
str. 1 
 

PROTOKÓŁ nr IV/2019 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  25 lutego 2019 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył czwartą  sesję Rady Gminy Bierawa w dniu  25 lutego  

2019 r. Na wstępie poinformował, że  przebywanie na sali obrad jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na udostępnienie wizerunku w Internecie. Osoby nie wyrażające zgody na upublicznienie 

wizerunku powinny opuścić salę obrad, co oczywiście nie dotyczyło osób pełniących funkcje 

publiczne.  
 

Zwrócił się do radnych o potwierdzenie obecności na terminalu do głosowania, po czym 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. Nieobecny był radny 

Piotr Szewerda. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał radnych, sołtysów, a w szczególności nowo wybranych 

sołtysów, tj. sołectwa Korzonek Eugeniusza Szmańda, sołectwa Ortowice Sławomira Mroczka  

i sołectwa Goszyce Marka Stańczyk, a także wójta gminy Krzysztofa Ficonia, zastępcę wójta 

Stanisława Wróbla, pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, Mec. Mirosława Semeniuka oraz Przewodniczącą Rady Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego Danutę Wróbel.   

Z ramienia urzędu w sesji uczestniczyli Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek-Kubicka, Sekretarz 

Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, podinspektor  

w Urzędzie Gminy  Katarzyna Kostka, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bierawie Karina Musioł oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie 

Mirosław Wierzba.  

 

Poinformował, że dalszy porządek obrad 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  17 grudnia 2018 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 sprawozdania nt. wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Gminę za 2018 r. 

8. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Solarnia; 

2) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok; 

3) w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw gminy Bierawa; 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na rzecz 

Warsztatów Terapii Zajęciowej; 

5) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia; 

6) w sprawie przekształcenia Przedszkola w Bierawie poprzez likwidację oddziałów 

zamiejscowych; 
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7) w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy Bierawa; 

8) w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kotlarni; 

9) w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Starym Koźlu; 

10) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Koźlu; 

11) w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska  dla gminy Bierawa na lata 2018-2021 

wraz z perspektywą na lata 2022-2025; 

12) w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Bierawa w Zgromadzeniu Związku Gmin 

Śląska Opolskiego; 

13) w sprawie Planu Odnowy miejscowości Brzeźce; 

14) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019. 

9. Interpelacje i wnioski radnych. 

10. Dyskusja i wolne wnioski. 

11. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie zmiany 

przedstawionego porządku obrad? 

 

Wójt Gminy – zawnioskował o: 
 

1. wprowadzenie do porządku obrad: 

 

1) raportu z wykonania w 2018 r. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  

    problemów alkoholowych oraz narkotykowych i projektu uchwały w sprawie uchwalenia  

    gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  

    przeciwdziałania narkomanii na rok 2019; 
 

         2) projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat  

             w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

2. wykreślenie z porządku obrad punktu 8.11. dotyczącego przyjęcia programu ochrony 

środowiska  dla gminy Bierawa na lata 2018-2021 wraz z perspektywą na lata 2022-2025. 

 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgłoszone wnioski zostaną poddane pod 

głosowanie. Zmiana zostanie wprowadzona, jeżeli za zmianą opowie się w głosowaniu 

bezwzględna większość ustawowego składu Rady, tj. co najmniej 8 radnych. Dodał, iż wnioski 

formalne głosowane są tylko poprzez podniesienie ręki. 

 

Głosowania: 
 

1) Za zmianą porządku obrad polegającą na dodaniu do porządku obrad raportu z wykonania  

w 2018 roku gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz narkotykowych i projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

na rok 2019 – opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych na 14 obecnych na sali obrad. 

Nikt z radnych nie był przeciwny i nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że za wnioskiem opowiedziało się w głosowaniu  

14 radnych, wniosek został przyjęty.  
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2) Za zmianą porządku obrad polegającą na dodaniu do porządku obrad projektu uchwały  

o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - opowiedziało się  

w głosowaniu 14 radnych na 14 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był przeciwny  

i nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że za wnioskiem opowiedziało się w głosowaniu  

14 radnych, wniosek został przyjęty.  

 

3) Za zmianą porządku obrad polegającą na wykreśleniu z porządku obrad projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska  dla gminy Bierawa na lata 2018-2021 

wraz z perspektywą na lata 2022-2025 - opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych na  

14 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był przeciwny i nie wstrzymał się od 

głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że za wnioskiem opowiedziało się w głosowaniu  

14 radnych, wniosek został przyjęty.  

 

Następnie poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego porządku obrad. 

Raport z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz narkotykowych oraz projekty uchwał zostaną wprowadzone odpowiednio w pkt. 8.15 i 8.16. 

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który skierował słowa  

podziękowania do osób, które zakończyły pełnienie funkcji sołtysa minionej kadencji, tj. 

Pana Romana Woźnego – sołtysa wsi Korzonek, Pana Andrzeja Foita – sołtysa wsi Goszyce i Pana 

Łukasza Przybyłowskiego – sołtysa wsi Ortowice. W swojej wypowiedzi podkreślił duży wkład 

pracy i zaangażowanie sołtysów na rzecz swojego sołectwa i Gminy Bierawa, jak również bardzo 

dobrą współpracę. Życzył jednocześnie dużo zdrowia i pomyślności w dalszym życiu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził 5 minutową przerwę w obradach. Po wznowieniu 

obrad, poinformował, iż z przyczyn technicznych  (awaria systemu do głosowania) na sesji będą 

przeprowadzane głosowania imienne poprzez podniesienie ręki.  

 

 

d. 3. 

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

sesji Rady Gminy z dnia  17 grudnia 2018 r. i w celu jego przyjęcia, zgodnie z § 22 statutu gminy, 

zostanie przeprowadzone głosowanie. Następnie zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do tego 

protokołu? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący  Rady przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia tego protokołu. 

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 

protokół został przyjęty. 
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Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował 

następujące działania związane z pracą Rady Gminy: 

1) w dniu 8 stycznia br. spotkał się z Posłem Pawłem Grabowskim z Kukiz’15 celem 

omówienia ważnych spraw dla naszej gminy, 

2) w dniu 10 stycznia br. brał udział w spotkaniu w Spółce Gazowniczej w Opolu na temat 

gazyfikacji gminy Bierawa, 

3) w dniu 21 stycznia br. spotkał się z właścicielem Firmy TOMTEX z Sośnicowic na temat 

możliwości podjęcia współpracy oraz uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Kopalni 

Górażdże w Dziergowicach, 

4) w dniu 22 stycznia br. brał udział w spotkaniu z Kierownikiem Spółki Gazowniczej  

z Zabrza p. Gołębiem nt. gazyfikacji miejscowości Goszyce i Kotlarnia, 

5) w dniu 12 lutego br. spotkał się z Posłem Ryszardem Galla, 

6) brał udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  

i ochrony środowiska w dniach 8 stycznia i 11 lutego 2019 r. oraz w posiedzeniu komisji  

ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu w dniu 19 lutego 2019 r. 

