
P R O T O K Ó Ł  nr  XLIV / 10  
 

z  Sesji  Rady Gminy Bierawa  
z dnia  27 kwietnia 2010r. 

 
 

Otwarcia obrad  44 Sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 27 kwietnia 2010r.  dokonała o godz. 
15.15 Przewodnicząca Rady Gminy Renata Kubica.  

Stwierdziła na podstawie listy obecności, Ŝe w sesji uczestniczy 14 radnych na ustawową liczbę  
15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały.  Nieobecna była radna ElŜbieta Krej. 
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, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Bierawie Marek Bobiński i Księgowa Zakładu Małgorzata Pałac, Adwokat Mirosław 
Semeniuk, a takŜe redaktor Gazety Lokalnej. 
 
Przewodnicząca Rady  Gminy przywitała wszystkich zebranych. Następnie poprosiła  
o uczczenie minutą ciszy ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. 

 
 

Ad. 2.   Dalszy porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 

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

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia  30 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 rocznego sprawozdania finansowego ZGKiM w Bierawie oraz podjęcie 

uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za rok 2009 i przyjęcie uchwały  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy: 
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2009r. 
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczącej sprawozdania  
    Wójta Gminy z wykonania budŜetu, 
3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium   
     z wykonania budŜetu przez Wójta Gminy oraz opinii Regionalnej Izby  
    Obrachunkowej w Opolu do tego wniosku. 
4) dyskusja nad wnioskiem Komisji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania  
     budŜetu. 
5) przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 
6) głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
 

9. Podjęcie uchwał: 

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

2) w sprawie zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej na realizację zdania pn. „Rurociąg 
tranzytowy z Ortowic do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych 
Kędzierzyn SA wraz kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek”.  

3) w sprawie zaliczenia ulicy Dolnej w Goszycach do kategorii dróg gminnych  

4) w sprawie zaliczenia ulicy Gajowej w Goszycach do kategorii dróg gminnych. 
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5) w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 
 

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

 
Uwag, ani wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według 
przedstawionego wyŜej porządku obrad. 
 
 
 
Ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
z 43 Sesji Rady Gminy Bierawa z dnia  30 marca 2010r.   
 
Uwag do tego protokołu nie zgłoszono. 
Przewodnicząca Rady Gminy w celu  przyjęcia protokołu, zgodnie z § 29 statutu Gminy, 
przeprowadziła głosowanie. Za przyjęciem protokołu z 43 sesji Rady Gminy głosowało 12 
radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół nr XLIII/ 10 z sesji Rady Gminy 
z 30 marca 2010r. został przyjęty. 
 
 
 
Ad. 4.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiając informację o działalności w okresie 
międzysesyjnym, poinformowała, Ŝe działania te obejmowały: 
 

1. dyŜury pełnione przez Przewodniczącą lub Wiceprzewodniczących Rady w kaŜdy 
poniedziałek, 

2. przygotowanie Sesji Rady Gminy, 
3. udział w posiedzeniu Komisji ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego, 

 
Ponadto do Rady Gminy wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego w sprawie uwag do uchwały  
w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości. 
 
 
Ad. 5. 
 
Informacj ę o pracach Komisji złoŜyli: 
 
Radny M. Matuszek  - poinformował, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
obradowała w dniu 26 marca br.  Tematem obrad były dwa projekty uchwał: w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2001r. oraz w sprawie zaciągnięcia poŜyczki 
inwestycyjnej na budowę tranzytu kanalizacyjnego. Dyskutowano równieŜ na temat 
sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie. 
 
Radna W. Hrabowska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. Porządku Publicznego w minionym 
okresie nie obradowała. 
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Radny J. Maksymiak – poinformował, Ŝe Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Wychowania Fizycznego i Sportu spotkała się na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia br. Tematem 
posiedzenia była kwalifikacja dzieci do przedszkoli na nowy rok szkolny. Przeprowadzono 
równieŜ oględziny budowanej sali gimnastycznej w Solarni. Komisja spotkała się równieŜ  
w dniu 14 kwietnia br. w Przedszkolu w Lubieszowie, gdzie rozpatrywano sprawę 
wprowadzenia ciepłego posiłku. 
 
Radny A. Jaksiewicz – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna obradowała w dniu 17 kwietnia 
br. Tematem była kontrola wykonania budŜetu gminy za 2009r. oraz przygotowanie wniosku  
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budŜetu gminy za rok 2009. 
 
 
Ad. 6.    
 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe w okresie między sesyjnym m.in. były podejmowane 
następujące działania: 
 

• w dniu 08 kwietnia br. spotkał się z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu 
oraz z projektantem  w sprawie budowy chodnika  przy ulicy ks. Ottona Steiera  
w Bierawie. W spotkaniu uczestniczył równieŜ przedstawiciel TP SA w Katowicach na 
ewentualność przebudowy sieci teletechnicznej. Przeprowadzono równieŜ wizję 
chodnika w Lubieszowie  w sprawie wymiany krawęŜników, 

• w dniu 09 kwietnia br. odbyło się spotkanie w Euro-Country związane z oceną wniosków 
złoŜonych do Lokalnej Grupy Działania w ramach małych grantów - z terenu Gminy 
Bierawa wnioski złoŜyła Parafia Bierawa i GCKiR Bierawie, 

• w dniu 12 kwietnia br. w Urzędzie Gminy miało miejsce przesłuchanie świadków  
w sprawie wydzielenia części obszaru górniczego w Kotlarni dla Stowarzyszenia 
„DUROMUTT” i obniŜenia w związku z tym podatku przez Kopalnię Piasku 
„Kotlarnia”,  

• w dniu 14 kwietnia br. odbył się Zarząd Powiatowy OSP w Pawłowiczkach, 
• w dniu 15 kwietnia br. został przeprowadzony przegląd gwarancyjny inwestycji 

wykonywanych w latach poprzednich, tj. chodnika w Brzeźcach, ulicy Wolności  
w Starym Koźlu – z udziałem wykonawców i inspektorów nadzoru. Ustalono, Ŝe 
naprawy gwarancyjne zostaną wykonane do 31 maja br. 

• w dniu 16.04.2010r. – odbyła się rozprawa wodno-prawna dla Firmy RINNEN związana 
z odprowadzeniem ścieków przemysłowych do gminnej kanalizacji sanitarnej, 

• w dniu 16.04.br. – otrzymano oficjalne zaproszenie dla trzech osób na Ukrainę na 
obchody „Dni Europy” w dniach 15-17 maja br. organizowane w Gminie Berezna, Rejon 
Chmylnik, obwód Winnica, 

• w dniu 16.04.br – nastąpiło zakończenie kontroli przeprowadzanej w Urzędzie Gminy 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu, 

• w dniu 19 kwietnia br. – odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego Obchodów 
630-rocznicy załoŜenia Lubieszowa, 

• w dniu 20.04.br. – otrzymano informację od Wojewody Opolskiego o zakwalifikowaniu 
wniosku dotyczącego przebudowy ulicy Brzozowej w Dziergowicach w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę kosztorysową ok. 1 mln 
zł, z moŜliwością uzyskania dofinansowania w wys. 50%, 

• w dniu 21 kwietnia br. – miało miejsce spotkanie z Marszałkiem Sebestą w sprawie 
współfinansowania zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – tj. 
realizacją w roku bieŜącym chodnika w Bierawie za kwotę 600 tys. zł. 

• w dniu 23 kwietnia br. – brał udział w spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki w sprawie 
finansów na uzbrojenie w media stref inwestycyjnych, 

• w dniu 23 kwietnia br. miał miejsce odbiór techniczny boiska wielofunkcyjnego  
w Dziergowicach, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
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• w dniu 24 kwietnia br. odbył się zjazd roczny TSKN w Zawadzkiem, 
• w dniu 27 kwietnia br. uzgodniono z Burmistrzem Byczyny  termin wyjazdu studialnego 

dla radnych, sołtysów i zaproszonych gości, 
• w dniu 27 kwietnia br. miało miejsce wręczenie nagród osobom wyróŜniającym się  

w prowadzeniu segregacji odpadów. 
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad sprawozdaniami, w której głos zabrali: 
 
Radny M. Matuszek – w trakcie spotkania w Lubieszowie z przedstawicielem Zarządu Dróg 
Wojewódzkich podejmowany był temat przedłuŜenia chodnika wzdłuŜ ulicy Bierawskiej oraz 
wymiany krawęŜnika na odcinku istniejącego chodnika. W miesiącu czerwcu br. naleŜy wysłać 
odpowiednie  pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie przedłuŜenia chodnika. 
Przypomniał, iŜ wskazania były takie, Ŝeby Gmina partycypowała w kosztach wykonania 
projektu oraz w realizacji tej inwestycji. 
 
