
P R O T O K Ó Ł  nr  XLIII / 10  
 

z  Sesji  Rady Gminy Bierawa  
z dnia  30 marca 2010r. 

 
 

Otwarcia obrad  43 Sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 30 marca 2010r.  dokonała o godz. 15.15 
Przewodnicząca Rady Gminy Renata Kubica.  

Stwierdziła na podstawie listy obecności, Ŝe w sesji uczestniczy 15 radnych na ustawową liczbę  
15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały.   
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, inspektor 
ds. gospodarki nieruchomościami Katarzyna Mazurkiewicz, Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Karina Musioł, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bierawie Mirosław Wierzba, Adwokat Mirosław Semeniuk, a takŜe redaktor Gazety Lokalnej. 

 
Przewodnicząca Rady  Gminy przywitała wszystkich zebranych, a następnie  przystąpiła do 
realizacji zaplanowanego porządku obrad. 
 

Ad. 2.  
 

 

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

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia  05 marca 2010r. 
 

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 przez Kierownika GOPS informacji z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bierawie za rok 2009 

 

8. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmiany uchwały budŜetowej gminy na 2010r. 

2) w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciąŜania 
nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierŜawiania, 
wynajmowania i uŜyczania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub na czas 
nieoznaczony.  

3) w sprawie statutu sołectwa Bierawa 

4) w sprawie statutu sołectwa Brzeźce 

5) w sprawie statutu sołectwa Dziergowice 

6) w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dziergowice w języku 
mniejszości 

7) w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej 
 

9.   Interpelacje i wnioski  radnych. 
10. Dyskusja i wolne wnioski. 
 

11. Zakończenie obrad. 
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Uwag, ani wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według 
przedstawionego porządku obrad. 
 
 
Ad. 3. 
 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
z 42 Sesji Rady Gminy Bierawa z dnia  05 marca 2010r.  Uwag do tego protokołu nie zgłoszono. 
 
W celu  przyjęcia protokołu, zgodnie z § 29 statutu Gminy, przeprowadziła głosowanie.      
Za przyjęciem protokołu z 42 sesji Rady Gminy opowiedziało się 11 radnych.  Jeden radny 
wstrzymał się od głosu. Głosów przeciwnych nie było.  
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe protokół z 42 sesji Rady Gminy Bierawa został 
przyj ęty, przy udziale w głosowaniu 12 radnych. 
 
 
 
Ad. 4.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiając informację o działalności w okresie 
międzysesyjnym, poinformowała, Ŝe działalność ta obejmowała: 
 

1. dyŜury pełnione przez Przewodniczącą lub wiceprzewodniczących Rady, 
2. przygotowanie Sesji Rady Gminy, 
3. udział w posiedzeniach  Komisji ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji ds. 

Porządku Publicznego i Komisji ds. Oświaty, 
4. udział w spotkaniu z Ministrem Ochrony Środowiska w sprawie ochrony 

przeciwpowodziowej. 
5. otrzymano pisma: 

1) od Pani Karoliny Pucińskiej w sprawie podłączenia działki do kanalizacji, 
2) od Pani Gabrieli Cholewińskiej w sprawie segregacji odpadów. 

 
 
Ad. 5. 
 
Informację o pracach Komisji złoŜyli: 
 
Radny J. Maksymiak – poinformował, Ŝe Komisja ds. Oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu obradowała w dniu 29 marca br. Tematem posiedzenia były sprawy: 
-  analiza subwencji oświatowej, 
-  informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie. 
 
Radna W. Hrabowska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. Porządku Publicznego, 
Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska obradowała w dniu wczorajszym. Tematem 
posiedzenia było omówienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania  
i zbywania nieruchomości. 
 
Radna E. Krej – poinformowała, Ŝe Komisja Rewizyjna spotkała się w dniach 3 i 25 marca br. 
Tematem posiedzenia było przeprowadzenie kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Bierawie w zakresie kosztów ponoszonych na segregację odpadów 
komunalnych. Komisja stwierdziła, Ŝe wprowadzona segregacja zdaje egzamin. Zwiększa się 
świadomość mieszkańców na temat segregacji odpadów, coraz więcej mieszkańców segreguje 
odpady.  
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Wydatki związane z segregacją odpadów wzrosły na skutek zatrudnienia dodatkowego 
pracownika, ale są to koszty uzasadnione. Komisja zapoznała się takŜe z zamiarem zakupu sita 
do segregacji odpadów   za kwotę ok. 295 tys. zł, z czego 85 % moŜna uzyskać dofinansowania  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zdaniem Komisji propozycja ta jest warta 
rozwaŜenia i zrealizowania. 
 
