ? 

 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie. 

 

Za przyjęciem protokołu z dwudziestej szóstej sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2017 r. 

opowiedziało się  14 radnych, żaden z radnych nie był przeciwny, a jeden radny wstrzymał się  

od głosowania (P. Musioł). 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół  z dwudziestej siódmej sesji Rady 

Gminy  został przyjęty. 

 

 

 

Ad. 4.  

 

Radny P. Szewerda – przedstawił radnym sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za  

2016 rok, które dołączono do protokołu jako załącznik nr 1. 

 

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono. 

 

 

 

 

Ad. 5. 1. 

 

Wójt Gminy – nawiązując do projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, podkreślił, że radni woleliby w ogóle nie 

dyskutować nad tym  projektem. Ale niestety Gminy zostały do tego zmuszone nową ustawą  

Prawo oświatowe, uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 grudnia 2016 r. ,  

a podpisaną przez Prezydenta w dniu 9 stycznia 2017 r.  Gminy, jako organy prowadzące szkoły  

są zobowiązane te przepisy wdrożyć w życie. Niestety nie są to zmiany generalnie dobre dla Gminy 

Bierawa i dla wielu Gmin podobnych do naszej. Oświata  w Gminie Bierawa obecnie funkcjonowała 

bardzo dobrze. Pewne założenia związane z oświatą dobrze zostały zrealizowane. Mieliśmy 

odpowiednio dostosowaną do chociażby urodzeń sieć szkół. Ale niestety to już jest przeszłość.  

Teraz z uwagi na nowe przepisy musimy dokonać stosownych korekt w sieci szkół z dostosowaniem 

do nowego ustroju szkolnego.  

Poinformował, że w okresie od grudnia, tj. od dnia przyjęcia tej ustawy do dnia dzisiejszego, 

podejmowano wszelkie możliwe kroki w celu dogłębnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości 

związanych z tą reformą. Wielokrotnie był w Kuratorium Oświaty w Opolu, dwukrotnie rozmawiał 

na ten temat z Kuratorem, a dwukrotnie z pracownikami Kuratorium, tj. Dyrektorem Wydziału 

Edukacji Joanną Wnuk, Zastępcą Dyrektora tego Wydziału Markiem Wąsowskim i z Panią  

Idą Kuchciak z Referatu Prawnego. Te osoby były również obecne podczas spotkań z mieszkańcami 

w Bierawie i w Starym Koźlu w dniu  14 lutego br. Rozważano różne rozwiązania. Okazało się 

jednak, że Gmina za wiele zrobić nie może. Tak naprawdę radni w zasadzie mają bardzo ograniczoną 

możliwość decydowania.  

Zwrócił uwagę, że jednym z założeń zmian w prawie oświatowym jest to, że obecne szkoły 

podstawowe funkcjonujące w trybie 6-klasowym z mocy prawa stają się szkołami 8-klasowymi. 

Dotyczy to wszystkich naszych szkół podstawowych, tj. w Dziergowicach, w Starej Kuźni  

i w Starym Koźlu. 
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Przepis ten dotyczy również Zespołu Szkół Dwujęzycznych, w skład którego wchodzi Gimnazjum  

i Szkoła Podstawowa. Ten Zespół również przekształca się w 8-klasową szkołę podstawową. 

Decyzja musi zapaść jedynie odnośnie Gimnazjum w Bierawie. Jedną z możliwości to postawienie 

Gimnazjum w stan wygaszania, co nie wymagałoby podejmowania żadnych działań.  

Drugą, to przekształcenie Gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową, a kolejną to przejęcie 

Gimnazjum przez  najbliżej położoną szkołę podstawową.  

Stwierdził, że pierwszy wariant zakładający, że Gimnazjum w Bierawie wchodzi w stan wygaszania 

i że w Bierawie nie będzie żadnej szkoły, nie wchodzi w ogóle w grę. Takiej opcji nikt nie zakładał 

od samego początku. Wszyscy byli za tym, że w Bierawie, jako stolicy Gminy musi być szkoła. 

Budynek obecnego Gimnazjum jest dobrze zlokalizowany i ma wspaniałe warunki do nauczania.  

Dlatego też radni rozważali dwa pozostałe warianty, tj. powołanie w Bierawie kolejnej 

ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz wchłonięcie Gimnazjum w Bierawie przez Szkołę 

Podstawową w Starym Koźlu. W przypadku powołania Szkoły Podstawowej radni będą musieli 

zdecydować o rozpoczęciu naboru do tej szkoły, albo od 1 września 2017 r., albo od 1 września  

2018 r., albo najpóźniej od 1 września 2019 r.  

Przyjęcie drugiego wariantu polegającego na  wchłonięciu Gimnazjum w Bierawie przez Szkołę 

Podstawową w Starym Koźlu oznaczałoby wejście w pewną taką daleko idącą elastyczność. 

Przemawia za tym też element racjonalności, który dla radnych jest argumentem bardzo ważnym.  

W momencie wchłonięcia Gimnazjum przez Szkołę Podstawową, Szkoła zaczęłaby funkcjonować 

w dwóch budynkach. Gimnazjum w Bierawie byłoby jakby filią Szkoły Podstawowej w Starym 

Koźlu. I wówczas dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym miałby prawo 

decydować w którym budynku szkolnym będą prowadzone zajęcia dla poszczególnych klas.  