7) uczestniczył w zebraniach wiejskich w poszczególnych miejscowościach, 

8) w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca pełnił dyżury w Urzędzie Gminy, 

9) brał udział w przygotowaniu sesji oraz organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy. 

 

 

 

ad. 5.  Informację o pracach komisji złożyli:  

 

Radny M. Permus – poinformował, że komisja rewizyjna spotkała się w dniu 11 lutego br. celem 

przygotowania planu pracy komisji na 2019 rok. 

 

Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

poinformowała, że komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 25 lutego 2019 r., celem 

omówienia projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

Radna V. Klimanek – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu spotkała się na posiedzeniu w dniu 19 lutego br. Celem spotkania było 

omówienie projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

Radny M. Połulich – Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa  

i ochrony środowiska - poinformował, że komisja spotkała się dwukrotnie, tj. w dniu 8 stycznia  

i 11 lutego br. Podczas posiedzeń omawiano głównie kwestie związane z zamiarem poszerzania 

terenów pod eksploatację kruszyw, a także projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

 

 

Ad. 6. 
 

Wójt Gminy – poinformował, że w okresie międzysesyjnym od 17 grudnia 2018 r. do dnia 

dzisiejszego podejmował między innymi takie działania jak: 

 w dniu 4 stycznia br. uczestniczył w jubileuszu 50 lat małżeństwa Państwa Sitko z Kotlarni 

oraz w zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziergowicach, 

 w dniu 7 stycznia br. spotkał się z Panią Rus ze Starej Kuźni z okazji 91 rocznicy urodzin, 

 w dniu 8 stycznia br. spotkał się z szefem firmy „Kolmech” z Dziergowic, Posłem Pawłem 

Grabowskim z Partii „Kukiz15” oraz z rodzicami dzieci przedszkolnych z Lubieszowa  

i Kotlarni, 
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 w dniu 9 stycznia br. spotkał się z Dyrektorem Firmy „Bitunowa” oraz z rodzicami dzieci 

przedszkolnych z Bierawy i Starego Koźla, 

 w dniu 10 stycznia br. spotkał się z Panem Dyr. Adamiszynem ze Spółki Gazowniczej  

w Opolu w sprawie gazyfikacji gminy, 

 w dniu 11 stycznia br. uczestniczył w jubileuszu 50 lat małżeństwa Państwa Wittek  

z Goszyc oraz w zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźcach, 

 w dniu 14 stycznia br. spotkał się z Panem Lis z okazji 91 rocznicy urodzin oraz 

uczestniczył w zebraniu wiejskim w Grabówce poświęconym wyborom sołtysa i rady 

sołeckiej. Sołtysem wsi ponownie została wybrana Pani Iwona Urbansky,  

 w dniu 18 stycznia br. spotkał się z Panem Robertem Węgrzynem Radnym Sejmiku 

Województwa Opolskiego oraz brał udział w zebraniu wiejskim w Brzeźcach w sprawie 

wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem został wybrany ponownie Pan Dariusz Staudt, 

 w dniu 21 stycznia br. spotkał się z przedstawicielami Kopalni Górażdże Kruszywa oraz 

uczestniczył w zebraniu wiejskim w Ortowicach w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. 

Z powodu braku kandydata wybory zostały przeniesione na późniejszy termin, 

 w dniu 22 stycznia br. spotkał się z Panem Piętka z Solarni z okazji 91 rocznicy urodzin 

oraz z Państwem Kowalczyk z Bierawy z okazji 60 rocznicy ślubu, a także brał udział  

w zebraniu wiejskim w Bierawie poświęconym wyborom sołtysa wsi Bierawa. Sołtysem na 

kolejną kadencję została wybrana ponownie Pani Danuta Szczygieł, 

 w dniu 23 stycznia br. uczestniczył w spotkaniu Koła emerytów i rencistów w Bierawie 

zorganizowanym z okazji Dnia Babci i Dziadka, 

 w dniu 24 stycznia br. brał udział w zebraniu wiejskim w Solarni poświęconym wyborom 

sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem została wybrana ponownie Pani Urszula Kołek, 

 w dniu 25 stycznia br. brał udział w spotkaniu z przedstawicielami PKS Strzelce Opolskie  

w sprawie transportu publicznego oraz w zebraniu wiejskim w Korzonku w sprawie wyboru 

sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem został wybrany Pan Eugeniusz Szmańda, 

 w dniu 26 stycznia br. brał udział w pogrzebie byłej pracownicy Urzędu Gminy Pani Urszuli 

Dżaluk, 

 w dniu 28 stycznia br.  uczestniczył w spotkaniu w Wodach Polskich z udziałem projektanta 

przygotowującego dokumentację wału przeciwpowodziowego. W tym też dniu brał udział  

w zebraniu wiejskim w Starej Kuźni poświęconym wyborom sołtysa i rady sołeckiej. 

Sołtysem na nową kadencję został wybrany ponownie Pan Robert Hajligtag, 

 w dniu 29 stycznia br. brał udział w zebraniu wiejskim w Dziergowicach poświęconym 

wyborom sołtysa i rady sołeckiej, gdzie sołtysem na kolejną kadencję została wybrana  

Pani Anita Heim, 

 w dniu 30 stycznia br. uczestniczył w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w sprawie 

organizacji transportu publicznego, 

 w dniu 31 stycznia br. brał udział w pogrzebie śp. Kazimierza Stępnia – założyciela  

i wieloletniego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlarni,  

 w dniu 1 lutego br. uczestniczył w zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszycach, 

 w dniu 4 lutego br. spotkał się z przedstawicielami Firmy „Morgas” rozbudowującej sieć 

gazowniczą na terenie naszej gminy, 

 w dniu 11 lutego br. spotkał się z Państwem Bieniek z Ortowic i z Państwem Lniak  

z Dziergowic z okazji jubileuszu 50 lat małżeństwa. W tym też dniu uczestniczył  

w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony 

środowiska w sprawie wniosku Kopalni Górażdże Kruszywa o poszerzenie terenów pod 

eksploatację kruszyw, 

 w dniu 12 lutego br. spotkał się z Posłem Ryszardem Galla oraz z Panią Więcek z Ortowic  

