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P R O T O K Ó Ł  nr  XXI / 2008

z Sesji  Rady Gminy Bierawa 
z dnia  11 marca  2008r.


Otwarcia obrad XXI Sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 11 marca 2008r.,  dokonała o godz. 15.15 Przewodnicząca Rady Gminy Renata Kubica.  Stwierdziła, na podstawie listy obecności, 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 Joachim Morcinek.
W posiedzeniu udział wzięli radni, sołtysi wsi - wg list obecności dołączonych do niniejszego protokołu, Wójt Gminy Ryszard Gołębowski, Zastępca Wójta Krzysztof Ficoń,  Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz,  specjalista ds. rolnictwa Michał Klimek, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Bierawie Marek Bobiński,  Radca Prawny Mirosław Semeniuk, Urbanista B. Zimoch, przedstawiciele Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A.:  Dyr. Urszula Wojkowska, inż. Tadeusz Pycia 
i Radca Prawny Marek Harz, a także mieszkańcy Brzeziec i przedstawiciel prasy lokalnej.
Przewodnicząca Rady  przywitała wszystkich zebranych, a następnie  przystąpiła do realizacji zaplanowanego porządku obrad.

ad. 2.

Dalszy porządek obrad Sesji został ustalony następująco:


2.	Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie ewentualnych wniosków 
o zmianę porządku obrad.
3.	Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia  21 lutego 2008r.
4.	Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Gminy informacji o działalności 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 z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007r.
8.   Podjęcie uchwał:
1)	w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2)	w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Bierawa do usunięcia naruszenia prawa.
3)	w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Dziergowicach na rzecz najemcy w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
4)	w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy, położonej w Korzonku.
5)	w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
6)	w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008r.
7)	w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych
8)	w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej opłaty targowej.
9)	w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej ustalenia cen i opłat za odbiór 
i składowanie odpadów komunalnych przez zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie.

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

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych z zapytaniem,  czy są wnioski w sprawie zmiany przedstawionego porządku obrad?

Wniosków, ani uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Rada Gminy będzie obradowała według przedstawionego porządku obrad.


Ad. 3.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że został wyłożony na sali obrad protokół z XX Sesji Rady Gminy Bierawa z dnia 21 lutego 2008r.  W celu jego przyjęcia, zgodnie z § 29 statutu Gminy, przeprowadziła głosowanie. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodnicząca Rady Gminy  poinformowała, że protokół nr XX/2008 został przez Radę Gminy przyjęty.


Ad. 4.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w okresie międzysesyjnym podejmowała  działania związane z:

1)	przygotowaniem Sesji Rady Gminy,
2)	pełnieniem dyżurów w Urzędzie Gminy w każdy poniedziałek w godz. od 14.00  - 16.00
3)	uczestnictwem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska.


Ad. 5.  Informację o pracach Komisji złożyli:

Radny A. Jaksiewicz – poinformował, że Komisja Rewizyjna spotkała się dwukrotnie w dniach 7 i 11 marca br. Przedmiotem posiedzenia były dwie sprawy. 
Jednym tematem było zajęcie stanowiska wobec pisma radnego Czesława Kudzia, które wpłynęło do Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie wypowiedzi Pana Rajnarda Stefanidesa na Sesji Rady Gminy. W wyniku dyskusji, Komisja działając na podstawie art. 64 Statutu Gminy, z całym szacunkiem do obu Panów, uznała, że nie jest właściwa do rozpatrzenia zarzutów, ani sporów obu Panów, którzy swoich praw mogą dochodzić wyłącznie na drodze postępowania karnego.

Drugim tematem było zajęcie stanowiska w sprawie pisma mieszkańców Brzeziec dotyczącego wezwania Rady Gminy do usunięcia naruszenia prawa. Stanowisko Komisji w tym temacie zostało przedstawione  w trakcie omawiania pkt. 8.2.

Radna Hrabowska – poinformowała, że Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego obradowała w dniu 10 marca br. wspólnie z Komisją ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony  Środowiska. 
Tematem posiedzenia było omówienie projektów uchwał: w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy, w sprawie opłaty targowej, dwóch projektów uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach dotyczących zbycia nieruchomości oraz w sprawie cen 
i opłat za odbiór odpadów komunalnych.
Stanowisko Komisji w tych sprawach zostało przedstawione w trakcie omawiania poszczególnych projektów uchwał.

Radny Maksymiak – poinformował, że Komisja ds. Oświaty w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy nie spotykała się. 


Ad. 6.

Wójt Gminy przedstawiając informację o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, poinformował, iż:

1)	w dniu 04 lutego br. spotkał się z projektantem tranzytu kanalizacji sanitarnej Ortowice – Korzonek – ZAK SA w sprawie przebiegu tego tranzytu po  terenach leśnych,

2)	w dniu 07 lutego br. odbyło się spotkanie w sprawie organizacji spływu  Odra rzeką integracji pod hasłem  „Jak Mieszko z Dąbrówką Unię budowali”,

3)	w dniu 09 lutego br. zakończono zebrania wiejskie oraz zebrania w jednostkach OSP,

4)	w dniu 19 lutego br. spotkał się z przedstawicielami Heidelberg Kruszywa w sprawie rozwoju Kopalni Kruszyw w Dziergowicach.

5)	w dniu 20 lutego br. spotkał się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kędzierzyn w Starej Kuźni 
w sprawie potwierdzenia uzgodnień przebiegu trasy tranzytu kanalizacyjnego przez tereny leśne Ortowice – Korzonek Wieś – Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” SA,

6)	w dniu 20 lutego br. odbyło się spotkanie z Prezesem Firmy CEMEX Polska, podczas którego przeprowadzono wizję lokalną przyszłej Kopalni w Bierawie,
\
7)	w dniu 21 lutego br. odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy,

8)	w dniu 25 lutego br.  spotkał się z sołtysami na temat podsumowania zebrań wiejskich oraz koordynacji Programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”. W ramach „Programu Odnowa wsi”  można się ubiegać o środki na realizację projektów w dwóch segmentach:
- imprezy ponadgminne - kwota ogólna  100 tys. zł
- świetlice internetowe   - kwota  ogólna  240 tys. zł. 

	w dniu 27 lutego br. brał udział w podsumowaniu roku rolniczego na terenie powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego zorganizowanego przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z udziałem  Wicewojewody Opolskiego, rolników i firm działających na rzecz rolnictwa. Odbyła się również wizyta Wicewojewody w Urzędzie Gminy.


10)	w dniu 28 lutego br. brał udział w spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym 
w Raciborzu na temat budowy zbiornika „Racibórz” – realizację zadania przewiduje się  
z udziałem  środków Banku Światowego do roku 20016. Na spotkaniu uzyskano również informację o zbiorniku Kotlarnia oraz możliwościach realizacyjnych Kanału Odra – Dunaj Polska – Czechy – Słowacja,

11)	w dniu 29 lutego br. uczestniczył w seminarium  na temat realizacji  ustawy 
o mniejszościach narodowych i etnicznych,

12)	w dniu 01 marca brał udział w rocznym spotkaniu Zarządu Gminnego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w Bierawie, jakie odbyło się 
w Starym Koźlu,

13)	w dniu 03 marca uczestniczył w spotkaniu w Wiceministrem Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim, m. in.  na temat projektów indykatywnych Funduszu Spójności. 
Poinformował, że na terenie Opolszczyzny nie funkcjonuje lista indykatywna, czyli zadań, które miały by szansę wejść do realizacji w formie bez konkursowej. Jeżeli chodzi 
o Fundusz Spójności Gminy mogą ubiegać się o środki tylko w formie konkursowej. Obowiązują określone warunki. Musi zostać wykonane co najmniej 40 % projektu technicznego. Jeżeli zostanie wykonany projekt kanalizacyjny dla Dziergowic, Solarni 
i Ortowic, to ten warunek zostanie spełniony i będzie można ubiegać się o te środki.  

19)	w dniu 04 marca br. brał udział w spotkaniu z przedstawicielami Powiatu i Miasta Kędzierzyn – Koźle na temat ścieżek rowerowych,

20)	w dniu 06 marca br. spotkał się z delegacją z niemieckiej Gminy Spaier wizytującą Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni,

21)	w dniu 07 marca br. brał udział w spotkaniu z Minister Rozwoju Regionalnego i Marszałkiem Województwa Opolskiego.

