
P R O T O K Ó Ł  nr  XLVI / 10  
 

z  Sesji  Rady Gminy Bierawa  
z dnia  29 czerwca  2010r. 

 
 

Otwarcia obrad  46 Sesji Rady Gminy Bierawa w dniu  29 czerwca 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,  specjalista ds. rolnictwa Michał Klimek, Dyrektor GCKiR Mirosław 
Wierzba, Redaktor Gazety Lokalnej, a takŜe w części obrad mieszkaniec sołectwa Bierawa 
Zbigniew Kapelan i Poseł Robert Węgrzyn.  

 
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  19 maja  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. Podjęcie uchwał: 

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

2) w sprawie udzielenia dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

3) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu 
gminy za I półrocze roku budŜetowego 

4) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego 
ze środków europejskiego funduszu społecznego. 

5) w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umów dzierŜaw i najmu. 

6) w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubieszowie 

7) w sprawie statutu sołectwa Goszyce 

8) w sprawie statutu sołectwa Grabówka  

9) w sprawie statutu sołectwa Korzonek 

10) w sprawie statutu sołectwa Kotlarnia 

11) w sprawie statutu sołectwa Lubieszów 

12) w sprawie statutu sołectwa Ortowice 

13) w sprawie statutu sołectwa Solarnia 
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14) w sprawie statutu sołectwa Stara Kuźnia 

15) w sprawie statutu sołectwa Stare Koźle 
 

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

Wnioski o zmianę porządku obrad zgłosił Wójt Gminy, który wystąpił o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały: 
 
1)  w sprawie poparcia budowy zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia 
2) w sprawie udzielenia Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej na dofinansowanie realizowanego zadania własnego w zakresie prowadzenia 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2010r.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała zgłoszone wnioski pod głosowanie: 
 

1) za przyjęciem uchwały w sprawie poparcia budowy zbiornika przeciwpowodziowego 
Kotlarnia opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad.  
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną 
większość głosów, wobec czego został przyjęty. Projekt został wprowadzony jako pkt. 
7.16. 

 
2) za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizowanego zadania 
własnego w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2010r. – opowiedziało 
się w głosowaniu 14 radnych.  
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną 
większość głosów, wobec czego został przyjęty. Projekt został wprowadzony jako pkt. 
7.17. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według 
zmienionego porządku obrad. 
 
 
Ad. 3. 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół z 45 Sesji 
Rady Gminy Bierawa z dnia  19 maja 2010r.  Zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do tego 
protokołu? 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 

W celu  przyjęcia protokołu, Przewodnicząca Rady Gminy zgodnie z § 29 statutu Gminy, 
przeprowadziła głosowanie.   Za przyjęciem protokołu z 45 sesji Rady Gminy opowiedziało się   
12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe protokół nr XLV/10 został przez Radę Gminy przyjęty. 
 

 
Ad. 4.  
 
Przed przystąpieniem do realizacji pkt. 4, Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos mieszkańcowi 
Gminy Panu Zbigniewowi Kapelan. 
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Zbigniew Kapelan – przedstawił opracowaną z własnej inicjatywy makietę łodzi płaskodennej, 
tzw. stałościan  (coś pośredniego pomiędzy łodzią, a poduszkowcem). Stwierdził m.in. : łódź jest 
niezatapialna,  gdyŜ komory są wypełnione pianką. Zanurzenie łodzi wynosi 25 cm, nośność 1,5 
tony, prędkość ok. 50 km/h.  
Projekt łodzi ma nosić imię Bierawa. Projekt ten będzie kontynuował niezaleŜnie od tego, czy 
będzie on zakończony sukcesem, czy teŜ nie. Do osiągnięcia efektu końcowego jest jeszcze daleko, 
ale efekt końcowy będzie na pewno zadawalający. JeŜeli chodzi o kwestie finansowe, to bierze się 
pod uwagę środki unijne. Łódź będzie wykonana z aluminium i blachy. Koszt materiałów wyniesie 
ok. 35 – 40 tys. zł, bez napędu.  
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny J. Morcinek – czy łódź będzie miała moŜliwość wyjechania na ląd? 
 