z okazji 90-tych urodzin, 

 w dniu 13 lutego br. brał udział w zebraniu wiejskim w Starym Koźlu poświęconym 

wyborom sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem została wybrana ponownie Pani Lidia Nikel, 
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 w dniu 14 lutego br. brał udział w zebraniu wiejskim w Lubieszowie w sprawie wyboru 

sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem została wybrana ponownie Pani Bernadeta Poplucz, 

 w dniu 15 lutego br. brał udział w zebraniu wiejskim w Goszycach w sprawie wyboru 

sołtysa i rady sołeckiej, gdzie sołtysem został wybrany Pan Marek Stańczyk, 

 w dniu 18 lutego br. odbyło się drugie spotkanie w Starostwie Powiatowym w sprawie 

organizacji transportu publicznego, 

 w dniu 19 lutego br. nastąpił odbiór wykonanych robót remontowych w szatni na boisku 

sportowym w Starej Kuźni. W tym też dniu uczestniczył w posiedzeniu komisji oświatowej 

omawiającej projekty uchwał na dzisiejszą sesję, 

 w dniu 20 lutego br. brał udział w Konferencji w Zakrzowie poświęconej tematowi suszy  

w rolnictwie, 

 w dniu 22 lutego br. spotkał się z Panem Jastrzembskim z Bierawy z okazji 93 rocznicy 

urodzin oraz z Panią Kern z Solarni z okazji 91 rocznicy urodzin. W tym też dniu 

uczestniczył w zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlarni oraz w kolejnym zebraniu 

wiejskim w Ortowicach poświęconym wyborom sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem został 

Pan Sławomir Mroczek.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – nawiązując do informacji ze spotkania z Dyr. Adamiszynem w sprawie 

przedłużenia sieci gazowniczej do Dziergowic oraz zainteresowania gazem mieszkańców 

Dziergowic i Lubieszowa, zwrócił się z zapytaniem kiedy można się spodziewać instalacji gazowej 

w tych miejscowościach? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że na temat gazu do Dziergowic na tą chwilę można mówić tylko  

w dużym stopniu ogólności. Nie ma jeszcze żadnych konkretów. Nie można jeszcze precyzować 

żadnego terminu wykonania tego zadania. Nie ma nawet jeszcze decyzji z której strony ta sieć 

miałaby być prowadzona, czy od strony Bierawy, czy od strony Kuźni Raciborskiej.  

Poinformował, że w tym roku ma nastąpić rozbudowa sieci gazowej od strony Raciborza do 

Fabryki Rafamet w Kuźni Raciborskiej. Jednak najprawdopodobniej sieć do Dziergowic będzie 

prowadzona od strony Bierawy, a zatem również przez Lubieszów. Spółka musi skalkulować 

opłacalność rozbudowy tej sieci. Chęć pozyskania gazu wyraziło 12 podmiotów, w tym  

11 z Dziergowic i jeden z Lubieszowa. W chwili obecnej przeprowadzana jest analiza rozbudowy 

sieci od strony Bierawy, od skrzyżowania ulicy Ottona Steiera z ulicą Nowe Osiedle lub z ulicą 

Leśną. W ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku ma być udzielona odpowiedź co do 

opłacalności takiej inwestycji. Spółka Gazownicza ma obowiązek zachować określone kryteria 

opłacalności, które i tak zostały w ostatnich latach obniżone. Opłacalność inwestycji jest ważna, ale 

nie najważniejsza. Patrząc na terminy rozbudowy sieci gazowej do Bierawy, można przypuszczać, 

że termin realizacji to ok. 3 lata. Podmiotem, który stara się o gaz w Lubieszowie jest piekarnia.  

 

Radny M. Matuszek  - zwrócił się z zapytaniem, czy było brane pod uwagę również 

doprowadzenie gazu do Przedszkola? Gmina preferuje ekologię, a Przedszkole w dalszym ciągu 

jest opalane węglem. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że w tych miejscowościach gdzie jest już gaz, wszystkie placówki 

gminne są do tej sieci podłączane. W tym roku przed kolejnym sezonem grzewczym do sieci 

gazowej w Bierawie będzie podłączany budynek Urzędu Gminy, Szkoła i Przedszkole. Myśli się 

również o doprowadzeniu gazu do kuchni w Domu Kultury. Jeżeli będzie gaz w Lubieszowie,  

to Przedszkole na pewno zostanie do tej sieci podłączone. 

 

Radny W. Plutta – zwrócił się o przedstawienie szerszych informacji na temat spotkań Wójta  

z Posłem Grabowskim i Posłem Galla oraz radnym Sejmiku Wojewódzkiego Robertem 

Węgrzynem, czego dotyczyły te spotkania i z jakiej inicjatywy się one odbyły? 
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Wójt Gminy – poinformował, że spotkanie z radnym Robertem Węgrzynem miało na celu 

zapoznanie z największymi bolączkami naszej gminy głównie w zakresie dróg. Zwrócono uwagę na 

fakt,  że Gmina nie jest zadowolona z tempa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 408. Stan ten jest 

bardzo niepokojący. Przy takim postępie prac droga ta będzie przebudowywana, w wersji 

optymistycznej, przynajmniej 10 lat. Była też mowa o stanie drogi wojewódzkiej nr 425.  

Również spotkania z Posłami, które odbyły się z ich inicjatywy, dotyczyły problemów naszej 

gminy. Zarówno w rozmowie z jednym, jak i drugim Posłem głównym tematem była sprawa 

ochrony przeciwpowodziowej i budowy zbiornika Kotlarnia, ponieważ Gmina potrzebuje wyraźnej 

pomocy w tym zakresie.   

 

Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, iż temat dotyczący stanu dróg wojewódzkich w naszej 

gminie powinien być poruszany jeszcze szerzej. Nie można tej sprawy zakończyć na jednym 

spotkaniu z którego nic nie wyniknęło. Musi dojść do spotkania z Marszałkiem, czy 

Wicemarszałkami, aby w końcu nastąpiła jakaś poprawa. Od dłuższego czasu nie jest 

przeprowadzany żaden remont. Jest to tłumaczone planowaną przebudową drogi. Drogi te są  

w fatalnym stanie, trudno jest nimi jeździć. Dlatego trzeba wymusić na decydentach przynajmniej 

częściowe remonty. Nie może to być jednak tylko łatanie dziur, ale frezowanie całego odcinka 

drogi z położeniem szerokiego pasa asfaltu.    

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się z prośbą o uwzględnienie w tych staraniach również potrzeb 

remontowych na drodze 425, która jest w bardzo złym stanie, co stwarza zagrożenie dla 

użytkowników. 

 

 

 

Ad. 7. 