Zakłada się, że docelowo w budynku Szkoły w Starym Koźlu pozostałyby klasy I-III, a pozostałe 

klasy IV-VIII byłyby prowadzone w budynku Szkoły w Bierawie.   

W przypadku przyjęcia tego rozwiązania, obwód Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu byłby bardzo 

duży. Obejmowałby Korzonek, Grabówkę, Bierawę, Stare Koźle i Brzeźce. Dzieci młodsze z klas  

I-III chodziłyby do Szkoły w Starym Koźlu, a dzieci starsze do Szkoły w Bierawie.  

Podkreślił, że rozwiązanie to jest bardzo racjonalne. Przemawia za tym między innymi to, że obecny 

budynek Szkoły w Starym Koźlu jest przygotowany do przyjęcia dzieci najmłodszych, z uwagi na 

to, że prowadzona jest w nim 6-klasowa Szkoła Podstawowa. Z kolei budynek w Bierawie, w którym 

mieści się Gimnazjum, jest bardzo dobrze przygotowany do edukacji uczniów starszych roczników. 

W budynku tym zostały w ostatnim czasie poczynione pewne inwestycje ze środków unijnych.  

Nie trzeba byłoby dokonywać żadnych dostosowań ani w budynku Szkoły w Starym Koźlu, a tym 

bardziej w budynku Szkoły w Bierawie.  W tej formie docelowo zakłada się również przeniesienie 

oddziału przedszkolnego w Starym Koźlu do budynku Szkoły, ale nie wcześniej niż od września 

2018 roku. Przy tym rozwiązaniu małe dzieci mogłyby spędzać w tym budynku 6-7 lat, najpierw 

miałyby edukację przedszkolną, a później naukę w klasach I-III.  

Wracając do pierwszego wariantu dotyczącego powołania w Bierawie piątej szkoły podstawowej, 

zwrócił uwagę, że obwód dla tej szkoły obejmowałby tylko 3 miejscowości, tj. Bierawę, Grabówkę 

i Korzonek. Natomiast obwodem dla Szkoły w Starym Koźlu byłyby 2 miejscowości – Stare Koźle 

i Brzeźce.  

Podkreślił również, że już od nowego roku szkolnego sieć oświaty w Gminie Bierawa przybierze 

formę wskazaną albo w wariancie pierwszym, albo w wariancie drugim. Innych rozwiązań nie ma.   

Dodał, że oba te warianty zostały także przedstawione mieszkańcom na spotkaniach w Starym 

Koźlu, gdzie frekwencja była trochę większa, jak również w Bierawie, gdzie niestety frekwencja 

była mała. W spotkaniach tych  uczestniczyli Przewodniczący Rady Gminy, Zastępca Wójta, 

Przewodnicząca Komisji Oświaty i radni z danej miejscowości. Byli także przedstawiciele 

Kuratorium Oświaty, aby wspierać Gminę w udzielaniu  odpowiedzi na bardzo fachowe pytania.  

Informacja o planowanych działaniach była przekazywana w różny sposób. Nie było tu żadnych 

tajemnic. Obowiązkiem Gminy, jako organu prowadzącego, było przedstawienie radnym  

i mieszkańcom wszystkich prawnie możliwych rozwiązań. Na ostatnim posiedzeniu komisji oświaty 

te dwa projekty zostały poddane głosowaniu. Komisja oświaty opowiedziała się za przyjęciem 

uchwały przewidującej wchłonięcie Gimnazjum przez Szkołę Podstawową.  Dlatego też ten projekt 

będzie głosowany na dzisiejszej sesji.  
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Poinformował również, że wpłynęły do Urzędu listy podpisów mieszkańców Starego Koźla  

(118 podpisów), gdzie mieszkańcy apelują o utrzymanie w Starym Koźlu samodzielnej 

ośmioklasowej szkoły podstawowej. W dniu dzisiejszym wpłynęło też pismo mieszkańców Bierawy 

(249 podpisów), w którym mieszkańcy zwrócili się o utworzenie w Bierawie również ośmioklasowej 

Szkoły Podstawowej. Odczytał treść pisma, która brzmiał następująco: 

„W związku z reformą oświaty, my mieszkańcy gminy Bierawa, wyrażamy wolę, aby w Bierawie była 

ośmioklasowa szkoła podstawowa. Uważamy, że budynek, w którym obecnie mieści się gimnazjum 

spełnia wszystkie wymagania, by dostosować go do przyjęcia naszych dzieci. Szkoła  

w Bierawie była zawsze, w różnych czasach naszej historii. Jako mieszkańcy nie wyobrażamy sobie, 

aby w Bierawie zamknięto szkołę, a nasze dzieci były zmuszone uczęszczać do innych szkół.  

Nie chcemy, by musiały dojeżdżać do innych miejscowości, kiedy w Bierawie jest budynek szkolny”. 

 

Podkreślił, że jeżeli chodzi o Bierawę, to ani razu nie było mowy o tym, aby Bierawę pozbawić 

szkoły. Zawsze szkoła w Bierawie była ujmowana w rozpatrywanych rozwiązaniach.  