Wójt Gminy – w bezpośredniej rozmowie z Marszałkiem Województwa otrzymałem informację 
o niskich wpływach dochodów do budŜetu województwa, co bezpośrednio wiąŜe się  
z  ograniczeniem moŜliwości inwestowania. Na dzień spotkania, tj. 25 kwietnia br. wpływy 
podatkowe do budŜetu województwa były zaniŜone o prawie 10 mln zł. Taka sama sytuacja 
występuje równieŜ jeśli chodzi o budŜet naszej gminy, jak i innych samorządów. Jest to problem 
naszej gospodarki w skali makro i z tego tytułu są braki w dochodach. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich aby przeprowadzić procedurę przetargową musiał dokonywać zmian w budŜecie, 
bo zabrakło środków na remonty dróg wojewódzkich. Pierwszy kwartał, jeśli chodzi o sprawy 
gospodarcze,  był wynikowo słaby, równieŜ ze względu na długotrwałą zimę. 
 
Radny M. Matuszek – podana została równieŜ informacja na temat wydzielenia  
z opodatkowania przez Kopalnię Piasku obszaru o pow. 200 hektarów. Czy moŜna uzyskać 
więcej informacji w tej sprawie, w jakim kierunku ta sprawa się toczy? 
 
Mec. Semeniuk – ze zrozumiałych względów nie moŜemy ujawniać kierunku w jakim 
prowadzone są czynności wyjaśniające tą sprawę, gdyŜ obowiązuje tajemnica podatkowa. 
Jednak ta cała sytuacja jest trochę kuriozalna i zadziwiająca. Stowarzyszenie to działa od 4,czy 5 
lat i do tej pory  nie było Ŝadnych problemów.  śadnych opłat to Stowarzyszenie na rzecz 
Kopalni nie świadczyło. Zakres korzystania z tych nieruchomości był taki sam, jak obecnie. 
Jednak dopiero w tym roku, gdy Rada Gminy podjęła stosowne decyzje w zakresie podatkowym, 
zwiększając obciąŜenie dla Kopalni Piasku „Kotlarnia”, pojawiła się koncepcja zawarcia umowy 
uŜyczenia nieodpłatnego gruntu, czyli wyłączenie kilkuset hektarów za darmo tej samej 
organizacji, gdzie stan faktyczny w Ŝaden sposób nie uległ zmianie. MoŜna zadać sobie pytanie, 
dlaczego? A odpowiedź jest chyba prosta. Teraz na organie podatkowym ciąŜy obowiązek Ŝeby 
tą sytuację wyjaśnić i stwierdzić, czy nie mamy do czynienia z czynnością dla pozoru, która 
powodowałaby niewaŜność takiej umowy uŜyczenia, miała by zmierzać do ominięcia prawa 
podatkowego. JeŜeli takie ustalenia zostaną poczynione, Wójt dokona stosownych działań  
w kierunku sprawdzenia, czy nie mamy do czynienia z ewentualnym naduŜyciem.  Jest to 
sytuacja delikatna i ostroŜnie naleŜy się w tej sprawie wypowiadać. Kiedy, w jakim terminie i co 
zostanie zrobione jest objęte tajemnicą, ze zrozumiałych względów. Władze muszą bronić 
interesów Gminy. 
 
 
Ad.7. 
 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Marek Bobiński 
przedstawił radnym sprawozdanie finansowe Zakładu za rok 2009. Poinformował, iŜ: 
sprawozdanie finansowe składa się z trzech dokumentów: bilansu, rachunku zysku i strat i tzw. 
informacji dodatkowej. 
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Bilans - dokument podstawowy obrazuje całość działania jednostki w okresie sprawozdawczym, 
czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. Obrazuje on aktywa jednostki, a z drugiej strony 
fundusze i zobowiązania. To co najwaŜniejsze w tym dokumencie to suma aktywów i pasywów, 
która musi być równa i wynosi ona 25.049.761,36 zł. NajwaŜniejsze pozycje to są środki trwałe, 
jakimi dysponuje Zakład. Środki te nie są własnością Zakładu, są one uŜyczone nieodpłatnie do 
wykonywania obowiązków Zakładu. Środki trwałe  wycenione są na 24.624.962,18 zł. Wartość 
tych środków z jednej strony zmniejszyła się w ciągu roku z uwagi na amortyzację, a z drugiej 
zaś strony  zwiększyła się z tyt. przekazania przez Gminę rozbudowanej sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej o ok. 500 tys. zł. Zakład posiada takŜe w uŜytkowaniu urządzenia techniczne  
i maszyny o wartości 200.440,82 zł, środki transportu o wartości ok. 267 tys. zł, środki 
finansowe za dostawy i usługi w kwocie 279 tys. zł, gotówkę w kasie na koniec roku.  
W pasywach – fundusze i zobowiązania obrazują, Ŝe środki trwałe mają pokrycie w funduszach 
jednostki. Sumarycznie jednostka uzyskała na koniec roku wynik dodatni Zysk wyniósł ok.  
3 tys. zł, powstał on z odsetek, gdyŜ w trakcie roku udało się wyegzekwować wiele naleŜności 
zaległych.  Zobowiązania wynoszą 243 tys. zł i są mniejsze od naleŜności.  
Drugi dokument to rachunek zysków i strat, który obrazuje jak kształtowały się koszty 
ponoszone w celu  uzyskania przychodów. Obrazuje równieŜ wynik w porównaniu do roku 
poprzedniego. Przychody ze sprzedaŜy wyniosły ponad 2.800 tys. zł, natomiast koszty 
działalności operacyjnej ponad  4.022 tys. zł, w tym amortyzacja 1,5 mln zł.   
Informacja dodatkowa – zawiera obowiązujące zapisy, zgodne z ustawą o rachunkowości, a 
mianowicie kiedy powstał Zakład, od kiedy prowadzi księgę środków trwałych, jak uległ 
zmianie stan majątku, podaje wartość amortyzacji, informuje o zysku, o rezerwach na naleŜności 
na koniec 2009r. Informuje takŜe o stanie zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, o liczbie 
pracowników na stanowiskach pracowniczych, o średniej płacy. 
Przedstawił równieŜ informację o kwotach umorzonych i rozłoŜonych na raty – informację 
dołączono do złoŜonego sprawozdania.  
 
W dyskusji głos zabrali:  
 
Radny J. Morcinek - w informacji opisowej wyszczególnia się usługę inkasencką i usługę za 
spisywanie umów o świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych. Czy są to dwie odrębne 
umowy, czy jedna? 
 
M. Pałac – główna księgowa Zakładu – są to dwie odrębne umowy. Jedna dotyczy usługi 
inkasenckiej za wodę i ścieki, wykonywanej przez Firmę zewnętrzną, a druga dotyczy 
spisywanych umów  na wywóz odpadów komunalnych. 
 
Radny J. Morcinek – czy te usługi wykonuje ta sama Firma, czy róŜne? 
 
Dyr. Bobiński – spisywanie umów na wywóz odpadów komunalnych  zlecono tej samej osobie, 
co dokonuje odczytów wodomierzy. W 2009r. zostały zmienione wszystkie umowy na wywóz 
odpadów komunalnych. Najłatwiej było zlecić tę usługę osobie, którą znają mieszkańcy. Było to 
jednak dodatkowe zlecenie. 
 
Radny J. Morcinek – jak często jest wykorzystywany spych (Det) na składowisku? 
 
