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P R O T O K Ó Ł   nr  XXXV /2017 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  9 października 2017 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Joachim Morcinek otworzył trzydziestą piątą sesję Rady Gminy 

Bierawa w dniu 9 października 2017 r.  o godz. 15:30. 

Na wstępie stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 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 Ficonia, obecnych na sesji pracowników Urzędu 

Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a także przedstawiciela Pracowni  

Urbanistycznej w Rybniku Mateusza Węgrzyk.  

  

 

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

Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz oraz 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 protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  28 sierpnia 2017 r. 

4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji o podejmowanych działaniach  

    w okresie międzysesyjnym. 

5. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji. 

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

    międzysesyjnym. 

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji na temat wykonania budżetu gminy za  

    I półrocze 2017 r.  oraz opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

    w przedmiotowej sprawie. 

8. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. 

9. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla 

sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce, 

2) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r., 

3) o zmianie uchwały w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa, 

4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bierawa na 

lata 2017-2020, 

5) o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. 
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10. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji na temat analizy oświadczeń  

       majątkowych złożonych przez radnych, pracowników samorządowych i kierowników jednostek  

       organizacyjnych. 

11. Interpelacje i wnioski radnych. 

12. Dyskusja i wolne wnioski. 

13. Zakończenie obrad. 

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że Rada Gminy będzie obradowała według 

przedstawionego porządku obrad. 

 

Ad. 3.  

 

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

czwartej sesji Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 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 nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem protokołu z trzydziestej czwartej sesji Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się 

od głosowania.  

 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został przyjęty. 

 

 

 

Ad. 4.   

Przewodniczący Rady Gminy przedstawiając informację o podejmowanych działaniach w okresie 

międzysesyjnym, poinformował, iż: 

1) uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  

i ochrony środowiska w dniach 25 września i 2 października br. oraz w posiedzeniu komisji  

ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu 4 października 2017 r., 

2) brał udział w oficjalnym otwarciu drogi nr 408 na odcinku Stare Koźle z udziałem Marszałka 

Województwa, 

3) brał udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy Bierawa, 

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

 

Poinformował, że do Rady Gminy wpłynęły następujące pisma: 

1) decyzja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu  orzekająca o nałożeniu 

kary pieniężnej za niedotrzymanie w 2015 roku wymaganego poziomu ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz 

decyzja tego organu o zawieszeniu zapłaty kary pieniężnej do 31 grudnia 2021 roku.  

Pisma te dołączono do protokołu jako załącznik nr 1 i 2. 
 

2) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji  

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.  
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Ad. 5 

 

Informację o pracach komisji złożyli: 

 

Radny M. Permus – Zastępca Przewodniczącego komisji rewizyjnej - poinformował, że komisja 

rewizyjna w minionym okresie spotykała się dwukrotnie, dokonując kontroli wykonania budżetu za 

I półrocze 2017 r. 

 

Radny R. Skotarczyk – Przewodniczący komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego – 

poinformował, że komisja spotkała się w dniu 4 października br. i omawiała projekty uchwał na 

dzisiejszą sesję. 

 

Radny P. Musioł – Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  

i ochrony środowiska – poinformował, że komisja spotykała się dwukrotnie. Na pierwszym 

posiedzeniu w dniu 25 września br. komisja spotkała się z Zastępcą Komendanta Powiatowego 

Policji w Kędzierzynie-Koźlu celem omówienia spraw związanych ze stanem bezpieczeństwa na 

terenie Gminy Bierawa. Natomiast na drugim posiedzeniu w dniu 2 października br. omawiano 

projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

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

fizycznego i sportu – poinformowała, że komisja w minionym okresie nie spotykała się. 

 

 

 

Ad. 6. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że w okresie od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego podejmował 

między innymi takie działania jak: 

 w dniu 29 sierpnia br. uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego,  

a w godzinach popołudniowych spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych przed 

rozpoczęciem roku szkolnego, 

 w dniu 30 sierpnia br. spotkał się z Państwem Kurzok ze Starego Koźla z okazji jubileuszu, 

a także brał udział w zebraniu Zarządu Gminnego  OSP w Bierawie, 

 w dniu 31 sierpnia br. odbyło się spotkanie w sprawie organizacji dożynek gminnych  

w Dziergowicach z radą sołecką i osobami wspierającymi dożynki, 

 w dniu 2 września br. uczestniczył w narodowym czytaniu w Domu Kultury w Bierawie, 

 w dniu 4 września br. spotkał się z Panią Klarą Golasz z okazji jubileuszu 90 urodzin, 

 w dniu 5 września br. brał udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Gminnego OSP  

w Bierawie, którego tematami były sprawy bieżące oraz dotyczące samochodów 

pożarniczych, 

 w dniu 6 września br. nastąpił odbiór stropów w budynku komunalnym przy ulicy Gliwickiej 