P. Kapelan – w projekcie przewiduje się nisze dla kół. Łódź będzie mogła pływać z prędkością   
10 km  i  jechać po lądzie. Model powinien powstać w ciągu najbliŜszych dwóch tygodni.  Prototyp 
najprawdopodobniej będzie wykonywany na terenie Auto ZAK-u w okresie wakacji. Trudno 
powiedzieć, czy prototyp powstanie do końca wakacji. Projekt musi być certyfikowany. 
 
Radna K. Foltys – czego Pan oczekuje konkretnie od Rady Gminy Bierawa? 
 
P. Kapelan – osobiście znam się na projektach, opracowaniach technicznych. Gorzej wyglądają 
kwestie organizacyjne. Potrzebny byłby menadŜer, który zajął by się kwestiami organizacyjnymi, 
proceduralnymi. Ja zajmę się konstrukcją, stworzeniem prototypu, prowadzeniem badań i obroną 
tych badań. Natomiast juŜ całą otoczką organizacyjną, powinna zająć się osoba, która będzie się na 
tym znać.  
 
Radna W. Hrabowska – czy nie powinno się tym zainteresować więcej Gmin, np. na szczeblu 
Powiatu, czy wystąpić do Ministerstwa? JeŜeli miało by to słuŜyć celom powodziowym, to szczebel 
gminny jest za niski. 
 
P. Kapelan – na Zachodzie nie ma znaczenia, czy to jest Gmina, czy jest to Powiat. JeŜeli ktoś ma 
pomysł, to się go realizuje. Być moŜe dobrze byłoby zainteresować tym projektem np. sąsiednią  
Gminę Cisek. Ale uwaŜam, Ŝe jeŜeli da się taki projekt zrealizować, to naleŜy zrealizować go w tej 
gminie. Chcę Ŝeby to wyszło od naszej gminy i  Ŝeby ten projekt nosił nazwę Bierawa.  
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy, składając informację o podejmowanych działaniach w okresie 
międzysesyjnym poinformowała, Ŝe w minionym, okresie podejmowane były następujące działania: 
 

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, 
4. udział w akademiach z okazji zakończenia roku szkolnego, 
5. udział w uroczystości z okazji 20 - lecia istnienia oddziału Przedszkolnego w Kotlarni, 
6. udział w spotkaniu z przedstawicielami Gminy Ostfildern. 

 
7. otrzymano pisma: 
- mieszkańców sołectwa Brzeźce z 12.05.2010r. w sprawie uciąŜliwości związanych  
   z działalnością kurników 
- ze Stowarzyszenia na Rzecz Odtworzenia i Rozwoju Wsi Nieboczowy w sprawie budowy  
   zbiornika Racibórz. 
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Ad. 5. 
 
Informację o pracach Komisji złoŜyli: 
 
Radny M. Matuszek – poinformował, Ŝe członkowie Komisji ds. BudŜetu i Rozwoju 
Gospodarczego uczestniczyli w akademiach z okazji zakończenia roku szkolnego. Ponadto Komisja 
odbyła posiedzenie w dniu  28 czerwca br., na którym omawiała sprawy związane ze zmianą 
uchwały budŜetowej i udzieleniem dotacji na remont Kościoła zabytkowego w Kotlarni.  
 
Radna W. Hrabowska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska jako całość nie obradowała. Członkowie Komisji brali udział  
w Zespołach ds. oceny strat powodziowych. 
 
Radny J. Maksymiak – poinformował, Ŝe członkowie Komisji uczestniczyli w akademiach  
z okazji zakończenia roku szkolnego  i akademii z okazji 20-lecia oddziału przedszkolnego  
w Kotlarni.  
 