Dyr. Bobiński – spych jest wykorzystywany w zaleŜności od potrzeb, czasem 8 godzin dziennie, 
a czasem pół godziny dziennie. ZaleŜy to teŜ od tego, czy po składowisku jeździ tylko spych, czy 
równieŜ kompaktor. W zasadzie powinien jeździć kompaktor, bo lepiej ugniata odpady. Ale 
kompaktor nie zawsze moŜe być uŜywany, jak jest mokro to jeździ spych. 
 
Radny J. Morcinek – po przeliczeniu wydatków na paliwo do tego sprzętu, moŜna stwierdzić, 
Ŝe wydatki te są bardzo wysokie. Biorąc pod uwagę cenę paliwa i średnie zuŜycie 10 litrów, 
wyliczyłem, Ŝe te Det zuŜywa dziennie 65 litrów ropy. Natomiast samochody słuŜbowe (oprócz 
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śmieciarki), tj. Lublin, Polonez, Citroen, Dukato, przyjmując, Ŝe spalają 10 litrów paliwa na 100 
km, przejeŜdŜają dziennie 220 km. Jest to bardzo duŜo. Dlatego  naleŜałoby to wyjaśnić. Patrząc 
na załoŜenia budŜetowe, to łatwo moŜna stwierdzić, Ŝe są one z roku na rok takie same, nie 
szuka się Ŝadnych oszczędności.  
 
Dyr. Bobiński – na paliwo do spychacza i kompaktora wydatkowano w 2009r. - 27 tys. zł. 
Dzieląc to przez 12 miesięcy wychodzi ok. 2.300 zł miesięcznie. Czy jest to kwota zbyt duŜa?  
Wydaje się,  Ŝe jest to do przyjęcia. Jest to zgodne z kartami pracy, licznikami motogodzin. 
Motogodziny przelicza się zgodnie z instrukcją. Zostanie zwrócona na to uwaga. 
 
Radny J. Morcinek – jest to tylko spostrzeŜenie i nie powinno to być odebrane jako złośliwość. 
Ostatnio na sesji poruszyłem temat nieporządku koło boiska, to na drugi dzień pracownicy 
Zakładu nie chcieli juŜ ze mną rozmawiać. Widocznie lepiej się nie odzywać. Jednak  musiałem 
na to zwrócić uwagę, gdyŜ chodziło mi tylko o to, Ŝeby przy głównej drodze było czysto.  

Dyr. Bobiński – nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, gdyŜ nie brałem udziału  
w poprzedniej sesji Rady Gminy. O tej sprawie dowiedziałem się od innych osób. Trudno więc 
mi się w tej sprawie wypowiadać. 
 
Przewodnicząca Rady – drugi temat dotyczył wydatków na paliwo dla samochodów 
słuŜbowych, zostało wyliczone, Ŝe przejeŜdŜają one średnio 220 km dziennie. 
 
Dyr. Bobiński – nie potrafię na to odpowiedzieć, gdyŜ nie było to wyliczane. 
 
Radny J. Morciinek – jeŜeli chcemy mówić o jakimkolwiek cięciu kosztów, to trzeba zwrócić 
uwagę na wszystkie elementy kosztów. Np. czy ta sama osoba nie moŜe odczytywać 
wodomierzy i spisywać umów na wywóz odpadów, czy musi to robić za dodatkową 
odpłatnością? Proszę wyjaśnić koszty monitoringu? 
 
Dyr. Bobiński – Zakład nie zatrudnia osoby do pilnowania. Zakład płaci za monitoring firmie, 
która zajmuje się strzeŜeniem nieruchomości, tj. składowiska odpadów, oczyszczalni ścieków, 
stacji uzdatniania wody. Jest to zdalny nadzór – monitoring ochroniarski. Mimo to i tak zdarzają 
się kradzieŜe, gdyŜ nie wszystko jest monitorowane. 
 
Radny M. Matuszek – w sprawozdaniu wykazano, Ŝe  przychody netto wzrosły prawie  
o 150 tys. zł, wykazano równieŜ niewielki zysk.  Częściowo było to zapewne spowodowane 
podwyŜką cen mediów. Ale wzrosły równieŜ koszty materiałów i usług obcych, a takŜe wydatki 
na wynagrodzenia o 1% w stosunku do roku ubiegłego.  Mimo, Ŝe wzrosły obciąŜenia  
bezpośrednio związane z funkcjonowaniem Zakładu oraz zmniejszono dotację o 50 tys. zł  
w stosunku do roku ubiegłego, Zakład osiągnął zysk. Dlatego wydaje mi się, Ŝe te działania 
związane z działalnością Zakładu są poprawne. Mimo wzrostu cen usług, mimo spadku 
dofinansowania z Gminy, Zakład był w stanie jakiś zysk osiągnąć. I tak powinno być dalej, aby 
ta dotacja z budŜetu była jak najmniejsza. Bo po to został powołany ten Zakład Ŝeby właściwie 
zarządzać w tych sferach działalności. Ten kierunek wydaje mi się jak najbardziej słuszny. 
Wniosek kolejny jest taki, Ŝe jednak ta dotacja jest i tak za wysoka. Zdaję sobie sprawę, Ŝe 
dzięki tej dotacji moŜemy odpowiednio nisko kształtować ceny za te media (ciepło, woda, ścieki, 
lokale) dla naszych mieszkańców. 
 
Dyr. Bobiński – wzrost przychodów spowodowany był równieŜ dłuŜszym okresem grzewczym. 
 
Radny J. Morcinek – dlaczego nie moŜna samemu wywozić odpadów na składowisko, za 
odpłatnością? 
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Dyr. Bobiński – przepisy ustawy o odpadach z 2001r. regulują kto moŜe przywozić odpady na 
składowisko, odbywa się to na podstawie zezwolenia udzielanego przez Wójta.  
 
Radny J. Morcinek – w Gliwicach osoby prywatne nie mają Ŝadnego  problemu z oddaniem 
odpadów bezpośrednio na składowisku. Czy my jako Rada Gminy nie moŜemy tego zmienić  
i uregulować to w taki sposób, Ŝeby te odpady nie trafiały w niedozwolone miejsca? Mamy 
własne składowisko, dlatego teŜ powinniśmy ustalić takie zasady, które są oczekiwane przez  
mieszkańców. Widać, Ŝe Zakład nie dba o klientów.  Umowy wypowiedziała Kopalnia Piasku, 
prawie wszystkie sklepy. Czyli Zakład sam pozbywa się  przychodów. 
 
Dyr. Bobiński – przepisy ustawowe nie zezwalają na umoŜliwienie mieszkańcom przywozu 
odpadów na składowisko. JeŜeli Zakład przyjmuje mniej odpadów, to składowisko wystarczy na 
dłuŜszy okres. 
 
Radny J. Morcinek  - trzeba być trochę ekologiem i zmieniać to co się da. UwaŜam, Ŝe nie ma 
takiej opcji, Ŝeby tego nie moŜna było zmienić. 
 
Radna K. Foltys – kiedy zostaną wymienione zasuwy  na głównej sieci wodociągowej  
w Solarni, odcinające dopływ wody do budynku?  
 
Dy. Bobiński – sieć wodociągowa jest własnością Gminy. Zakład Gospodarki Komunalnej jest 
tylko eksploatatorem  i nie zajmuje się wymianą elementów sieci. Nie jest to kalkulowane  
w cenie wody. Zakład nie jest właścicielem sieci i nie przewiduje wymiany zaworów w danej 
miejscowości.  Wymieniane są tylko zawory tam, gdzie występuje awaria. 
 
Radna K. Foltys – to dlaczego kosztem wymiany zaworu w budynku i zamraŜaniem rur, jest 
obciąŜany właściciel budynku? PrzecieŜ nie jest to wina tego co uŜywa wodę. Powinna być 
moŜliwość odcięcia dopływu wody do budynku na głównym rurociągu. 
 
Dyr. Bobiński – cena wymiany zaworu  nie jest wliczana do ceny wody.  Zakład nie wymienia 
zaworów zewnętrznych, gdyŜ jest tylko eksploatatorem tej sieci, a właścicielem jest Gmina.  
 