41 w Brzeźcach, 

 w dniu 8 września br. spotkał się z Nadleśniczym w celu omówienia spraw bieżących, 

 w dniu 9 września br. został przeprowadzony Memoriał biegowy ku czci Haliny Brylant  

i Jewhena Toronthija, 

 w dniu 10 września br. odbyły się dożynki gminne w Dziergowicach. Starostami dożynek 

byli Państwo Maria i Eryk Skupinowie.  W tym miejscu podziękował za udział w tej 

uroczystości, a także przedstawicielom poszczególnych sołectw za przygotowanie koron 

dożynkowych, 

 w dniu 12 września br. dokonano odbioru oświetlenia ulicy Sosnowej i Lawendowej  

w Dziergowicach oraz Wierzbowej w Starym Koźlu, 
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 w dniu 13 września br. uczestniczył w Konferencji Odrzańskiej, gdzie nastąpiło symboliczne 

podpisanie deklaracji na rzecz współpracy w zakresie dążenia do żeglowności rzeki Odry,  

a także Kanału Odra-Dunaj, 

 w dniu 14 września br. brał udział w jubileuszu Pani Hildegardy Lazar z Bierawy, 

 w dniu 18 września br. spotkał się z rodzicami dzieci przedszkolnych w Bierawie w sprawie 

uruchomienia dodatkowego oddziału przedszkolnego, 

 w dniu 19 września br. odbyło się spotkanie robocze w sprawie organizacji imprezy o nazwie 

Oktoberfest w Bierawie, 

 w dniu 20 września br. uczestniczył w spotkaniu w Starostwie Powiatowym, którego tematem 

była współpraca w zakresie reagowania na coraz częściej występujące kataklizmy,  między 

innymi SMS-y o zagrożeniu. Dyskutowano o tym co te SMS-y tak naprawdę dają i czemu 

służą i jakie działania należy podjąć żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Tego samego 

dnia brał również udział w zebraniu wiejskim w Starym Koźlu  na temat funduszu sołeckiego 

na 2018 rok, 

 w dniu 22 września br. brał udział w oficjalnym otwarciu odcinka drogi wojewódzkiej  

w Starym Koźlu z udziałem Marszałka Województwa, 

 w dniu 23 września br. odbyła się w Bierawie impreza pn. Oktoberfest, której organizatorami 

byli Gmina Bierawa, Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, Mniejszość 

Niemiecka oraz Firma Spot Light, 

 w dniu 25 września br. brał udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego  

z udziałem Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu na temat stanu 

bezpieczeństwa w Gminie Bierawa, 

 w dniu 26 września br. spotkał się z Opolskim Konserwatorem Zabytków celem omówienia 

ważnych kwestii związanych z zabytkami, 

 w dniu 27 września br. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Dziergowicach w sprawie 

funduszu sołeckiego na 2017 rok, 

 w dniu 30 września br. brał udział w Turnieju Strzeleckim o „Tarczę gminno-żniwną” Wójta 

Gminy Bierawa i Burmistrza Kuźnia Raciborska, 

 w dniu 2 października br. brał udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, 

którego tematem było omówienie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce, 

 w dniu 4 października br. uczestniczył w posiedzeniu komisji budżetowej  celem omówienia 

projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Gminy, 

 w dniu 5 października br. brał udział w spotkaniu z Wojewodą Opolskim w Landzmierzu na 

temat podsumowania procesu odbudowy i wsparcia po lipcowej nawałnicy, jaka wystąpiła 

między innymi w Gminie Cisek i Bierawa, 

 w dniu 6 października br. spotkał się z Panią Teresą Komander z Kotlarni z okazji Jej 

jubileuszu. 

 

Poinformował ponadto, że w okresie od 8 do 14 września br. przebywała w naszej Gminie delegacja 

z Ukrainy w skład której wchodziły Panie ze Związku Polaków w Chmielniku wraz  

z grupą dzieci. Wszystkie dzieci gościły w rodzinach. Przekazał serdeczne podziękowania rodzinom, 

które gościły dzieci oraz osobom, które pomagały w organizacji i przyjęciu gości z Ukrainy. 

 

Radny M. Matuszek - zawnioskował o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy notatki 

z ostatniego posiedzenia komisji ds. porządku publicznego z udziałem przedstawiciela Komendy 

Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu celem przybliżenia mieszkańcom omawianych tam 

tematów, między innymi dotyczących uprawnień Policji do kontroli spalanego opału i dyżurów 

pełnionych przez policjantów w Punkcie przyjęć w Bierawie. 

Nawiązując do informacji zawartych w pismach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Opolu, o których informował Przewodniczący Rady Gminy, zwrócił uwagę na potrzebę 

rozwiązania w naszej gminie problemu odpadów zielonych. 
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Radny R. Skotarczyk - wyjaśnił, że w pismach chodzi o przekroczenie dopuszczalnego poziomu 

odpadów biodegradowalnych w odpadach zmieszanych. Oznacza to, iż w 2015 roku nie było 

właściwego wyodrębnienia strumienia odpadów biodegradowalnych.  