Radny A. Jaksiewicz – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna w minionym okresie nie 
obradowała. 
 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym, między innymi były podejmowane takie 
działania jak: 

• w dniu  04 maja br. – brał udział w uroczystych obchodach Dnia StraŜaka w Komendzie 
Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnych w Koźlu, poprzedzonych spotkaniami ze 
straŜakami ochotnikami z gminy Bierawa, 

• w dniu 06 maja br. miał miejsce odbiór techniczny drogi do strefy inwestycyjnej w Starym 
Koźlu, wykonanej za kwotę 1,8 mln zł, w tym 1,5 mln zł środki Unii Europejskiej, 

• w dniu 10 maja br. w ramach Związku Międzygminnego „Czysty Region” odbyło się 
spotkanie połączone z prezentacją propozycji budowy spalarni na terenie regionu. Koszt 
budowy instalacji  to kwota 150 mln zł 

• w dniu 11 maja br. odbyło się spotkanie z Komendantem Powiatowym Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w sprawie organizacji w dniu 27.05.2010r. ćwiczeń jednostek poŜarniczych  
w akacjach powodziowych, 

• w dniu 11 maja br. brał udział w szkoleniu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej dotyczące 
przeznaczenia środków finansowych z budŜetu na dotacje dla organizacji pozarządowych, 

• w dniu 11 maja br. miała miejsce wizyta Marszałka Józefa Sebesty w Gminie Bierawa 
związana z przekazaniem drogi w Starym Koźlu do uŜytkowania oraz w sprawach 
gospodarczych Gminy związanych z rozwojem strefy inwestycyjnej w Starym Koźlu, 

• w dniu 11 maja br. brał takŜe udział w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania Euro Ceuntry 
poświęconym ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego 
agroturystyki oraz wyborowi nowego zarządu Fundacji. Dyrektorem Biura Fundacji jest 
Pani Aleksandra Szlagowska, mieszkanka Gminy Bierawa, 

• w dniu 13 maja br. otrzymano informację na temat podpisania umowy dotacji ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie dotyczące zmiany pokrycia dachowego 
na Sali Ludowej w Brzeźcach – kwota dotacji 144 tys. zł. W wyniku przetargu na to zadanie 
została wybrana Firma z Kędzierzyna, która zaoferowała wykonanie tego zadania za kwotę 
206 tys. zł, 
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• w dniu 14 maja br. nastąpił wyjazd delegacji z Gminy Bierawa w składzie: Wójt Gminy, 
Waldemar Lembowicz i Mirosław Wierzba na Ukrainę, na zaproszenie Fundacji Polska – 
Ukraina – Niemcy oraz Wójta Gminy Berezna (w dniach  14-17 maja br.), 

• w dniu 16 maja br. w związku z sytuacją powodziową został wprowadzony w Gminie alarm 
przeciwpowodziowy. Zalanych zostało 1300 hektarów i 50 budynków mieszkalnych. Gmina 
była zobowiązana do sporządzania aktualnej statystyki na potrzeby MSWiA. NajwyŜszy 
poziom wody na wodowskazie na Odrze w Miedonii osiągnął 8,84 cm w dniu 18 maja 
2010r.  Zalanych zostało ok. 1400 hektarów gruntów ornych i łąk , 120 budynków znalazło 
się w strefie powodziowej, 

• w dniu 20 maja br. – nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie wymiany pokrycia 
dachu na Sali Ludowej w Brzeźcach. Odbyła się równieŜ wizyta w Gminie Marszałka 
Józefa Sebesty. 

• w dniu  21 maja br. Gmina otrzymała na akcję powódź dotację z Urzędu Wojewódzkiego  
w kwocie 100 tys. zł. 