Wójt Gminy – Gmina nie uwzględnia amortyzacji w taryfie cen za wodę i ścieki. 
Uwzględniając amortyzację, to cena wody była by duŜo wyŜsza. W Dziergowicach, na początku 
lat 2000-cznych  wykonano nową studnię. Problem jednak pozostał w sieci, która nie została 
wymieniona. Bardzo duŜo zaworów na sieci głównej zostało wymienionych (ulica Wodna, 
Leśna, Powstańców). Zawory wymieniane są równieŜ w przypadku awarii. Koszt wymiany 
wszystkich zaworów musiałby być po stronie gminy. Wiązałoby się to równieŜ z koniecznością 
rozkopania drogi, a następnie jej odtworzenia. Nie są to małe koszty. 
 
Radna K. Foltys – tak naprawdę nikt nawet nie sprawdził, czy ten zawór moŜna zakręcić, czy 
nie. Pracownicy Zakładu przyjeŜdŜają, zamraŜają sieć, a kosztem obciąŜają właściciela sieci.  
Ta sprawa ciągnie się juŜ bardzo długo. Zawór musiał być wymieniany juŜ 4 razy.  I cały czas 
właściciel domu musi pokrywać koszty wymiany wodomierza i koszty zamraŜania rur.  
 
Wójt Gminy – wymiana licznika jest w gestii gminy i za to mieszkaniec nie płaci. JeŜeli 
uszkodzenie nastąpiło z winy mieszkańca, to wówczas właściciel ponosi koszty. 
 
Radna K. Foltys – właściciel budynku nie moŜe zabezpieczyć swojego przyłącza, bo zasuwa na 
drodze, na głównym ciągu, przepuszcza wodę. Nikt tego nawet nie sprawdził, czy moŜna tą 
zasuwę zakręcić. 
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Wójt Gminy – jeŜeli ktoś nie korzysta z wody, to powinien zakręcić zawór przed wodomierzem. 
Trzeba równieŜ zadbać o sieć w budynku. JeŜeli dochodzi do zamarznięcia wody na przyłączu, 
to koszty musi ponosić właściciel.   
 
Radna K. Foltys – jeŜeli właściciel budynku korzysta z wody tylko przez 3 tygodnie w roku, a 
sieć do domu jest połoŜona za wysoko, to powinna być moŜliwość zakręcenia zasuwy na drodze, 
Ŝeby nie było dopływu wody do tego budynku.  
 
Wójt Gminy – właściciel budynku moŜe sobie zakręcić dopływ wody na swojej posesji.  
 
Radna W. Hrabowska – czy zmiana  przepisów dotyczących zakładów budŜetowych ma jakiś 
wpływ na nasz Zakład Gospodarki Komunalnej? 
 
Zastępca Wójta – w związku z wejściem w Ŝycie przepisów nowej ustawy o finansach 
publicznych, zmienia się takŜe zakres działania zakładów budŜetowych. Ustawa określa jaki 
rodzaj działalności moŜe być wykonywany przez podmioty działające w formie zakładu 
budŜetowego. W przypadku naszego Zakładu, te zmiany będą niewielkie. Do końca roku 
musimy zmienić nazwę zakładu i statut. Zakres zadań jaki wykonuje Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie odpowiada zakresowi zadań dla zakładów 
budŜetowych, a zatem nowe przepisy nie mają większego wpływu na formę działalności tego 
Zakładu.  Przy tych zmianach będzie się moŜna zastanowić nad ewentualnym zreformowaniem 
tego Zakładu.  
 
Sołtys Z. Sitko – kiedy przewiduje się wymianę rur azbestowych, z których wykonana jest sieć 
wodociągowa z Korzonka do Kotlarni?  
 
Dyr. Bobiński – takie pytanie powinno się przenieść na interpelacje, bo ono nie ma nic 
wspólnego ze sprawozdaniem. Zakład Gospodarki Komunalnej nie zajmuje się inwestycjami, nie 
ma na taki cel środków w swoim planie finansowy. Trudno jest powiedzieć, czy kiedykolwiek te 
rury będą wymienione. 
Następnie Dyr. Bobiński odczytał projekt uchwały nr XLIV/ 345/10 w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego ZGKiM w Bierawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie odczytany projekt uchwały.  
Za przyjęciem uchwały i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie – opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych, 3 
radnych wstrzymało się od głosu. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIV/345/10 została przez Radę 
Gminy przyjęta, przy udziale w głosowaniu 14 radnych obecnych na sali obrad. 
 
 
 
 
Ad. 8. 1. 
 
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2009r. oraz dokonał 
podsumowania tegoŜ budŜetu. Przedstawił równieŜ informację nt. umorzenia i rozłoŜenia na raty 
niepodatkowych naleŜności budŜetu gminy Bierawa za rok 2009. Sprawozdanie finansowe, 
podsumowanie oraz informację - dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 2. 
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Ad. 8. 2. 
 
Skarbnik Gminy - odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczącą 
sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budŜetu za 2009r. zawartą w uchwale nr 44/2010 
Składu Orzekającego RIO z dnia 31 marca 2010r. – opinię dołączono do protokołu jako 
załącznik nr 3. 
 
 
Ad. 8. 3  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Jaksiewicz odczytał sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej z kontroli wykonania budŜetu gminy za 2009r. oraz wniosek Komisji w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa z tyt. wykonania budŜetu gminy za 2009r. - 
dołączono do protokołu jako załącznik nr 4. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu do wniosku Komisji Rewizyjnej, zawartą w uchwale nr 199/2010  Składu Orzekającego 
RIO z dnia 20 kwietnia 2010r., którą dołączono do protokołu jako załącznik nr 5. 
  
 
Ad. 8.4.  Dyskusja 
 
Radny J. Kucharczyk – wsłuchując się w opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
i Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budŜetu gminy, to aŜ się prosi podnieść rękę za 
absolutorium i na pewno tak będzie. Niemniej jednak muszę wnieść troszeczkę goryczy do tej 
uchwały. Jako przedstawiciel samorządu i przedstawiciel społeczności lokalnej sołectwa 
Brzeźce, sołtys, radny, wniosłem do Rady Gminy, do Wójta siedem punktów o realizację celów 
inwestycyjnych  w Brzeźcach. I z tych siedmiu punktów nie zostało kompletnie nic zrobione. 
Nie wiem czy przyczyny obiektywne, czy subiektywne sprawiły to, Ŝe nie zostały te zadania 
zrobione. Ale przykro mi z tego powodu. Będę głosował za udzieleniem absolutorium, bo 
równieŜ jako radny brałem udział w trakcie roku w podejmowaniu tych decyzji. Ale mam Ŝal do 
Wójta o to, bo przecieŜ pochodzi równieŜ z tego sołectwa, a nic nie zostało zrobione.  
 