Zastępca Wójta  - przedstawiając sprawozdanie nt. wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Gminę za 2018 r., poinformował, iż zgodnie z  art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę lub 

placówkę oświatową, będący jednostką samorządu terytorialnego jest zobowiązany przeprowadzić 

analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli  

w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy  

oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego.  

Po przeprowadzeniu analizy organ prowadzący ma obowiązek sporządzić sprawozdanie  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, 

a następnie przekazać je organowi stanowiącemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, dyrektorom 

jednostek oświatowych oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

Ten obowiązek został wykonany. 

Poinformował, że zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego powinno wynosić określony procent kwoty 

bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, tj.: 

- dla nauczycieli stażystów 100 %, 

- dla nauczycieli kontraktowych 111 %, 

- dla nauczycieli mianowanych 144 %, 

- dla nauczycieli dyplomowanych 184 %. 

 

Określona w ustawie budżetowej kwota bazowa w odniesieniu do 2018 r. wynosiła od  

1 stycznia  do 31 marca - 2.752,92 zł, a od 1 kwietnia do 31 grudnia – 2.900,20 zł  
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W konsekwencji wymagane, średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego powinno kształtować się na poziomie: 

 

 stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

1.01.-31.03.2018 2.752,92 zł 3.055,74 zł 3.964,20 zł 5.065,37 zł 

1.04.-31.12.2018 2.900,10 zł 3.219,22 zł 4.176,29 zł 5.336,37 zł 

 

 

W przypadku nieosiągnięcia w roku 2018 wysokości średniego wynagrodzenia, organ prowadzący 

szkołę lub placówkę, będący jednostką samorządu terytorialnego, musi ustalić różnicę między 

wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a minimalnymi wydatkami 

na ten cel wymaganymi przepisami Karty Nauczyciela. Tak wyliczona kwota różnicy jest dzielona 

między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono 

kwotę różnicy i wypłacana w terminie do 31 stycznia roku następnego w formie jednorazowego 

dodatku uzupełniającego.  

 

W wyniku przeprowadzonej analizy wydatków na wynagrodzenia  w 2018 roku potwierdzono, iż 

płace nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bierawa, 

za wyjątkiem nauczycieli stażystów, przekroczyły kwoty określone przepisami Karty Nauczyciela. 

Wydatki poniesione w 2018 roku  na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w składnikach  

wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela wyniosły ogółem  5.283.567,12 zł. 

 

Na poszczególnych stopniach awansu zawodowego dane te przedstawiają się następująco: 

lp. stopień awansu Średnioroczna liczba 

etatów 

Wydatki poniesione na 

wynagrodzenia  

w składnikach 

wskazanych w art. 30 

ust. 1 KN 

Kwota różnicy 

od dnia 1.01. 

do 31.03 
od 1.04. do 

31.12. 

1 stażysta 2,12 3,88 115.726,44 - 3.057,12 

2 kontraktowy 9,74 8,51 409.944,50 74.095,72 

3 mianowany 18,15 16,98 920.600,10 66.528,77 

4  dyplomowany 55,57 55,74 3.837.296,08 315.804,87  

 

W związku z tym, iż kwota różnicy na stopniu awansu zawodowego stażysty jest wielkością 

ujemną, wystąpiła potrzeba wypłaty nauczycielom dodatku uzupełniającego. Dodatek ten otrzymało  

7 nauczycieli stażystów, w wysokościach proporcjonalnych do wielkości etatu.  

W strukturze wynagrodzeń najwyższym składnikiem było wynagrodzenie zasadnicze – 58,16 %. 

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w 2018 r. w porównaniu do roku 2017 wzrosły o ponad  

373 tys. zł, co jest głównie wynikiem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.   

Subwencja oświatowa na 2018 r. wynosiła  7.957.296 zł                                 

Sprawozdanie tabelaryczne dołączono do protokołu jako załącznik nr 2. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego sprawozdania. 
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Ad. 8. 1.  

 

W. Lembowicz – odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego  

w obrębie Solarnia. 

 

Radny M. Połulich – Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2019 r. 

jednogłośnie 5 głosami za - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedstawionej sprawie. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się o wyjaśnienie na jaki cel ma być przeznaczony teren, o którym 

mowa w projekcie uchwały. 

 

Wójt Gminy -  wyjaśnił, że potrzeba zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  

w Solarni wynika z bieżących potrzeb lokalizacji inwestycji na wskazanym terenie. Jest tam 

planowana budowa domu spokojnej starości. Obecny zapis uchwały mówiący o zagospodarowaniu 

wskazanego terenu nie do końca odpowiada oczekiwaniom inwestora. 

W aktualnie obowiązującym planie nie ma możliwości zlokalizowania inwestycji zgodnej  

z zamierzeniem inwestora z uwagi na występującą tam drogę dojazdową, która rozdziela  

potencjalny teren inwestycyjny. W pierwotnej wersji droga nie była przewidziana pod zabudowę.   

Ta droga musi być też ujęta do terenu pod tą inwestycję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr IV/21/2019 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla 

terenu położonego w obrębie Solarnia – 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. 

 

Imienny wykaz głosowań radnych zawarto w załączniku nr 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IV/21/2019 w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bierawa dla terenu położonego w obrębie Solarnia – została podjęta. 

 

 

Ad. 8. 2. 
 

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

gminy na 2019 rok. 

 

Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy na 2019 r.  pozytywnie 5 głosami za, przy 5 obecnych. 

 

Radny J. Pankala – zwrócił uwagę, iż z uzasadnienia do uchwały wynika, że planuje się 

przeznaczyć dotację w kwocie 500 zł dla Zarządu Powiatowego OSP na organizację turnieju 

piłkarskiego dla dzieci do lat 10, a z posiadanych przez Niego informacji wynika, że są to zawody 

pożarnicze dla dziecięcych drużyn pożarniczych. Czy nie ma tu jakieś sprzeczności? 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, iż we wniosku o udzielenie pomocy finansowej wskazano jako cel 

turniej piłki nożnej dla dzieci do lat 10. Organizacja tego turnieju ma być również wsparta 

finansowo przez inne gminy naszego powiatu.  
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr IV/22/2019 w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2019 rok – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych na 14 obecnych na sali obrad, 

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Imienny wykaz głosowań radnych zawarto w załączniku nr 4. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IV/22/2019 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2019 rok – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 8. 3. 

 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  

w statutach sołectw gminy Bierawa, tj. 

1) wprowadzenie do statutu każdego sołectwa zapisu, że kadencja sołtysa i rady sołeckiej 

będzie trwała 5 lat, a organy te będą pełnić swoją funkcję do dnia wyboru nowych organów 

sołectwa; 

2) zmianie liczby członków rady sołeckiej w statucie sołectwa Goszyce z 7 do 8 członków, 

łącznie z sołtysem.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr IV/23/2019 w sprawie wprowadzenia 

zmian w statutach sołectw gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 

ani wstrzymujących nie było. 