Radny M. Matuszek – poinformował, Ŝe Komisja obradowała w dniu 29 marca br. na temat 
proponowanych zmian w uchwale budŜetowej. 
 
W związku z dodatkowymi zmianami w uchwale budŜetowej, Przewodnicząca Rady Gminy 
zwróciła się o zwołanie posiedzenia Komisji BudŜetowej w trakcie przerwy celem omówienia 
dodatkowych zmian w budŜecie. 
 
 
Ad. 6. 
 

Wójt Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym między innymi podejmował  takie 
działania jak: 
 

1) w dniu 06 marca br. brał udział w zebraniu rocznym Zarządu Gminnego TSKN  
w Bierawie, 

 

2) w dniu 10 marca br. otrzymano informację na temat wzrostu zainteresowania strefą 
inwestycyjną w Starym Koźlu w związku z budową drogi do tych terenów (informacje  
o postępie w rozmowach będą przekazywane sukcesywnie), 

 

3) w dniu 15 marca br. odebrano certyfikat dla Gminy Bierawa pt. „Gmina dbająca  
o finanse mieszkańców” udzielony przez Biuro Informacji Gospodarczej, 

 

4) w dniu 16 marca br. otrzymano zaproszenie na Ukrainę do miejscowości Berezna na 
obchody Dni Europy w dniach  15-17 maja br. 

 

5) w dniu 19 marca br. odbyło się szkolenie w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu 
w sprawie kontroli zarządczej, 

 

6) w dniu 22 marca br. uzyskano informację o zakwalifikowaniu ulicy Brzozowej  
w Dziergowicach do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 

 

7) w dniu 22 marca br. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Dziergowicach  na temat 
dwujęzycznej nazwy miejscowości, 

 

8) w dniu 23 marca br. odbył się przetarg na inspektora nadzoru kanalizacji, 
 

9) w dniu 24 marca br. miała miejsce w naszej gminie wizyta Ministra Gawłowskiego. 
Według uzyskanych informacji, budowa zbiornika „Racibórz” ma nastąpić w 2011r. Przy 
obecnych moŜliwościach finansowania, przewidywany termin zakończenia prac 
zmierzających do połączenia obwałowań z województwem śląskim to rok 2014. Dopiero 
po zakończeniu tej inwestycji, moŜliwe będzie rozpoczęcie zadań na prawostronnym 
brzegu rzeki Odry.  

 

10)  w dniu 24 marca br. uzyskano informację z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą 
uznania wniosku Gminy Bierawa dotyczącego „Modernizacji Bazy Edukacyjnej” na 
kwotę  440 tys. zł, w tym udział środków z Regionalnego Programu Operacyjnego to 
kwota 370 tys. zł. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2010r. 

 

11)  w dniu 25 marca br. odbyło się spotkanie z Dyrektorami Szkół  w sprawie realizacji 
projektu „Modernizacja Bazy Edukacyjnej” i pozyskanych na ten cel środków unijnych. 

 

12)  w dniu 29 marca br. odbyło się spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie 
projektu chodnika w Bierawie z systemem kanalizacji burzowej  i modernizacją 
nawierzchni drogi oraz uzgodnienia projektu chodnika i kanalizacji sanitarnej, burzowej  
i sieci technicznej dla projektu Dziergowice, a takŜe uzgodnienia terminu spotkania  
w sprawie chodnika w Lubieszowie na dzień 08 kwietnia br. na godz. 10.00 
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13)  w dniu 30 marca br. odbył się przetarg na wykonawstwo tranzytu kanalizacyjnego i sieci 
rozdzielczej w Korzonku Wsi. Wpłynęło 5 ofert, najtańsza 2.375 tys. zł, a najdroŜsza 
3.142 tys. zł. 

 

14)  w dniu 30 marca br. wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego o uzupełnienie 
wniosku dotyczącego termomodernizacji i zastosowania pomp cieplnych w Domu 
Kultury w Bierawie (ocena formalna). 

 

Poinformował równieŜ, Ŝe jest przeprowadzana w Urzędzie Gminy kontrola Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu, która ma zakończyć się w dniu 16 kwietnia 2010r. 
 

Dyskusji na temat spraw poruszonych w informacji nie podejmowano. 
 
