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PROTOKÓŁ nr X/2019 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  9 września 2019 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dziesiątą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu  9 września 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.  

Następnie zwrócił się do radnych o potwierdzenie obecności na sesji Rady Gminy, 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. Nieobecna była radna  

Ewa Szymańska. 
 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Zastępcę 

Wójta Stanisława Wróbla, pracowników Urzędu Gminy, kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, obsługę prawną – Mec. Mirosława Semeniuka i projektanta Mateusza Węgrzyk. 
 

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

Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, Kierownik Gminnego Ośrodka 

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

w Bierawie Mirosław Wierzba. 
 

Dalszy porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 

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

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  7 sierpnia 2019 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. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru 

gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, 

Kotlarnia i Goszyce; 

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych „Bierawa”  

w gminie Bierawa; 

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

4) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa; 

5) w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej sprawiania pogrzebu przez Gminę Bierawa; 

6) w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Bierawa; 

7) w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego Gminy Bierawa „Opieka 

wytchnieniowa – edycja 2019”; 
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8) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych  usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach gminnego 

programu osłonowego Gminy Bierawa „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 

pobierania. 
 

8. Interpelacje i wnioski radnych. 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad. 
 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że 

Rada Gminy będzie obradowała według przedstawionego porządku obrad. 

 

 

Ad. 3.  

 

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

sesji Rady Gminy z dnia  7 sierpnia 2019 r.  i że w celu jego przyjęcia, zgodnie z § 22 statutu gminy, 

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

protokołu? 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady  Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie 

przyjęcia tego protokołu. 

 

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

Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania protokół 

został przyjęty. 

 

 

 
Ad. 4. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie działania 

jak: 

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

i ochrony środowiska w dniu  12 i 28 sierpnia oraz 5 września 2019 r.  

2) brał udział w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu  

w dniu 4 września 2019 r. 

3) brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu 4 września 2019 r.  

4) wspólnie z Wójtem i przedstawicielami Rady brał udział w wyjeździe do Łaźnik celem obejrzenia 

biogazowni, 

5) w dniach 22 – 25 sierpnia br. na zaproszenie Związku Polaków na Ukrainie brał udział w delegacji  

do gminy Chmielnik na Ukrainie, 

6) uczestniczył w spotkaniu w sprawie budowy zbiornika Kotlarnia,   

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

8) brał udział w przygotowaniu sesji oraz organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy. 
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Ad. 5. Informację o pracach komisji przedstawili: 

 

Radny P. Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna w minionym okresie się nie spotykała. 

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

że komisja spotkała się na jednym posiedzeniu w dniu 4 września w celu omówienia projektów uchwał 

na dzisiejszą sesję. 

 

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

i sportu poinformowała, że komisja spotykała się dwukrotnie, tj. w dniu 12 sierpnia br. celem 

zwizytowania remontowanego budynku  Zespołu szkolno-przedszkolnego w Starym Koźlu oraz w dniu 

4 września br. celem omówienia projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

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

rolnictwa i ochrony środowiska poinformowała, że komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się na 

trzech posiedzeniach. Pierwsze posiedzenie wyjazdowe do Dziergowic wiązało się z rozpatrzeniem 

bieżących spraw komisji. Na dwóch kolejnych posiedzeniach omawiano sprawy wynikające z projektów 

uchwał dotyczących głównie projektów planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

Radny Marek Permus – Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji poinformował, że komisja 

w okresie międzysesyjnym nie obradowała. 

 

 

 

Ad. 6. 

Wójt Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie działania jak: 

 19 czerwca br. uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w placówkach oświatowych gminy 

Bierawa, 

 21 czerwca br. brał udział w Walnym Zebraniu Euro-Country w Polskiej Cerekwii, w której 

gmina Bierawa jak i pozostałe gminy wiejskie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, jest 

członkiem, 

 26 czerwca br. spotkał się z Panią Katarzyną Wyspiańską z okazji 90-tych urodzin, a w dniu  

27 czerwca br. z Państwem Hansem i Kristiną Salwik z Dziergowic z okazji jubileuszu 50 lat 

pożycia małżeńskiego, 

 w dniach  26-30 czerwca br. miał miejsce wyjazd do gminy partnerskiej Ostfildern na obchody 

10-lecia partnerstwa  pomiędzy Ostfildern, a miastem Hoenn-Fluz w Austrii, 

 uczestniczył w jubileuszu 55 lat małżeństwa Konstantyny i Adolfa Kubickich ze Starej Kuźni, 