Radny M. Matuszek – moŜemy powiedzieć, Ŝe mamy szczęście Ŝe Ŝyjemy akurat w tej gminie, 
bo dochody naszego budŜetu są znaczne, ponad 20- mln zł.  Te działania, które są podejmowane 
przez Wójtów, przez pracowników Urzędu, oświaty, ZGKiM, pomocy społecznej, wydaje mi 
się, Ŝe były właściwe. Środki, które zostały pozyskane dodatkowo do budŜetu z zewnątrz  
w kwocie ponad 1 mln zł świadczą o tym, Ŝe podjęliśmy właściwe działania związane  
z realizacją naszego budŜetu.  
JednakŜe naleŜy wyjaśnić pewną nieścisłość dotyczącą deficytu. W sprawozdaniu finansowym 
wykazano deficyt w kwocie 1.073 tys. zł, a w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
wykazana jest kwota deficytu ponad 2 mln zł. W ubiegłym roku deficyt był w wys. 1 mln zł, a w 
tym roku ponad 2 mln zł. Zdaję sobie sprawę, Ŝe ten deficyt jest pokrywany nadwyŜką z lat 
ubiegłych. Ale wychodzi na to, Ŝe przejadamy te pieniądze, które udało się nam zgromadzić  
w latach ubiegłych. Z drugiej strony moŜemy sobie powiedzieć, Ŝe gdyby nie to, Ŝe te pieniądze 
wydatkowaliśmy, to nie udałoby się nam pozyskać środków z zewnątrz i zrealizować tych 
projektów. Tutaj naleŜało to wywaŜyć. 
Poza tym uwaŜam, Ŝe te działania, które były realizowane na terenie gminy, były jak najbardziej 
słuszne, poniewaŜ wynikały z tematów poruszanych w poprzedniej kampanii wyborczej, czy na 
zebraniach wiejskich. Udało się utrzymać właściwą współpracę ze Stowarzyszeniami, 
Ludowymi Zespołami Sportowymi, Caritasem. W dalszym ciągu udało się utrzymać 
finansowanie związane z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpoŜarową. Środki 
przekazywano teŜ na kulturę. W dalszym ciągu, mimo, Ŝe mieliśmy kryzys, mieliśmy obciąŜenia 
związane z Firmą INTERM w wys. 600 tys. zł, udało się te wszystkie zaplanowane działania 
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utrzymać. RównieŜ działania związane z utrzymaniem infrastruktury szkolnej, kulturalnej, 
sportowej, były właściwe. Wszystkie obiekty uŜyteczności publicznej, które mamy na terenie 
gminy, są w dobrym stanie. Mamy teŜ dobrą współpracę z Mniejszością Niemiecką. 
Podejmowane działania w tym zakresie zmierzają do popierania wielokulturowości na terenie 
naszej gminy. Właściwe są teŜ działania związane z promocją. Gmina jest współorganizatorem 
duŜej imprezy takiej jak „Pływadła”, czy zawody straŜackie. Byliśmy równieŜ organizatorami 
doŜynek wojewódzkich. Było to bardzo dobre działanie w kierunku promocji naszej gminy.  
Są w dalszym ciągu podejmowane działania związane z rozwojem gospodarczym, z czym wiąŜe 
się wybudowanie drogi do terenów inwestycyjnych w celu przyciągnięcia nowych inwestorów.  
Do minusów budŜetu moŜna zaliczyć w dalszym ciągu zbyt duŜe dofinansowanie do działalności 
Zakładu Gospodarki Komunalnej ponad 700 tys. zł. Wprawdzie dofinansowanie to było 
mniejsze niŜ w latach poprzednich, ale i tak jest wysokie. Zakład został powołany do tego Ŝeby 
jak najlepiej gospodarować w tej dziedzinie. 
Wydaje mi się, Ŝe wykonanie budŜetu to jedno, a sposób działania, ta kultura sprawowania 
władzy, to co równieŜ jest bardzo waŜne, to drugie. Dlatego składam podziękowania Wójtowi, 
Zastępcy, za to, Ŝe przez te 4 lata udało się tą kulturę w sprawowaniu władzy utrzymać,  
gdyŜ zupełnie inaczej byśmy rozmawiali na terenie Gminy, sołectw, gdyby tego zrozumienia, tej 
kultury nie było. Osobiście będę głosował za udzieleniem absolutorium. 
 
Wójt Gminy  – faktem jest, Ŝe część pieniędzy w naszym budŜecie jest „znaczonych” i wszyscy 
mamy tego świadomość. „Znaczonych” dlatego, Ŝe chcąc kierować wnioski do programów 
unijnych, te pieniądze musimy mieć w budŜecie na te cele zapisane. Jako Gmina staramy się 
uczestniczyć we wszystkich programach, zarówno takich które nie pozostawiają śladu na ziemi, 
jak program „Kapitał Ludzki”, jak równieŜ takich które pozostawiają ślad materialny, czyli 
Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, LIDER+.  
Starano się równieŜ o środki z Ministerstwa. W ubiegłym roku  pozyskano środki z Ministerstwa 
Sportu (budowa sali gimnastycznej)  i Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (wyposaŜenie 
świetlicy). Mówienie o tym, Ŝe nic w Brzeźcach nie zostało zrobione, nie jest do końca prawdą. 
W ramach pozyskanych środków z Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych zakupiony został 
sprzęt do świetlicy w Brzeźcach, gdzie uruchomiono równieŜ dostęp do Internetu radiowego. 
Poza tym zakupiono urządzenia na plac zabaw i kosz na śmieci (4.500 zł), ogrodzono zbiornik 
p.poŜarowy (7.000 zł), wykonano projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  przy drodze 
pomiędzy ul. Kędzierzyńską i Nową (22.300 zł), wymieniono drzwi w Klubie (4.000 zł), 
dofinansowano komunikację miejską (18.736 zł), uporządkowano tereny wzdłuŜ dróg gminnych 
wraz z podcinką drzew (8.200 zł), przeprowadzono konserwację rowu A4 (1.400 zł).  
W ubiegłym roku złoŜono wniosek do Programu LIDER+, przez Lokalną Grupę Działania, na 
wymianę pokrycia dachowego na Domu Ludowym w Brzeźcach na kwotę 250 tys. zł. Wniosek 
ten uzyskał I miejsce w rankingu wniosków, jednakŜe akceptację uzyskał dopiero w roku 
bieŜącym. Obecnie został juŜ ogłoszony przetarg na wykonawstwo remontu tego obiektu. 
Oceniając wykonanie, musimy patrzeć z perspektywy czasu. Gmina nie zawiaduje tymi 
programami i musi się do stawianych warunków dostosować. Np. wniosek dotyczący budowy 
tranzytu kanalizacyjnego z Orotwic do oczyszczalni ścieków został złoŜony do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich pod koniec 2008r., akceptację uzyskano pod koniec roku 2009, a 
umowę podpisano dopiero w marcu br. Te działania nie są zaleŜne od Gminy. Wiadomym jest, 
Ŝe składając wniosek, musimy mieć na ten cel zabezpieczone pieniądze w budŜecie.  
Wniosek kierowany do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zajął w rankingu  
6 miejsce. Środki zostały zaoferowane naszej Gminie dopiero po uzyskaniu oszczędności 
wynikłych po przeprowadzeniu procedur przetargowych. Gmina musi jednak wydać 100 % 
kwoty, a dopiero po zakończeniu moŜe starać się o refundację 50% kosztów. Nie moŜna mieć 
pretensji, Ŝe Gmina się nie stara. Te działania są podejmowane, ale na miarę moŜliwości Gminy, 
na miarę środków własnych. Gmina moŜe brać kredyty, ale jest to równieŜ ograniczone limitami 
i nie jest to za darmo. Środki unijne są dostępne, jednak procedury są dość skomplikowane. 
Czasem łatwiej pozyskać środki, a trudniej je rozliczyć.  
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Ocena budŜetu moŜe być obiektywna, albo subiektywna, to juŜ zaleŜy od radnych. Ale nie 
moŜna zarzucić nam, Ŝe takich działań nie podejmujemy. 
 
Skarbnik Gminy – wyjaśniła, Ŝe kwota 1.073 tys. jest kwotą deficytu ujętą w budŜecie 
uchwalonym w XII 2008r., jako róŜnica pomiędzy dochodami, a wydatkami.  Natomiast róŜnica 
deficytu w wykonanym budŜecie na koniec 2009r. wyniosła ok. 2.300 tys. zł i do tej kwoty 
odniesiono się w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest to kwota nadwyŜki budŜetowej  
z lat poprzednich    
 
Radny M. Matuszek – w części opisowej, w podsumowaniu dochodów i wydatków nie ma 
mowy na temat zaciągniętych poŜyczek Dobrze byłoby ująć w tej opisówce informację  
o poŜyczkach.  
 
Skarbnik Gminy – w części opisowej jest informacja, Ŝe deficyt został pokryty nadwyŜką 
budŜetową, co oznacza, Ŝe nie było na ten cel zaciąganych poŜyczek. Informacja o tym, Ŝe 
Gmina nie zaciągnęła poŜyczek jest zamieszczana równieŜ w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
Przewodnicząca Rady – wypowiedź radnego Matuszka stanowi wniosek, Ŝeby taką informację 
nt. poŜyczek zamieszczać w informacji opisowej.  
 
 
Ad. 8. 5 i 8.6. 
 
Radny A. Jaksiewicz odczytał projekt uchwały nr XLIV/ 347/10 w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budŜetu gminy za 2009r.  
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały pod głosowanie radnych.  
Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na 
sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XLIV/ 347/10 w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gmi1ny z tyt. wykonania budŜetu gminy za 2009r. – została 
podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie. 
 