• w dniu 21 maja 2010r. w godzinach wieczornych miała miejsce wizyta w Gminie Bierawa 
Posła Roberta Węgrzyna, 

• w dniu  24 maja br. – został odwołany alarm powodziowy, 
• w dniu 25 maja br. – Wojewoda Opolski wizytował  Bierawę, Stare Koźle i Brzeźce  

w zakresie stanu obwałowań. Dyskutowano równieŜ na temat budowy zbiornika Racibórz, 
• w dniu 02 czerwca br. otrzymano od Wojewody II transzę dotacji na powódź w kwocie  
• 40 tys. zł. Otrzymano równieŜ środki od Marszałka Województwa dla poszkodowanych 

przez powódź w kwocie 165 tys. zł.  
• w dniu 02 czerwca br. – otrzymano środki w kwocie 495 tys. zł na remont ulicy Brzozowej 

w Dziergowicach, 
• w dniu 03 czerwca ogłoszono ponownie alarm przeciwpowodziowy w związku z II – falą 

powodzi, 
• w dniu 04 czerwca br. – miał miejsce poŜar budynku socjalnego w Brzeźcach, 
• w dniu 07 czerwca br. odbyło się spotkanie komisji wyborczych powołanych do 

przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010r. 
• w dniu 08 czerwca 2010r. w Urzędzie Gminy miała miejsce wizyta Posła Roberta Węgrzyna 

i Wójta Gminy Cisek, w trakcie której ustalano propozycję spotkania w sprawie wałów  
i zbiornika Racibórz, 

• w dniach 11-14 czerwca br. – miała miejsce wizyta gości z zaprzyjaźnionej Gminy 
Ostfiledern z Burmistrzem Rainerem Leehnerem, 

• w dniu 14 czerwca br. uczestniczył w kolejnym spotkaniu w Bierawie z Posłem Robertem 
Węgrzynem , Wójtem Gminy Cisek, Wójtem Gminy Reńska Wieś oraz Prezydentem Miasta 
Kędzierzyna – Koźla w sprawie przygotowania wspólnego stanowiska na temat budowy 
obwałowań i budowy zbiornika Racibórz i zbiornika Kotlarnia, 

• w dniu 18 czerwca br. wystosowano pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej, za 
pośrednictwem Opolskiego Kuratora Oświaty, w sprawie wyrównania subwencji 
oświatowej, 

• w dniu 19 czerwca br. odbył się festyn Firm w Starej Kuźni, gdzie zwycięŜyła Firma 
ANGRA ze Starej Kuźni, 

• w dniu 20 czerwca br. odbyła się I tura wyborów prezydenckich, frekwencja w Gminie 
wyniosła blisko 40%, najwyŜej w Kotlarni 51 %, 

• w dniu 21 czerwca 2010r. odbyła się wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska  na budowie kanalizacji sanitarnej w Korzonku Wsi i budowie 
tranzytu kanalizacyjnego, 

• w dniu 22 czerwca br. brał udział w obchodach 101 rocznicy urodzin mieszkanki Gminy 
Pauliny Pabelnickiej, 

• w dniu 25 czerwca br. uczestniczył w akademiach z okazji zakończenia roku szkolnego,  
11-tu uczniom  wręczone zostały nagrody edukacyjne Gminy Bierawa, 
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• w dniu 26 czerwca br. odbyły się zawody w piłce noŜnej o Puchar Wójta, 
• w dniu 27 czerwca br. - uczestniczył w festynie zorganizowanym na rozpoczęcie wakacji, 
• w dniu 28 czerwca br. – zostały skierowane do Wojewody wnioski o środki na odbudowę 

infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi, 
• w dniu 29 czerwca br. – prowadzono negocjacje warunków umowy poŜyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . 
 
Dyskusji na temat przedstawionych przez Wójta Gminy informacji nie podejmowano. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Panu Robertowi Węgrzyn – Posłowi na 
Sejm RP. 
 