Jednak radni muszą na cały ten aspekt patrzeć o wiele szerzej, ponieważ będą musieli  

w konsekwencji decydować też o finansach przeznaczanych na szkoły. Oczywiście pieniądz nie jest 

w tych działaniach najważniejszy, ale finanse i możliwości Gminy też muszą być przez radnych 

brane pod uwagę. We wszystkich szkołach, które dotychczas funkcjonowały w strukturze 1-6, będą 

musiały zostać przygotowane przynajmniej pracownie chemiczno-fizyczne. 

Zauważył, że zarówno w jednej, jak i drugiej koncepcji jest wiele niewiadomych. Żadne z rozwiązań, 

o których się dyskutuje, nie ma zdecydowanej przewagi. Niestety Państwo nie działa stabilnie i może 

okazać się, że opcja, która dzisiaj zostanie wybrana, nie będzie tą optymalną. Trzeba przyznać, że 

też można w tym wszystkim popełnić błąd.  

Rada Gminy musi do końca lutego br. podjąć uchwałę o projekcie dostosowania sieci szkół do 

nowego ustroju szkolnego i przekazać ją do zaopiniowania do Kuratora Oświaty. Kurator musi 

wydać opinię w ciągu 21 dni od otrzymania tej uchwały, w której albo zgodzi się z rozwiązaniami 

zaproponowanymi przez Gminę, albo też nie. Jeżeli Kurator negatywnie zaopiniuje tą uchwałę,  

to Rada Gminy będzie musiała odbyć kolejną sesję i ponownie podjąć uchwałę w tej sprawie.  

Ale wtedy zostanie już tylko jeden wariant, o którym była mowa na dzisiejszej sesji. W terminie do 

końca marca br. Rada Gminy będzie  musiała podjąć ostateczną uchwałę w sprawie sieci szkół na 

terenie Gminy Bierawa i funkcjonowaniu oświaty na najbliższy okres, co najmniej roku, czy dwa.  

 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

 

Radna J. Szewerda – Przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu poinformowała, że omawiany projekt uchwały został przez komisję 

zaopiniowany pozytywnie 3 głosami za, przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi do 

przedstawionego projektu uchwały? 

 

Radny W. Plutta – zwrócił uwagę, że w § 2 pkt. 3 jest mowa o zakończeniu działalności 

Gimnazjum. Czy to jest właściwe określenie? Przecież Gimnazjum formalnie będzie funkcjonowało 

jeszcze 2 lata, bo będzie wygaszane.  

 

Zastępca Wójta  - wyjaśnił, że ten zapis jest prawidłowy. W momencie wchłonięcia Gimnazjum  

w Bierawie przez Szkołę Podstawową w Starym Koźlu,  Gimnazjum będzie oddziałami 

gimnazjalnymi Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu. 
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W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – zapytacie, dlaczego Rada chce przyjąć taką uchwałę, w wyniku której 

powstanie zespół dwóch szkół, tj. Szkoły w Starym Koźlu i Szkoły w Bierawie? Może to rozwiązanie 

niektórych dziwić. Wiadomym jest, że najprościej byłoby pozostawić Szkołę w Starym Koźlu  

z klasami I-VIII i utworzyć też w Bierawie kolejną Szkołę ośmioklasową. Radni rozważali takie 

rozwiązania. Jednak wypracowano uchwałę, która zawiera rozwiązanie przyszłościowe dla całego 

systemu oświatowego w naszej Gminie. Praktycznie rozwiązanie to dotyczy tylko trzech 

miejscowości Bierawy, Starego Koźla i Brzeziec. Radni dążyli do stworzenia dobrego systemu 

organizacyjnego, ale i systemu, który będzie zarówno dobrym systemem dla młodzieży, jak i dla 

finansów Gminy.  

W przyszłości to zaproponowane rozwiązanie powinno stanowić w miarę dobrą perspektywę dla 

naszego budżetu.  Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu, patrząc na dane dotyczące liczby urodzeń, 

tak naprawdę  nie ma za wielkich perspektyw. W przypadku pozostawienia tej Szkoły z klasami  

I-VIII, istnieją obawy, że za parę lat ta Szkoła straci możliwość funkcjonowania.  

Może dojść do takiej sytuacji, że będzie tam na tyle mało dzieci, że w przyszłości radni będą musieli 

zastanowić się nad sensem utrzymywania tej Szkoły i generowania kosztów dla budżetu Gminy.  

W Szkole Podstawowej w Starym Koźlu obecnie jest 6 klas. Jest to szkoła, która była budowana za 

czasów pruskich. Szkoła została wyremontowana i przystosowana do obecnych warunków.  

Przez lata łożono na tą Szkołę spore środki, po to, żeby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki 

nauczania. Teraz poprzez to działanie związane z połączeniem dwóch szkół myśli się o  zapewnieniu 

tej Szkole możliwość  funkcjonowania na kolejne lata. Docelowo w Szkole w Starym Koźlu byłoby 

prowadzone nauczanie dla klas I-III, a także w tym budynku mieściłby się również oddział 

przedszkolny. Stworzono by tam oddział szkolno-przedszkolny. W tym wszystkim chodzi o to, żeby 

dzieci z rejonu Starego Koźla i Brzeziec mogły przez dłuższy czas uczęszczać do jednego obiektu, 

aż do ukończenia trzeciej klasy.  Potem dzieci musiałyby już dojeżdżać do szkoły w Bierawie, aby 

móc się uczyć w lepszych warunkach. Gimnazjum jest odpowiednio wyposażone i przystosowane 

do prowadzenia nauki dla uczniów starszych roczników.  