Wójt Gminy  – kierując do radnych słowa podziękowania za udzielone absolutorium, stwierdził, 
iŜ zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe nie wszystkie oczekiwania są spełnione. Jest to spowodowane 
ograniczonymi moŜliwościami finansowymi. Starając się o środki zewnętrzne, tworzy się pewne 
priorytety i nie rzadko odbywa się to kosztem jakiś sołectw. Jednak, jeŜeli do tych priorytetów 
się nie dostosujemy, to przegramy duŜo więcej. Zrobimy wówczas więcej rzeczy o mniejszej 
skali, natomiast nie zrealizuje się tzw. „generaliów”. Wszystkie realizowane zadania są 
wynikiem przemyślanych decyzji. Na początku kadencji zakładano m.in. rozbudowę bazy 
oświatowej, co jest w trakcie realizacji, a dodatkowo wybudowano jeszcze boisko 
wielofunkcyjne.  Planowano takŜe poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Są to bardzo 
drogie inwestycje. Np. budowa chodnika na odcinku ulicy Dworcowej w Bierawie kosztowała 
600 tys. zł. NaleŜy zdawać sobie sprawę z tego, Ŝe budowa chodnika nie polega tylko na 
połoŜeniu kostki brukowej. W dzisiejszych czasach nikt nie zdecyduje się na budowę chodnika 
wzdłuŜ drogi, gdzie nie będzie wykonane odwodnienie. Koszt odwodnienia chodnika to 
praktycznie 2/3 kosztów takiej budowy. Gmina  stara się pozyskać środki zewnętrzne z róŜnych 
źródeł. JeŜeli z tego zrezygnujemy, to przegramy bardzo duŜo. Nie oznacza to, Ŝe nie są 
realizowane zadania wyłącznie ze środków gminnych, takie zadania są równieŜ realizowane. 
 
 
W tym miejscu Przewodnicząca zarządziła 10 minutową przerwę w obradach.  
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Ad. 9. 1. 
 
Pani Skarbnik – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLIV/347/10 w sprawie zmiany 
uchwały budŜetowej gminy Bierawa na rok 2010. 
 
Radny M. Matuszek – na co naleŜy zwrócić uwagę w tej uchwale? Część zmian (I, II i III) 
wiąŜe się z kwestią porządkowania budŜetu, zmianą klasyfikacji budŜetowej. Pkt. IV wiąŜe się 
ze zmniejszeniem kosztów budowy tranzytu kanalizacyjnego. W wydatkach planuje się m.in. 
środki na: budowę ulicy Brzozowej w Dziergowicach, budowę parkingu przy boisku 
wielofunkcyjnym w Dziergowicach (dopełnienie infrastruktury zewnętrznej przy boisku wraz  
z ogrodzeniem), zatrudnienie osób do robót publicznych, dofinansowanie wniosku kierowanego 
do Euroceuntry przez Gminne Centrum Kultury w Bierawie. Zaplanowano równieŜ zmniejszenie 
przychodów z tyt. zaciągniętych poŜyczek z uwagi na obniŜenie kosztów budowy tranzytu 
kanalizacyjnego. 
Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie odczytany projekt uchwały nr XLIV/ 
347/10 w sprawie zmiany uchwały budŜetowej gminy Bierawa na rok 2010. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIV/ 347/10 w sprawie zmiany 
uchwały budŜetowej gminy Bierawa na rok 2010 – została przez Radę Gminy przyj ęta  
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9.2 
 
Skarbnik Gminy przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLIV/ 348/10 w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczki inwestycyjnej na realizację zadania pn. „Rurociąg tranzytowy z Ortowic do 
oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA wraz kanalizacją sanitarną  
w miejscowości Korzonek”. Wyjaśniła, iŜ w pierwszej wersji poŜyczka była planowana  
w kwocie 1.945.200 zł. Obecnie, po przetargu, wszystkie udziały finansowe w realizacji tej 
inwestycji zmniejszyły się. Zmniejszy się równieŜ kwota poŜyczki do wys. 886.100 zł. 

PoŜyczka będzie spłacana przez 3 lata od 2011r. do 2013r., średnio ok. 300 tys. zł rocznie, 
ok. 25 tys. zł miesięcznie plus odsetki. Odsetki będą liczone według stopy redyskonta weksli.  

Po spłaceniu 85 % kwoty zaciągniętej poŜyczki  Gmina będzie mogła starać się o 15 % 
umorzenie. 

 

Radny M. Matuszek – poinformował, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki.  

 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIV/348/10 pod 
głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych – obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujący nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła, Ŝe uchwała nr XLIV/ 348/10 w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczki inwestycyjnej na realizację zadania pn. „Rurociąg tranzytowy z Ortowic do 
oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA wraz kanalizacją sanitarną  
w miejscowości Korzonek” – została podjęta jednogłośnie przy udziale w głosowaniu  
13 radnych, na ustawową liczbę 15 radnych. 
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Ad. 9.3. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLIV/ 349/10 w sprawie zaliczenia ulicy Dolnej  
w Goszycach do kategorii dróg gminnych. Poinformował równieŜ, iŜ projekt tej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiotowej sprawie. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIV/ 349/10 w sprawie 
zaliczenia ulicy Dolnej w Goszycach do kategorii dróg gminnych – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie 
było. 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła, Ŝe uchwała nr XLIV/ 349/10 – została przez Radę 
Gminy przyj ęta jednogłośnie, przy udziale w głosowaniu 13 radnych, obecnych na sali obrad. 
 
 
 
Ad. 9.4. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLIV/ 350/10 w sprawie zaliczenia ulicy Gajowej 
w Goszycach do kategorii dróg gminnych. Poinformował równieŜ, iŜ projekt tej uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiotowej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIV/ 350/10 w sprawie 
zaliczenia ulicy Gajowej w Goszycach do kategorii dróg gminnych – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie 
było. Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła, Ŝe uchwała nr XLIV/ 350/10 – została przez Radę 
Gminy przyj ęta jednogłośnie, przy udziale w głosowaniu 13 radnych, obecnych na sali obrad. 
 
 
            
 
ad. 9.5. 
 
Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały nr XLIV/ 351/10 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu 
Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. Wyjaśnił, Ŝe uchwała ta jest podyktowana 
aktualizacją liczby członków tegoŜ Związku.  

 

W dyskusji głos zabrali: 
 

Radny J. Kucharczyk – ile wynoszą składki członkowskie dla naszej Gminy z tyt. 
przynaleŜności do tegoŜ Związku? 
 

Wójt Gminy  – składka członkowska wynosi dla naszej Gminy obecnie 6.470 zł i jest płatna  
w 3 ratach. Faktem jest, Ŝe pieniądze otrzymane ze składek przez Związek Gmin są 
niewystarczające na właściwe działanie tegoŜ Związku. 
 

Radny J. Morcinek  -  jak długo nasza Gmina zdecydowała się pozostać w tym Związku? 
 

Zastępca Wójta – Związek Gmin Śląska Opolskiego między innymi zajmuje się tematami 
dotyczącymi pomocy społecznej, czy oświaty. Do osiągnięć zalicza przesunięcie terminu 
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naliczania dodatków wyrównawczych dla nauczycieli. Gmina pozostanie w tym Związku co 
najmniej do końca kadencji. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie odczytany projekt uchwały nr XLIV/ 351/10  
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.  

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIV/ 351/10 została podjęta, przy 
udziale w głosowaniu 13 radnych, obecnych na sali obrad, na ustawową liczbę 15 radnych. 

 
 

 
Ad. 10.  Interpelacje i wnioski radnych 
 

 Radny J. Maksymiak – zawnioskował o naprawę drogi do torów kolejowych od ulicy 
Ogrodowej w Bierawie oraz o poprawę chodnika dojazdowego do mostku. 

 

Radny J. Kucharczyk – kiedy będą usuwane usterki w drogach, w miejscach zgłoszonych przez 
sołtysów? 