 5 lipca br. spotkał się z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej Mirosławem Staniszczukiem, 

między innymi w kwestii dofinansowania do samochodu pożarniczego planowanego do 

zakupienia w przyszłym roku, 

 8 lipca br. miał miejsce odbiór powykonawczy krótkiego odcinka chodnika w Kotlarni pomiędzy 

blokiem 15 i 17, 

 11 lipca br.  spotkał się z szefem Firmy Remondis regionu południowego celem omówienia 

spraw bieżących z zakresu gospodarki odpadami, 

 16 lipca br. spotkał się z Panią Martą Wątroba z Dziergowic z okazji 92 rocznicy urodzin, 

 17 lipca br.  dokonano otwarcia ofert na wybór wykonawcy ulicy Sosnowej w Dziergowicach  

i wybrano wykonawcę, który wszedł już na plac budowy, 

 23 lipca br. uczestniczył w jubileuszu 93 urodzin Pani Kurzok ze Starego Koźla, 
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 26 lipca br. spotkał się z szefem Firmy Kolmech z Dziergowic w kwestii dalszej współpracy, 

 12 sierpnia br. dokonano odbioru prac przy Domu Kultury w Bierawie, 

 19 sierpnia br. spotkał się z Panią Wilhelminą Król z Ortowic z okazji 90-tych urodzin, 

uczestniczył w spotkaniu w sprawie organizacji gminnych dożynek oraz spotkał się  

z Dyrektorem Adamiszynem z Opolskiej Spółki Gazowniczej na temat dalszej rozbudowy sieci 

gazowniczej na terenie gminy, 

 21 sierpnia br. spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych celem omówienia spraw 

związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, uczestniczył w odbiorze 

wyremontowanego odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 425 w Lubieszowie, a także 

spotkał się z najstarszą parą małżeńską w gminie Państwem Otylią i Alojzym Pazurek  

z Dziergowic z okazji 70 lat pożycia małżeńskiego, tzw. kamiennych godów, 

 w dniach 22 – 25 sierpnia br. na zaproszenie Związku Polaków w Chmielniku na Ukrainie  

3-osobowa delegacja z gminy Bierawa w osobach Wójt Gminy, Przewodniczący Rady  

i Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie brała udział w obchodach  

28 rocznicy niepodległego państwa Ukrainy. Przedstawiając tą informację podkreślił, że jedną  

z ważniejszych misji naszej gminy jest utrzymywanie kontaktów z tym Związkiem i zapraszanie 

dzieci z Ukrainy do odwiedzenia naszej gminy, 

 26 sierpnia br. uczestniczył w jubileuszu 55 lat pożycia małżeńskiego Państwa Anny i Henryka 

Pazurek ze Starej Kuźni, a 27 sierpnia br. w jubileuszu 50 lat małżeństwa Państwa Ireny i Józefa 

Baśnik ze Starego Koźla, 

 28 sierpnia br. brał udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego w sprawie omówienia 

projektów uchwał na dzisiejszą sesję, 

 29 sierpnia br. miał miejsce wyjazd kilkuosobowej delegacji z gminy Bierawa do biogazowni. 

Poinformował, iż temat ten został wywołany zamiarem wybudowania w regionie Śląska przez 

jedną z Firm ok. 15 biogazowni. W kręgu zainteresowania tej firmy są między innymi tereny 

własności gminy Bierawa koło składowiska odpadów w Grabówce o powierzchni ok. 2 ha. 

Gdyby miało dojść do transakcji, najprawdopodobniej trzeba będzie dokonać zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ plan musi pozwalać na 

realizację takiej inwestycji. Jeżeli będzie taka wola to zostanie zorganizowany kolejny wyjazd 

do tej biogazowni, 

 2 września br. spotkał się z Panią Urszulą Morcinek z Goszyc z okazji 90-tych urodzin  

oraz z Panią Klarą Golasz ze Starego Koźla z okazji 92 urodzin, a w dniu 3 września br.  

z Państwem Kędroń z Kotlarni z okazji 55 rocznicy ślubu, 

 4 września br.  brał udział w spotkaniu w sprawie zbiornika Kotlarnia, podyktowanym 

planowanym na dzień  17 września br. drugim Forum Odrzańskim, organizowanym przez 

Wojewodę Opolskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wód Polskich z Gliwic, 

przedstawiciele Zakładów Azotowych Kędzierzyn, przedstawiciele Nadleśnictwa Kędzierzyn  

i Rudy Raciborskie oraz Burmistrz Macha z Kuźni Raciborskiej i Pani Gabriela Tomik – 

Pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Podkreślił, iż zbiornik 

Kotlarnia z uwagi na susze, brak wody, jest bardzo potrzebny. Planowany koszt wykonania  

to ponad 100 mln zł. Kwota ta w porównaniu do kosztów budowanego zbiornika Racibórz  

(2 mld zł), nie jest  zbyt duża. Do połowy przyszłego roku są aktualizowane wszystkie plany 

strategiczne w zakresie gospodarki wodami. Zbiornik Kotlarnia został zapisany w projekcie 

uchwały Rady Ministrów. Aby otrzymać dofinansowanie to zadanie musi znaleźć się na 

odpowiedniej liście zadań rządowych planowanych do realizacji.  

W tym też dniu uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego celem 

omówienia projektów uchwał na dzisiejszą sesję, 
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 5 września br. uczestniczył w narodowym czytaniu zorganizowanym przez Starostę Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego, spotkał się z Prezesem Kopalni Górażdże w kwestii dalszego 

funkcjonowania Kopalni na terenie gminy Bierawa, brał udział w posiedzeniu komisji ds. 

porządku publicznego oraz w odbiorze utwardzonego odcinka drogi w Grabówce, 

 7 września br. uczestniczył w ósmym memoriale biegowym w Bierawie – w tym miejscu 

podziękował wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w organizację tej imprezy. Ponadto  

uczestniczył w obchodach 20-lecia Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

 8 września br. odbyły się dożynki gminne w Bierawie – za przygotowanie i zaangażowanie się 

w organizację tej imprezy skierował słowa uznania i podziękowania dla społeczności Bierawy, 

Rady Sołeckiej na czele z Panią sołtys, 

 9 września br. brał udział w pogrzebie byłego radnego gminy Bierawa Pana Ryszarda Skupin. 

 

Dyskusji na tematy przedstawione w sprawozdaniu nie podejmowano. 

 

 

 

Ad. 7. 1. 

Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, 

Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w pierwszej kolejności głosowane będą 

uwagi wniesione do projektu tego planu  nieuwzględnione przez Wójta Gminy. Ewentualne 

uwzględnienie przez Radę Gminy któreś z uwag powodować będzie zmianę zapisów projektu planu 

zgodnie z wolą tego podmiotu, a tym samym konieczność ponowienia czynności w zakresie niezbędnym 

do dokonania tych zmian. 

 

M. Wegrzyk – poinformował, że w sumie podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu 

wpłynęło dziewięć uwag, z czego Wójt uwzględnił pięć. Radni na sesji muszą głosować uwagi, których 

Wójt nie uwzględnił, albo uwzględnił częściowo, z uwagi na to, że ustawa o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje częściowego uwzględnienia uwag. Każda uwaga 

uwzględniona częściowo traktowana jest jako uwaga nieuwzględniona. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił pierwszą uwagę - dotyczyła terenu na obszarze sołectwa 

Stara Kuźnia. Składający uwagę wniósł o zmianę przeznaczenia wymienionych działek z terenów 

oznaczonych w projekcie planu symbolem  A20MN2 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– dla lokalizacji nowej zabudowy) na tereny o symbolu ZD (tereny ogródków działkowych).  

Uwaga została uwzględniona częściowo. Zmieniono część działki nr 229/5 oraz w całości działkę  

nr 352/1 z przeznaczenia MN2 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dla lokalizacji nowej 

zabudowy) na tereny o symbolu ZD (tereny ogródków działkowych).  

Poinformował, że komisja wypowiedziała się za nie uwzględnieniem uwagi.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny P. Szewerda  - zwrócił się z zapytaniem przy jakiej ulicy położone są te działki? 
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Wójt Gminy – wyjaśnił, iż działki te są położone przy ulicy Okrężnej. Dotychczas teren ten był w planie 

przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, choć w rzeczywistości na tych działkach już dawno zostały 

urządzone ogródki działkowe. Nowy zapis planu odzwierciedla obecną sytuację. Tylko mały fragment 

tego terenu pozostawiono na cele zabudowy mieszkaniowej. 

 

Radny P. Szewerda – zwrócił uwagę, że z tyłu za ogródkami działkowymi są jeszcze działki prywatne. 