Uważa, że wina tego stanu  leży po stronie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Kędzierzynie, która nie miała możliwości właściwego rozdzielenia strumienia 

odpadów biodegradowalnych z całej masy odpadów zmieszanych. Gmina zamierzała zmienić 

miejsce oddawania odpadów. Czy to się już dzieje? 

 

Wójt Gminy - poinformował, że od miesiąca lipca br., tj. od momentu kiedy uprawomocniły się 

uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego i Śląskiego, odpady z terenu Gminy Bierawa są 

wywożone na nowoczesną instalację przetwarzania odpadów do Gliwic. Te niedotrzymane limity 

dotyczą roku 2015. Za rok 2016 te limity są już na prawidłowym poziomie.  

 

Przewodniczący Rady Gminy - zwrócił uwagę, iż poziomy ograniczania masy odpadów 

komunalnych z roku na rok są coraz większe. Dlatego już teraz przyszłościowo należy myśleć o tym, 

jak zachęcać mieszkańców do coraz większej segregacji odpadów. 

 

Radny M. Permus - zwrócił się z zapytaniem czy Gmina otrzymała już jakieś dane z nowej 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i czy te poziomy są zachowane? 

 

Wójt Gminy - poinformował, że Gmina nie ma jeszcze danych z nowej instalacji. Odpady na tą 

instalację są wywożone dopiero od lipca br.  

 

Radny M. Permus - kiedy najwcześniej takie dane będzie można pozyskać? 

 

Wójt Gminy - zaproponował zorganizowanie posiedzenia komisji ds. porządku z przedstawicielami 

Firmy Remondis  celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.  

 

Radny R. Skotarczyk - przypomniał, że podczas spotkania radnych z przedstawicielami Remondis-

u została podana informacja o wprowadzeniu nowego przepisu, który będzie wymuszał nawet 

codzienne raportowanie ilości przyjmowanych poszczególnych rodzajów odpadów. 

 

Radny M. Permus - zauważył, iż Gmina powinna zażądać takie dane, które będą stanowiły podstawę 

do podjęcia koniecznych działań. 

 

 

 

Ad. 7. 

 

Skarbnik Gminy - przedstawiła informację na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze  

2017 roku. Poinformowała, iż budżet uchwalony w dniu 28 grudnia 2016 r. określał dochody  na 

kwotę 28.484.446,10 zł,  a wydatki na kwotę 32.469.692,03 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 

814.754 zł na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim  Funduszu Ochrony Środowiska. 

Zaplanowano także przychody na kwotę 4,8 mln zł z pożyczki na budowę kanalizacji  sanitarnej  

w miejscowości Lubieszów. Po wykonaniu bilansu za 2016 rok ustalono także przychody z tytułu 

nadwyżki wolnych środków w kwocie 1.066.755 zł.  

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 30.469.987 zł i zwiększył się  

w stosunku do kwoty uchwalonej w pierwotnej uchwale budżetowej o 1.985.6541 zł. 

Wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło  16.770.945 zł, co stanowi 55 % planu. Natomiast plan 

wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 33.029.988 zł i został wykonany  

w 44 %. Wydatki bieżące wykonano w 50 %. Na remonty z tej kwoty wydano 324.956 zł. 
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Natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 5.848.000 zł, wykonano 936.000 zł, co 

stanowi 16 %. Niskie wykonanie jest wynikiem tego, że wszystkie główne inwestycje, jak budowa 

kanalizacji sanitarnej w Lubieszowie, budowa boiska szkolnego, dróg, rozpoczęły się dopiero  

w drugim półroczu. Ale do końca roku zostaną zrealizowane.  

Największy dział wydatkowy to Oświata. Na plan 11.345.000 zł, wydano 5.925.000 zł, co stanowi 

52 %. Kolejnym działem to Pomoc Społeczna i dział Rodzina, które są realizowane przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej. W Pomocy Społecznej na plan 1.642.000 zł, wydano 853 tys. zł (52%). 

Natomiast w dziale Rodzina, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze, 

tzw. „500+” na plan 4.629.000 zł, wydano 2.721.000 zł. 

Poinformowała również, że na ostatnim spotkaniu Skarbników Gmin z województwa opolskiego 

podano informację, że Gmina Bierawa znajduje się w pierwszej dziesiątce z ostatnich 6 lat pod 

względem nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem. Jest to dobry wskaźnik prowadzonej 

działalności. 

 

Pełną informację zawiera załącznik nr 3 dołączony do niniejszego protokołu. 

 

 

Następnie radny Marek Permus - odczytał opinię komisji rewizyjnej na temat wykonania budżetu 

gminy za I półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  

za I półrocze 2017 r. 