Poinformował również, że Wojewoda Opolski rozporządzeniem  z dnia 13 lutego 2008r.ustalił, aglomerację powyżej 15 RLM dla Gmin Bierawa, Cisek, Reńska Wieś i Kędzierzyn – Koźle. 

Dyskusji na temat sprawozdań nie podejmowano.


Ad. 7.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2007. – dołączono do protokołu jako załącznik nr 1.

Dyskusji na temat przedstawionego sprawozdania nie podejmowano.



Ad. 8.1.

Wójt Gminy poinformował, że z wnioskiem o przystąpienie do zmiany Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy dla obszarów planowanych pod przyszły zbiornik retencyjny  wód rzeki Bierawki,  wystąpił Zarząd Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A.  Według ustaleń z 1995r. dla tegoż terenu przewidziano wodno – leśny kierunek rekultywacji.  Zapis taki został powtórzony również w Studium Uwarunkowań uchwalonym w 2000r.  Zmiany Studium podjęło się Biuro Urbanistyczne AGROPROJEKT .

Następnie głos zabrała Pani Barbara Zimoch, reprezentująca Biuro Urbanistyczne AGROPROJEKT z Raciborza. Poinformowała, że zmiana Studium była przygotowywana w okresie od lipca 2007r.  Aktualnie, po przeprowadzeniu całej procedury formalno – prawnej przewidzianej 
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, materiał ten jest gotowy do przyjęcia w drodze uchwały. Proponowane zmiany zawarte w tym projekcie obejmują:
1.	obszar, który jest przewidywany jako obszar do zagospodarowania przez wody rzeki Bierawki na zbiornik przeciwpowodziowy,
2.	oraz tereny położone w rejonie granic administracyjnych gminy nie objęte dotąd ustaleniami Studium.

Skąd wynikła potrzeba wprowadzenia tej zmiany? Otóż skonkretyzowały się opracowania planistyczne dla budowy zbiornika. Okazało się, że obszar, który będzie najpierw podlegał eksploatacji piasku, a następnie ma być przeznaczony pod budowę zbiornika, ma być większy aniżeli obszar, który został ustalony w dotychczas obowiązującym Studium. W związku z takim ustaleniem obowiązującego Studium,  prowadzone prace planistyczne nad planem budowy zbiornika przeciwpowodziowego musiały zostać wstrzymane. Zaistniała konieczność dostosowania planu do zapisów Studium. Ponadto w ramach tego opracowania dokonano małych korekt.  
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Studium sporządza się 
w granicach całej gminy. Udało się ostatecznie wyjaśnić przebieg granicy gminy. Ostatecznie są małe korekty. Gmina w tym, opracowaniu planistycznym jest większa niż w poprzednim, ale różnice są nieznaczne.  Wszystkie zmiany w Studium zarówno  w części tekstowej, jak i graficznej zostały oznaczone kolorem niebieskim w stosunku do tekstu pierwotnego. 
Takie Studium pozwoli na realizację zamierzenia w zakresie budowy zbiornika, jak również pozwoli dalej prowadzić eksploatację przez Kopalnię Piasku „Kotlarnia”, ponieważ w ślad za przyjęciem Studium będzie można zakończyć działania związane z planem miejscowym. Jeżeli Rada Gminy przyjmie uchwałę w sprawie zmiany Studium, to już od jutra będzie można wystąpić do uzgodnienia projektu planu miejscowego do organów opiniujących. 

Inż. Pycia – w imieniu Kopalni, zwrócił się do radnych z prośbą o podjęcie na dzisiejszej Sesji proponowanej uchwały, która umożliwi Kopalni prowadzenie prac związanych z budową tego zbiornika.

Radna Hrabowska – w pkt. III.2.2.  wpisane zostało, że obecnie akwen w Dziergowicach  przeznaczony został na kąpielisko na względu na czystość wody. Czy ten zapis jest zgodny ze stanem faktycznym?

Pani Zimoch – w uchwale intencyjnej Rada Gminy określiła granice, obszary na których zmiany miały zostać wprowadzone. Tereny Dziergowic nie są objęte zmianą. Zapis ten jest powtórzeniem 
z pierwotnej wersji Studium. 

Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że radni wraz z projektem uchwały otrzymali te strony Studium, na których zostały wprowadzone zmiany. Zmiany zostały oznaczone kolorem zielonym. Oprócz tego każdy z radnych otrzymał całą treść Studium na płycie, można było sobie tą treść porównać. W Dziergowicach nie ma żadnej zmiany.

Pan Rydzewski – na terenie Brzeziec zostały jednak wprowadzone zmiany. Na poprzedniej mapie, którą  oglądano dwa miesiące temu, która była przedmiotem poprzedniego Studium, były tereny oznaczone różnymi symbolami. Teraz z mapy zniknęły te obszary np. 3M, zniknął też opis 
z legendy. Nie zostało to powtórzone. Gdyby dokonano porównania tej mapy z mapą poprzednią, to w przypadku Brzeziec na pewno będzie różnica. Radni mają mapki z poprzedniego Studium 
i mogą to sprawdzić. Na nowej mapie obszar Brzeziec jest oznaczony inaczej. Na udostępnionym mieszkańcom fragmencie mapy z obowiązującego Studium tereny są oznaczone symbolem 1 U, 
2 U, 3 M. W legendzie jest opisane co te symbole oznaczają. A na nowej mapie tego brakuje. Proszę o wyjaśnienie.

Pani Zimoch – zwróciła uwagę, że przedstawiona mapka dotyczy edycji z roku 2000. Nowe opracowanie było sporządzone na zbiorach rybnickich z roku 2006.  Trzeba będzie wyjaśnić, czy nie wygaszono jakiś edycji. Ale na pewno nie było żadnych zmian w przeznaczeniu terenów, utrzymano przeznaczenie pierwotne. W tym rejonie była tylko minimalna korekta granicy.  To co zostało zmienione jest oznaczone w kolorze niebieskim. 

Wójt Gminy – zakresem opracowania zmiany Studium był tylko obszar przyszłego zbiornika Kopalni Piasku „Kotlarnia”. Wszystkie inne zapisy są identyczne jak w poprzedniej wersji Studium. Nie ma żadnych zmian na terenie Brzeziec i Starego Koźla.

Pani Zimoch – wskazała  wprowadzone zmiany na mapie. Wyjaśniła, że pierwsze Studium sporządzane w roku 2000 było rysowane. Pierwsza zmiana tego Studium była wprowadzana 
w roku 2006. Obecnie dokonywana jest druga zmiana. Wskazała na obszary objęte zmianą w roku 2006, wówczas zbiornik obejmował mniejszy zakres. Bieżące opracowanie obejmuje zmiany wprowadzone w roku 2007 (oznaczone kolorem niebieskim).  Z uwagi na to, że dojdzie do uchwalenia tych zmian dopiero obecnie, w legendzie wprowadzony  zostanie jako rok zmiany – rok 2008.  Zmiana obejmuje teren zbiornika, który jest znacznie większy niż poprzednio oraz małe korekty w obrębie granic gminy. Nie było żadnych zmian dla obszaru Brzeziec. Brak jakichkolwiek oznaczeń, symboli może być jedynie wynikiem tego, że jakieś oznaczenia nie zostały wyświetlone. Dzisiejszym działaniem nie dotyka się tego elementu. Uchwała obejmuje tylko to co zostało oznaczone graficznie kolorem niebieskim. Nie można wykluczyć, że niektóre etykiety na mapie nie zostały wyświetlone, dlatego zostanie to wyjaśnione.

Pan Lembowicz – przedmiotem pierwszej zmiany Studium były obszary przyszłego zbiornika. 
Na podstawie Studium z roku 2000 został uchwalony plan miejscowy dla sołectwa Brzeźce. Wskazane tereny w sołectwie Brzeżce, w pierwszej zmianie Studium z 2006r. i w zmianie, która jest przedstawiona obecnie, nie były zmieniane, są w wersji pierwotnej. Nie dokonywano tam żadnych zmian. Być może nastąpił jakiś błąd.  Zostanie to wyjaśnione.