Od czasu jak powstały ogródki działkowe nie ma dojazdu do tych działek. Jak to zostanie rozwiązane? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że droga dojazdowa do wszystkich działek została wyznaczona na 

dokumentach planistycznych. Stanowi ona łącznik z ulicą Ogrodową. Docelowo na działkach 

planowanych pod drogę nie będzie mogło nic innego powstać. Nikt formalnie nie będzie mógł już tego 

zablokować. Będzie musiał zostać dokonany podział geodezyjny w celu wydzielenia terenu pod drogę, 

który Gmina będzie musiała przejąć od właścicieli prywatnych w celu urządzenia drogi. Zgodnie  

z przepisami przejęcie gruntu pod drogę będzie następowało nieodpłatnie, ponieważ docelowo Gmina 

będzie musiała tą drogę urządzić. Zainteresowani właściciele gruntów będą musieli się dogadać  

w kwestii faktycznego urządzenia tej drogi. 

 

Radny M. Permus – czy z tego co powiedział Wójt, radni mają usankcjonować ten stan który jest 

obecnie? Kto jest właścicielem tego terenu oznaczonego na mapie kolorem zielonym? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że teren gdzie zostały urządzone ogródki działkowe, jak i działka 

pozostawiona na cele mieszkaniowe stanowi własność gminy.  

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy zarządził krótką przerwę w obradach w celu wyjaśnienia 

wątpliwości poruszonych przez radnego Piotra Szewerdę. 

 

Po wznowieniu obrad, głos zabrał radny P. Szewerda. Poinformował, że na planie zagospodarowania 

przestrzennego została wyznaczona droga przy działce 157/2. Działki położone w tym obszarze zostały 

podzielone. 

 

Architekt – wyjaśnił, że opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało 

rozpoczęte dwa lata temu. Wówczas nie było jeszcze żadnego podziału. Droga została wyrysowana na 

planie zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Projekt był wyłożony do publicznego wglądu. Każdy mógł ten projekt zobaczyć i wnieść swoje uwagi.  

 

Mec. Semeniuk – zwrócił uwagę, że jest to duży teren prywatny. Został podzielony na 12 działek pod 

zabudowę mieszkaniową, przeznaczonych do sprzedaży. Nie powinno się tam wyznaczać drogi.  

 

Architekt – wyjaśnił, iż ta droga została wyrysowana po to, aby usprawnić komunikacyjnie ten teren. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż dobrze byłoby nie uwzględniać tej uwagi. Odrzucić ją. 

Wówczas te kwestia wróci do ponownego rozpatrzenia.  Następnie poddał zgłoszoną uwagę pod 

głosowanie radnych. 

 

Za uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny, 11 radnych było przeciwnych, dwóch radnych 

wstrzymało się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że pierwsza uwaga nie została uwzględniona. 
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W następnej kolejności Przewodniczący Rady Gminy odczytał drugą uwagę - dotyczyła terenu na 

obszarze sołectwa Goszyce. Składający wniósł o zmianę przeznaczenia wymienionych działek  

z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zabudowy  mieszkaniowo-usługowej. 

Uwaga ta stanowiła ponowienie prośby zgłoszonej we wniosku złożonym do procedury sporządzania 

projektu planu, która nie została uwzględniona. 

Uwaga nie została uwzględniona. Pozostawiono przeznaczenie działek pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną – dla lokalizacji nowej zabudowy. Przeznaczenie takie ustalono dla całego obszaru tej 

części sołectwa  Goszyce w celu zachowania jego mieszkaniowego charakteru. Dla terenów o symbolu 

MN2 możliwa jest lokalizacja wolnostojących obiektów usługowych jako przeznaczenie uzupełniające.  

Poinformował, że komisja wypowiedziała się za uwzględnieniem uwagi.  

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytaną uwagę pod głosowanie radnych. 

Za uwzględnieniem uwagi wypowiedziało się 13 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie 

wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że druga uwaga została uwzględniona. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał trzecią uwagę – składający wnieśli o zmianę przeznaczenia 

terenów na wymienionych działkach oznaczonych w planie symbolem PU (tereny zabudowy 

produkcyjno-usługowej), które ze względów technicznych nie są przydatne do zabudowy. Uważają, że 

tereny te wymagają rekultywacji dla podniesienia ich wartości przyrodniczych, która może być 

przeprowadzona w kierunku leśnym oraz wodnym, w zależności od miejscowych  warunków gruntowo-

wodnych. W związku z czym wnieśli o: 

1) zmianę przeznaczenia terenów, na których przywrócono leśne zagospodarowanie – do terenów lasów  

    (według załącznika graficznego), 

2) oznaczenie pozostałych terenów poeksploatacyjnych (wg załącznika graficznego) w inny sposób niż 

„tereny zabudowy produkcyjno-usługowej”, tj. wprowadzenie zapisów wyjaśniających fakt, że są to 

tereny poeksploatacyjne nieprzydatne do zabudowy, wymagające rekultywacji w kierunku leśnym  

i wodnym, w zależności od miejscowych warunków gruntowo-wodnych. 