Nikt nie mówi o tym, żeby Szkołę w Bierawie zamykać, żeby pozbawiać Bierawę placówki 

oświatowej. Mówimy o tym, aby w budynku Szkoły w Bierawie już od tego roku szkolnego oprócz 

klas gimnazjalnych, uczyli się również uczniowie klasy szóstej i siódmej ze Szkoły ze Starego Koźla. 

Chcemy, aby uczniowie starszych klas mogli uczyć się w szkole większej, lepiej przystosowanej do 

młodzieży szkolnej, gdzie zatrudnieni są nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach.  

Są to cele, które poprzez to działanie zamierza się osiągnąć. Zamierza się stworzyć system, który 

byłby dobrze przystosowany dla naszej młodzieży i do sieci szkół, którą teraz mamy. Sprawa dotyczy 

3 miejscowości. Pozostałe szkoły w Starej Kuźni, Solarni i Dziergowicach będą funkcjonowały na 

dotychczasowych zasadach. 

 

B. Strużyna – zwróciła uwagę, że tym projektem uchwały radni chcą poświęcić małe dzieci  

z Bierawy, po to, aby sztucznie zapełniały szkołę w Starym Koźlu. A Szkoła w Bierawie jest gotowa 

na przyjęcie tych dzieci.  Cyt. „Ja będę musiała moje małe dziecko budzić godzinę wcześniej żeby 

mogło dojechać do Szkoły w Starym Koźlu”.  

 

Radny M. Permus – patrząc na liczbę urodzeń, zwrócił uwagę, że w 2016 r. może trzeba będzie się 

martwić nie tylko o Szkołę w Starym Koźlu, ale również o Szkołę w Bierawie,  ponieważ w Bierawie 

urodziło się 12 dzieci, a w Starym Koźlu i Brzeźcach 11 dzieci. Nie ma tu żadnej większej przewagi.  

 

E. Szymańska -  stwierdziła, że tworząc szkoły ośmioklasowe, Gmina będzie miała możliwość 

dalszego ruchu. A przy utworzeniu w Starym Koźlu tylko szkoły trzyklasowej, takiej możliwości już 

nie będzie. Za dwa lata może zostać wprowadzony inny system, może przyjść inna władza i wszyscy 

mogą zacząć się zastanowić nad sensem istnienia takiej małej szkoły tylko z klasami I-III.  

W konsekwencji może dojść do likwidacji tej placówki. W momencie, gdy będzie to szkoła 

ośmioklasowa, to zawsze będzie większe pole do manewru i zawsze będzie można znaleźć inne 

rozwiązanie.  
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Podkreśliła, że ideą reformy oświatowej jest właśnie utrzymanie małych wiejskich szkół, które będą 

tworzyły małe społeczeństwa  dla niewielkiej ilości dzieci. Nie ma przecież nigdzie, w żadnej 

ustawie, w żadnym przepisie ustawy o systemie oświaty określonej minimalnej ilości dzieci  

w oddziale. Nigdzie nie zostało to zapisane. Więc nikt nie może powiedzieć, że jeżeli będzie 

sześcioro, czy siedmioro dzieci, to nie zostanie otwarta pierwsza klasa. Niestety nie ma takiego 

prawa, nie ma takiej możliwości.  

Zauważyła, że danie szansy szkole z klasami I-VIII jest czymś w czym mogą sprawdzić się osoby 

sprawujące władzę, które też kiedyś dostały szansę. I teraz  mieszkańcy mogą zobaczyć, jak ich 

przedstawiciele opowiadają się za głosem ludzi. To też trzeba by było wziąć pod uwagę.  

 

Przewodniczący Rady Gminy  - zwrócił się z zapytaniem z czego wynika różnica między tym, że 

ze szkołę ośmioklasową  będzie można cokolwiek zrobić, a ze szkołą trzyklasową już nie?  

 

E. Szymańska – wyjaśniła, że ze szkoły większej można zrobić mniejszą, ale już z małej szkoły nikt 

nie zrobi większej. Nie należy patrzeć co będzie za dwa lata, tylko co jest teraz. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, że z wypowiedzi Pani Szymańskiej wynika, że nie ma 

różnicy czy w klasie jest troje, czy siedemnaścioro uczniów, że klasa może być nawet z bardzo małą 

liczbą dzieci. Tylko należy mieć na względzie to, że utrzymanie jednego oddziału szkolnego kosztuje 

ok.150 tys. zł. Jeżeli w każdej szkole otworzymy klasę pierwszą liczącą po kilku uczniów, zamiast 

jednej większej klasy, to koszt ulegnie podwojeniu.  