 

Wójt Gminy – na chwilę obecną został sporządzony obmiar i kosztorys likwidacji dziur  
w drogach gminnych. W najbliŜszych dniach zostanie zrobione rozeznanie cenowe wśród Firm 
w formie zapytania o cenę. Po wyborze wykonawcy nastąpi realizacja. UzaleŜnione jest to takŜe 
od poprawy warunków pogodowych, gdyŜ dotychczas nie było warunków technicznych do 
wykonania tych prac, gdyŜ było za mokro. 

 

Radna K. Foltys – zawnioskowała o reakcję w sprawie usunięcia przyczepy z reklamą sklepu 
Pana Opaszowskiego w Solarni, która zasłania przydroŜną Kapliczkę. Temat ten był juŜ 
zgłaszany na zebraniu wiejskim, a do dzisiaj nic w tej sprawie nie zrobiono. Brakuje dojścia do 
tej Kapliczki.  

 

Wójt Gminy – na zebraniu padły słowa pochwały za to, Ŝe auto zostało przestawione z drogi na 
posesję prywatną. Były teŜ słowa negacji. Czy dzieje się to permanentnie, czy nie? 

 

Radna K. Foltys – samochód z reklamą w tym miejscu stoi cały czas.  Sprawa ta została 
poruszona na zebraniu wiejskim przez Panią Mikołajec, która prosiła o przestawienie tej 
reklamy. Wszyscy to widzą, a nikt nie reaguje.  

 

Wójt Gminy – zostanie wystosowane przez Urząd Gminy pismo w tej sprawie i zobaczy się jaka 
będzie reakcja.  

 

Zastępca Wójta – z tego co wiadomo, to ta przyczepa stoi w miejscu, gdzie obowiązuje „Zakaz 
zatrzymywania się i postoju”. Jest  to więc sprawa dla Policji i moŜe ją zgłosić kaŜdy. Wysłanie 
pisma nie odniesie Ŝadnego skutku. Sprawa ta zostanie zgłoszona na Policję. 

 

Radny J. Kucharczyk – zawnioskował o zakupienie siatki ogrodzeniowej i ogrodzenie kanału 
przy  placu zabaw, w celu zabezpieczenia tego miejsca. 

 

Wójt Gminy – zostanie to zrobione w moŜliwie szybkim terminie. 
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Radny J. Morcinek  - wystąpił w sprawie ustawienia pojemnika na odpady koło Klubu  
w Goszycach. Poruszył równieŜ problem zwierzyny leśnej. Są częste przypadki, kiedy zwierzyna 
potrącona przez samochody leŜy na drodze, czy na poboczu. Gdzie to naleŜy zgłaszać?   

Jest to nagminne i jakoś naleŜy to rozwiązać. 

 

Wójt Gminy – jeŜeli chodzi o zwierzynę, to takimi sprawami zajmuje się właściciel drogi (jeŜeli 
zdarzenie ma miejsce  na drodze), albo Nadleśnictwo. Na pewno jest to problem dla kierowców, 
szczególnie w miejscach przemieszczania się zwierzyny leśnej.  

 
Radna R. Kubica – czy została usunięta awaria ciepłociągu na Korzonku? Na zebraniu 
wiejskim zostało powiedziane, Ŝe awaria zostanie usunięta z chwilą poprawy warunków 
pogodowych.  

 

Dyr. Bobiński – do stwierdzenia zakresu usterki została zatrudniona Firma ZAK Serwis. 
Stwierdzono, Ŝe usterka jest pod drogą  wojewódzką nr 408. Usterki tej nie moŜna było naprawić 
w sezonie grzewczym. Po zakończeniu sezonu grzewczego Zakład Gospodarki Komunalnej 
wystąpi do Pana Wójta o sfinansowanie tych prac. Koszt naprawy według kosztorysu 
inwestorskiego wynosi ok. 35 tys. zł.  

 

Wójt Gminy – po rozmowie z Dyr. Szajtem, stwierdzenie było takie, ze nie naleŜy tej usterki 
naprawiać w sezonie grzewczym. Koszt remontu sieci ma wynieść ok. 35 tys. zł. Natomiast 
koszt wymiany tego odcinka sieci na nowy, na odcinku ok. 60 metrów z wykorzystaniem rur 
preizolowanych, to kwota ok. 40 tys. zł.  

 

Radny M. Matuszek – ile kosztowałaby wybudowanie kotłowni na Korzonku? 

 

Wójt Gminy – koszt wybudowania kotłowni z pewnością byłby duŜy. Nie było by to teŜ proste 
ze względów środowiskowych. 

 

Radny J. Kucharczyk  - w przypadku awarii na sieci wodociągowej i przerwy w dostawie 
wody, taką informację naleŜy przekazywać sołtysowi wsi, aby mógł o tym informować 
mieszkańców wsi.  

 

Radna R. Kubica – dlaczego informacja na temat segregacji odpadów, zawarta  
w harmonogramie wywozu odpadów na II kwartał nie została uaktualniona, zawiera te same 
informacje co w I kwartale, a przecieŜ zostały wprowadzone zmiany? Na samym dole tej 
informacji jest mowa o składaniu odpadów do pojemników zbiorczych. PrzecieŜ te pojemniki 
ogólnodostępne zostały juŜ dawno zlikwidowane. 

 

Dyr. Bobiński – faktem jest, Ŝe ostatni punkt tej informacji jest nieaktualny, ale pozostałe są 
aktualne.  

 

Radna W. Hrabowska – w tej informacji brakuje zapisu, Ŝe z obowiązku segregacji nie będą 
rozliczane osoby powyŜej 80 lat. A przecieŜ jest to bardzo istotna informacja. Informacja 
powinna zawierać równieŜ zapis, Ŝe worek z odpadami musi być zapełniony co najmniej do 
połowy.  
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Dyr. Bobiński – zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy, od dnia 1 stycznia br. wszystkie osoby, 
które kończą 80 lat zostały zdjęte z ewidencji. Mogą segregować odpady, ale nie są z tego 
rozliczane. Było to mówione na zebraniach wiejskich. 

 

Radna R. Kubica -  mieszkańcy powinni być poinformowani o tym, kto nie będzie rozliczany  
z obowiązku segregacji. Informacja przekazywana mieszkańcom powinna być uaktualniona.  

 

Radny R. Skupin – jak moŜna twierdzić, Ŝe ludzie zostali poinformowani o tym, Ŝe osoby 
powyŜej 80 lat nie będą rozliczane z obowiązku segregacji, jeŜeli tak nie było. Był taki 
przypadek w Ortowicach i trzeba to było wyjaśniać. 

 

Dyr. Bobiński – nazwiska wszystkich osób, które kończą 80 lat są zdejmowane  z ewidencji. 
Harmonogram jest opracowywany w połowie miesiąca poprzedzającego kwartał. Na dzień 15 
marca br. w  Zakładzie nie mieliśmy jeszcze Zarządzenia Pana Wójta. 

 

Radna R. Kubica – to co powinno być w tej informacji, to co jest istotne dla mieszkańców, 
zostało całkowicie zignorowane. Teraz mówi się znowu o kompostownikach, a przecieŜ nie są 
one najwaŜniejsze. 

 

Radny J. Morcinek – po wprowadzeniu segregacji, worki na szkło były mocne. Obecne worki 
niczym się nie róŜnią, ale są słabe. Czym podyktowana jest zmiana worków na szkło, czy jest 
duŜa równica w cenie? 

 
Dyr. Bobiński – obecnie Zakład zaopatruje się u innego sprzedawcy. W ofercie sprzedaŜy nie 
było Ŝadnej róŜnicy. Zwróci się na to uwagę. 

 

Wójt Gminy – jeŜeli chodzi o segregację odpadów, to Zakład nie prowadzi restrykcji wobec 
osób, które ukończyły 80 lat. Te osoby mogą  i powinny segregować odpady, ale nie będą z tego 
rozliczane. W zarządzeniu określono, Ŝe „z obowiązku segregacji nie będą rozliczane osoby po 
ukończeniu 80 roku Ŝycia”. MoŜna było to zapisać inaczej i określić to np. rocznikiem. Będzie 
moŜna to zmienić w przyszłym roku.  JeŜeli chodzi o kompostowniki, to są  one dla chętnych, 
ale dobrze byłoby Ŝeby ta informacja o zbieraniu  biomasy była mocno rozpropagowana. 
Działania te są zgodne z Planem Gospodarki Odpadami i muszą one być w jakiś sposób 
udokumentowane. 