 

Uwaga została uwzględniona częściowo. Dla części obszaru, który został przywrócony do terenów 

leśnych zmieniono przeznaczenie na tereny lasów (ZL). Dla pozostałych terenów ujętych w uwadze 

oznaczonych symbolami PU pozostawiono przeznaczenie bez zmian. Zmiana zaproponowana w uwadze 

w pierwszej kolejności wymagałaby zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

gminy Bierawa. 

Poinformował, że komisja wypowiedziała się za nie uwzględnieniem uwagi.  

 

Za uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny, 13 radnych było przeciwnych, głosów 

wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że trzecia uwaga nie została uwzględniona. 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał czwartą uwagę  - składający wnieśli o zmianę przeznaczenia 

wymienionych działek z terenów oznaczonych w projekcie planu symbolem A20MN2 (tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dla lokalizacji nowej zabudowy) na tereny o symbolu ZD  

(tereny ogródków działkowych).  
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Uwaga została uwzględniona częściowo. Zmieniono część działki nr 229/5 oraz w całości działkę  

nr 352/1 z przeznaczenia MN2 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dla lokalizacji nowej 

zabudowy) na tereny o symbolu ZD (tereny ogródków działkowych).  

 

Poinformował, że komisja wypowiedziała się za nie uwzględnieniem uwagi.  

 

Za uwzględnieniem uwagi – nie głosował żaden radny, 12 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał 

się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uwaga nie została uwzględniona. 

 

Następnie poinformował, że z uwagi na uwzględnienie drugiej uwagi - uchwała w tej sprawie nie 

będzie głosowana.  

 

 

 

ad 7. 2. 

 

Wójt Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych 

„Bierawa” w gminie Bierawa. 

 

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

i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia br. przy trzech 

obecnych radnych – jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr X/86/2019 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach 

złoża kruszyw naturalnych „Bierawa” w gminie Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych. Żaden z radnych nie był przeciwny, 

ani nie wstrzymał się od głosowania. Radny Czesław Kudzia nie wziął udziału w głosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała  nr X/86/2019 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych  

w granicach złoża kruszyw naturalnych „Bierawa” w gminie Bierawa – została podjęta. 
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Ad. 7. 3. 

 

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 przegłosowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok 

– 5 głosami za, przy 5 obecnych.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat zmian w budżecie gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr X/87/2019 w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2019 rok – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, dwóch radnych 

wstrzymało się od głosowania (E. Garbas, W. Plutta). Radny Czesław Kudzia nie wziął udziału  

w głosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr X/87/2019 w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2019 rok – została podjęta. 

 

W tym miejscu radny M. Matuszek zwrócił uwagę na ujęte w uchwale zadanie związane z zamiarem 

wybudowania otwartej strefy aktywności w Brzeźcach, na które sołectwo pozyskało dotację  

z Ministerstwa Sportu  i Turystyki, sugerując rozważenie możliwości zrealizowania takich zadań  

w innych sołectwach i poczynienie starań o pozyskanie środków na ten cel.  

 

 

 

Ad. 7. 4. 

 

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

prognozy finansowej dla Gminy Bierawa. 

 

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

że komisja przegłosowała projekt omawianej uchwały  5 głosami za, przy 5 obecnych. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr X/88/2019 o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od 

głosowania (W. Plutta). Radni Czesław Kudzia i Piotr Szewerda nie wzięli udziału w głosowaniu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr X/88/2019 o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – została podjęta. 
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Ad . 7. 5. 

 

K. Musioł – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odczytała projekt uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej sprawiania pogrzebu przez Gminę Bierawa. Poinformowała, że 

konieczność uchylenia tej uchwały wynika z pisma Prokuratora Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

który wskazał, że uchwała Rady Gminy z 2005 roku w sprawie pochówku została podjęta z naruszeniem  

przepisów prawa. Powodem naruszenia było uznanie tej uchwały za akt prawa miejscowego i jej 

opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Z tego też względu uchwała musi 

zostać uchylona. 