Poseł R. Węgrzyn  - w swojej wypowiedzi stwierdził m.in.- sprawa zabezpieczenia Gmin i miasta 
Koźle przed kolejnymi powodziami jest sprawą pozapolityczną. Musimy mieć absolutnie 
przekonanie, Ŝe Ŝadne barwy polityczne, Ŝadne orientacje polityczne w tym zakresie nie mają 
znaczenia. Obojętnie jakie będą rozstrzygnięcia w wyborach samorządowych,  to ta sprawa musi 
być realizowana. Sprawę obwałowań i zbiornika retencyjnego w Raciborzu musimy doprowadzić 
do końca bez względu na to, który Rząd ma większe, a który mniejsze zasługi. 
Tak naprawdę problem tkwi nie w wałach, ale w pieniądzach na wały. Podstawowym problemem 
jest to, gdzie znaleźć środki na zakończenie budowy obwałowań.  Bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe Gminy Bierawa, Cisek, Reńska Wieś i Koźle, jest zaleŜne od wybudowania 
wałów. Nawet super nowoczesna zapora, czyli ten wał betonowy  w Koźlu nic nie daje, pomimo iŜ 
wydano na ten cel ogromne środki, dopóki obwałowania nie będą dokończone.  
Jakiś czas temu w Gminie Bierawa było spotkanie z Ministrem Środowiska Panem Gawłowskim. 
Pan Minister, w przeciągu dwóch najbliŜszych tygodni,  ma przyjechać jeszcze raz w sprawie 
zabezpieczenia finansowego na budowę obwałowań.   W piśmie intencyjnym skierowanym do 
Ministerstwa wskazano, Ŝe na dokończenie obwałowań potrzeba szacunkowo ok. 70 mln zł.     
Minister Gawłowski doskonale zna problem gmin naszego Powiatu. Ale naleŜy sobie zdawać 
sprawę, Ŝe takich problemów jak nasze w skali kraju jest kilkadziesiąt. 
JeŜeli chodzi o budowę zbiornika w Raciborzu, to problem nie tkwi w pieniądzach. Te środki są  
w 100% przygotowane. Zbiornik będzie wykonywany w całości ze środków, które są juŜ na ten cel 
przeznaczone i leŜą na koncie. Problem był do tej pory z wysiedleniem ludzi z terenu wsi 
Nieboczowy, na którym ma być zbiornik wybudowany. Faktem jest to, Ŝe te opory mieszkańców są 
zrozumiałe. Trudno jest tym mieszkańcom pogodzić się z taką sytuacją. 
Jednak z drugiej strony naleŜy wziąć pod uwagę kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw połoŜonych 
wzdłuŜ rzeki Odry, które w wyniku powodzi  ponoszą wielkie szkody. 
Pomocą  w kwestiach wysiedlenia będzie „spec ustawa”, która jest juŜ w Parlamencie. Jest to pilny 
projekt rządowy. Do niedawna Rząd wahał się z tym problem, czy stawiać sprawę wysiedleń  ostro, 
czy nie. Ale po tym co się stało po ostatniej powodzi, to nie ma Ŝadnych wątpliwości. Trzeba 
radykalnych decyzji. Taką radykalną decyzją jest więc skierowana do uchwalenia „spec ustawa”, 
która pozwoli Państwu za odpowiednim wynagrodzeniem wywłaszczyć właścicieli tychŜe 
nieruchomości. Pozwoli równieŜ do bezzwłocznego przystąpienia do budowy zbiornika 
retencyjnego Racibórz. Premier równieŜ obawiał się podejmowania takich decyzji. Jednak w tej 
chwili nie ma juŜ wyboru. Do miesiąca sierpnia br. „spec ustawa” powinna zostać uchwalona. 
Do dwóch tygodni powinno dojść do spotkania z Ministrem Gawłowskim. Na dzień dzisiejszy nie 
wiadomo w jakiej partycypacji kosztów uda się pozyskać środki na dokończenie obwałowań,  
w jakim procencie będą to środki z budŜetu samorządu województw, a w jakim z rezerw budŜetu 
Państwa. Na dzień dzisiejszy potrzebna jest jasna deklaracji Ministra Środowiska i będziemy się 
tego trzymać. Pieniądze, które zostały wydatkowane  do tej pory na budowę obwałowań,  
w zasadzie nie przynoszą efektu. Przyniosą efekt dopiero w momencie kiedy wały będą skończone. 
Ale trzeba mieć świadomość, Ŝe tak wysokiego stanu wód jak w 1997r., czy w roku bieŜącym  nie 
da się w międzywalu przeprowadzić. JeŜeli nie będzie zbiornika, to wały i tak nie wiele pomogą, 
woda i tak się rozleje przed, albo za wałami.  
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Jest teŜ zielone światło na zbiornik w Kotlarni. Choć będzie to zbiornik mniejszy. Jednak  
w przypadku tego zbiornika, jest problem formalno – prawny dotyczący  przejęcia gruntów  
z Lasów Państwowych. Ale Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej z pewnością się z tym upora. 
 