 
Ad. 7. 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie Karina Musioł przedstawiła 
informację z działalności Ośrodka za 2009r. Informację dołączono do protokołu jako załącznik 
nr 1. 
Omawiając tą informację poinformowała, Ŝe Ośrodek Pomocy Społecznej swoją działalność 
opiera głównie na dwóch ustawach, tj. ustawie o pomocy społecznej i ustawie o świadczeniach 
rodzinnych. śeby ubiegać się o pomoc społeczną naleŜy spełniać przede wszystkim kryterium 
dochodowe. W tej chwili kryterium dochodowe wynosi: 

1) dla osoby samotnie gospodarującej – 477 zł netto, 
2) dla osoby w rodzinie 351 zł netto. 

Oprócz niskich dochodów osoba starająca się o pomoc społeczną musi jeszcze dodatkowo podać 
powód, czyli np. brak pracy, niepełnosprawność, alkoholizm w rodzinie. Ustawa o pomocy 
społecznej przewiduje kilkanaście powodów, przy który moŜna ubiegać się o świadczenie  
z pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone.  
Jednym z form pomocy jest zasiłek stały. W ubiegłym roku skorzystało z tej formy pomocy  
14 osób na kwotę 45.413 zł.  Zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy  
z powodu wieku, czy niepełnosprawności. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej mogą to być 
osoby, które posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności lub osoby, które 
nie posiadają niepełnosprawności, ale posiadają wiek emerytalny, tj. kobieta 60 lat i męŜczyzna 
65 lat, którzy nie posiadają uprawnień emerytalno-rentowych lub jeŜeli dochód takiej osoby jest 
niŜszy niŜ 351 zł od osoby w rodzinie i 477 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej. 
Ten zasiłek wynosi w tej chwili 444 zł.  
Kolejnym świadczeniem są składki zdrowotne, które opłaca się przede wszystkim osobom 
korzystającym z zasiłku stałego, aby mogły korzystać z usług zdrowotnych.  
Z zasiłku okresowego w ubiegłym roku skorzystało 61 osób na kwotę 137.263 zł.  Jest to zasiłek 
okresowy, czyli przyznaje się go na jakiś okres, przynajmniej powyŜej 2 miesięcy. Wysokość 
tego zasiłku jest wyliczana jako róŜnica między dochodem w danej rodzinie, a kryterium 
dochodowym. JeŜeli np. rodzina liczy 4 osoby, to  wówczas kwotę 351 zł mnoŜy się razy 4,  
z tego wychodzi kryterium dochodowe i odejmuje się od tego dochód. RóŜnica stanowi 
wysokość tego zasiłku. 
Zasiłek celowy i pomoc w naturze są to świadczenia doraźne, przyznawane na tych samych 
zasadach, czyli kryterium dochodowe i powód.  Te zasiłki przyznaje się na zakup Ŝywności, 
drobne remonty, czy w formie 1 tony opału. W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało 
117 rodzin na kwotę 145.848 zł.  Pieniądze na tą formę pomocy pochodzą wyłącznie z budŜetu 
gminy. 
Od 2004r. Gminy mają obowiązek dopłacać do odpłatności za pobyt podopiecznych  
w Domach Pomocy Społecznej. W 2009r. tą formą pomocy objęto 6 osób. Średnio  Gmina 
dopłaca 1.400 zł miesięcznie dla jednej osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej. 
Koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej obecnie średnio kształtuje się w wys. 2.500 zł 
miesięcznie. Koszt ten zaleŜy od tego czy dany Dom Pomocy posiada standaryzację.  