Poinformował, że Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej analizy informacji Wójta Gminy  

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bierawa i informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. pozytywnie oceniła realizację budżetu gminy Bierawa za 

I półrocze 2017 r. Ocena została wydana w oparciu o następujące wnioski: 
 

1) wykazany plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach jest zgodny  

z podjętymi uchwałami budżetowymi i zarządzeniami Wójta Gminy; 
 

2) stopień zrealizowania planu dochodów (55,04 %)  i planu wydatków (44,22 %)  

w stosunku do wartości zaplanowanych jest zadawalający. Wartości te pokazują, że budżet 

jest wykonywany na odpowiednim poziomie. W analizowanym okresie dochody 

przewyższały wydatki. Planowane roczne dochody w większości działów powinny zostać 

wykonane na poziomie kwot zaplanowanych w budżecie.  

Niższe wykonanie niektórych pozycji budżetowych nie jest zależne od Gminy; 
 

3) w okresie I półrocza br. wykonanych zostało kilka zadań remontowych na łączną kwotę 

326.912 zł (ok. 2,4 % wydatków bieżących); 
 

4) wydatki majątkowe zostały wykonane w niewielkim stopniu 16 %. Jak wyjaśniono niski 

poziom realizacji wydatków majątkowych jest charakterystycznym zjawiskiem dla  

I półrocza. Większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, a ich 

zakończenie planowane jest w II półroczu 2017 r. 
 

Jak wyjaśniono, z pośród planowanych zadań inwestycyjnych w roku bieżącym nie będzie 

wykonywane jedno zadanie - dokumentacja projektowa na likwidację oczyszczalni ścieków 

w Kotlarni. Pozostałe zadania powinny zostać zrealizowane;  
 

5) przedstawiony stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 wskazuje, że ujęte zadania powinny zostać 

zrealizowane w terminie.  
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Wójt Gminy - poinformował, że w pierwszym półroczu udało się ogłosić wiele przetargów na różne 

zadania, dokonać wyboru wykonawców i w konsekwencji podpisać umowy. Zadania te w większości 

będą realizowane w drugim półroczu, ale będą wykonywane po dużo niższych cenach, ponieważ 

ceny w drugim półroczu poszły znacznie w górę. Na przykład budowa kanalizacji w Lubieszowie 

będzie wykonana za bardzo korzystną kwotę. Gdyby przetarg został ogłoszony dopiero w lipcu, czy 

sierpniu, to wówczas ta inwestycja byłaby ok. 30-40 % droższa. Można zatem powiedzieć, że 

pierwsze półrocze  było bardzo dobrym okresem przygotowawczym do realizacji inwestycji 

zaplanowanych w budżecie na 2017 rok.  

 

W następnej kolejności Skarbnik Gminy – odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu nr 344/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania 

budżetu gminy za I półrocze 2017 roku. Dołączono do protokołu jako załącznik nr 4. 

 

 

Ad. 8. 

Wójt Gminy - przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 

szkolny, którą dołączono do protokołu jako załącznik nr 5.  

Poinformował radnych, że w związku z niskimi wynikami z egzaminu gimnazjalnego z części 

matematyczno-przyrodniczej, jakie osiągnęli uczniowie  Dwujęzycznego Gimnazjum w Solarni 

zwrócił się do Dyrektora Szkoły o wyjaśnienie  przyczyn  oraz przedstawienie propozycji polepszenia 

tego stanu rzeczy. Podsumowując stwierdził, że oświata w naszej Gminie przez ostatnie lata była 

stosunkowo dobrze poukładana. System rozmieszczeń placówek oświatowych odpowiadał ilości 

dzieci w naszej Gminie. Tak ukształtowana sieć placówek mogła w naszej Gminie funkcjonować 

jeszcze przez wiele lat. Niestety wprowadzona reforma wiele zmieniła. Nasze placówki muszą dalej 

funkcjonować w nowym systemie. W placówkach były prowadzone niezbędne prace remontowe, 

poprawiające stan budynków. Placówki są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

służący realizacji zadań oświatowych, głównie dzięki pozyskiwanym środkom z realizowanych 

projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Radny R. Skotarczyk -  przypomniał, że w ubiegłym roku wyniki z egzaminu gimnazjalnego  

z przedmiotów ścisłych również były  niskie.  Wyniki te w żaden sposób nie przekładają się na stale 

zwiększającą się w naszej Gminie liczbę nauczycieli dyplomowanych i podnoszone przez  nich 

kwalifikacje. A przecież matematyka jest bardzo ważna dla młodego człowieka, to podstawa. 

Niepokojącym jest również to, że uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego w Solarni mają niższe 

wyniki z języka niemieckiego, niż średnia w Gminie.  

Radna V. Klimanek - wyjaśniła, że do egzaminu rozszerzonego z języka niemieckiego  muszą 

przystąpić wszyscy uczniowie Gimnazjum w Solarni, a w innych szkołach tylko uczniowie, którzy 

wyrażają taką chęć. Jeżeli do tego egzaminu przystępują  w innych szkołach tylko najlepsi uczniowie, 

to wiadomo, że wyniki są lepsze. Natomiast w przypadku Gimnazjum w Solarni, gdzie liczba 

uczniów objętych egzaminem jest większa, wynik może być niższy.  