Radna W. Hrabowska – czy do tej pory przyczyna odmowy opuszczenia domostw nie tkwiła  
w tym, Ŝe nie było odpowiedniej wyceny, Ŝe oprócz strat materialnych nie policzono takŜe strat 
moralnych? Prawdopodobnie na Zachodzie takie straty moralne równieŜ były uwzględniane. 
 
Poseł R. Węgrzyn – wiadomym jest, Ŝe obojętnie jaka kwota zostanie wypłacona, to zawsze będzie 
mało. Na dzień dzisiejszy nie są znane jeszcze wytyczne do ustawy mówiące o tym w oparciu  
o jakie kryteria będą robione wyceny tych nieruchomości. Jest to zrozumiałe, Ŝe inaczej się 
przesiedla ludzi młodych, a inaczej starszych. Nie wszystko moŜna przeliczyć na pieniądze. MoŜna 
wypłacić jakieś zadośćuczynienie. Dotychczas brakowało odwaŜnych decyzji. Rząd się z tym 
problemem zmagał przez wiele lat. 
Po 1997r. był o tyle większy problem z podjęciem decyzji odnośnie wysiedlenia mieszkańców, 
poniewaŜ nie było środków na budowę zbiornika. Dzisiaj, jeśli chodzi o zbiornik  Racibórz, to Rząd 
jest poniekąd w komfortowej sytuacji, bo są zapewnione pieniądze na jego realizację.  W 1998r. 
sytuacja była inna, nie było środków na budowę zbiornika, a więc nie moŜna było podjąć się 
wysiedlenia mieszkańców.  
 
Radny J. Morcinek – „spec ustawa” z pewnością będzie wiązała się z pozwoleniami na budowę  
na obszarach zalewowych. Jak to będzie ujęte?  W Goszycach objęto w zakres terenów zalewowych 
nawet tereny, które w 1997r i obecnie  nie były zalane wodami powodziowymi. JeŜeli strefa 
powodziowa będzie tak mocno rozszerzona, to Goszyce nie będą mogły się rozwijać. Widać, Ŝe 
ktoś łatwą ręką zakreślił tereny powodziowe. Kolejną rzeczą jest kwestia zanieczyszczenia 
Bierawki.  Rzeka od strony województwa śląskiego ma w miarę uregulowane koryto.  
W Goszycach,  w rzece na odcinku  pod wiaduktem kolejowym leŜą kłody drzewa, setki metrów, 
jest tam jeden wielki zator. Czy nie moŜna wpłynąć na RZGW Ŝeby wyczyścili rzekę w tym 
miejscu?  Woda w Bierawce w miarę szybko przepływa przez województwo śląskie, a w 
Goszycach spowalnia, ma mniejszy nurt. Goszyce są objęte tym największym terenem zalewowym. 
Rzeka powinna być na tym odcinku wyczyszczona. 
 
Poseł R. Węgrzyn – za 2 tygodnie planowane jest spotkanie z Dyrektorem RZGW, wówczas 
zostanie ten problem poruszony. JeŜeli chodzi o pierwszy wątek, to oprócz ustawy jest jeszcze 
zdrowy rozsądek. We Wrocławiu na terenie zalewowym postawiono wieŜowce. Prawo wówczas 
tego nie zabraniało. Ale tego czego nie zabrania prawo, bo prawo milczy w niektórych sprawach, to 
jest jeszcze zdrowy rozsądek. Co do „spec ustawy”. To będą dwie ustawy. Jedna będzie regulowała 
kwestie wysiedleń ludzi i przejmowania gruntów od prywatnych właścicieli na potrzeby Państwa.  
A druga będzie regulowała kwestie wydawanych przyszłych zezwoleń  na budowę i ewentualnie 
skutków, tych które zostały wydane. Po wejściu tych ustaw w Ŝycie, będzie moŜna się   spotkać i te 
kwestie przedyskutować.  
 