 

Imienny wykaz głosowań radnych zawarto w załączniku nr 5. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IV/23/2019 w sprawie wprowadzenia 

zmian w statutach sołectw gminy Bierawa została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 8.4. 
 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 

Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały w przedstawionej sprawie  pozytywnie  

5 głosami za, przy 5 obecnych. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr IV/24/2019 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej – pod 

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

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Imienny wykaz głosowań radnych zawarto w załączniku nr 6. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IV/24/2019 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na rzecz Warsztatów Terapii 

Zajęciowej – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 5. 

 

K. Musioł – poinformowała, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r.  

o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. 

udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. 

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie 

ponoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia. Celem uchwały jest ustalenie zasad odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia. Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,  rada 

gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Art. 51 ust. 5 wymienionej ustawy mówi o tym, że 

schroniska dla osób bezdomnych również są uznane za ośrodki wsparcia. Określenie odpłatności 

według proponowanych zasad powinno być czytelne, zrozumiałe i adekwatne do rzeczywistej 

sytuacji dochodowej osób z nich korzystających. Mając powyższe na uwadze podjęcie 

przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.  

Art. 51 ustawy o pomocy społecznej definiuje pojęcie „Ośrodek wsparcia”. Stanowi on, iż: 

1. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej 

opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane 

usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku 

wsparcia. 

2. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej  dziennego pobytu. 

3. W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu.  

4. Ośrodkiem wsparcia, o którym mowa w ust. 1-3, może być ośrodek wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi 

i kobiet w ciąży, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz klub 

samopomocy. 

5. Za ośrodek wsparcia uznaje się również schronisko dla osób bezdomnych pomimo 

nieświadczenia w nim usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. 
 

Poinformowała również, że od 1 października 2018 r. podwyższone zostało kryterium dochodowe 

określone w ustawie o pomocy społecznej, które wynosi dla osoby samotnie gospodarującej do  

701 zł, a dla osoby w rodzinie  do 528 zł. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, zwracając uwagę na wykreślenie z projektu zapisu § 6, 

albowiem zgodnie z wyrokiem WSA w Opolu nie można zwalniać z odpłatności za przebywanie  

w ośrodkach wsparcia. Dzienny koszt pobytu w ośrodku wsparcia wynosi średnio ok. 30 zł 

miesięcznie. Jeżeli chodzi o schroniska dla osób bezdomnych, to najbliższe znajduje się  

w Kędzierzynie. Jest również schronisko Monar w Bielicach. Gmina Bierawa ma również 

podpisane porozumienie ze schroniskiem  dla osób uzależnionych od alkoholu oraz noclegownią  

w Opolu.  

Na dzień dzisiejszy na terenie naszej gminy zjawisko bezdomności nie występuje. Zdarzają się 

pojedyncze przypadki. Ale dotychczas udawało się przyznać tym osobom mieszkania socjalne. 

Dzięki temu Gmina unika ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 
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Radna V. Klimanek  - Przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu, poinformowała, że komisja zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały 

pozytywnie 5 głosami za, przy 5 obecnych. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, że w tej uchwale jest mowa nie tylko o domach dla 

bezdomnych, ale również o innych ośrodkach. Czy jakieś osoby korzystały z takiej pomocy? 

 

K. Musioł – poinformowała, że w ubiegłym roku nie było takiego przypadku. Wystąpiły dwa 

przypadki bezdomności. Gmina nie musiała jednak ponosić kosztów pobytu tych osób  

w ośrodku wsparcia, z uwagi na to, że ostatnie stałe miejsce zameldowania tych osób było poza 

terenem gminy Bierawa. Zgodnie z przepisami ze świadczeń pomocy społecznej mogą korzystać 

tylko mieszkańcy danej gminy. W przypadku osób bezdomnych gminą właściwą jest gmina 

ostatniego miejsca zameldowania.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy korzystano kiedykolwiek ze zwolnienia  

z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia? 

  

K. Musioł – poinformowała, że dotychczas nikt nie korzystał z tego przepisu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr IV/25/2019 w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – pod głosowanie 

radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. 

Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Imienny wykaz głosowań radnych zawarto w załączniku nr 7. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IV/25/2019 w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – została 

podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 6.  
 

Zastępca Wójta - odczytał postanowienie Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 

roku w sprawie pozytywnej opinii w przedmiocie zamiaru przekształcenia tego przedszkola, które 

dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 8. 

Poinformował jednocześnie, iż w dniu 22 lutego br. została przeprowadzona przez przedstawiciela 

Kuratorium Oświaty w  Opolu kontrola placówek przedszkolnych. Wyniki tej kontroli są dosyć 

pozytywne.  Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie przekształcenia przedszkola w Bierawie 

poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych. 

  

Radna V. Klimanek  - Przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu, poinformowała, że komisja zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały 

pozytywnie 5 głosami za, przy 5 obecnych. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę na różnice występujące pomiędzy tekstem odczytanego 

projektu uchwały, a projektem jaki został dostarczony radnym. Wystąpił o przekazanie radnym 

projektu zgodnego z odczytaną wersją, który ma być przedmiotem głosowania. 
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Przewodniczący Rady Gminy zarządził 5 minutową przerwę w obradach celem przygotowania 

właściwego projektu uchwały. Po wznowieniu obrad i przekazaniu radnym właściwego projektu 

uchwały, Przewodniczący poddał projekt uchwały nr IV/26/2019 w sprawie przekształcenia 

przedszkola w Bierawie poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych – pod głosowanie radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad.  

Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Imienny wykaz głosowań radnych zawarto w załączniku nr 9. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IV/26/2019 w sprawie przekształcenia 

przedszkola w Bierawie poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych – została podjęta. 

 

 

Ad. 8. 7. 
 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie utworzenia punktu 

przedszkolnego na terenie gminy Bierawa. 

 

Radna V. Klimanek  - Przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu, poinformowała, że komisja przegłosowała projekt wymienionej uchwały 

pozytywnie 5 głosami za. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, iż chodzi o punkt przedszkolny w Lubieszowie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr IV/27/2018 w sprawie utworzenia punktu 

przedszkolnego na terenie gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Głosów 

przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Imienny wykaz głosowań radnych zawarto w załączniku nr 10. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IV/27/2018 w sprawie utworzenia 

punktu przedszkolnego na terenie gminy Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 8. 
 

Zastępca Wójta - przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie utworzenia Publicznego 

Przedszkola w Kotlarni. 