Radny M. Matuszek - stwierdził, że sprawa wyników osiąganych przez uczniów z egzaminów jest 

sprawą dyskusyjną. W jednym roku te wyniki są lepsze, a w drugim mogą być gorsze.  Teraz mamy 

wyniki z egzaminów gimnazjalnych uczniów naszych dwóch gimnazjów. Potem będą egzaminy po 

zakończeniu klas ósmych. Będzie można porównywać wyniki poszczególnych szkół. Do tej pory 

zawsze była konkurencja między Gimnazjum w Bierawie i w Solarni. Dobrze, że takie 

współzawodnictwo między szkołami funkcjonuje. Jednak nie należy się nad tym za bardzo skupiać.  
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Osiągane wyniki odzwierciedlają nie tylko pracę nauczyciela, ale też i umiejętności uczniów.  

W jednym roczniku  mogą być uczniowie zdolniejsi, a w kolejnym słabsi. Nawiązując do 

odczytanych sprawozdań zauważył, że Jego zdaniem sytuacja w Gminie przedstawia się dobrze. 

Sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze zostało ocenione pozytywnie. Również w oświacie, 

pomimo różnych perturbacji spowodowanych reformą, ubiegły rok szkolny zakończył się w miarę 

dobrze i idzie to w dobrą stronę. Należy się z tego cieszyć, gdyż nie ma tutaj powodów do tego, żeby 

narzekać. Podziękował pracownikom Urzędu, nauczycielom za wykonaną pracę.\ 

Radny M. Permus - uważa, że nad sprawą wyników, o których mówił radny Skotarczyk, tak 

obojętnie przejść nie można. Jeżeli drugi rok z kolei wyniki z przedmiotów ścisłych są słabe, poniżej 

średniej województwa, to nie można tego bagatelizować. Optymizm radnego Matuszka jest wręcz 

zadziwiający. 

Radny M. Matuszek - stwierdził, iż Jego zdaniem jest dobrze. A to, że niektóre wyniki z egzaminu 

są niższe, poniżej średniej województwa, nie jest sprawą najistotniejszą. To jest kwestia roku, może 

dwóch. Sytuacja po pewnym czasie się zmieni i będziemy mieli może odwrotną sytuację.  

 

 

Ad. 9. 1.  

Wójt Gminy - odczytał projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce. 

 

Radny P. Musioł - Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  

i ochrony środowiska poinformował, że komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw 

Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce - 3 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym.  

 

Radny M. Permus - poruszył kwestię zapisu dotyczącego powierzchni zabudowy, poddając pod 

rozwagę wprowadzone ograniczenie powierzchni zabudowy do 240 m2. Czy jest to słuszne, 

szczególnie w przypadku budynków parterowych? Przecież przy takim zapisie nikt nie będzie mógł 

wybudować sobie większego budynku. A mogą znaleźć się osoby, które będą chciały mieć większą 

powierzchnię budynku jednokondygnacyjnego.  

 

Radny R. Skotarczyk - zwrócił uwagę, że ten zapis dotyczy terenów istniejących. Dla nowych 

terenów mieszkaniowych wprowadzono już większą powierzchnię zabudowy 280 m2. Być może 

wyniknęło to z tego, że istniejąca zabudowa ma pewne ograniczenia wielkości zabudowy. 

 

M. Węgrzyk - projektant - przypomniał, że uwagi należało zgłaszać w czasie wyłożenia projektu do 

publicznego wglądu. Gdyby taka uwaga została zgłoszona w odpowiednim czasie, to podlegałaby 

rozpatrzeniu. Teraz to jest nie możliwe.   

 

Następnie przedstawił radnym treść dwóch nieuwzględnionych przez Wójta uwag.  

 

Pierwsza uwaga dotyczyła terenu rolniczego w Brzeźcach. Wnioskodawcy wnieśli o zmianę planu 

dla terenu kurnika w Brzeźcach ze względu na dużą uciążliwość odorową prowadzonej tam 

działalności.  

 

Poinformował, że uwaga ta nie mogła zostać uwzględniona, ponieważ Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu wyznacza również teren pod 

zabudowę rolniczą. Uwzględnienie tej uwagi skutkowałoby uchyleniem całego planu przez 

Wojewodę.  
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Przewodniczący Rady Gminy poddał tą uwagę pod głosowanie radych. 

 

Za nieuwzględnieniem pierwszej uwagi głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. 

Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Druga uwaga dotyczyła działki C3U w Brzeźcach. Działka w projekcie planu przeznaczona jest 

częściowo pod zabudowę usługową „U”, a pozostała część jako tereny zieleni  niskiej. Właściciel 

wystąpił o to, aby cała ta działka została przeznaczona pod usługi.  