 

E. Szymańska – zwróciła uwagę, że subwencja oświatowa przewidywana od 2018 roku będzie 

różnić się od obecnej. Będzie tych pieniędzy więcej. Subwencja na oddział liczący np. 12 uczniów 

liczona według nowych zasad będzie dużo większa. W Ministerstwie są prowadzone prace w tej 

sprawie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  - stwierdził, iż jak na razie są tylko zapowiedzi zmiany systemu 

finansowania szkół. Nic nie jest jeszcze pewnego. Wiele się mówi w różnych sprawach, ale efekty 

są mało widoczne. Mówi się na przykład o tym, że zostaną wybudowane wały, że zostanie 

wybudowany zbiornik Racibórz. Jednak fakty wyglądają inaczej. Wiadomym jest, że rodzice walczą 

w swojej sprawie i chcą mieć szkołę w swoich miejscowościach, co jest całkiem zrozumiałe. Jednak 

trudno zrozumieć wypowiedź, że  „radni chcą poświęcić małe dzieci z Bierawy, po to, aby sztucznie 

zapełniały szkołę w Starym Koźlu”. Przecież mieszkańcy poszczególnych miejscowości powinni 

wspomagać się nawzajem, jeżeli jest taka konieczność. Radni muszą patrzeć na dobro wszystkich 

szkół. Przecież dzieciom z Bierawy nie dzieje się żadna krzywda z tego powodu, że dojeżdżają do 

Szkoły w Starym Koźlu. Przecież do tej pory też dojeżdżają czy to do Szkoły w Starym Koźlu, czy 

do Dziergowic i Solarni. Teraz ten obowiązek dotyczyłby tylko dzieci z klas I-III. Większość 

radnych jest zgodnych, żeby w ten sposób ten system rozwiązać.  

 

B. Strużyna – stwierdziła, że warto byłoby pomyśleć o tej sprawie bardziej optymistycznie. Gmina 

Bierawa się rozwija, zwiększa się liczba ludności. Może dzieci wystarczy zarówno na zapełnienie 

Szkoły w Bierawie, jak  i Szkoły w Starym Koźlu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy - zwrócił uwagę, iż sieci szkół nie ustala się raz na zawsze.  

Jak będzie większa liczba dzieci, to zawsze będzie można do tego tematu wrócić.  

 

M. Permus – zgodził się z wypowiedzią Pani Szymańskiej, że w przypadku przeniesienia oddziału 

przedszkolnego do budynku Szkoły w Starym Koźlu, nie będzie już możliwości wdrożenia tam 

żadnego innego rozwiązania. Szkoła będzie musiała działać jedynie z klasami I-III. 
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Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, że tak jak zostało to już powiedziane, w tej całej sprawie 

chodzi również o przedszkole w Starym Koźlu. Przedszkole mieści się w starym, zawilgoconym 

budynku. Ma pewne problemy techniczne. Na pewno mieszkańcy Starego Koźla chcieliby, aby 

zostały poprawione warunki funkcjonowania tego obiektu nie tylko wewnątrz, ale również stan 

zewnętrzny. Budynek Przedszkola znajduje się przy głównej drodze wojewódzkiej, mocno 

obciążonej. Kiedy dzieci wychodzą na plac zabaw, to niestety  muszą wdychać te szkodliwe 

substancje emitowane przez samochody. Nie są tam stworzone najlepsze warunki do przebywania 

dzieci. Dlatego zamierzeniem radnych jest to, aby oddział przedszkolny został przeniesiony do 

budynku szkoły. Obiekt ten oddalony jest od głównej drogi i ma zapewniony dobry dojazd.  Dzieci 

będą mogły tam przebywać bezpieczniej i w lepszych warunkach.  

Podkreślił, iż zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest proste rozwiązanie. Ale Rada Gminy musi 

jakieś rozwiązanie wybrać. Najprościej byłoby zostawić wszystko tak jak to zostało narzucone  

i otworzyć szkoły z klasami I-VIII w każdej miejscowości. Niestety jest to niemożliwe i byłoby 

nieracjonalne. Choć z pewnością byłoby fajnie, gdyby można wrócić do systemu sprzed lat  

i otworzyć szkoły ośmioklasowej w każdej miejscowości, albo przynajmniej szkoły filialnej  

z klasami I-IV. I wówczas byśmy umożliwili wszystkim  dzieciom funkcjonowanie w tych 

miejscowościach, w których zamieszkują. Byłoby to super rozwiązanie.  

Jednakże żaden z radnych nie myśli o stworzeniu takiego systemu. Radni myślą o stworzeniu 

systemu racjonalnego, który będzie mógł funkcjonować w naszej gminie przez najbliższe lata.  

 

E. Szymańska – zauważyła, że Przedszkole w Starym Koźlu, mimo tego co zostało tu powiedziane, 

jest Przedszkolem bardzo atrakcyjnym. Uczęszczają do niego nawet dzieci spoza Starego Koźla  

i Brzeziec. Może te dzieci zasilą Szkołę Podstawową w Starym Koźlu. 

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że w Przedszkolu w Starym Koźlu  jest tylko troje dzieci  

z Kędzierzyna. I te dzieci raczej nie pójdą tutaj do Szkoły.     

 

M. Stępień – zwróciła się z zapytaniem, jeżeli przejdzie ta uchwała, to od kiedy dzieci ze Starego 

Koźla przyjdą do wygaszanego Gimnazjum w Bierawie? Kto o tym będzie decydował, czy będzie 

to w gestii Dyrektora, Wójta, czy Rady? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że podjęcie decyzji o tym, kiedy i które roczniki ze Szkoły w Starym 

Koźlu zostaną skierowane do Bierawy, będzie  w gestii Dyrektora szkoły i organu prowadzącego. 

Jest to kwestia umowna, tego nie reguluje uchwała. Poinformował również, że bez względu na to  

w jakiej formie będzie ta Szkoła funkcjonowała, będzie musiał zostać ogłoszony konkurs na 

Dyrektora tej placówki. 