 

Radna V. Klimanek  - Przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu, poinformowała, że komisja projekt uchwały w sprawie utworzenia przedszkola 

w Kotlarni zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za, przy 5 obecnych. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr IV/28/2019 w sprawie utworzenia 

Publicznego Przedszkola w Kotlarni – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Imienny wykaz głosowań radnych zawarto w załączniku nr 11. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IV/28/2019 w sprawie utworzenia 

Publicznego Przedszkola w Kotlarni – została podjęta. 

 

Radny M. Matuszek – nawiązując do zapisu statutu przedszkola, mówiącego o tym, że placówce 

może być nadane imię, zawnioskował o rozważenie możliwości nadania Przedszkolu imienia  

Ernesta Zwirnera, sławnego projektanta i budowniczego, pochodzącego z Kotlarni.   

 

  

 

Ad. 8. 9. 
 

Zastępca Wójta - przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie utworzenia Publicznego 

Przedszkola w Starym Koźlu.  

 

Radna V. Klimanek  - Przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu, poinformowała, że komisja przegłosowała projekt wymienionej uchwały 

pozytywnie 5 głosami za, przy 5 obecnych. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr IV/29/2019 w sprawie utworzenia 

Publicznego Przedszkola w Starym Koźlu – pod głosowanie radnych. 

 

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

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Imienny wykaz głosowań radnych zawarto w załączniku nr 12. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IV/29/2019 w sprawie utworzenia 

Publicznego Przedszkola w Starym Koźlu – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 10. 
 

Zastępca Wójta - przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Starym Koźlu.  

 

Radna V. Klimanek  - Przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu, poinformowała, że komisja przegłosowała projekt wymienionej uchwały 

pozytywnie 5 głosami za, przy 5 obecnych. 

 

Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr IV/30/2019 w sprawie utworzenia Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Starym Koźlu – 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. 

 

Imienny wykaz głosowań radnych zawarto w załączniku nr 13. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IV/30/2019 w sprawie utworzenia 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Koźlu – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 11 .  wykreślono z porządku obrad 

 

Ad. 8. 12. 

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania 

Gminy Bierawa w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego. Wyjaśnił, iż podjęcie takiej 

uchwały upoważni Zastępcę Wójta do uczestniczenia w posiedzeniu Związku Gmin z prawem 

głosu. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr IV/31/2019 w sprawie powierzenia 

reprezentowania Gminy Bierawa w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego – pod 

głosowanie radnych. 

 

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

przeciwnych i wstrzymujących 

  

Imienny wykaz głosowań radnych zawarto w załączniku nr 14. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IV/31/2019 w sprawie powierzenia 

reprezentowania Gminy Bierawa w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego – 

została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 8. 13. 
 

K. Kostka – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie Planu Odnowy miejscowości 

Brzeźce. Podkreśliła, że przedmiotowy Plan na lata 2019-2026 jest jakby aktualizacją planu, który 

jest uchylany nową uchwałą. Po konsultacjach społecznych, Plan ten został przyjęty jednogłośnie 

na zebraniu wiejskim w miesiącu styczniu 2019 r. Wpisane są do niego najważniejsze zadania, 

które sołectwo postawiło sobie jako cel realizacji w latach 2019-2026. Jest taką przepustką  

do aplikowania o środki z funduszy unijnych, jeśli takowe się jeszcze pojawią w tej perspektywie. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr IV/32/2019 w sprawie Planu Odnowy 

miejscowości Brzeźce – pod głosowanie radnych. 
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Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, 

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Imienny wykaz głosowań radnych zawarto w załączniku nr 15. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IV/32/2019 w sprawie Planu Odnowy 

miejscowości Brzeźce – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 14. 

 

Radny M. Permus – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji 

rewizyjnej na 2019 rok.  

 

Uwag do przedstawionego planu pracy nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr IV/33/2019 w sprawie przyjęcia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 – pod głosowanie radnych. 

 

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

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Imienny wykaz głosowań radnych zawarto w załączniku nr 16. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IV/33/2019 w sprawie przyjęcia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 – została podjęta.  

 

 

 

Ad. 8. 15. 
 

K. Musioł – przedstawiła radnym raport z wykonania w 2018 r. gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych, który dołączono do niniejszego 

protokołu jako załącznik nr 17. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – podkreślił, iż dzięki dobrej pracy osób zajmujących się tematyką 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dobrze to instytucjonalnie funkcjonuje. 

Zwrócił się z zapytaniem czy w tym temacie następuje polepszenie, czy pogorszenie stanu 

problemów alkoholowych i narkotykowych? 

 

K. Musioł – poinformowała, że ilość wniosków jaka wpływa do komisji ds. przeciwdziałania 

alkoholizmowi utrzymuje się na podobnym poziomie. Zmienia się natomiast kultura picia. Jest też 

coraz większa świadomość jeżeli chodzi o podejmowanie leczenia przez osoby, które zgłaszają się 

do komisji. Część osób rozumie swój problem i chce podjąć dobrowolne leczenie. Niestety są też 

osoby, które trzeba kierować na leczenie przymusowe.  
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Radny M. Matuszek – a co z narkotykami? 

 

K. Musioł – poinformowała, że problem ten z pewnością istnieje. Znane są dwie rodziny dotknięte 

problemem narkotykowym. Nie ma jednak jeszcze możliwości prawnych do tego, aby osoby 

uzależnione kierować na przymusowe leczenie. Wzywa się te osoby, przeprowadza z nimi 

rozmowy motywacyjne, ale nie ma przymusu leczenia.  

W następnej kolejności odczytała projekt uchwały w sprawie  uchwalenia gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych na 2019 r. 

Poinformowała, że program ten nie różni się w zasadzie od programu obowiązującego w roku 

poprzednim. Zarówno zadania, jak i skład komisji pozostały nie zmienne. Taki program musi być 

uchwalany corocznie. Jedyną zmianą jest ograniczenie zakresu usług prawniczych w Punkcie 

Konsultacyjnym. Do końca roku prawnik udzielał pomocy prawnej dwa razy w miesiącu. Od tego 

roku zostało to ograniczone do jednego razu. Jest to pierwszy poniedziałek miesiąca. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr IV/34/2019  w sprawie uchwalenia 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych – 

pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 

ani wstrzymujących nie było. 

 

Imienny wykaz głosowań radnych zawarto w załączniku nr 18. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr V/34/2019  w sprawie uchwalenia 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

narkotykowych – została podjęta. 

 

 

 

Ad 8. 16. 
 