Poinformował, że uwaga nie może być uwzględniona, ponieważ w rejonie działki objętej uwagą 

uwzględniono możliwość przekształceń ponadlokalnego układu komunikacyjnego, określoną  

w obowiązującym Studium. Uwzględnienie tej uwagi powodowałoby uchylenie planu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał tą uwagę pod głosowanie radych. 

 

Za nieuwzględnieniem drugiej uwagi głosowało 13 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, 

a jeden radny wstrzymał się od głosowania (w. Plutta).  

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXV/226/2017 w sprawie  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare 

Koźle i Brzeźce – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od głosowania (W. Plutta). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXV/226/2017 w sprawie  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, 

Stare Koźle i Brzeźce - została podjęta. 

 

 

 

Ad. 9. 2 

 

Skarbnik Gminy - przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy. Poinformowała również, że projekt tej uchwały uległ zmianie z uwagi na otrzymanie zwrotu 

podatku VAT z rozliczeń  za rok 2015 i 2016. Zwrot dotyczył głównie budowy kanalizacji sanitarnej 

w Dziergowicach w kwocie ponad 1,4 mln zł. Kwotę 939 tys. zł Gmina musi zwrócić do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska tytułem dwóch zaciągniętych pożyczek na 

realizację tych zadań.  Pozostała część stanowi wynagrodzenie dla Firmy, która sporządzała to 

rozliczenie. Wymierną korzyścią dla Gminy jest zmniejszenie kwoty zadłużenia w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska. 

 

Radny R. Skotarczyk - poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w składzie 

4 osobowym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy na 2017 rok - 4 głosami za. 

Odniósł się również do planowanego zwiększenia wydatków na oświatę w wys. 60 tys. zł, co jak 

zostało wyjaśnione na komisji, jest wynikiem przejścia jednego z nauczycieli na urlop dla 

poratowania zdrowia.  

Stwierdził, iż urlop dla poratowania zdrowia z pewnością jest bardzo fajną rzeczą. Każdy  

z pracowników chciałby mieć taki urlop, ale nie każdy go ma. Takiego urlopu nie mają pracownicy 

administracyjni szkół, ani cała rzesza innych grup zawodowych. Nauczycielom ten przywilej 

gwarantuje Karta Nauczyciela. Jako pracownikowi takie rozwiązanie mu się podoba, ale już jako 

szefowi komisji budżetowej to nie koniecznie.  
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Najgorszy w tym wszystkim  jest tryb informowania o zamiarze przejścia na urlop zdrowotny.  

Jest to bardzo nieprzewidywalne, może to nastąpić w każdej chwili. Ma to bardzo negatywny wpływ 

na planowanie budżetu. W sytuacji kiedy dwóch, trzech, czy czterech nauczycieli zgłosiło by  

w danym roku zamiar przejścia na urlop zdrowotny, który trwa  cały rok, zrodziłoby to bardzo duże 

obciążenie dla budżetu, rzędu 200 - 300 tys. zł. O tyle trzeba byłoby zwiększyć budżet w dziale 

oświatowym, ponieważ na miejsce nauczyciela przechodzącego na urlop dla poratowania zdrowia, 

trzeba zatrudnić kolejnego nauczyciela. Gmina nie ma jednak na to żadnego wpływu. Należy też 

pamiętać, że w Unii, na którą często się powołuje, nie ma czegoś takiego jako urlop dla poratowania 

zdrowia.  

 

Radny M. Permus - zwrócił się o wyjaśnienie dlaczego zmniejsza się wydatki na projekt 

obwałowań? 

 

Wójt Gminy - wyjaśnił, iż projekt obwałowań dla obszaru Dziergowice jest w trakcie opracowania. 

Całkowity koszt to 200 tys. zł. Wykonawca nie jest w stanie zrealizować 50 % wymaganego zakresu 

prac. W roku bieżącym  wykonawca wykona tylko  część zadania za kwotę 80 tys. zł. Te 20 tys. zł, 

które zmniejsza się w tym roku, będzie musiało być dołożone do wydatków na rok przyszły.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXV/227/2017 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2017 rok - pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXV/227/2017 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok - została podjęta.  

 

 

 

 

Ad. 9. 3. 

 

Skarbnik Gminy - odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej i udzieliła w tej sprawie koniecznych wyjaśnień. 

 

Radny R. Skotarczyk - Przewodniczący komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego, 

poinformował, że komisja w składzie 4 osobowym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Dyskusji w omawianym temacie nie podejmowano. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXV/228/2017 o zmianie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - pod głosowanie radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXV/228/2017 o zmianie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - została podjęta. 
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Ad. 9. 4. 

W. Lembowicz - odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami dla Gminy Bierawa na lata 2017-2020. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Ł. Przybyłowski - zwrócił się o wyjaśnienie czy zapis mówiący o tym, że w Kotlarni znajdują 

się trzy parowozy - jest właściwy, gdyż dwa parowozy zostały już sprzedane? 