 5 

Częściową odpłatność za podopiecznego powinna ponosić równieŜ rodzina. JednakŜe odpłatność 
dla rodziny podopiecznego jest naliczana dopiero wówczas, gdy dochód w rodzinie przekracza 
250% kryterium dochodowego z pomocy społecznej. Jednak często osoby kierowane do Domów 
Pomocy Społecznej są to osoby samotne lub z rodzin o niskich dochodach. Na ten cel  
w ubiegłym roku przeznaczono 83.564 zł. 
Usługi opiekuńcze jest to forma pomocy, która polega na zapewnieniu pomocy osobom  
starszym, wymagającym pomocy w codziennym Ŝyciu. O tą formę mogą starać się zarówno 
osoby samotne, jak i osoby w rodzinie. W tej formie pomocy nie obowiązuje kryterium z ustawy  
o pomocy społecznej, czyli przyznaje się tę pomoc bez względu na dochód. Niezbędne jest tylko 
zaświadczenie od lekarza potwierdzające, Ŝe osoba ta wymaga pomocy osoby drugiej. 
Odpłatność za usługi opiekuńcze liczona jest na podstawie uchwały Rady Gminy, w zaleŜności  
od przyznanej ilości godzin i wysokości dochodu.  W roku ubiegłym z tyt. usług opiekuńczych 
do budŜetu gminy wpłynęło 16.010 zł.  
W Gminie problem bezdomności raczej nie występuje, są to sporadyczne przypadki.  
W ubiegłym roku w schronisku dla bezdomnych umieszczono 2 osoby.  
Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się równieŜ sprawianiem pogrzebu osobom nie 
posiadającym  świadczeń emerytalno-rentowych. W 2009r. sprawiono pogrzeb 3 osobom.  
DoŜywianie uczniów w szkołach - jest to program rządowy. W ubiegłym roku objęto 
doŜywianiem w szkołach 31 uczniów. Oprócz tego z tego programu rządowego moŜna było 
wypłacać tzw. „celówki” na zakup Ŝywności. W tej formie pomocy obowiązuje wyŜsze 
kryterium  do 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. 
W świadczeniach rodzinnych - przyznawane są zasiłki rodzinne. Dodatkowo do zasiłku 
rodzinnego moŜna się ubiegać o siedem rodzajów dodatków.  
śeby się ubiegać o to świadczenie trzeba spełniać kryterium dochodowe, tj. 504 zł na osobę  
w roku poprzedzającym złoŜenie wniosku. W przypadku, gdy w rodzinie jest osoba 
niepełnosprawna, to kryterium dochodowe wynosi 583 zł.  Zasiłek rodzinny przyznaje się na 
dziecko do 5-tego roku Ŝycia w wys. 68 zł, a pow. 5-18-tego roku Ŝycia w wys. 91 zł, pow. 18-
21 roku Ŝycia - 98 zł. Osoba niepełnosprawna moŜe korzystać z zasiłku do 25-tego roku Ŝycia, 
pod warunkiem, Ŝe się uczy. Przy zasiłku rodzinnym moŜna się ubiegać  o dodatek z tyt. 
urodzenia dziecka, jest to tak zwane jednorazowe świadczenie w wys. 1 tys. zł. JeŜeli ktoś 
kwalifikuje się do zasiłku rodzinnego otrzymuje jeszcze dodatkowo tzw. „becikowe” w wys.  
1 tys. zł. Dla dzieci uczących się w szkołach średnich, tj. powyŜej gimnazjalnych przysługuje 
dodatek z tyt. dojazdu w wys. 50 zł, a jeŜeli dziecko zamieszkuje w internacie 90 zł.  Wypłacane 
są równieŜ dodatki z tyt. przebywania na urlopie wychowawczym. Dodatek ten przysługuje pod 
warunkiem, Ŝe został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy i w ostatnich  
6 miesiącach poprzedzających złoŜenie wniosku były odprowadzane składki ZUS-owskie. 
Dodatkowy zasiłek z tyt. samotnego wychowywania przysługuje matce, która samotnie 
wychowuje dziecko, ale tylko w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany. Przysługuje on  
w wysokości 170 zł na dziecko, ale nie więcej niŜ 340 zł w rodzinie. Dodatek z tyt. 
wielodzietności przysługuje w wys. 80 zł, przysługuje on na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. 
Jest jeszcze dodatek  z tytułu kształcenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wynosi on do 
5-tego roku Ŝycia – 50 zł, a pow. 5-tego roku Ŝycia 80 zł.  Dodatkowo na początku roku 
szkolnego do zasiłku rodzinnego przyznaje się jeszcze dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 
w wys. 100 zł. Do świadczeń rodzinnych zaliczane są równieŜ tzw. zasiłki pielęgnacyjne. 
Dodatek ten jest podobny do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego  emerytom i rencistom pow. 
75 roku Ŝycia przez ZUS. Z tego dodatku mogą korzystać osoby, które posiadają znaczny 
stopień niepełnosprawności  lub nie mają świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez 
ZUS.  Są trzy rodzaje tego świadczenia, tj. 
- jeŜeli ktoś posiada niepełnosprawność w stopniu znacznym, 
- posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, ale niepełnosprawność nastąpiła przed  
   21-szym rokiem Ŝycia, 
- zasiłek pielęgnacyjny po ukończeniu 75-go roku Ŝycia. 
Kolejnym świadczeniem jest świadczenie pielęgnacyjne. Od 1 stycznia br. nastąpiły zmiany  
i dodatek ten jest wypłacany bez względu na dochód. Według poprzednich zapisów dodatek ten 
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przysługiwał osobie, która zrezygnowała z pracy aby zająć się dzieckiem. Obecnie zostało to 
rozszerzone. Obecnie o to świadczenie mogą ubiegać się równieŜ osoby na członka rodziny. 
Uprawnione są osoby zobowiązane do alimentacji w linii prostej. Osoba podopieczna powinna 
mieć znaczny stopień niepełnosprawności. MoŜna się ubiegać o to świadczenie np. z tyt. opieki 
nad matką, pod warunkiem, Ŝe podopieczna nie pozostaje w związku małŜeńskim. Wysokość 
świadczenia wynosi obecnie 520 zł. Od tego świadczenie są odprowadzane równieŜ składki 
emerytalno-rentowe. Opiekun nie moŜe być w stosunku zatrudnienia. JeŜeli np. matka posiada 
więcej dzieci, to pozostałe dzieci muszą oświadczyć, Ŝe nie są w stanie opiekować się tym 
rodzicem, gdyŜ moŜe być przyznane tylko jedno świadczenie. 
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje równieŜ dodatki mieszkaniowe. 
Ponadto w 2010r. GOPS w Bierawie skierował wniosek konkursowy do Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej na utworzenie Klubu pod nazwą „Feniks”. Projekt będzie dotyczyć osób  
z  zaburzeniami psychicznymi, czyli posiadającymi niepełnosprawność  z tyt. choroby 
psychicznej lub upośledzenia umysłowego. Poprzez roŜnego rodzaju szkolenia  zamierza się 
wspierać rozwój osobisty, a takŜe zawodowy tych osób. Ten projekt ma być realizowany 
krótkoterminowo przez okres pół roku, na kwotę 40 tys. zł. 
 