 

Radny R. Skotarczyk - odniósł się do sprawy dotyczącej obliczania subwencji. Stwierdził, że 

byłoby idealnie, gdyby Ministerstwo dało Gminie narzędzie umożliwiające w jakiś uproszczony 

sposób, po podstawieniu danych o liczbie dzieci i ilości oddziałów, sporządzenie symulacji 

finansowej dla rozważanych wariantów. Takiego rozwiązania nie otrzymała jednak jednostka 

samorządu terytorialnego. Również rodzice nie mają takich danych, żeby dokładnie powiedzieć, że 

Gmina otrzyma zwiększone, czy zmniejszone dochody z subwencji.  

Zauważył jednocześnie, że w projekcie ustawy  jest np. mowa o tym, że waga dla 6-latka zwiększy 

się o 0,11. Natomiast dalej jest napisane, że dotyczy to Gmin do 5 tys. mieszkańców. A zatem naszej 

Gminy to już nie będzie dotyczyć. W tym projekcie ustawy są też zapisane zwiększone wagi na 

wyposażenie klas średnio o 1200 zł,  mówi się też o subwencji na dzieci 6 letnie.  Tak naprawdę 

„diabeł” tkwi w szczegółach. Rząd już nie raz obdarowywał jednostki samorządu  obowiązkami, 

natomiast za tym nie zawsze szły finanse. Może tu być podobnie. Bogate Gminy będą musiały na 

swoich barkach znosić ciężar tej reformy.  To znaczy, że będą musiały dokonywać kompromisów. 

Jeżeli Gmina uruchomi kolejną szkołę, to być może będzie musiała rezygnować z innych zadań   

zapisanych chociażby w wieloletniej prognozie finansowej. 
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Podkreślił, iż rozumie postawę rodziców, mieszkańców, którzy reprezentują grupę osób mających 

swoje dążenia związane z dziećmi, czy z zatrudnieniem. Ale powinni też pamiętać o tym, że jest gro 

mieszkańców, którzy mają całkiem odmienne interesy. Ich tu dzisiaj nie ma. Ale dla nich ważne są 

inne sprawy. Oni też przychodzą do Urzędu, piszą wnioski. I też nie wszystkie Gmina jest w stanie 

zrealizować z powodu braku środków. Są one odkładane na  kolejne lata. Radni zawsze muszą 

wybrać mniejsze zło. 

 

Radny W. Plutta – odnosząc się do wypowiedzi radnego Skotarczyka zauważył, że takie narzędzie 

jest. Istnieje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 grudnia 2016 r. o sposobie podziału 

subwencji oświatowej na rok 2017. Nasza Gmina nie przeprowadziła takiego wyliczenia, takiej 

symulacji. Są jednak Gminy, które to zlecały na zewnątrz. Jest to dość skomplikowane. Można by 

próbować to obliczyć  we własnym zakresie przez naszych księgowych, ale mogłoby się okazać, że 

to jest nierealne i należałoby to zlecić komuś z zewnątrz. Jednak można byłoby to zrobić.  

Na dzień dzisiejszy radni naprawdę nie znają skutków finansowych wprowadzenia rozwiązań, które 

zostały  zaproponowane przez Wójta. Są one na pewno na dzień dzisiejszy w jakiś tam sposób 

wypośrodkowane, wyważone. Jednakże jeśli chodzi o skutki finansowe, to my nie wiemy na dzień 

dzisiejszy praktycznie nic. 

 

Skarbnik Gminy – zwróciła uwagę, że rozporządzenie, o którym mówi tu radny Plutta oczywiście 

jest znane. Ale to odnosi się do roku 2017. Przecież budżet na rok 2017 został już uchwalony. Została 

w nim przyjęta kwota subwencji, wyliczona na podstawie algorytmu wynikającego z tegoż 

rozporządzenia. Poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych w terminie 

ustawowym przyszło potwierdzenie kwot subwencji na bieżący rok.  

Natomiast sprawa przyszłości szkół w naszej Gminie wiąże się z subwencją na rok 2018 i lata 

następne. I jak na razie nie ma żadnych kwot, ani zapewnienia, jak ta subwencja będzie wyliczana. 

Wiadomo jest tylko tyle, co powiedziała Minister Zalewska, że  subwencja w latach następnych  

będzie się opierać  na podstawie dochodu PKB gminy na jednego mieszkańca. W Polsce mamy  

2.200 Gmin, a Gmina Bierawa jest na 310 miejscu. Więc można przypuszczać, że ta subwencja dla 

naszej Gminy na pewno nie będzie szczególnie wysoka. To trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, 

że być może ten wariant rozwiązania sieci szkół, który dzisiaj jest omawiany, jest dla naszej Gminy 

najkorzystniejszy. 

 

Radny M. Permus – stwierdził, że oczywiście wariant, który jest przedstawiony w projekcie 

uchwały, finansowo jest najkorzystniejszy. On jest logiczny, on jest bardzo rozsądny. Podkreślił, że 

tydzień temu podczas dyskusji na posiedzeniu komisji również był za podjęciem tej uchwały.  