 

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

fizycznego i sportu zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami za, przy 5 obecnych. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr X/89/2019  w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej sprawiania pogrzebu przez Gminę Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się 

od głosowania. Radni Czesław Kudzia i Piotr Szewerda nie wzięli udziału w głosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr X/89/2019  w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej sprawiania pogrzebu przez Gminę Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 6. 

 

K. Musioł – odczytała projekt uchwały w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Bierawa. 

 

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

i sportu poinformowała, że komisja przegłosowała projekt omawianej uchwały 5 głosami za, przy  

5 obecnych. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr X/90/2019 w sprawie sposobu sprawiania 

pogrzebu przez Gminę Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących. Radni Czesław Kudzia i Piotr Szewerda nie wzięli udziału w głosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała  nr X/90/2019 w sprawie sposobu sprawiania 

pogrzebu przez Gminę Bierawa – została podjęta. 
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Ad. 7. 7. 

 

K. Musioł  - przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego 

Gminy Bierawa „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”. 

 

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

i sportu, poinformowała, że komisja uznała ten projekt za bardzo ciekawy i innowacyjny. Zaopiniowała 

go pozytywnie 5 głosami za, przy 5 obecnych. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem z czego wynika ten program? 

 

K. Musioł – poinformowała, że jest to program ministerialny, ogłoszony na ten rok. Program uzyska 

dofinansowanie z budżetu Wojewody w wysokości 80 %. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem ile osób z gminy Bierawa mogłoby zostać objęte tym 

programem i w jaki sposób została przekazana mieszkańcom informacja o tym programie? 

 

K. Musioł – poinformowała, że pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktowali się 

telefonicznie z wszystkimi osobami, które korzystają z zasiłków pielęgnacyjnych na niepełnosprawne 

dzieci. Jak na razie chęć skorzystania zgłosiły dwie rodziny. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy ilość 240 godzin została ustalona przez Kierownika 

GOPS w Bierawie, czy wynika z ramowego programu? 

 

K. Musioł – poinformowała, że koszt za usługę oraz ilość godzin została określona w programie 

ministerialnym.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr X/91/2019 w sprawie przyjęcia gminnego 

programu osłonowego Gminy Bierawa „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” - pod głosowanie 

radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. Radni Czesław Kudzia i Piotr Szewerda nie wzięli 

udziału w głosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr X/91/2019 w sprawie przyjęcia gminnego 

programu osłonowego Gminy Bierawa „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” - została podjęta. 
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Ad. 7. 8. 

 

K. Musioł – odczytała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych  

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach gminnego 

programu osłonowego Gminy Bierawa „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

 

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

i sportu, poinformowała, że komisja zaopiniowała omawiany projekt uchwały pozytywnie 5 głosami za, 

przy 5 obecnych. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem z czego wynikają zapisy zawarte w § 2 pkt. 3 i 4? 

 

K. Musioł – poinformowała, że zapisy te wynikają z programu ministerialnego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr  X/92/2019  sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

z wyłączeniem specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

świadczonych w ramach gminnego programu osłonowego Gminy Bierawa „Opieka wytchnieniowa” – 

edycja 2019 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu 

ich pobierania – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Radni Czesław Kudzia i Piotr Szewerda nie wzięli udziału 

w głosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr  X/92/2019  sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, świadczonych w ramach gminnego programu osłonowego Gminy Bierawa „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8.  Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny M. Matuszek  

- podziękował za wykonany remont chodnika przy drodze wojewódzkiej w Lubieszowie, co w sposób  

   znaczący przyczyniło się do poprawienia estetyki sołectwa, 

- zwrócił się o podjęcie działań związanych z wypełnieniem niecki i wykonanie w tym miejscu  

   parkingu. 

 

Radna V. Klimanek – zgłosiła wniosek o wystąpienie do PKP w sprawie zamontowania ekranów 

akustycznych na peronach dworca kolejowego w Dziergowicach. 
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Radny J. Morcinek – zgłosił wniosek o: 

- wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich o usunięcie ziemi zalegającej na poboczu drogi  

   wojewódzkiej nr 408, ponieważ woda po opadach nie ma gdzie spływać i rozlewa się do pół jezdni, 

- o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Kędzierzynie-Koźlu o wyczyszczenie  

   studzienek chłonnych na drodze powiatowej w Grabówce, szczególnie na zakręcie w kierunku  

   Korzonka (woda opadowa tworzy tam duże zastoisko), a także o usunięcie ziemi wzdłuż krawężnika  

   i jezdni. 

 

 

Ad. 9.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

Skarbnik Gminy – przypomniała, że do dnia 30 września br. można zgłaszać wnioski do budżetu na 

przyszły rok. 