Radny J. Maksymiak - poinformował, Ŝe Komisja Oświaty nie miała uwag do przedstawionego 
sprawozdania. Radni zgłosili natomiast wniosek, aby poprzez radnych powiatowych  zgłosić 
wniosek do Powiatu o utworzenie Domu Pomocy Społecznej w naszym Powiecie. 
 
Radna K. Foltys – jak obliczana jest odpłatność za usługi opiekuńcze? 
 
K. Musioł  – odpłatność za usługi opiekuńcze liczona jest na podstawie uchwały Rady Gminy. 
Uchwała róŜnicuje odpłatność w zaleŜności od dochodu (są widełki dochodowe), a takŜe od tego 
czy jest to osoba w rodzinie, czy osoba samotna. Odpłatność wynika równieŜ z ilości godzin. 
 
 
 
Ad. 8. 1. 
 

Skarbnik Gminy  przedstawiła projekt uchwały nr XLIII/ 338/10 w sprawie w sprawie zmiany 
uchwały budŜetowej gminy na 2010r. Wyjaśniła, Ŝe wprowadzona w projekcie uchwały zmiana 
dotyczy 3 pozycji, a mianowicie: 

- wykreślenia projektu „Radosna Szkoła” 

- dodanie kwoty 4 tys. zł do działu Oświata – Pozostała działalność – do zadania dotyczącego  
   modernizacji infrastruktury edukacyjnej (w budŜecie na ten cel było juŜ zapisane 10 tys. zł), 

- dodanie kwoty 10 tys. zł do działu Oświata na wymianę drzwi w Przedszkolu w Dziergowicach 

 

Radny Matuszek – poinformował, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
obradowała nad przedstawionym projektem uchwały w dniu wczorajszym. Dodatkowo 
wysłuchano wyjaśnień w czasie zarządzonej przerwy. Zmiany m.in. przewidują czasowe 
wycofanie się z realizacji kilku inwestycji dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej. W zamian będzie budowana ulica Brzozowa w Dziergowicach. Wycofano 
równieŜ realizację projektu „Radosna Szkoła”. W zamian za to będzie prowadzona modernizacja 
infrastruktury edukacyjnej. Poza tym w dalszym ciągu będzie utrzymany autobus MPK do 
Brzeziec. Komisja BudŜetowa jednogłośnie wypowiedziała się za proponowanymi zmianami  
w budŜecie gminy. 

 

Dyskusji w przedmiotowej  sprawie nie podejmowano. 
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Wójt Gminy – wyjaśnił, Ŝe projekt dotyczący modernizacji bazy edukacyjnej gminy Bierawa 
będzie realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 373 tys. zł, 
udział gminy wynosi 67 tys. zł. Łącznie na to zadanie potrzebna jest kwota 440 tys. zł. Udziałem 
gminy są środki wydatkowane w roku ubiegłym na malowanie Szkoły Podstawowej w Starej 
Kuźni w wys. 55 tys. zł. W ramach projektu przewiduje się remont sal tematycznych  
i wyposaŜenie tych sal we wszystkich szkołach podstawowych i Gimnazjach Gminy Bierawa.  