Pan Rydzewski – dla mieszkańców Brzeziec naniesienie pierwotnych oznaczeń na mapie jest szczególnie ważne. Nowa mapa w tym fragmencie  nie precyzuje dokładnie, że w tym rejonie jest właśnie takie przeznaczenie terenu, na jakie powołują się mieszkańcy. W przeciwnym razie trudno było by uzasadnić ewentualną skargę mieszkańców skierowaną do Sądu Administracyjnego.  Nowa mapa nie precyzuje już tak jednoznacznie różnic pomiędzy Studium a planem zagospodaro-wania przestrzennego, jak mapa pierwotna. Dlatego też na nowej mapie te oznaczenie powinny zostać wprowadzone.     

Wójt Gminy – mapa została zmieniona tylko w odniesieniu do obszaru, który jest przedmiotem dzisiejszej uchwały. Stare zapisy pozostają takie jakie były. Być może brakuje jakiś oznaczeń 
w Brzeźcach, ale przeznaczenie terenu jest identyczne.

Radny Jaksiewicz – precyzyjnie zostało powiedziane czego dotyczą zmiany. Było powiedziane, że tereny gminy powiększyły się, jak również  pomniejszyły się o pewne tereny. Czy ta zmiana Studium dotyczy również tego wygaszenia pewnych terenów, do których Gmina rościła pretensje 
o tereny inwestycyjne i również o ten kawałek Brzeziec? Czy również są te zmiany wprowadzone do Studium?

Pani Zimoch – została wskazana bieżąca granica gminy, taka którą dało się ustalić we współpracy z Urzędem Wojewódzkim, na co są dokumenty. Ustalenia obejmują tylko obszary w granicach gminy. W niektórych miejscach nastąpił przyrost obszaru, a w niektórych minimalny ubytek  
(w rejonie ulicy Braci Wolnych). Zmiana Studium została sporządzona w zgodzie z zakresem wskazanym w uchwale intencyjnej o przystąpieniu do wprowadzenia zmian Studium, czyli obejmuje tereny zbiornika oraz niektóre tereny w obszarze przygranicznym (korekta granic). W związku ze zgłoszoną uwagą, należałoby spojrzeć na to czy podczas rysowania mapy w 2006r., czyli tworzenia tego materiału, na bazie których dane obecnie były opracowywane, czy nie doszło do pominięcia jakiś symboli. Jeżeli doszło, to należałoby to uzupełnić.  Ponieważ również pierwsza zmiana Studium nie polegała na zmianie przyjętej polityki. Nowy materiał został sporządzony w oparciu 
o zbiory rybnickie, czyli zbiorze cyfrowym. Cyt. Nigdy nie widziałam rysunku pierwotnego. Moim zadaniem nie było kontrolowanie, czy tamto narysowanie nastąpiło dobrze”. Należy sprawdzić, czy pierwsza zmiana Studium (pierwsze przejście) było dobre. Formalnie do żadnych zmian nie powinno dojść. Nie było delegacji prawnej do dokonania takiej zmiany w postaci kolejnych uchwał Rady Gminy. Nie wykluczone, choć jest to mało prawdopodobne, że nie wyświetlono pewnych etykiet przy drukowaniu. Zostanie to sprawdzone. Jeżeli nie wyświetlono tych etykiet, a powinny one być, to one nadal obowiązują.

Radny Maksymiak – wzdłuż rzeki Bierawki wykreślono pas szerokości  600 metrów i wpisano, że na tych terenach zakazuje się wykonywania urządzeń wodnych oraz innych obiektów budowlanych. Czy oznacza to, że po podjęciu tej uchwały nie będzie można na tym obszarze  budować?

Pani Zimoch – to nie jest plan, to jest polityka. Dopiero plan miejscowy, który będzie obejmował ten teren będzie musiał uwzględniać ten zapis. Plan miejscowy wprowadzi taki zakaz. Taki zapis został wprowadzony na wniosek  instytucji opiniującej – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Nie ma w tym zakresie dowolnej swobody, podlega to dość szczegółowej kontroli.

Pan Rydzewski – zaapelował o uzupełnienie brakujących symboli na mapie dla fragmentu Brzeziec, gdyż jest to bardzo istotne dla mieszkańców.

Pani Zimoch oświadczyła, iż jest to wykonalne, musi zostać tylko udostępniona ma pierwotna.

Radny Jaksiewicz – do tego Studium załącznikiem nr 2 jest rysunek. Jeśli to jest załącznik, to powinien on być integralną częścią tej uchwały i powinien odzwierciedlać zapis w tekście. Czy może być tak, że w tekście jest inny zapis, a na mapie inny? Do nowej uchwały załącznikiem powinna być nowa mapa, czy stara?

Pani Zimoch – załącznikiem jest mapa z wyróżnionymi zmianami.

Przewodnicząca Rady  Gminy wyjaśniła, że obszary zmian zostały oznaczone na niebiesko. Mapa zostaje taka jak była w pierwszej wersji ze zmianami wprowadzonymi w 2006r. oraz zmianami, o których mowa była na dzisiejszej Sesji.

Wójt Gminy – przypomniał, że na podstawie uchwały nr IX/69/2007 z dnia 21 maja 2007 roku przystąpiono do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa”. Przedmiotem zmiany Studium są tereny położone w granicach sołectw Ortowice, Lubieszów i Dziergowice przeznaczone pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego oraz tereny położone w rejonie granic administracyjnych gminy nie objęte dotąd ustaleniami Studium.

Pan Rydzewski – słusznie radny zauważa, że jest to kolejna mapa, która ma wadę prawną. Jest to trzecia z kolei mapa, która nie zawiera dokładnych oznaczeń, które zawierała wersja pierwotna. Problem jest w czytelności tej mapy. Należałoby doprowadzić do tego, aby ta nowa mapa dokładnie odzwierciedlała w zakresach nie zmienianych treść mapy pierwszej. Jeżeli ta uchwała zostanie przyjęta w takiej wersji, to powstanie problem dostosowania. Jeżeli ma być tylko 1 załącznik planu, a poprzedni przestaje być załącznikiem, to dla mieszkańców Brzeziec będzie to problem.

Radny Jaksiewicz – jeżeli dzisiaj Studium w wersji jednolitej zawiera 127 stron i przybywa do niego 5 kolejnych stron, to następuje zmiana. Obowiązująca jest już nowa uchwała, stara przestaje obowiązywać. Jeżeli do poprzedniego Studium załącznikiem  jest jakaś mapa, to po wprowadzeniu zmian w określonym obszarze, dołączamy do tej zmienionej uchwały, która będzie w całości obejmowała Studium, nowy załącznik. Nie ma trzech załączników (z 2000, 2006 i 2008r.), tylko jedna mapa jest integralną częścią uchwały. Czy ta mapa w tej chwili jest rozbieżna z tekstem, który mamy uchwalić, czy nie?

Wójt Gminy – nie jest rozbieżna, być może tylko symbolami.

Radny Jaksiewicz – jeżeli dzisiaj jest taka mapa, a jutro będzie inna, to jest rozbieżna. Należy uniknąć jakiś nieporozumień i zarzutów, że Rada uchwali uchwałę ze złym załącznikiem. Żeby za jakiś czas nie okazało się, że trzeba będzie tą uchwałę zmienić z tego względu, że jest błąd, że poprzednia Firma źle sporządziła mapa, a obowiązująca mapa jako załącznik musi być zgodna 
z tekstem. Albo się to musi pokrywać, albo nie musi. Czy mapa jest tylko rzeczą poglądową?  Proszę o sprecyzowanie, czy jest to integralna część do tego Studium i samej uchwały, czy mapa jest tylko częścią poglądową i można sobie graficznie coś zmieniać?

Radny Matuszek – tematem tej uchwały miało być przyjęcie zmian do Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego dla terenów zbiornika. Zdaję sobie sprawę z tego, że przy okazji wynikają różne tematy, które są związane np. z mapą. Ale my mamy intencję taką, żeby rozpocząć kolejny etap działań dotyczących zbiornika. Zależy nam na tym, żeby ten zbiornik powstał. Być może są jakieś błędy na mapie, ale może się okazać, że żadnych błędów nie będzie. Należałoby to zweryfikować. Skoro została zwrócona uwaga na szczegóły, to te szczegóły zostaną poprawione na konkretnej mapie. Cyt. „Sądzę, że protokół dzisiejszy będzie to uwzględniać 
i pewne rzeczy zostaną skorygowane już właśnie na mapie. Proponowałbym nie rozwodzić się tutaj w tej chwili nad kolejnymi  rzeczami związanymi z projektami mapy i przyjąć tą uchwałę”, aby sprawę posunąć do przodu. Uwzględnić te uwagi, które zostały przyjęte już w poprawkach tej mapy. Dobrze było by sprawdzić te uwagi i na dzisiejszej Sesji załatwić ten temat. 
Cyt. „Proponowałbym żeby zakończyć dyskusję , bo nic nowego nie wnosi do tematu zbiornika, a to jest w tej chwili najważniejsze. Proponowałbym podjąć głosowanie”, a  podane uwagi uwzględnić na mapie, gdyż również jest to sprawa bardzo ważna. 