 

Radny M. Permus  

 poruszył temat czyszczenia dróg gminnych. Przypomniał, że ta sprawa była już poruszana 

wcześniej. Zwrócono uwagę, że sprzątanie dróg i chodników  musi się odbywać siłami gminy. 

Nie ma innego wyjścia, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy chcą sprzątać przed własnymi 

posesjami. Najgorzej wyglądają chodniki przy budynkach gminnych, gdyż sprzątanie przy 

obiektach gminnych nie odbywa się w ogóle. Należy się tym tematem zająć bardziej radykalnie, 

ponieważ wizerunek wsi i całej gminy jest bardzo ważny, 

 przypomniał również sprawę remontu chodnika przy ulicy Nowej w Brzeźcach, który obiecano 

wykonać jeszcze w ubiegłym roku, a do tej pory nic w tym kierunku nie zostało zrobione. 

 

Sołtys B. Poplucz  

 po raz kolejny wystąpiła o utwardzenie drogi w Lubieszowie do posesji Sotel, ponieważ po 

każdorazowych większych opadach nie ma możliwości korzystania z tej drogi. Miało zostać tam 

wykonane odprowadzenie wody w kierunku lasu. Została zrobiona tylko studzienka chłonna, 

która nie spełnia swojej roli. Mieszkańcy mają problem z wyjazdem z posesji, a także  

z oddawaniem odpadów komunalnych, ponieważ Firma wywożąca odpady ma problem  

z dojechaniem do tej posesji. Worki z odpadami segregowanymi były wywożone na ulicę Leśną, 

co jednak budziło niezadowolenie mieszkańców. Dlatego trzeba tą sprawę w jakiś sposób 

rozwiązać, 

 wystąpiła o naprawę dużej dziury na drodze do cmentarza, 

 zwróciła się w sprawie odprowadzenia wody z budynku Przedszkola, ponieważ woda opadowa 

robi duże zastoisko przy samym wjeździe do przedszkola. Powinny zostać wykonane korytka 

odprowadzające wodę zarówno z przodu parkingu, ale i z tyłu przy placu zabaw, 

 zwróciła się z zapytaniem kto jest odpowiedzialny za czyszczenie rowów, kto wykonuje te prace 

i kto je nadzoruje? Rowy zostały wykoszone, ale niewyczyszczone, cała trawa została w rowach, 

co utrudnia odprowadzenie wody, 

 zwróciła się z zapytaniem czy jest możliwość zorganizowania zebrania ze Spółką Wodną w celu 

wyjaśnienia pewnych kwestii nurtujących mieszkańców dotyczących działalności tej Spółki? 

 zwróciła się o wystąpienie do Wód Polskich w sprawie naprawy uszkodzonych klap 

przeciwpowodziowych, 

 poruszyła temat zniszczonej wiaty przystankowej w Lubieszowie, zwracając się z zapytaniem  

w jaki sposób zostanie w końcu ta sprawa załatwiona? 
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Sołtys L. Nikel – wystąpiła o zwrócenie uwagi pracownikom firmy wywożącej odpady o należyte 

obchodzenie się z pojemnikami, ustawianie ich we właściwym miejscu (a nie na środku wjazdu do 

posesji) oraz o pozostawianie worków na śmieci w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie. 

  

Sołtys A. Heim – poinformowała o nieszczelnej klapie przeciwpowodziowej w Dziergowicach koło 

posesji Skrobek. Potwierdziła również informację dotyczącą niewłaściwego czyszczenia rowów 

melioracyjnych.  

 

Sołtys D. Staudt – w imieniu strażaków z jednostki OSP Brzeźce zwrócił się z zapytaniem czy zostanie 

zakupiony nowy bagażnik na samochód pożarniczy marki Ford, który jest im niezbędny do przewożenia 

węży pożarniczych? 

 

Wójt Gminy – ustosunkowując się do poruszonych wniosków i uwag, stwierdził, iż trudno się nie 

zgodzić z poruszonymi problemami, czy to z nie wyremontowanym chodnikiem w Brzeźcach, czy 

innymi kwestiami.  Niektóre sprawy, nie wymagające większych nakładów finansowych, np. ustawienie 

wiaty przystankowej w Lubieszowie, powinny zostać już wykonane. To, że ta sprawa nie została 

zrealizowana jest ewidentną winą Urzędu. Ale większość  spraw  sprowadza się do jednego, do braku 

pieniędzy. Nawet najtańsze rozwiązanie dotyczące przełożenia chodnika przy ulicy Nowej w Brzeźcach 

kosztuje ok. 10 tys. zł. Sytuacja finansowa samorządów jest zła. Na niektóre sprawy Gmina nie ma  

w ogóle wpływu. Jesteśmy bezsilni wobec  dróg wojewódzkich, czy wobec Wód Polskich. 