Realizacja będzie w okresie wakacyjnym. 

 

Przewodnicząca Rady poddała odczytany projekt uchwały nr XLIII/ 338/10 w sprawie zmiany 
uchwały budŜetowej gminy na 2010r. pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały 
opowiedziało się 15 radnych. Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIII/ 338/10 
została podjęta jednogłośnie, przy udziale w głosowaniu 15 radnych. 

 

Wójt Gminy – podziękował, Ŝe podczas Jego nieobecności w roku ubiegłym, zostały napisane  
i skierowane dwa wnioski do programów unijnych (wniosek dotyczący szkół) i o pozyskanie 
środków rządowych (wniosek dot. ulicy Brzozowej). Działania podjął Zastępca Wójta wraz  
z Kierownikiem Lembowiczem i  Adrianem Zygmund. Oba wnioski zostały przyjęte i uzyskano 
znaczne dofinansowanie.  Jest to wielki sukces, gdyŜ nie sztuką jest wydawać środki własne, ale 
sztuką jest pozyskać środki z zewnątrz z kaŜdych moŜliwych źródeł jakie tylko są moŜliwe do 
pozyskania. 

 
 
 
Ad. 8.2. 
 

K. Mazurkiewicz – odczytała projekt uchwały nr XLIII/ 339/10 w sprawie określenia zasad 
nabywania, zamiany, zbywania i obciąŜania nieruchomości stanowiących mienie Gminy 
Bierawa oraz ich wydzierŜawiania, wynajmowania i uŜyczania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ  
3 lata lub na czas nieoznaczony. Zwróciła uwagę na wprowadzone zmiany w § 6. 

 

Radna W. Hrabowska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. Porządku Publicznego, 
Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska omawiała przedmiotowy projekt uchwały. 
Jest to bardzo waŜna uchwała, poniewaŜ reguluje zasady gospodarowania mieniem gminnym. 
Komisja wniosła tylko jedną uwagę, która została uwzględniona juŜ w projekcie uchwały, a 
mianowicie, Ŝe Wójt moŜe zbywać  nieruchomości tylko za zgodą Rady, bez względu na ich 
wartość. Innych uwag do tego projektu Komisja nie miała. 

 

Radny A. Jaksiewicz – w § 6 w ust. 1, gdzie dopisano „za zgodą Rady”, naleŜy dopisać 
„kaŜdorazowo za zgodą Rady”, aby nie było Ŝadnych wątpliwości.  

 

Wniosek został uwzględniony.  

 

Radna E. Krej – czy działki rekreacyjne w Dziergowicach są objęte dzierŜawą? 

 

Wójt Gminy  – przypomniał, Ŝe przedmiotowe działki zostały przeznaczone do sprzedaŜy. 
Aktualnie, działki te w zasadniczej większości są dzierŜawione. W niewielkie części działki 
zostały zabudowane  na podstawie zezwolenia uzyskanego przez dzierŜawcę na budowę na 
gruncie dzierŜawionym. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIII/ 339/10 w sprawie 
określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciąŜania nieruchomości stanowiących 
mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierŜawiania, wynajmowania i uŜyczania na czas oznaczony 
dłuŜszy niŜ 3 lata lub na czas nieoznaczony – pod głosowanie radnych.  

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIII/ 339/10 została przez Radę 
Gminy przyjęta jednogłośnie. 

 
 
Ad. 8.3. 
 
Wójt Gminy  odczytał projekt uchwały nr XLIII/ 340/10 w sprawie statutu sołectwa Bierawa. 
Poinformował, Ŝe statut został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy  
o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych i o funduszu sołeckim.  
Przedmiotowy statut był konsultowany na zebraniu wiejskim w dniu 18 marca br., na którym to 
równieŜ ustalono, Ŝe rada sołecka ma liczyć 9 członków łącznie z sołtysem.    
 
Radni większością głosów odstąpili na sesji od odczytywania całości statutu. 
 
Radna W. Hrabowska – poinformowała, Ŝe Komisja nie wniosła Ŝadnych uwag do projektów 
statutów sołectw. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie odczytany projekt uchwały nr XLIII/ 
340/10 w sprawie statutu sołectwa Bierawa. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie 
było. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIII/ 340/10 w sprawie statutu 
sołectwa Bierawa została podjęta jednogłośnie, przy udziale w głosowaniu 14 radnych.  
 
 
 

Ad. 8.4. 

Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLIII/ 341/10 w sprawie statutu sołectwa Brzeźce. 
Poinformował, Ŝe projekt ten był konsultowany na zebraniu wiejskim w dniu 26.01.2010r. 