Wójt Gminy – w ramach autopoprawki na mapie zostaną wprowadzone przez Urbanistę symbole odpowiadające oznaczeniom na mapie pierwotnej z roku 2000. Nie ma to jednak wpływu  na treść dzisiejszej uchwały, która dotyczy zmian w obszarze zbiornika oraz korekty granicy gminy.

Pan Rydzewski – jeżeli Studium przyjmowane jest już według nowych przepisów z 2003r., to projekt Studium powinien zostać wyłożony do publicznego wglądu. Czy nastąpiło takie wyłożenie?

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wyjaśniała tą sprawę i projekt Studium był wyłożony do publicznego wglądu w miesiącu lutym. Była możliwość zapoznania się z tematem 
i uzyskania wyjaśnień. Według uzyskanej informacji brak było zainteresowania tym tematem.

Pan Woźny – czy po prostu nie można na mapie namalować brakujących symboli, aby nie przedłużać całej procedury? Przecież to, o czym jest mowa nie ma w ogóle wpływu na treść uchwały.

Pani Zimoch – przedmiotem uchwały jest zmiana obowiązującego Studium. W drodze uchwały Rada Gminy ma zgodzić się na konkretną zmianę, która jest oznaczona w grafice i w tekście. 
W ciągu 7 dni po uchwaleniu, uchwałę trzeba będzie przesłać do Wojewody do sprawdzenia zgodności z prawem. Jeżeli Gmina udostępni pierwotny rysunek Studium i zleci przeprowadzenie kontroli tych map, to te czynności w przeciągu 5-6 dni zostaną przeprowadzone. Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu, czy materiał źródłowy (wyjściowy) przekazany do sporządzenia zmiany Studium jest zgodny z materiałem pierwotnym. Jeżeli zostałyby dostrzeżone różnice, to będą mogły zostać wprowadzone, tak aby rysunek jednolity odpowiadał chronologicznie narastającym zmianom. Nie będzie to autopoprawka, ale poprawka. Nie można tych symboli uzupełnić bez przeprowadzenia kontroli, gdyż musi to być sprawdzone w całym obszarze. I wtedy materiałem wysłanym do Wojewody w celu sprawdzenia zgodności z prawem była by ta zmiana podlegająca dzisiaj uchwaleniu na tle sprawdzonym, pierwotnym.  Być może nastąpił jakiś błąd ludzki podczas przenoszenia rysunku ręcznego do komputera. Musi zostać to dokładnie sprawdzone, musi być kontrola z pierwowzorem. Rada Gminy może podjąć uchwałę o zmianie. Natomiast materiał graficzny, rysunek jednolity do którego są wątpliwości będzie przedmiotem kontroli.

Radna Hrabowska – w jaki sposób radni otrzymają informację, że ten materiał został sprawdzony? I o tym jaki będzie wynik kontroli?

Pani Zimoch – kontrolę może przeprowadzić Gmina, tego nie musi robić Firma. Może to być wewnętrzne działanie gminy.

Radna Hrabowska – cyt. „będę głosowała za przyjęciem, ale z pewnym „ale”. Jak zostanie przekazana informacja, że ten materiał został sprawdzony?

Wójt Gminy – każdy będzie miał możliwość uzyskania informacji o wynikach takowej kontroli 
i stwierdzić naocznie, czy zapisy funkcjonujące w Studium znajdują się na mapie, czy nie. Wszystkie symbole mają swoje znaczenie. Tereny o symbolach np. 3M, 4M, 6 M, są to tereny dla których pożądaną funkcją jest mieszkalnictwo jednorodzinne. 
Tereny o symbolu  np. UT5, są to tereny dla których pożądaną funkcją jest funkcja turystyczno – sportowa, rekreacyjna, wypoczynkowa. Symbol 1U, 2U, oznacza tereny, które ze względu na położenie przy drodze wojewódzkiej są predysponowane do lokalizacji obiektów rzemieślniczych nie powodujących skażenia środowiska.

Pan Lembowicz – zainteresowanym zostaną udostępnione dwie mapy z roku 2000 i 2008. Będzie można porównać, czy to co było na mapie z roku 2000 jest przeniesione na mapę z roku 2008.

Pan Rydzewski – czy te prace zostaną przez Gminę zlecone?

Wójt Gminy – oświadczył, że kontrola map zostanie przez Urząd Gminy zlecona. Następnie odczytał projekt uchwały nr XXI/ 123/08 o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa. 

W następnej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.
Przewodnicząca Rady ogłosiła, że uchwała nr XXI/123/08 została przyjęta jednogłośnie.

Inż. Pycia w imieniu Zarządu Kopalni Piasku „Kotlarnia” SA podziękował za podjęcie tej uchwały 
i prosił żeby prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego trwały stosunkowo krótko, aby umożliwić budowę tego zbiornika w jak najszybszym czasie.

U. Wojkowska – poinformowała, że zbiornik znajdował się na liście indykatywnej i po weryfikacji nie został zakwalifikowany. Uzasadnienie Ministerstwa było takie, że na liście indykatywnej znajdują się o sto procent większe wielkości niż Fundusz Spójności przewiduje na zainwestowania. Rzeczywiście tylko połowa tych projektów będzie mogła być zrealizowana. Dlatego też jest bardzo gorący apel do władz gminy, do Pana Wójta o zrozumienie i prowadzenie tych działań sprawnie, nie blokowanie. Kopalnia nie będzie beneficjentem tych środków, tylko inwestor - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Ta droga do przekazania tego pola jest jeszcze daleka. Bardzo istotny jest czas, aby po podjęciu tej uchwały nastąpiło szybkie przekazywanie dokumentów i skrócenie wszelkich koniecznych terminów. Grunt musi zostać przekazany inwestorowi, aby mógł wystąpić 
o te środki, bo chętnych jest dużo więcej.

Wójt Gminy – zapewnił, że Gmina będzie działać sprawnie i postępować zgodnie z terminami ustawowymi.


Ad. 8.2. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr XXI/124/08 w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Bierawa do usunięcia naruszenia prawa.

Radny Jaksiewicz – poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 7 i 11 marca rozpatrywała temat dotyczący wezwania Rady Gminy przez mieszkańców Brzeziec do usunięcia naruszenia prawa. Głównym zarzutem mieszkańców była kwestia spójności planu ze Studium. 
W piśmie podniesiono, że Rada Gminy nie posiadając do tego kompetencji, w § 14 uchwały potwierdziła, że ustalenia niniejszego planu są zgodne z generalnymi zasadami zagospodaro-wania terenu zapisanymi w Studium, a według obowiązującego prawa badanie spójności było 
w kompetencji Wójta. Wnioskodawcy domagali się również powołania rzeczoznawcy.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 11 marca br. sprawdziła, że w dokumentach planistycznych znajduje się oświadczenie Wójta o spójności planu z generalnymi zasadami zagospodarowania zapisanymi w Studium. Komisji przedstawiono kopie kompletu dokumentów planistycznych, w których znajdował się jako załącznik 5/1 oświadczenie Wójta w sprawie spójności rozwiązań planu z generalnymi zasadami zapisanymi w Studium. 
Oryginał dokumentu znajduje się w Referacie Inwestycji. 
Wobec powyższego Komisja odrzuciła zarzut, że takiego oświadczenia nie ma i że takowego poświadczenia dokonał organ nie uprawniony. Komisja wypowiedziała się również za brakiem potrzeby powoływania w tej sprawie rzeczoznawcy. 
Za przyjęciem takiego stanowiska w głosowaniu opowiedziało się 4 radnych, nikt nie był przeciw, na 4 obecnych na posiedzeniu.