Jednak teraz, po tygodniu rozmyślań, ma wątpliwości i tak naprawdę nie wie jak zagłosuje. Tak jak 

powiedział radny Plutta, radnym nie przedstawiono żadnej analizy finansowej proponowanych 

rozwiązań, gdyż według wypowiedzi Pani Skarbnik nie da się jej wykonać.  Są też obawy 

mieszkańców. Tak jak powiedziała jedna z Pań, dlaczego małe dzieci z Bierawy mają być wożone 

do Szkoły w Starym Koźlu? Przecież te naciski w przyszłości mogą się nasilać. Może być i tak, że 

za dwa lata, radni stwierdzą, że faktycznie jest to pewna niedogodność, tych dzieci z Bierawy jest 

więcej, to może zostawmy je w Szkole w Bierawie i zlikwidujmy Szkołę w Starym Koźlu. Zostawmy 

tam tylko przedszkole. Rodzą się takie obawy i wątpliwości.  

Stwierdził, iż popiera pomysł przeniesienia oddziału przedszkolnego w Starym Koźlu do budynku 

szkoły, ponieważ jest to pomysł dobry i rozsądny. Tylko ten pomysł dalej nie jest jeszcze w trybie 

realizacji. Oprócz słów Wójta, nic tego tak naprawdę nie zapowiada. I to wcale tak być nie musi.  

Zwrócił również uwagę, że w tych rozważaniach w ogóle nie brano pod uwagę mieszkańców 

Korzonka i Grabówki. Przecież dzieci z tej miejscowości też mają bliżej do szkoły w Bierawie, niż 

do Starego Koźla.  

Trzeba zrobić wszystko, aby nie została zlikwidowana szkoła w Starym Koźlu. Propozycja zawarta 

w projekcie uchwały temu służy. Ale również propozycja wniesiona przez rodziców o utrzymanie  

w Starym Koźlu ośmioklasowej Szkoły, jest też dobra. Obawia się jednakże przyszłości, tzn. 

podjęcia późniejszych decyzji.  
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Co będzie jeżeli te rozwiązania się nie sprawdzą? Nie uda się przenieść przedszkola, a dzieci  

z Bierawy, Korzonka i Grabówki w Szkole będzie więcej niż ze Starego Koźla. Czy nie zrodzi się 

pomysł przeniesienia wszystkich oddziałów do Szkoły w Bierawie? 

Zauważył, iż Jego zdaniem ta decyzja jest podejmowana za wcześnie. Być może odkładanie tego 

tematu, też nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo i tak ta decyzja musi zostać podjęta. Ale może 

później nie byłoby tylu wątpliwości. Może do tej pory zostałaby już wyjaśniona kwestia 

finansowania szkół, a także przeniesienia oddziału przedszkolnego. Wówczas na jednej sesji można 

by było podjąć decyzję o zmianie lokalizacji Przedszkola w Starym Koźlu i połączeniu dwóch szkół 

w Bierawie i w Starym Koźlu. Wtedy łatwiej byłoby radnym zagłosować. Natomiast dzisiaj jest to 

bardzo trudne. Podejmuje się ten krok za wcześnie. Inne Gminy, np. Reńska Wieś, czy Cisek, 

zostawiły tą sprawę na później. Nie podejmują teraz żadnych  decyzji. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, że obecna Rada Gminy będzie jeszcze uchwalać budżet na 

przyszły rok. I to od Rady Gminy tej kadencji i Wójta będzie zależeć czy zostaną przeznaczone 

pieniądze na przeniesienie oddziału przedszkolnego do Szkoły w Starym Koźlu, czy nie. 

Jeżeli w tym roku zostanie podjęta taka decyzja, to jeszcze ta Rada będzie miała wpływ na to, żeby 

ten oddział przedszkolny przenieść. Jeżeli dzisiaj nie podejmie się tego kroku, to nie da się Wójtowi  

podstaw do żadnych działań w tym zakresie.  Bo na jakiej podstawie? Jeżeli Rada Gminy nie 

podejmie teraz proponowanej uchwały, to Szkoła w Starym Koźlu przekształci się z mocy prawa  

w ośmioklasową Szkołę Podstawową. Tylko wówczas, jeżeli ta uchwała zostanie podjęta, będą 

podstawy do podejmowania działań w kierunku stworzenia odpowiedniego  miejsca na oddział 

przedszkolny w tym budynku. 

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minutową przerwę w obradach.  

 

Po wznowieniu obrad, głos zabrała radna Violetta Klimanek. Zwróciła uwagę, że w przypadku 

zrealizowania rozwiązania przedstawionego przez rodziców, czyli pozostawienie w Starym Koźlu 

Szkoły ośmioletniej oraz powołanie kolejnej Szkoły w Bierawie na bazie obecnego Gimnazjum, 

który przejdzie w stan wygaszania przez najbliższe dwa lata, nauczyciele Gimnazjum pozostaną bez 

pracy. Jest to kwestia bardzo istotna. Dlatego podejmując decyzję w tej sprawie radni muszą też 

wziąć to pod uwagę. Nie powinno się doprowadzić do tego, żeby Ci nauczyciele stracili pracę. 