Radni większością głosów na sesji odstąpili od odczytywania całości statutu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie odczytany projekt uchwały nr XLIII/ 
341/10 w sprawie statutu sołectwa Brzeźce. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIII/ 341/10 w sprawie statutu 
sołectwa Brzeźce została podjęta.  
 
 
Ad. 8.5. 

Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLIII/ 342/10 w sprawie statutu sołectwa Dziergowice. 
Poinformował, Ŝe projekt ten był konsultowany na zebraniu wiejskim w dniu  03.02.2010r. 
 

Radni większością głosów odstąpili na sesji od odczytywania całości statutu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIII/ 342/10 w sprawie 
statutu sołectwa Dziergowice pod głosowanie radnych. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIII/ 342/10 została podjęta 
jednogłośnie, przy udziale w głosowaniu 14 radnych. 
 
 
 
Ad. 8.6. 
 
Wójt Gminy  odczytał projekt uchwały nr XLIII/ 343/ 10 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy 
miejscowości Dziergowice w języku mniejszości. 
 
C. Grzesik - Sołtys wsi – poinformowała, Ŝe w tej sprawie zostało zwołane zebranie wiejskie. 
Mieszkańcy, którzy chcieli się wypowiedzieć na temat dwujęzycznej nazwy miejscowości mieli 
taką moŜliwość, mogli przyjść na zebranie i zagłosować za wybraną nazwą. Mieszkańcy 
opowiedzieli się za nazwą Oderwalde. Dlatego teŜ wspólnie z radną Olejnik jesteśmy 
usatysfakcjonowani tym, Ŝe o tej nazwie zdecydowali mieszkańcy. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIII/ 343/10 w sprawie 
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dziergowice w języku mniejszości - pod głosowanie 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIII/ 343/10 została podjęta. 
 
 
Ad. 8.7. 
 
Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały nr XLIII/ 344/10 w sprawie przyjęcia programu 
profilaktyki zdrowotnej.  
 
Większością głosów radni odstąpili od odczytywania całości programu. 
 
Wójt Gminy  – przypomniał, Ŝe w ubiegłym roku były prowadzone rozmowy na temat 
szczepienia dziewcząt przeciwko wirusowi HPV. Miało nastąpić porozumienie z Urzędem 
Marszałkowskim, który miał być koordynatorem tych szczepień dla dziewcząt w wieku 13-16 
lat. Urząd Marszałkowski wycofał się z roli koordynatora. Gmina moŜe takie szczepienia 
przeprowadzić we własnym zakresie. Działania te muszą jednak wynikać z programu 
profilaktyki zdrowotnej, dlatego teŜ ten projekt uchwały został przygotowany i przedstawiony do 
uchwalenia. W budŜecie na 2010r. zostały zapisane środki w kwocie 20 tys. zł na 
przeprowadzenie takich szczepień. Ze względu na ograniczone środki rozwaŜa się moŜliwość 
dofinansowania kosztów przez rodziców. Rodzice muszą takŜe wyrazić zgodę na zaszczepienie 
dziecka. 
 
Przewodnicząca Rady – odbyło się równieŜ spotkanie z rodzicami, którzy poparli tę inicjatywę. 
 
Radna E. Krej – szczepienia te są skuteczne, dlatego teŜ takie działanie jest bardzo słuszne. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIII/ 344/10 w sprawie 
przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały 
opowiedziało się 14 radnych.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIII/344/10 została przyjęta 
jednogłośnie, przy udziale w głosowaniu 14 radnych obecnych na sali obrad. 
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Ad. 9.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny J. Maksymiak  - na ulicy Steiera w Bierawie koło posesji Ogórek jest studzienka 
chłonna. W tym miejscu obniŜyła się droga, dlatego tą studzienkę naleŜy obniŜyć. 
 
Wójt Gminy  – w dniu wczorajszym w Zarządzie Dróg Wojewódzkich rozmawiano  
z projektantem o tym miejscu. Miejsce to nie zostało jeszcze oznaczone do remontu. Jest jednak 
zapewnienie, Ŝe ten odcinek drogi jest przewidziany do remontu. 
 
Radny J. Wróbel – w ostatnim czasie obcinano wierzchołki drzew na ulicy Brzozowej. 
Dlaczego te drzewa zostały aŜ tak mocno obcięte? Czy jest to właściwa pora, czy gałęzie na tych 
drzewach odrosną? 
 