Pan Rydzewski – przedmiotem problemów mieszkańców Brzeziec jest kurnik. Gdyby producent stosował jakieś substancje odorowe, to na pewno takich problemów by nie było. Skoro technicznie jest możliwość prowadzenia takiej produkcji, która nikomu by nie przeszkadzała, to należałoby tak postąpić.  Ale niestety nikt tego nie robi.  W latach poprzednich, po kontroli kurników u poprzednich właścicieli, Gmina wydawała zalecenia o stosowaniu specjalnych środków. Wtedy władza mogła prawdopodobnie narzucić taki obowiązek. Dzisiaj przepisy są bardziej liberalne dla producentów. Dopóki się nie wskaże naruszenia przepisów prawa, dopóty Gmina tego nakazu nie może narzucić. Te wszystkie działania mieszkańców są efektem poszukiwania jakiegoś rozwiązania, które było by skutecznym rozwiązaniem tego zagadnienia. Gdyby dzisiaj ten producent miał nakazane stosowanie określonych środków i ograniczał by emisję, być może tego problemu by nie było. 
W skutek poszukiwania jakiegoś rozwiązania znaleziono sytuację, która umożliwia właśnie zakwestionowanie tego oświadczenia Wójta. Cyt. „Myśmy nie mówili, że tego oświadczenia nie ma. Myśmy mówili coś innego, a mianowicie, że to oświadczenie jest w sprzeczności ze stanem faktycznym”.  Będzie można to sprawdzić po zweryfikowaniu mapy do Studium. W Studium Uwarunkowań, które jest podstawą do tworzenia planów miejscowych, ten obszar który kwestionują mieszkańcy, został oznaczony jako obszar mieszkalny.  A w planie zagospodarowania przestrzennego pojawia się wycięty z tego fragmentu rejon produkcji zwierzęcej. Cyt. „Ja przyznam się, że wykonałem więcej niż Komisja”. Udałem się do rzeczoznawców od planowania przestrzennego, którzy wykonują takie opinie m.in. dla Kędzierzyna – Koźla, po to żeby mieć pewność i nie być posądzony o jakieś pomówienia. Zgodnie z obowiązującą procedurą, mieszkańcy aby zaskarżyć uchwałę do Sądu Administracyjnego, musieli wezwać Radę Gminy do usunięcia naruszenia prawa. W przeciwnym razie wniosek został by odrzucony.
Przykrym jest jednak to, że Rada zamierza odrzucić to wezwanie. Przecież wezwanie do usunięcia nie musi być bezskuteczne. Jedną stroną w tej sprawie są mieszkańcy. A drugą stroną w tym sporze jest poprzedni Zarząd, który złożył takie oświadczenie. Znawcy tematu, po obejrzeniu tych mapek, mieli inne zdanie, że ta spójność chociaż rzeczywiście była traktowana  nieco inaczej, to 
w tym przypadku na pewno nie zachodzi. Patrząc na to oświadczenie Wójta, powiedzieli, że jest szansa wygrania tej sprawy. Cyt. „Stąd zwracamy się do radnych o powtórne zastanowienie”. Może warto na miesiąc odroczyć i powołać rzeczoznawców  w tej sprawie. Nie procedura jest kwestionowana, nie działalność Rady, ale oświadczenie Wójta. Rada Gminy, po otrzymaniu oświadczenia Wójta, według przepisów starej ustawy nie miała nic do powiedzenia. Według nowych przepisów sprawa będzie wyglądała już inaczej. Decyzję o zgodności planu ze Studium będzie podejmowała już Rada Gminy w odrębnej uchwale. Zwrócił uwagę, że pismo mieszkańców Brzeziec z 20 grudnia 2007r.  zawierało dwie części. W drugiej części złożono propozycję  podjęcia dodatkowej uchwały i mieszkańcy proszą o zajęcie się drugą sprawą.  Nie jest więc tylko kwestią sprawa zamierzchła, ale doprowadzenie do stanu zgodnego ze Studium. Niedawno Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego dla Brzeziec po to, żeby skutecznie sprzedać teren byłego przedszkola. Tak jak plan jest przedmiotem głosowania, tak też po raz pierwszy Rada będzie głosować na temat  zgodności planu ze Studium.
Cyt. "Ciekawe czy wtedy podzielicie nasz pogląd, że ten plan jest w tym zakresie kurnika zgodny ze Studium?". Niezależnie od dzisiejszego głosowania, mieszkańcy zwracają się do Przewodniczącej Rady o rozpatrzenie tego drugiego wniosku o zmianę planu i podjęcie uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany tegoż kwestionowanego terenu na funkcję mieszkalną. Wówczas Pani Jasiulek będzie mogła dalej produkować, ale nie będzie mogła się rozbudowywać. 
I te funkcje w perspektywie osiągną funkcję mieszkalną.

Radca Prawny - zauważył, iż Pan Rydzewski w swoim wystąpieniu jak gdyby potwierdził kierunki myślenia gminy i uzasadnienia, które rzeczywiście jest zgodne z ówcześnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprawa, mając na myśli interes mieszkańców w zakresie jaki postulują, mogła by być inaczej  rozstrzygnięta, gdyby nie przepisy nowej ustawy, która w sposób jednoznaczny określa, iż warunkiem musi być zgodność ze Studium. Ustawa z 7 lipca 1994r. takiego sformułowania w całej swej treści nie posiadała. Trudno zakładać takich podstaw w wykładni gramatycznej. Nie da się również wywieść z tych dwóch ustaw (starej i nowej), że ustawodawca wprowadzając takie rozwiązanie w nowej ustawie, niejako interpretował starą. Absolutnie nie. Ustalił nowy stan prawny i wprowadził nowe pojęcia. Są już rozstrzygnięcia nadzorcze wydane na tle nowego stanu prawnego. Np. w rozstrzygnięciu Wojewody Lubelskiego z 01.09.2006r.  próbowano przyjąć definicję pojęcia zgodności ze spójnością. Wypowiedziano się w ten sposób, że z przyjętego w powszechnym rozumieniu znaczenia  pojęcia zgodności danego aktu z innym wynika, że jest to stopień znacznie silniejszy czy spójność, czy też niesprzeczność.  I na tym polega cały spór.  Gmina ma słusznie, na dzień rozstrzygnięcia, czyli obowiązywania starej ustawy, pogląd taki, iż ten plan zagospodarowania przestrzennego był spójny z owym Studium, które Wójt w ten sposób zaopiniował.  Mieszkańcy mają teraz otwartą drogę do złożenia skargi na uchwałę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  Sąd będzie badał, ale nie prawne podstawy, tylko merytoryczne podstawy tego, czy mamy do czynienia ze spójnością wówczas, gdy ta uchwała była podejmowana, czy nie. Gmina stoi na stanowisku, że taka spójność istniała. Od czasu wejścia 
w życie nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stan jest jednoznaczny. Nie ma już żadnej dowolności interpretacyjnej. 

Pani Zimoch - wyjaśniła, że dokumentem, który winien być dołączony do badania tego postępowania, czy jest spójność, czy jej nie ma, powinien być dokument, który obowiązywał w roku 2003, czyli nie obecna edycja Studium, ale pierwotna z 2000r.  Dzisiejszy wychwycony błąd 
w oznaczeniach, nie powinien zakłócać tamtego postępowania. Po podjęciu uchwały o odrzuceniu wezwania do usunięcia naruszenia, mieszkańcy mają otwartą drogę do Sądu Administracyjnego. Jednakże samo to postępowanie jest obarczone wielkim ryzykiem. Jest to dość trudna do udowodnienia sprawa. Znacznie prostszym rozwiązaniem i to na poziomie Gminy byłoby przekonanie Rady do podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego problemowy obszar. Taki plan musiał by już być zgodny ze Studium. Opracowanie takiego planu wymusza tę zgodność. Ponadto ustaleniem planu objęto by tymczasowy sposób użytkowania terenu. Plan mógł by przewidywać wprowadzenie zakazów. Wszystkie obowiązujące w tej chwili zaostrzone przepisy z ochrony środowiska powinny mieć odzwierciedlenie w zapisach tego planu. Być może w ten sposób szybciej, niż drogą sądową rozwiązano by ten lokalny problem. Nie należałoby tego nazywać zmianą planu, ale planem miejscowym np. dla danej ulicy. Jest to wszystko w kompetencji gminy. Mieszkańcy mogą taki wniosek złożyć do Gminy i przekonać radnych o tym, że ma to sens. 