 

 
Ad. 11. 
 
Wójt Gminy przedstawił: 

1) pismo Ministra Środowiska w sprawie realizacji budowy zbiornika 
przeciwpowodziowego  „Racibórz Dolny” – pismo to dołączono do niniejszego 
protokołu jako załącznik nr 12. Zgodnie z przedstawionym pismem, aktualnie 
obowiązujący harmonogram rzeczowo – finansowy przewiduje realizację 
przedsięwzięcia do końca 2015 roku.  Plan wydatków przewiduje nakłady na rok 2010 
w kwocie 40.700 zł, a na rok 2011 – 133.700 tys. zł. 

2) pismo Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie budowy obwałowań. Pismo 
dołączono do protokołu jako zał. nr  13. W piśmie  tym stwierdzono m.in. „ w 1999 
roku opracowana została koncepcja zabezpieczenia przed powodzią Gminy Bierawa, 
która przewiduje wykonanie 23,7 km prawostronnych obwałowań rzeki Odry, 
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podzielonych na 5 kompleksów: Stare Koźle – Brzeźce 4, 6 km, Bierawa Północ 3,7 
km, Bierawa Południe 3,4 km, Dziergowice –    Lubieszów 4,3 km i Turze – Ruda 7,7 
km.  Łączny koszt planowanych do realizacji inwestycji to ok. 70 mln zł”. 

Priorytetem będzie jednak budowa zbiornika Racibórz, co równieŜ w pewnym sensie  
   zabezpieczy naszą Gminę przed powodzią. 

 

Wójt Gminy poinformował równieŜ, Ŝe do Urzędu Gminy zgłosiła się Firma, która zajmuje się 
uszlachetnianiem kruszyw naturalnych. Firma chce usadowić się w Dziergowicach na terenie 
byłej betoniarni. Teren ten jest własnością PKP. 
Jest równieŜ zainteresowanie strefą inwestycyjną w Starym Koźlu. Zainteresowana firma 
wystosowała juŜ zapytanie środowiskowe. Droga do tych terenów jest na ukończeniu.   
Na otwarcie drogi został zaproszony Marszałek Województwa. 

RównieŜ 3 osoby z naszej Gminy, tj. A. Zygmund, ks. N. Matuszek i Wójt Gminy, zostali 
zaproszeni przez Marszałka na spotkanie z Panią Minister Bieńkowską do Filharmonii Opolskiej  
w dniu 29.04.br. Spotkanie to ma na celu uhonorowanie najbardziej zaangaŜowanych 
samorządów w wydatkowaniu środków unijnych. Województwo, które szybciej wydatkuje 
środki moŜe uzyskać od Rządu  premię w euro, na realizację róŜnych dodatkowych zadań. 

 

Sołtys C. Grzesik – w dalszym ciągu zdarzają się przypadki, Ŝe pracownicy Zakładu 
Gospodarki Komunalnej odbierają 2 pełne worki z odpadami, a zostawiają tylko jeden. NaleŜy 
na to zwrócić uwagę. Trzeba teŜ rozwiązać sprawę rozprowadzania nalepek na worki. 

 

Dyr. Bobiński – obecnie mogą się zdarzyć jakieś nieprawidłowości w zakresie rozprowadzania 
worków na odpady segregowane, gdyŜ od 2 tygodni zajmują się tym nowi pracownicy Zakładu. 
Pracownicy zostaną o tym poinformowani na szkoleniach wewnętrznych. Natomiast sprawa 
nalepek jest bardzo prosta, naleŜy tylko zadzwonić do Zakładu i nalepki są wysyłane przez 
pocztę. Pracownicy, którzy zajmują się odbiorem odpadów nie są w stanie roznosić nalepek, 
gdyŜ i tak mają duŜy zakres pracy.  

JeŜeli chodzi o kompostowniki, to mieszkańcy mają obowiązek segregować nie tylko plastik, 
czy szkło, ale równieŜ odpady biodegradowalne. Ten obowiązek został wprowadzony w Planie 
Gospodarki Odpadami i Gmina musi się z niego w jakiś sposób wywiązać. Zakład zakupił 100 
kompostowników i proponuje mieszkańcom zawarcie umowy na ich uŜytkowanie, po wniesieniu 
opłaty w wys. 36,60 zł. Po trzech latach uŜytkowania, kompostownik zostanie przekazany 
mieszkańcowi na własność. Przekazanie kompostownika w uŜytkowanie musi nastąpić na 
podstawie porozumienia z mieszkańcem  w celu udokumentowania tych działań w Urzędzie 
Marszałkowskim. Na koniec roku Zakład będzie zobowiązany zebrać oświadczenia, Ŝe 
kompostownik był uŜywany. JeŜeli Gmina nie udokumentuje, Ŝe zagospodarowuje odpady 
biodegradowalne, to zapłaci wysokie kary, gdyŜ te odpady nie powinny trafiać na składowisko 
odpadów. Zostały rozprowadzone ulotki i jak na razie jest duŜe zainteresowanie. Będzie się to 
odbywać na podstawie wniosku.  

 

Radna U. Olejnik – jak będzie się to odbywać, czy kompost będzie odbierany? 

 

Dyr. Bobiński – mieszkańcy będą kompostować odpady dla własnych potrzeb. Będą tylko 
składać oświadczenie, Ŝe uŜytkują kompostownik o poj. 400 l. 

 

Radna U. Olejnik – w imieniu mieszkańców, przede wszystkim  młodzieŜy i dzieci, skierowała 
słowa podziękowania za wybudowane w Dziergowicach boisko  wielofunkcyjne. NaleŜy ustalić 
godziny otwarcia, gdyŜ obecnie młodzieŜ gra do późnych godzin nocnych i są juŜ uwagi 
mieszkańców. 
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Wójt Gminy – zostanie postawiona tablica informująca o sposobie i godzinach korzystania, Ŝeby 
nie dochodziło do przypadków zakłócania ciszy nocnej. 

 

 

Ad. 12. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym, 
zamknęła obrady XLIV sesji Rady Gminy w dniu  27 kwietnia 2010r. 
 

         Przewodnicząca Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik         Renata Kubica 

 

Załączniki: 
 

1. uchwała nr XLIV/ 345/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
ZGKiM w Bierawie wraz z informacją na temat umorzonych i rozłoŜonych na raty 
niepodatkowych naleŜności za rok 2009.  

 

2. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budŜetu gminy za rok 2009 wraz z informacją 
na temat umorzenia i rozłoŜenia na raty niepodatkowych naleŜności budŜetowych za 
2009r. 

 

3. uchwała nr 44/2010 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 31 marca 2010r. 
 

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budŜetu gminy za 2009r wraz  
z uchwałą nr 4/10 Komisji Rewizyjnej  z dnia 07.07.2010r. 

 

5. uchwała nr 199/2010 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 20.04.2010  
 

6. uchwała nr XLIV/ 346/10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa  
z tytułu wykonania budŜetu gminy za 2009r. 

 

7. uchwała nr XLIV/ 347/10 w sprawie zmiany uchwały budŜetowej gminy Bierawa na rok 
2010 

 

8. uchwała nr XLIV/ 348/10 w sprawie zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej na realizację 
zadania pn. „Rurociąg tranzytowy z Orotwic do oczyszczalni ścieków w Zakładach 
Azotowych Kędzierzyn SA wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek, 

 

9. uchwała nr XLIV/ 349/10 w sprawie zaliczenia ulicy Dolnej w Goszycach do kategorii 
dróg gminnych, 

 

10. uchwała nr XLIV/ 350/10 w sprawie zaliczenia ulicy Gajowej w Goszycach do kategorii 
dróg gminnych + opinia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, 

 

11. uchwała nr XLIV/ 351/10 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego w Opolu, 

 

12. pismo Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2010r. w sprawie realizacji budowy 
zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”. 

 

13. Pismo Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie budowy 
obwałowań, 

 

14. Listy obecności radnych i sołtysów. 