Wójt Gminy – drzewa nie zostały obcięte drastycznie. Chcemy Ŝeby było bezpiecznie, Ŝeby nie 
dochodziło do strat na skutek zrywających się gałęzi, Ŝeby gmina nie musiała płacić 
odszkodowania na skutek spadających gałęzi z tych drzew. Drzewo pozyskiwane jest 
przeznaczane do szkół, przedszkola i osobom ubogim. 
 
Radna U. Olejnik – problem jest w tym, Ŝe kilka lat te drzewa nie były obcinane, dlatego teraz 
gałęzie ścinane są niŜej. Zostało obiecane, Ŝe będą nowe nasadzenia. 
 
C. Grzesik – akcja obcinania gałęzi trwa juŜ kilka lat. Jest to robione stopniowo, bo nigdy nie 
było na tyle środków, Ŝeby to zrobić jednorazowo.  Brzoza jest bardzo łamliwa i ludzie którzy 
tam mieszkają są za tym, aby gałęzie obcinać. Nowe drzewa teŜ są sadzone sukcesywnie, tylko 
Ŝe część tych nasadzeń jest niszczona, a część się nie przyjmuje. 
 
Radna W. Hrabowska – trzeba wyasygnować więcej środków i sadzić większe sadzonki, bo 
małe nie zawsze się przyjmują. 
 
M. Klimek  – te drzewa są w wieku przekwitania , czyli kończą  swoją Ŝywotność. Brzoza  
w wieku 50 lat jest w wieku rębnym.  MoŜe te obcinki drzew nie podobają się mieszkańcom, ale 
bezpieczeństwo jest waŜniejsze. Nie moŜna tego było zrobić wcześniej, bo nie było 
odpowiednich warunków pogodowych. Co roku w budŜecie przeznacza się 2-3 tys. zł na 
sadzonki. Kupuje się tyle, na ile starczy środków. 
 
Radna U. Olejnik  - bardzo często  ludzie skarŜą się na to, Ŝe psy wyprowadzane przez 
mieszkańców zanieczyszczają drogi i chodniki, a nikt po nich nie sprząta. Coś z tym problemem 
naleŜy zrobić. MoŜe naleŜałoby wywiesić odpowiednie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń. Często 
wiadomo jest czyje są to psy. 
 
Wójt Gminy -  w gminie obowiązuje uchwała o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 
JeŜeli mieszkańcy będą się do niej stosować to nie powinno być takich problemów. Są przepisy, 
ale nikt ich nie przestrzega. JeŜeli znany jest właściciel psa, naleŜy takie przypadki zgłaszać na 
Policję.  
 
Radna W. Hrabowska – kaŜdy właściciel posesji ma obowiązek posprzątać pobocze przy 
swojej nieruchomości. 
 
Radny J. Morcinek – w czasie czyszczenia kanalizacji koło boiska w Goszycach pracownicy 
Zakładu Gospodarki Komunalnej przerzucają pompę przez płot. Płot w skutek tego ulega 
uszkodzeniu. Nieczystości ze studzienki pozostawiane są na boisku. NaleŜy zwrócić na to 
uwagę, aby pracownicy Zakładu te nieczystości uprzątnęli, gdyŜ wygląda to bardzo 
nieestetycznie. RównieŜ  po wysypaniu pojemnika obsługa śmieciarki powinna w tym miejscu 
posprzątać, aby śmieci nie leŜały na drodze.  
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Radna R. Kubica – czy ubytek ciepła, który został zgłoszony na Korzonku w czasie zimy został 
juŜ zlikwidowany? 
 
Wójt Gminy  – wg kosztorysu sporządzonego przez Firmę z Azot koszt remontu to kwota 34 tys. 
zł. Lepszym rozwiązaniem będzie, aby po zakończeniu grzania ten odcinek ciepłociągu (od 
parkingu koło Firmy SELKO aŜ  do łącznika pod drogą) wymienić. Koszt wymiany to kwota ok. 
25 tys. zł.  
 
 
Ad. 10. Dyskusja i wolne wnioski 
 
Wójt Gminy  – złoŜył wszystkim najserdeczniejsze Ŝyczenia z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych.  
 
Sołtys B. Czerepak – czy jest planowana zmiana przepisów o funduszu sołeckim w zakresie 
przeznaczenia środków? 
 
Radny Cz. Kudzia – Krajowy Zjazd Sołtysów planowany jest na 23-25 kwietnia i będzie się 
tym tematem zajmował. 
 
 
Ad. 11. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy złoŜyła zebranym Ŝyczenia zdrowych i wesołych Świąt 
Wielkanocnych. 
Poczym poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany i zamknęła obrady 43 sesji Rady 
Gminy w dniu 30 marca 2010r. o godz. 17.20. 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
                Renata Kubica 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
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