Gmina została pozbawiona odpisu na ochronę środowiska w kwocie 200 tys. zł na rzecz Wód Polskich.  

Do dnia dzisiejszego Państwo nie zagwarantowało pieniędzy na wynegocjowane 9 % podwyżki dla 

nauczycieli i zwiększony dodatek za wychowawstwo. Aby wypłacić nauczycielom te pieniądze Gmina 

potrzebuje  co najmniej 300 tys. zł. Wszystkie te działania są bardzo niepoważne, przekazywane są 

sprzeczne informacje, które powodują wiele obaw i niepewności. A Gmina musi te pieniądze 

nauczycielom wypłacić. Kolejna kwestia to zwiększone wydatki na straże pożarne spowodowane 

udziałem naszych jednostek  w dwóch wielkich pożarach, jakie wystąpiły na terenie Powiatu, tj. w 

Zakładach Azotowych i na terenie składowiska odpadów. Czy faktycznie tak to powinno się odbywać? 

Straże zawodowe nie powinny wysługiwać się ochotnikami. Strażacy ochotnicy powinni przede 

wszystkim chronić naszych mieszkańców. W tych pożarach uczestniczyły wszystkie nasze jednostki. 

Mają poniszczony sprzęt, między innymi z uwagi na brak dobrych zbiorników na wodę. Do końca 

września br. będą znane faktyczne koszty udziału naszych jednostek w tych akcjach, tj. zniszczonego 

sprzętu i związane z wypłatą ekwiwalentów dla strażaków. Będzie to kolejne duże obciążenie dla 

budżetu gminy.  

Podkreślił, iż można mówić o wielu sprawach. Ale sytuacja gmin wiejskich jest zła. Przyczyn jest wiele. 

Są coraz mniejsze wpływy do budżetu. W przyszłym roku zapowiedziano zwolnienie młodych ludzi  

z obowiązku płacenia podatku dochodowego do 26 roku życia. To również przełoży się na zaniżenie 

dochodów. Z powodu braku środków finansowych Gmina w roku bieżącym, mimo iż posiada gotowe 

projekty, nie wykonała żadnego zadania związanego z budową oświetlenia ulicznego. Przerwano 

remonty dróg gminnych, ponieważ zabrakło pieniędzy, a wizji na dołożenie nie ma. Sytuacja finansowa 

jest zła, ale nie z winy Gminy. Polityka państwa w stosunku do samorządów jest po prostu niekorzystna. 

 

Sołtys B. Poplucz – uważa, że mieszkańcy powinni wiedzieć jaka jest sytuacja Gminy i co jest tego 

przyczyną. Należy o tym mówić głośno. Wysyłać pisma, odwoływać się i nie pozwalać na to, żeby 

Gminom zabierano pieniądze i to na Wody Polskie, które nie utrzymują swoich urządzeń, nie 

przeprowadzają konserwacji klap przeciwpowodziowych i nie dbają o brzegi rzek. Nie można na to 

pozwalać.  
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Ad. 10. 

 

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

obrady dziesiątej sesji Rady Gminy w dniu 9 września 2019 r. o godz. 17:45. 

 

 

          Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik        Joachim Morcinek 

 

 

Załączniki: 

 

1) Lista obecności radnych; 

2) Uchwała w sprawie przyjęcia protokołu z dziewiątej sesji  z 7 sierpnia 2019 r. 

3) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego 

obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, 

Kotlarnia i Goszyce; 

4) uchwała nr X/86/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych 

„Bierawa” w gminie Bierawa; 

5) uchwała nr X/87/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok; 

6) uchwała nr X/88/2019 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla 

Gminy Bierawa; 

7) uchwała nr X/89/2019  w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej sprawiania pogrzebu przez 

Gminę Bierawa; 

8)  uchwała nr X/90/2019 w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Bierawa;  

9) uchwała nr X/91/2019 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego Gminy Bierawa 

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” 

10) uchwała nr X/92/2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w 

ramach gminnego programu osłonowego Gminy Bierawa „Opieka wytchnieniowa” – edycja 

2019 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu 

ich pobierania; 

11) listy obecności sołtysów. 