W. Lembowicz  - wyjaśnił, że parowozy znajdują się w wykazie zabytków ruchomych z terenu 

Gminy Bierawa. Są one ujęte w wykazie Gminy Bierawa i województwa opolskiego. 

Radny M. Matuszek - wypowiedział się za uchwaleniem tego Programu, a następnie podjęcie 

działań związanych z jego uzupełnieniem o pewne kwestie, miedzy innymi te, które są tutaj 

podnoszone. Zaproponował, aby wszelkie uwagi do Programu, między innymi dotyczące parowozów 

w Kotlarni, zgłosić w ramach interpelacji.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXV/229/2017  sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bierawa na lata 2017-2020 - 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 XXXV/229/2017  w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bierawa na lata 2017-2020 - została 

podjęta. 

 

 

Ad. 9. 5. 

Sekretarz Gminy - przedstawiła radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Poinformowała 

również, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Kuratora Oświaty oraz nauczycielskie 

związki zawodowe. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXV/230/2017 o zmianie uchwały  

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - pod 

głosowanie radnych.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała  nr XXXV/230/2017 o zmianie 

uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego - została podjęta. 
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Ad. 10.    

Sekretarz Gminy - odczytała informację Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy na temat 

analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, pracowników samorządowych  

i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

Informacje te stanowią załączniki nr 11 i 12 do protokołu. 

 

 

Ad. 11.  Interpelacje i wnioski radnych 

Radny Z. Żmuda - ponowił sprawę oświetlenia ulicznego przy ulicy Dębowej w Kotlarni (przy 

działkach) zgłoszoną na poprzedniej sesji oraz wystąpił o podcięcie gałęzi zasłaniających lampy 

uliczne. Zwrócił się również o zainstalowanie sygnalizatora świetlnego przy przejściu dla pieszych 

w Kotlarni, znajdującym się w pobliżu starego Osiedla.   

Przewodniczący Rady Gminy - zaproponował przekazanie wniosku radnego Żmudy odnośnie 

sygnalizacji do zarządcy drogi celem ujęcia w projekcie przebudowy drogi. 

Radny M. Matuszek - nawiązując do uchwalonego Programu Opieki nad Zabytkami wystąpił  

o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie w tym Programie pewnych poprawek, a 

mianowicie dodanie do programu informacji o pozostałościach po cmentarzu ewangelickim 

(protestanckim) w Kotlarni.  Podkreślił, że ujęcie tego cmentarza w programie zapewni mu ochronę 

prawną i będzie można przeznaczać środki na ochronę tego zabytku. Być może na tym cmentarzu 

odnajdzie się jeszcze tablica nagrobna rodziców Zwirnera, co dodatkowo przyczyniłoby się do 

rozpowszechniania informacji o postaci Zwirnera w naszej Gminie. Zawnioskował również  

o wystąpienie do Konserwatora Zabytków w sprawie usankcjonowania faktu zamieszczenia na 

budynku Kościoła w Kotlarni tablicy przypominającej postać Zwirnera oraz o dodanie tej ważnej 

informacji do Programu, w opisie tego Kościoła. Wówczas zapewni się ochronę prawną tej tablicy. 

Ponadto należy wyjaśnić sprawę zabytkowych lokomotyw. Wystąpił również o wpisanie do 

Programu skansenu w Lubieszowie, gdzie znajdują się zabytki ruchome, tj. maszyny rolnicze i sprzęt 

rolniczy sprzed drugiej wojny światowej. 

Zawnioskował również o wpisanie do budżetu utwardzenie ulicy Sosnowej w Lubieszowie. Droga 

ta jest w bardzo złym stanie i mieszkańcy już od kilku lat czekają na utwardzenie tej drogi. 

Radny P. Sroka - zwrócił się z zapytaniem czy zostały już zakończone postępowania kontrolne 

podmiotów gospodarczych w naszej Gminie i czy wydano już wszystkie decyzje odnośnie zmiany 

opodatkowania? 

Wójt Gminy - poinformował, że kontrole podatkowe są jeszcze prowadzone. W niektórych 

przypadkach były wydawane decyzje o zmianie kwoty podatku. Jeżeli chodzi o Solarnię, to te 

kontrole są w trakcie. 

Skarbnik Gminy - uzupełniając wypowiedź Wójta, dodała, że kontrole podatkowe są prowadzone 

sołectwami. Były kontrolowane podmioty w Dziergowicach i w Solarni. Ale mogło zdarzyć się tak, 

że w niektórych przypadkach przesunięto termin kontroli. I dlatego nie wszystkie kontrole zostały 

jeszcze zakończone. Teraz będą wysyłane zawiadomienia o kontroli w Lubieszowie. 