Pan Rydzewski - zwrócił uwagę, iż w piśmie z 20 grudnia 2007r. wszyscy radni otrzymali  wniosek o zmianę planu, o którym tutaj była mowa. 

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję, a następnie poddała pod głosowanie odczytany projekt uchwały nr XXI/124/08 w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Bierawa do usunięcia naruszenia prawa. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Jeden radny był przeciwny, głosów wstrzymujących nie było. Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała nr XXI/ 124/08 została przez Radę Gminy podjęta.



ad. 8.3.
Specjalista d/s rolnictwa Michał Klimek przedstawił radnym projekt uchwały nr XXI/125/08 
w sprawie  wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Dziergowicach, na rzecz najemcy w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wyjaśnił, że w pierwotnej uchwale  błędnie wskazano  działkę przyległą nr 1493/4. 
radny Jaksiewicz - gdzie znajduje się działka 1493/4, którą Rada Gminy przeznaczyła do sprzedaży? 
Pan Klimek wyjaśnił, że nie ma działki 1493/4. Przedmiotem sprzedaży miała być działka 1493/1, która przylega do działki 1492/2. Błąd wystąpił przy pomiarach geodezyjnych. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, na 13 obecnych  na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła, że uchwała nr XXI/125/08 została przez Radę Gminy podjęta.

ad. 8.3.
Specjalista d/s rolnictwa Michał Klimek przedstawił radnym projekt uchwały nr XXI/126/08 
w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy, położonej w Korzonku. 
Wyjaśnił, że w § 1 cyt. uchwały,  wyrażono zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego  o pow. 28,00 m2 wraz z przynależną piwnicą  o pow. 13,30 m2, położonego w Korzonku przy ul. Nowej 6/2,  na działce nr 160/13,  o pow.  0,1094 ha,  zapisanej w Księdze Wieczystej  nr 52 912 wraz z oddaniem 
w użytkowanie wieczyste ułamkowej  części gruntu i nieruchomości wspólnej, na którym usytuowany jest budynek z tym lokalem przy udziale wynoszącym  93/ 1 000. Uchwała przewidywała oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, a powinna być sprzedaż na własność. 
Błąd został popełniony w operacie szacunkowym tej nieruchomości, gdzie zostało przywołane wieczyste użytkowanie. Sprawa wynikła dopiero przy kontroli Księgi Wieczystej, z której sprzedano już dwa lokale wraz z gruntem na własność. Nie można dopuszczać dwóch form sprzedaży z tej samej Księgi Wieczystej, raz na własność, a drugim razem w wieczyste użytkowanie. Dlatego musi to zostać poprawione.
Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 
nr XXI/126/08 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej .wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy, położonej w Korzonku. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

ad. 8.4.
Pani Skarbnik przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXI/ 127/08 w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy na 2008r.
Radny Matuszek poinformował, że Komisja Budżetowa na wczorajszym posiedzeniu wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik na temat proponowanych zmian w budżecie. Przedstawione zmiany 
w zasadzie nie wprowadzają większych zmian w budżecie. Komisja 5 głosami "za" wypowiedziała się za przyjęciem tej uchwały.
radna Foltys - na jakie cele idą pieniądze przeznaczone w budżecie  dla Stowarzyszeń Mniejszo-ściowych?
Wójt Gminy - każde Stowarzyszenie prowadzące działalność non profit, może strać się o dotację 
z budżetu gminy na realizację zadania publicznego. Środki z budżetu gminy przeznaczono m.in. na prowadzenie  świetlicy mniejszościowej w Lubieszowie oraz inne zadania statutowe TSKN.
radna Foltys - czy TSKN z Solarni też może korzystać z tych pieniędzy?
Wójt Gminy - o środki z budżetu gminy może wystąpić jedynie organ statutowy stowarzyszenia. Umowa o dotację jest zawarta z Zarządem Wojewódzkim TSKN na Śląsku Opolskim. Koła terenowe nie mają osobowości prawnej i nie mogą starać się takie środki.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXI/ 127/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy pod głosowanie radnych. Uchwała została przyjęta 14 głosami "za" przy udziale w głosowaniu 14 radnych.

ad. 8.5.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła plan pracy Komisji na 2008r. oraz projekt uchwały nr XXI/128/08 w sprawie przyjęcia tego planu. 
Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały pod głosowaniem radnych. Uchwała została przyjęta 13 głosami "za" przy udziale w głosowaniu 13 radnych.