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

zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, że uchwała dotyczy również wysokości wynagrodzenia za 

inkaso. A w tym projekcie nie ma o tym w ogóle mowy. 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że zmiana uchwały dotyczy tylko wykazu inkasentów, o którym jest 

mowa w załączniku. Wysokość wynagrodzenia została uchwalona w uchwale z dnia 15 lutego 2012 

roku i to nie podlega zmianie. Według zapisu uchwały zasadniczej wysokość wynagrodzenia za 

inkaso podatków ustalona jest w wys. 7 % od zainkasowanych kwot, nie mniej niż 300 zł brutto  

i nie więcej niż 1750 zł brutto. To  nie podlega zmianie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr IV/35/2019 o zmianie uchwały w sprawie 

zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso – pod głosowanie radnych. 

 

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

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Imienny wykaz głosowań radnych zawarto w załączniku nr 19. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IV/35/2019 o zmianie uchwały 

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso – została podjęta. 

 

 

Ad. 9.  Interpelacje i wnioski radnych 
 

Radny J. Pankala – złożył na piśmie 3 wnioski w następujących sprawach: 

1) o naprawę nawierzchni ulicy Leśnej w Lubieszowie przy wjeździe do lasu, 

2) o wykonanie naprawy dróg polnych położonych na działkach o numerze 124 i 129/7  

w Bierawie, 

3) o interwencję w sprawie naprawy powstałego wyboju przy przejściu dla pieszych na ulicy 

Ottona Steiera w Bierawie obok posesji Kubica. 

 

Radna W. Cyran – złożyła wniosek w sprawie budynku przy ulicy Ottona Steiera w Bierawie. 

Budynek ten jest w złym stanie  technicznym i budowlanym. Spadające z budynku cegły, opadający 

tynk z elewacji, stwarzają zagrożenie dla przechodniów. Wystąpiła o interwencję w tej sprawie.   
 

Zwróciła się również o podjęcie działań mających na celu usunięcie odpadów leżących na drodze 

transportu rolnego Bierawa-Cisek i przed wałem przeciwpowodziowym w Bierawie (worki  

z odpadami, butelki, zderzaki samochodowe). 

 

Radny M. Matuszek   

- zwrócił uwagę na bardzo zły stan techniczny drogi 425 na odcinku między Bierawą,  

a Lubieszowem, gdzie występują bardzo duże koleiny, jak i w samej miejscowości. Wjechanie  

w koleinę przy określonej prędkości powoduje wyrzucenie samochodu na zewnątrz. Stanowi to 

duże zagrożenie dla życia użytkowników tej drogi. Służby drogowe w ogóle na to nie zwracają 

uwagi. Ta droga była remontowana w 2006 roku. Obecnie się po prostu sypie.  

W ubiegłym roku pewien odcinek drogi został poklejony, ale po zimie droga jest jeszcze w gorszym 

stanie. Są tam duże garby.  Jest to niebezpieczne nie tylko dla samochodów, ale także do 

rowerzystów, czy motocyklistów. Może to być przyczyną jakiegoś wypadku. Ta droga  

w miejscowości Lubieszów nie była remontowana od 40 lat. Jedynie były klejone doraźnie dziury. 

Jest to najgorsza droga na terenie gminy Bierawa. Na poboczu tej drogi przy przystanku 

autobusowym (koło budynku byłego sklepu) tworzą się po deszczu duże zastoiska wody. Osoby 

czekające na przystanku autobusowym są narażone na ochlapanie przez przejeżdżające drogą 

samochody. Dlatego jak najszybciej należy podjąć ten temat i doprowadzić do generalnego remontu 

nawierzchni tej drogi. 

- Poruszył również temat dojazdu młodzieży do szkół, zwracając się z zapytaniem, jak ten temat 

zostanie rozwiązany?  Z tego co zostało powiedziane, uczniowie mają zagwarantowany dowóz do 

szkół tylko do czerwca. A co potem? Dzieci zostaną w domu, czy rodzice  będą musieli dowozić je 

do szkoły we własnym zakresie? Przecież Państwo narzuciło obowiązek szkolny do 18 roku życia. 

Wójt podjął już rozmowy w tej sprawie w Starostwie Powiatowym, ale cały czas brak konkretów. 
 

- Zwrócił się o wystąpienie do Tauronu o podjęcie tematu remontu sieci elektroenergetycznej na 

terenie gminy Bierawa. Uzasadniając podkreślił, że na naszym terenie mamy jeszcze linki stalowe. 

Ten standard był akceptowalny 20 lat temu. W tej chwili sieć elektroenergetyczna powinna być 

izolowana. Tauron jako właściciel  tej sieci powinien podjąć plan sukcesywnej wymiany  sieci we 

wszystkich miejscowościach naszej gminy.  

 



str. 19 
 

Przewodniczący Rady Gminy - zwrócił uwagę, że linki wymieniane są tylko w niektórych 

miejscach, głównie tam, gdzie jest zagrożenie powodowane przez rosnące drzewa. Wszystko zależy 

gdzie te kable są prowadzone.  

 

Radny M. Matuszek – zauważył, iż należy iść z duchem czasu i modernizować naszą gminą.  

To powinno być podstawowe zadanie Tauronu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – poparł wypowiedź radnego Matuszka odnośnie stanu dróg 

wojewódzkich w naszej gminie. Stwierdził, iż to co się dzieje w zakresie tych dróg, zakrawa już na 

kpinę. Nikt tym się nie przejmuje. Stan dróg wojewódzkich jak najszybciej powinien zostać 

zinwentaryzowany, sfrezowane wszystkie nierówności (garby) i co najmniej załatane największe 

dziury. Należy wystosować pismo z żądaniem przeprowadzenia konkretnego remontu na tych 

drogach. 

 

Radny M. Matuszek – zawnioskował o przeprowadzenie inwentaryzacji dróg gminnych  

i przedstawienie na najbliższej sesji informacji o potrzebach remontowych na tych drogach.  

 

W. Lembowicz  - wyjaśnił, że inspektor drogownictwa oprócz przeglądu stanu dróg, dokonuje 

corocznie przeglądu wszystkich ubytków na drogach i stanu oznakowania, co dokumentuje  

w książce obiektu. Nie będzie w stanie tego zrobić w ciągu jednego miesiąca. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się o usunięcie odpadów leżących na działce  

w Ortowicach (od strony piaskowni) oraz o rozważenie możliwości ustawienia kamery w tym 

miejscu. Zwrócił się również do sołtysów o zgłoszenie miejsc, z których należałoby usunąć odpady. 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że w pierwszej kolejności należy sprawdzić kto jest właścicielem działki 

na której znajdują się odpady. Jeżeli działka stanowi własność prywatną to właściciel będzie 

zobowiązany te odpady usunąć. Gmina nie może zajmować się każdym zgłoszonym przypadkiem 

nielegalnego składowania odpadów, ponieważ koszty ich usunięcia są bardzo wysokie. Jeżeli nie 

będzie właściciela gruntu, to Gmina będzie musiała zorganizować wywóz tych odpadów.  