Uzasadniając, stwierdziła, że w przeszłości sama znalazła się w takiej sytuacji, kiedy 17 lat temu 

była likwidowana Szkoła Podstawowa w Bierawie. Była nauczycielem tej Szkoły i też została 

zwolniona. I nikt się wówczas nie wstawił ani za dziećmi, ani za nauczycielami. Przyjęto 

rozwiązanie, że w Bierawie ma powstać samodzielne Gimnazjum, a szkoły podstawowe mają być 

gdzie indziej. Nauczyciele musieli szukać sobie nowej pracy. Nie chciałaby żeby teraz znowu 

powtórzyła się taka sytuacja z kadrą nauczycielską, która też jest ważna w całym tym układzie. 

Zwróciła się z prośbą do rodziców, aby również to wzięli pod uwagę i zrozumieli radnych, którzy 

muszą w tej sprawie zagłosować. Podkreśliła, że dobro dzieci jest najważniejsze, ale ważne są 

również miejsca pracy, zagospodarowanie budynków szkolnych, czy podział kosztów, o których 

mówili tu niektórzy radni. Jedni radni mówią o pieniądzach, inni mówią o pracy, a rodzice kierują 

się  przede wszystkim dobrem swoich dzieci. Co też jest zrozumiałe. Ale w jakiś sposób to trzeba 

wypośrodkować. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie poddał projekt uchwały w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – pod 

głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych. 

Jeden radny był przeciwny ( Czesław Kudzia), a 6 radnych wstrzymało się od głosowania  

(Danuta Szczygieł, Jolanta Szewerda, Waldemar Plutta, Piotr Musioł, Piotr Sroka, Marek Permus). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVII/187/2017 w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – została 

podjęta.  
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Ad. 5. 2. 

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej dla Gminy Bierawa. Wyjaśniła, że załącznik nr 1 zawiera wyliczenia 

uwzględniające prognozowane dochody i wydatki na kolejne lata. Natomiast załącznik nr 2 zawiera 

wykaz przedsięwzięć, do którego zostało wpisane  dodatkowe zadanie w pkt. 1.3.2.4 „Budowa, 

przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km – dokumentacja 

projektowa. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Gminy Bierawa”. Czas realizacji 

przewidziano na lata 2017-2018. W każdym roku planuje się na to zadanie przeznaczyć po  

100 tys. zł. Zadanie to będzie realizowane przy udziale finansowym budżetu państwa. Przypomniała, 

że środki na to zadanie w kwocie 100 tys. zł zostały już zapisane w budżecie Gminy Bierawa na 

2017 rok. Teraz tylko to zadanie jest wpisywane do wieloletniej prognozy finansowej, aby tym 

samym zagwarantować realizację tego zadania i jego finansowanie w roku przyszłym.     

Dodała, iż jest to jedyna zmiana tej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi do 

przedstawionego projektu uchwały? 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się do Wójta o przybliżenie tego tematu. 

 

Wójt Gminy – przypomniał, że temat ten jest znany radnym, gdyż już wielokrotnie informował 

radnych o tej sprawie. Jest to efekt prowadzonych rozmów o budowę łącznika dwóch wałów na styku 

województwa śląskiego i opolskiego  w Dziergowicach. Pierwotnie przewidywano w tym miejscu 

budowę odcinka wału na długości 150 metrów, z czym nasza Gmina nigdy nie chciała się zgodzić. 

Nowy wał zostałby wybudowany tylko do istniejącego starego wału, który podczas powodzi  

w 2010 r. został w paru miejscach przerwany i jest bardzo zniszczony. Dlatego też Gmina przez 

dłuższy czas prowadziła rozmowy o wybudowanie w tym miejscu wału na odcinku ok. 3 km,  

co w końcu uzyskało akceptację. Lada moment mają rozpocząć się prace projektowe, które zostały 

przewidziane na lata 2017-2018. Przypomniał, że Gmina złożyła deklarację o partycypowaniu  

w tych kosztach. Na ten cel w tegorocznym budżecie mamy już zarezerwowaną kwotę 100 tys. zł. 

Jednak z uwagi na to, że to zadanie ma być realizowane w cyklu 2 letnim, jest prośba o ujęcie tego 

zadania w wieloletniej prognozie finansowej i zagwarantowanie takiej kwoty również w roku 

przyszłym. Brakujące środki na to zadanie będą pochodziły z budżetu państwa z funduszy 

Wojewody, które mają być przekazane do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem czy nowy wał będzie dobiegał aż do miejscowości 

Lubieszów ? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że nowy wał będzie się kończył w Dziergowicach koło stawów  

Pana Krzywniaka. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVII/188/2017 o zmianie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVII/188/2017 o zmianie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – została podjęta. 
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Ad. 5. 3. 

 

Radny P. Szewerda – odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na rok 2017.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi, czy inne 

propozycje tematów do planu pracy komisji rewizyjnej.  

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVII/189/2017 w sprawie przyjęcia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 – pod głosowanie radnych. W wyniku którego uchwała 

została podjęta jednogłośnie 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVII/189/2017 w sprawie przyjęcia 

planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 – została podjęta.  

 

  

 

 

Ad. 6. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. A następnie 

zamknął obrady dwudziestej siódmej sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 17:10. 

 

 

 

         Przewodniczący Rady 

            Joachim Morcinek 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik     

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności komisji za rok 2016, 

2) uchwała nr XXVII/187/2017  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 

3) uchwała nr XXVII/188/2017  o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej dla Gminy Bierawa, 

4) uchwała nr XXVII/189/2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 

2017, 

5) lista obecności radnych. 