 

 



13 

 

Radny R. Skotarczyk - poruszył sprawę rozlewiska wody, jakie tworzy się po opadach na ulicy 

Brzozowej w Dziergowicach koło posesji Cieslik. Dochodzi tam do sytuacji, że w czasie deszczu od 

jednego krawężnika do drugiego jest jedna tafla wody. Po dokonaniu pewnych ustaleń z Wójtem 

wykonano już odprowadzenie z jednej strony drogi. Istnieje jednak potrzeba wykonania jakiś działań 

z drugiej strony. Wystąpił o poczynienie jeszcze w tym roku koniecznych działań w tym zakresie. 

Radny Z. Żmuda - poinformował, że  przed blokiem nr 15 w Kotlarni w dwóch miejscach, które 

zostały utwardzone frezowiną po deszczach zaczynają się robić dziury. W okresie zimowym te 

miejsca mogą być niebezpieczne. Należałoby te miejsca poprawić. 

Radna V. Klimanek - poinformowała, że na skrzyżowaniu ulicy Granicznej z drogą leśną w czasie 

deszczu spływa bardzo dużo błota z lasu. Trudno tam przejechać, czy nawet przejść. Było to już 

zgłaszane, ale bez rezultatu. Należy podjąć interwencję w tej sprawie. 

 

Ad. 12.  Dyskusja i wolne wnioski 

Sołtys B. Poplucz - poruszyła sprawę odnogi ulicy Leśnej w Lubieszowie, prowadzącej do  Państwa 

Sotel. Stwierdziła, że cały czas występuje tam problem z odprowadzeniem wody. To co zostało tam 

wykonane dwa lata temu, niestety za wiele nie pomogło. Teraz po osadzeniu krawężników na ulicy 

Leśnej, będzie jeszcze gorzej. Podobna sytuacja wygląda na ulicy Kwiatowej. Tam również znajdują 

się dwie posesje, które mocno są zalewane w czasie opadów.  Należy tymi sprawami się 

zainteresować i znaleźć jakieś właściwie rozwiązanie służące odprowadzeniu wody.  

Nawiązując do wniosku radnego Matuszka odnośnie wpisania skansenu w Lubieszowie do Programu 

Opieki nad Zabytkami, zwróciła uwagę, iż ten wniosek powinien być najpierw przedyskutowany na 

zebraniu wiejskim celem poznania opinii mieszkańców. Sprawy związane z remontami obiektów 

wpisanych do ewidencji zabytków są bardzo sformalizowane. Na skansenie został wyremontowany 

dach, zmieniono pokrycie, co oznacza, że ten obiekt nie kwalifikuje się pod zabytek.  Jest to bardzo 

poważny temat i o tym nie powinna decydować jedna osoba. 

Radny M. Matuszek - wyjaśnił, iż nie chodzi mu o wpisanie stodoły, ale o sprzęt który tam się 

znajduje i o to, żeby ten sprzęt był zabezpieczony również pod względem prawnym. Nawiązując do 

wniosku w sprawie odprowadzenia wody z drogi prowadzącej do posesji Sotel, zaproponował 

rozważenie możliwości wykonania wzdłuż Jego posesji rowu odwadniającego.  

Przewodniczący Rady Gminy - zwrócił się o zainicjowanie spotkania z przedstawicielem Firmy 

Tauron w sprawie występujących na terenie całej Gminy problemów z oświetleniem ulicznym, 

ponieważ wszelkie interwencje nie dają efektów. Jest wiele zgłoszeń, na które brak reakcji.  

Radny R. Skotaczyk -  zaproponował rozpoczęcie rozmów z Tauronem od sprawdzenia warunków 

umowy dotyczących usuwania awarii. 

 

Ad. 14. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym 

zamknął obrady trzydziestej piątej sesji Rady Gminy w dniu 9 października 2017 r. o godz. 17:25. 

 

         Przewodniczący Rady 

           Joachim Morcinek 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
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Załączniki: 

1) decyzja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu  orzekająca  

o nałożeniu kary pieniężnej za niedotrzymanie w 2015 roku wymaganego poziomu 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania; 

2) decyzja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu  o zawieszeniu zapłaty 

kary pieniężnej do 31 grudnia 2021 roku; 

3) informacja na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku; 

4) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 344/2017 z dnia 18 września 2017 r. 

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 

roku; 

5) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny; 

6) uchwała nr XXXV/226/2017 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce; 

7) uchwała nr XXXV/227/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok; 

8)  uchwała nr XXXV/228/2017 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej; 

9) uchwała nr XXXV/229/2017  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami dla Gminy Bierawa na lata 2017-2020 wraz z opinią Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zbytków w Opolu; 

10) uchwała  nr XXXV/230/2017 o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wraz z opiniami – Kuratorium 

Oświaty w Opolu, ZNP i Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność 

Pracowników Oświaty i Wychowania; 

11) informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat analizy oświadczeń majątkowych 

złożonych przez radnych; 

12) informacja Wójta Gminy na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez 

pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; 

13) listy obecności radnych i sołtysów. 

 

 

 