 

Radny M. Permus -  poinformował, że w Brzeźcach już od 9 lat w miesiącu marcu jest 

organizowane przez mieszkańców sprzątanie wioski. Zawsze zebrane odpady z terenów gminnych 

zostały odebrane przez Gminę. Zgłosił wniosek o zorganizowanie w miesiącu marcu akcji 

zamiatania ulic. 

 

Radny Cz. Kudzia  - ponowił wniosek o ustawienie lampy przy przejściu dla pieszych na ulicy 

Mostowej. 

 

 

Ad. 10.  Dyskusja i wolne wnioski 

Sołtys B. Poplucz: 

1) wystąpiła o przeprowadzenie remontu drogi w Lubieszowie prowadzącej do posesji Pordzik 

oraz drogi transportu rolnego w kierunku starej Odry (duże koleiny powodujące trudności  

 w korzystaniu), 

2) wystąpiła o rozważenie możliwości wykonania oświetlenia na drodze w Lubieszowie 

prowadzącej do posesji Pordzik,  

3) wystąpiła o naprawienie dużej nierówności na drodze prowadzącej do cmentarza  

w Lubieszowie, 

4) wystąpiła z zapytaniem czy będzie rozbudowywana kanalizacja sanitarna w Lubieszowie na 

ulicy Leśnej do posesji Kubina? Czy coś będzie w tym kierunku robione? 
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5) zgłosiła uszkodzenie lamp ulicznych w Lubieszowie  (migające światło) przy wjeździe obok 

parkingu, przy wjeździe na ulicę Topolową i przy przed ostatniej posesji na ulicy 

Bierawskiej (przy posesji Kania w kierunku Dziergowic),  

6) poinformowała o skargach mieszkańców na pracowników firmy odbierającej odpady, 

dotyczące głównie niewłaściwego obchodzenia się z pojemnikami na odpady, 

7) wystąpiła o odbieranie odpadów z koszy przy parkingu. 

 

Sołtys L. Nikel: 

1) ponowiła wniosek dotyczący ustawienia tablic z numerami posesji przy odnogach ulicy 

Braci Wolnych w Starym Koźlu, 

2) wystąpiła o właściwe umocowanie wiat przystankowych przy drodze 408 w Starym Koźlu 

oraz o uzupełnienie szyb w wiacie. 

 

Radny M. Matuszek – poinformował, że w Gazecie Lokalnej z dnia 16 lutego  br. ukazał się 

artykuł na temat ochrony przeciwpowodziowej, która będzie omawiana w dniu 28 lutego br.  

w Kędzierzynie. Zwrócił uwagę na mapę zamieszczoną w tym artykule ukazującą nowe koryto 

Odry, które będzie przebiegało w kierunku kanału Gliwickiego, przez Azoty, Grabówkę,  

w kierunku Lubieszowa i Dziergowic. Na tej mapie Lubieszów i Dziergowice zostały częściowo 

zakryte. Te dwie miejscowości są najbardziej zagrożone. Uważa, że to nie zostało zrobione tak 

sobie. To funkcjonuje w planach krajowych. Jest to związane ze środkowo europejskim korytarzem 

transportowym, z kanałem Odra-Dunaj. Nasza Gmina musi odpowiednio w miarę szybko 

interweniować. W artykule tym jest również mowa o zbiorniku Racibórz, o ochronie 

przeciwpowodziowej Kędzierzyna-Koźla. A nie ma w ogóle mowy o zbiorniku Kotlarnia. Dobrze 

byłoby ten temat na spotkaniu poruszyć. Są tam zaproszone ważne osobistości – parlamentarzyści, 

radni wojewódzcy, Prezesi Wód Polskich. Gmina nie może tego tematu zlekceważyć.   

 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym pisma Wojewody Opolskiego i Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez 

radnych i wójta na początku kadencji. Pisma te dołączono do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 11. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany, po czym 

zamknął obrady czwartej sesji Rady Gminy w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 17:55 

 

         Przewodniczący Rady 

           Joachim Morcinek 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 

  

 

Załączniki 

1) Protokół z ustalenia quorum 

2) sprawozdanie nt. wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę za 2018 r. 

3) uchwała nr IV/21/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Solarnia 

wraz z protokołem z imiennego głosowania, 
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4) uchwała nr IV/22/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok wraz  

z protokołem z imiennego głosowania, 

5) uchwała  nr IV/23/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw gminy Bierawa 

wraz z protokołem z imiennego głosowania, 

6) uchwała nr IV/24/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-

Kozielskiemu na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z protokołem  

z imiennego głosowania, 

7) uchwała nr IV/25/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia wraz z protokołem z imiennego głosowania, 

8) Postanowienie Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie pozytywnej 

opinii w przedmiocie zamiaru przekształcenia przedszkola w Bierawie, 

9) uchwała nr IV/26/2019 w sprawie przekształcenia przedszkola w Bierawie poprzez likwidację 

oddziałów zamiejscowych wraz z protokołem z imiennego głosowania, 

10) uchwała nr IV/27/2018 w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy 

Bierawa wraz z protokołem z imiennego głosowania, 

11) uchwała nr IV/28/2019 w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kotlarni wraz  

z protokołem z imiennego głosowania, 

12) uchwała nr IV/29/2019 w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Starym Koźlu wraz  

z protokołem z imiennego głosowania, 

 

13) uchwała nr IV/30/2019 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym 

Koźlu wraz z protokołem z imiennego głosowania, 

14) uchwała nr IV/31/2019 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Bierawa  

w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego wraz z protokołem z imiennego 

głosowania, 

15) uchwała nr IV/32/2019 w sprawie Planu Odnowy miejscowości Brzeźce wraz z protokołem  

z imiennego głosowania, 

16) uchwała nr IV/33/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 wraz 

z protokołem z imiennego głosowania, 

17) raport z wykonania w 2018 r. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  

problemów alkoholowych oraz narkotykowych, 

18) uchwała nr IV/34/2019 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 

wraz z protokołem z imiennego głosowania, 

19) uchwała nr IV/35/2019 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat 

w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wraz  

z protokołem z imiennego głosowania, 

20) pismo Wojewody Opolskiego na temat analizy oświadczeń majątkowych, 

21) pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego na temat analizy oświadczeń majątkowych, 

22) listy obecności radnych i sołtysów.  

 

 

 

 

 