ad. 8.6. 
Zastępca Wójta K. Ficoń poinformował, że ustawowym obowiązkiem Gminy jest powołanie Gminnej Komisji d/s Przeciwdziałania  Alkoholizmowi oraz coroczne uchwalanie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  W skład Gminnej Komisji wchodzi 8 osób. W ubiegłym roku Komisja spotkała się na 11 posiedzeniach. W sprawozdaniu m.in. przekazano informację o ustawowych obowiązkach Komisji. Do najważniejszych spraw, które realizowano w roku ubiegłym i będą funkcjonowały w roku bieżącym należą:
1) działalność Punktu Konsultacyjnego - w każdą środę  w godz. od 14 - 16. Można tam otrzymać poradę prawnika, psychologa, pracownika pomocy społecznej, a w razie potrzeby także policjanta,
2) działalność trzech świetlic środowiskowych na Korzonku, w Brzeźcach i Kotlarni. 
W posiedzeniach Komisji bierze udział również Pani psycholog, aby na bieżąco zasięgać informacji na temat osób przesłuchiwanych przez Komisję. Od 2008r. środki Gminnej Komisji przeznaczono m.in. funkcjonowanie sal gimnastycznych. W każdej szkole wyznaczono jeden dzień, w którym odbywają się zajęcia popołudniowe w salach gimnastycznych.  Jest to tzw. "dzień otwartych drzwi" dla młodzieży i innych chętnych mieszkańców. Sale gimnastyczne będą funkcjonowały w okresie jesienno-zimowym oraz w okresie wiosennym. Opiekunami sal są nauczyciele wychowania fizycznego. Od tego roku Komisja zmieniła także zasady podziału środków na "Zielone Szkoły". Dotychczas fundusze na ten cel  były przyznawane według liczby uczniów w danej szkole . Obecnie pieniądze będą przyznawane dla uczniów, którzy wyjeżdżają na Zieloną Szkołę.  Jeżeli chodzi o Program to jego treść w zasadzie nie uległa większym zmianom. Została np. wykreślona kwestia finansowania służb policyjnych, gdyż nie było to zgodne z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości. 
M. Piątek - poinformował, że jest instruktorem programu profilaktycznego "ELEMENTARZ II". Posiada odpowiedni certyfikat i prowadzi zajęcia dla realizatorów programu. Nauczyciele realizują taki program w klasach VI Szkoły Podstawowej. Odbywa się 8 spotkań dla młodzieży, a także dla rodziców. Profilaktyka wiąże się z przekazywaniem wiedzy, ma przeciwdziałać patologiom. Ale  nauczyciele nie mogą odpowiadać za działania młodzieży.
Sołtys Z. Sitko - zostało powiedziane, że jest to Komisja d/s przeciwdziałania alkoholizmowi. Ale kto jest członkiem takiej Komisji? Komisja nie kontaktuje się z sołtysami. Nie ma żadnego kontaktu tych osób np. z Radą Sołecką.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że pełnomocnikiem jest pani Klaudia Janas, a członkami Komisji: Krzysztof Ficoń, Karina Musioł, Helmut Fliegel, Adam Kubicki, Józef Kucharczyk, Rajnold Kusz, Artur Streissel i Norbert Suffner.
Wójt Gminy - pełnomocnik jest pracownikiem Urzędu bezpośrednio załatwiającym takie sprawy. Komisja ma swoje spotkania raz w miesiącu i rozpatruje sprawy, które wpływają bezpośrednio od rodzin na piśmie, albo z innych źródeł np. od Policji. Każdy, kto ma określone problemy może zgłosić się do Ośrodka Wsparcia, który działa w każdą środę. Można tam zasięgnąć opinii prawnika, psychologa, policjanta. Niekiedy zdarza się tak, że można coś wyprzedzić informując 
o jakimś zdarzeniu, czy problemie. Zawsze można się spotkać z nienajlepszym przyjęciem, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest przyjmowanie zgłoszeń od rodzin, albo poprzez Policję. Komisja wzywa trzykrotnie, przeprowadza rozmowy. Jeżeli dana osoba nie podejmie się leczenia, sprawa jest kierowana do Sądu. 
Sołtys B. Poplucz - w skład Komisji wchodzą niektóre osoby, które z wioską nie mają nic do czynienia. Do Komisji powinny należeć albo członkowie rady sołeckiej, albo radni, albo sołtysi. 
Mało kto wie, że w gminie działa Punkt  Konsultacyjny, czy Ośrodek Wsparcia, gdzie można się zwrócić i uzyskać jakąś pomoc w tym zakresie. Mieszkańcy najczęściej w sprawach nadużywania alkoholu, czy picia w miejscach niedozwolonych, kontaktują się z sołtysem. Nie zwracają się do Komisji. Sołtysi nie są informowani o spotkaniach  Komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi. 
Cyt. "Dlatego uważam, że tam powinny być osoby, które są związane z działalnością sołectwa, a nie osoby, które wyłączyły się z życia wsi". 
Pan Ficoń - wyjaśnił, że członkiem Komisji mogą być tylko osoby przeszkolone. Komisję powołuje Wójt w drodze zarządzenia. Informacje o działalności Punktu Konsultacyjnego są zamieszczane np. w Głosie Bierawy. Sołtysi też mają te informacje i mogą je przekazywać osobom, które się do nich zgłaszają. Nie do końca można weryfikować członków Komisji z tym, czy są związani 
z sołectwem, czy też nie. Komisja często rozpatruje bardzo trudne sprawy, dlatego wymagane jest odpowiednie przeszkolenie. Osoby wzywane przez Komisję często mają trudności 
w przedstawieniu swojego problemu. Dlatego nie można zapraszać sołtysów na takie posiedzenia, bo zatraci się sens funkcjonowania tej Komisji. Są to sprawy bardzo delikatne. Bardzo dobrze działają świetlice środowiskowe. Zadaniem Komisji jest również opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W jakiś sposób praca tej Komisji jest na pewno widoczna. 
Sołtys Sitko - zgłaszając jakiś problem do Komisji, trzeba się pod tym podpisać, informuje się 
o tym na posiedzeniu Komisji. Często spotyka się z zarzutami i uwagami. Dlatego nie powinno się podawać nazwisk osób zgłaszających. Jeżeli problem został zgłoszony, to obowiązkiem Komisji było sprawdzenie tej informacji.
Pan Ficoń - Komisja stara się zachować anonimowość. Najlepszym rozwiązaniem jest, gdy zgłoszenia są dokonywane przez Policję, czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Radna Foltys - informacja o działalności Komisji, czy Ośrodka Wsparcia była przekazywana na zebraniach wiejskich, na zebraniach strażackich.  Nie jest prawdą, że ludzie o tym nie wiedzą. Ludzie wiedzą, ale się boją, albo się tego wstydzą.
Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały nr XXI/ 129/08 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych na 2008r. 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie w tej sprawie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła, że przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Obrady przejął Wiceprzewodniczący Rady Czesław Kudzia
ad. 8.8.
Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały nr XXI/ 130/08 w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale dotyczącej opłaty targowej.
Radny Matuszek – poinformował, że Komisja ds. Budżetu obradowała nad tym projektem uchwały 
i wypowiedziała się za przyjęciem prowizji za inkaso opłaty wys. 25 %. Ponadto Komisja dyskutowała na temat utworzenia placu targowego w Dziergowicach, np. na parkingu koło Domu Kultury. 
Sołtys Sitko – w Kotlarni co czwartek, czy piątek prowadzony jest handel na placu w pobliżu Kościoła, a nikt nie został upoważniony do pobierania opłat z tym związanych.
Wójt Gminy – poinformował o zamiarze przeniesienia placu handlowego w Bierawie na plac przy ulicy O. Steiera za cukiernią ze względu na bezpieczeństwo. Obecnie handel prowadzony jest na parkingu na przeciwko Domu Kultury. Samochody stają na drodze powiatowej,  w obrębie skrzyżowania, co utrudnia ruch i widoczność. Gmina dysponuje placem za cukiernią, część można utwardzić i wykonać tam targowisko. Na części tej działki będzie można wykonać plac zabaw.  Rada Sołecka powinna ten zamiar zaopiniować. W Dziergowicach  również będzie można wyznaczyć takie miejsce do handlowania.
Radny Woźny – zwrócił uwagę, że zgodnie z przepisami opłacie targowej podlega każda sprzedaż na określonym terenie, również z samochodu, nie musi to być targowisko. Jeżeli sołtysi mają pobierać opłaty, powinni być wyposażeni w identyfikatory i upoważnienia.
Radna Olejnik – po co w uchwale wymienia się wszystkich sołtysów, jeżeli i tak nie mogą pobierać tej opłaty?
Wójt Gminy – każdy sołtys  może być inkasentem opłaty targowej. Musi tylko posiadać kwitariusz.
Radna Olejnik – to dlaczego Pani sołtys z Dziergowic odmówiono wydania kwitariusza do pobierania opłaty targowej?
Wójt Gminy – jeżeli któryś z sołtysów chce pobierać opłatę targową musi posiadać upoważnienie 
i kwitariusz.
Sołtys Strużyna – poinformowała, że czynności inkasenta są złożone. Inkasent musi wypisać dowód wpłaty, musi pobrać pieniądze, ponosić za nie odpowiedzialność i z tych pieniędzy się rozliczyć. Dotychczasowa prowizja wynosiła 10 %.  Miesięcznie w Bierawie pobiera się ok. 400 zł. Wynagrodzenie brutto inkasenta wynosiło 40 zł za cały miesiąc. Jest to stawka bardzo niska.
Pani Skarbnik – w ubiegłym roku do budżetu z tytułu opłaty targowej wpłynęło 1600 zł, były to tylko wpłaty z Bierawy. Inkasent otrzymał wynagrodzenie w kwocie 115 zł za cały rok. Była to kwota bardzo niska, dlatego proponuje się podwyższenie. Osobiście wnioskowała o 30 %, gdyż to wynagrodzenie nie jest adekwatne do wykonywanej pracy.
Radny Jaksiewicz  -  na Komisji padły dwa argumenty za podwyższeniem opłaty targowej. Jeden dotyczył czynności inkasenta, tj. pobrania, rozliczenia się z wpłat, odpowiedzialności za pieniądze.  Natomiast drugim argumentem było, to że będzie to motywacja również dla sołtysów innych sołectw do pobierania opłaty targowej.
Wiceprzewodniczący poddał odczytany projekt uchwały nr XXI/ 130/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej opłaty targowej, pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił, że uchwała nr XXI/130/08 została przez Radę Gminy przyjęta.
Ad. 8.9.
Dyr. Bobiński – przedstawił radnym projekt uchwały nr XXI/ 131/08 w sprawie   wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej ustalenia cen i opłat za odbiór i składowanie odpadów komunalnych przez zakład budżetowy – zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie.  Poinformował dodatkowo, że na dzisiaj Zakład Gospodarki Komunalnej odbiera odpady 
z pojemników 1100 litrów tylko od dwóch podmiotów: PL Bitunowa i Restauracja 
w Goszycach. Propozycja ceny została ustalona na podstawie cen obowiązujących na rynku. 
Na terenie Gminy odpady z takich pojemników odbiera Firma Bracia Strach w cenie 100 zł netto (107 zł brutto).
Radna Hrabowska – poinformowała, że Komisja ds. Porządku przychyliła się do przedstawionej propozycji. W wyniku dyskusji zaproponowano obniżenie proponowanej kwoty ze 100 zł do 98 zł od pojemnika.
Zastępca Wójta – dotychczas nie ustalono odpłatności za wywóz odpadów z pojemników 1100 litrów, dlatego też Zakład Gospodarki Komunalnej ustalał odpłatność jako wielokrotność ceny ustalonej dla pojemnika 120 litrów. Za opróżnienie pojemnika trzeba było zapłacić 126 zł. teraz cena będzie trochę niższa.
Sołtys Sitko – nadal są gospodarstwa, które nie posiadają pojemników na wywóz odpadów.  Odpady wyrzucają nie wiadomo gdzie? najprawdopodobniej do lasu. Czy Gmina nie może wpłynąć na te osoby, aby wyposażyli swoje posesje w pojemniki na odpady? 
Wójt Gminy – to nie jest kwestia posiadania pojemnika, ale kwestia umowy zawartej z Firmą wywożącą odpady, a właścicielem posesji. Są już przygotowane decyzje dla osób, które nie spełniają tego wymogu, na zastępczy wywóz odpadów komunalnych z terenu posesji 
z zastosowaniem stawki 6 zł brutto miesięcznie od osoby zamieszkującej w gospodarstwie domowym.
Radna Hrabowska – stawka 14 zł od pojemnika w poprzedniej uchwale była ustalona dla podmiotów gospodarczych, a nie dla osób fizycznych. Do tej pory odpłatność za wywóz odpadów 
z pojemników 1100 litrów była przyjmowana jako 9 pojemników po cenie 14 zł. Stawka powinna być niższa z tego względu, iż po duży pojemnik samochód przyjeżdża tylko jeden raz, a po pojemnik 120 litrów trzeba by było pojechać 9 razy.
Sołtys Misky – przy boisku w Goszycach jest duży kontener, czy jest jakiś harmonogram wywozu?
Wójt Gminy – kontener ten jest opróżniany na zgłoszenie Ludowego Zespołu Sportowego.
Zastępca Wójta – wywóz odpadów z tego kontenera jest już zgłoszony, ale na razie nie można tam wjechać, gdyż jest za grzęski teren.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały nr XXI/ 131/08 
w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej ustalenia cen i opłat za odbiór 
i składowanie odpadów komunalnych przez zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Bierawie.  Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił, że uchwała nr XXI/131/08 została podjęta jednogłośnie.


Ad. 9. Interpelacje i wnioski radnych.
1) Radny Jaksiewicz – na początku roku został ustalony harmonogram wywozu odpadów selekcjonowanych, który został podany do wiadomości mieszkańców. Według tego harmonogramu w Starym Koźlu w miesiącu lutym odebrano jedynie worki  ze szkłem. Nie zostały odebrane worki 
z innymi odpadami. Czy Firma, której to zlecono wykazała odbiór tych odpadów?
Dyr. Bobiński – worki ze szkłem odbiera Firma Karolek. Natomiast worki z pozostałymi odpadami (plastik, makulatura) odbiera Zakład Gospodarki Komunalnej. W Starym Koźlu worki 
w wyznaczonym terminie zostały odebrane. Faktycznie w Starym Koźlu na jednej ulicy nie zostały odebrane odpady w workach, ale były one wystawione w innym dniu niż wynikało to 
z harmonogramu.    
Radny Jaksiewicz – worki nie zostały odebrane na całej ulicy, były wystawione w dniu wskazanym w harmonogramie.
Dyr. Bobiński – jeżeli jest interwencja, Zakład najczęściej wysyła pojazd i odbiera te odpady. Nie było żadnego sygnału od mieszkańców. Poza tym istnieje jeszcze druga możliwość, odpady selekcjonowane można wyrzucać do ogólnie dostępnych pojemników. Jeżeli ktoś nie zdążył, nie miał możliwości lub w najgorszym przypadku worki z odpadami nie zostały odebrane, to można je zawsze złożyć do kontenera na odpady segregowane.
Radny Jaksiewicz  - we wskazanym dniu mieszkańcy wystawili worki ze szkłem i z plastikiem. Odebrano tylko worki ze szkłem, z plastikiem zostały. Worki nie zostały odebrane nie tylko 
u mnie, ale również u innych osób. Nie była to pomyłka, po prostu ta praca nie została wykonana. Dlatego należy to wyjaśnić, dlaczego doszło do takiej sytuacji?
2) Radny Maksymiak – zgłosił wniosek o wyczyszczenie ścieżki rowerowej od mostku przy wiadukcie kolejowym w kierunku Zakładów Azotowych.
Wójt Gminy – będzie to zrobione po świętach.
Zastępca Wójta – od kwietnia powinny ruszyć prace interwencyjne, później roboty publiczne. Sołtysi będą mogli zgłaszać zapotrzebowanie na pracowników do wykonania określonych robót. 
3) Radny Kudzia - odczytał pismo Pana Nikla dotyczące uiszczenia opłat za Gminną Spółkę Wodną. Zwrócił uwagę, że Pan Nykiel otrzymał upomnienie do zapłaty z powodu nie zapłacenia składek za 2 ostatnie lata. Z dokumentów przedstawionych przez Pana Nykla wynikało, że składki zostały opłacone. Zostało to wyjaśnione i potwierdzone przez Pana Klimka, że takowych zaległości nie ma, a mimo to osoba ta w roku bieżącym otrzymała kolejne upomnienie i wezwanie do zapłaty składki bieżącej i zaległej. 
Radna Foltys zwróciła uwagę, że temat ten nie dotyczy Rady Gminy.
Radny Kudzia – temat ten został zgłoszony na dyżurze radnego. 
Pan Klimek – sprawa ta nie dotyczy Rady Gminy, bo Spółka Wodna nie podlega Gminie. Nadzór nad Spółką Wodną ma Starosta. Faktycznie, było kilka przypadków wysłania upomnień do osób, które zapłaciły składkę na Spółkę  Wodną.  Było to wynikiem błędu programu komputerowego, który pomimo zaksięgowania wpłaty, wykazywał zaległości. Program został wymieniony 
i obecnie takich przypadków nie powinno już być. 
4) Radny Kudzia – na piśmie złożył interpelację dotyczącą szacowania wartości nieruchomości położonych w Starym Koźlu.


Ad. 10.  Dyskusja i wolne wnioski
sołtys C. Grzesik – poruszyła temat dotyczący pobierania podatku od nieruchomości położonych w innej miejscowości (Solarni) oraz temat dotyczący problemu z wjazdem śmieciarki na ulicę Klasztorną w Dziergowicach. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że nastąpi podcięcie gałęzi z drzew przy tej drodze i nie powinno być problemu z wjazdem śmieciarki na tą drogę.
Sołtys B. Misky – zgłosiła potrzebę naprawienia  chodnika w Goszycach, który zapadł się w tym samym miejscu, w którym raz był już naprawiany.
Wójt Gminy – poinformował, że chodnik zostanie naprawiony.
Sołtys Z. Sitko – czy sołtysi mogą zostać upoważnieni do zbierania należności za wodę 
i wywóz odpadów?
Radny J. Kucharczyk – jak się przedstawia sprawa funduszy unijnych, gdyż jest to na pewno istotna sprawa dla Gminy? Czy Gmina ma szansę otrzymania środków na złożone projekty?
Wójt Gminy – jeżeli chodzi o Regionalny Program Operacyjny, to jak na razie został ogłoszony nabór wniosków na ZOZ-y publiczne i niepubliczne. Do 15 maja jest nabór wniosków na ścieżki rowerowe (w zakresie co najmniej dwóch gmin). Z Funduszu Spójności zostały wykreślone projekty indykatywne. Gminy mogą ubiegać się o środki z tego programu w konkursie z chwilą uzyskania 40 % stanu projektowego planowanej inwestycji. Do tej pory nie ruszył jeszcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
M. Piątek – zgłosił wniosek o wstawienie w szkołach  koszy na opakowania plastikowe po mleku.
Dyr. Bobiński wyjaśnił, że kubki z mleka są odpadem nie segregowanym. Szkoły mogą pobrać worki na opakowania plastikowe i wystawiać je w wyznaczone dni. Zakład nie ma technicznych możliwości odbierania tych odpadów. W ubiegłym roku Zakład wystąpił o środki na przebudowanie starej śmieciarki, który odbierał by takie pojemniki, ale środki nie zostały przyznane.  Powiększałoby to również koszty. Rozwiązanie workowe jest najprostsze.   
Zastępca Wójta – zwrócił się do sołtysów o sporządzenie wykazu uszkodzonych tabliczek z nazwami ulic oraz o jak najszybsze przekazanie materiałów do Głosu Bierawy.
Sołtys B. Poplucz – wystąpiła z wnioskiem w sprawie podwyżki odpłatności za sprzątanie  przystanków autobusowych. 
Radna U. Olejnik – zaprosiła wszystkich do udziału w „Stole wielkanocnym”.
Wójt Gminy – przekazał informację o terminie zbiórki przedmiotów wielkogabarytowych oraz złożył zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

Ad. 11.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych, a następnie zamknął obrady XXI Sesji Rady Gminy o godz. 18.50
									       Przewodnicząca Rady Gminy
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik				                  Renata Kubica
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