Radny J. Morcinek – jednakŜe w przypadku Goszyc do obszaru zalewowego zakreślono równieŜ 
tereny bezpieczne, które w 1997r. ani obecnie nie były objęte powodzią. W takiej sytuacji brak jest 
miejsc, które moŜna byłoby przeznaczyć na budowę. Miejscowość nie będzie mogła się rozwijać. 
 
Poseł R. Węgrzyn – trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, być moŜe jest to jakieś działanie 
prewencyjne Rządu, taki system wczesnego ostrzegania, aby nie dochodziło do kolejnego zalania 
przez wody powodziowe,  przeciwdziałające kolejnym roszczeniom wobec Państwa.  
Takich gwałtownych opadów  jak w ostatnich kilku latach, wcześniej nie było, Ŝe w ciągu 2-3 dni 
spadnie tyle deszczu, Ŝe powoduje od razu sytuację zagroŜenia powodziowego. W tym roku nie 
wylały duŜe rzeki, ale małe rzeczki i rowy melioracyjne.  
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Radny J. Maksymiak – w przeszłości Odra była pogłębiana, płynęły barki na całym odcinku. 
Obecnie Odra jest zamulona, zarośnięta i nikt tej rzeki nie czyści. Rzekę naleŜy pogłębiać na całym 
odcinku, a nie tylko w jednym miejscu, tak jak to się dzieje obecnie. Są miejsca płytkie i miejsca 
bardzo głębokie. Odra jest bardzo zaniedbana i coś trzeba z tym zrobić. 
 
Poseł R. Węgrzyn – osobiście się z tym zgadzam. Polityka rządów w tym kierunku nie była 
właściwa. Nasze Państwo nie stawia w ogóle  na tani transport. W latach wcześniejszych kanałem 
gliwickim przewoŜono 3 mln ton węgla rocznie, a dzisiaj przewozi się  30 tys.  Skala jest bez 
porównania. W krajach zachodnich (Belgia, Niemcy) duŜe transporty idą barkami. Jest to kwestia  
w prowadzeniu pewnej polityki, Ŝe oprócz transportu kołowego chcemy postawić na transport 
wodny, który jest 10-krotnie tańszy od transportu kołowego. 
 
Radny J. Morcinek – jeŜeli rzeka jest głęboka, to woda nie podnosi się tak szybko i nie wylewa się 
za brzegi. NaleŜy więc coś z tym zrobić. 
 
Poseł R. Węgrzyn – w ciągu najbliŜszych 2 tygodni zostanie złoŜona przeze mnie  kolejna 
interpelacja. Być moŜe nie chodzi tylko o pieniądze, ale o pewną wizję przyszłego transportu. 
Cierpimy na brak dróg, na tłok na drogach , na brak obwodnic w mieście. A z drugiej strony mamy 
gotowe szlaki wodne do Ŝeglugi śródlądowej i tego nie wykorzystujemy. 
 
Wójt Gminy  – dobrze się stało, Ŝe gmina Bierawa została zauwaŜona w Warszawie, Ŝe problem 
ochrony przeciwpowodziowej gminy Bierawa jest bardzo waŜny. Po 1997r. zaistniała potrzeba 
budowy zbiornika Racibórz . Niestety zostało zawiązane Stowarzyszenie Obrony Wsi Nieboczowy 
i wszystko się odwlekło w czasie. Pierwotna propozycja była taka, Ŝe sami mieszkańcy wsi 
Nieboczowy i Ligoty Tworkowskiej proponowali Ŝeby te wsie otoczyć wałem i zamontować 
ogromne pompownie, które wypompowywały by wodę przesiąkającą pod wałem.  Według tego 
projektu, po powodzi tych wsi by juŜ nikt nie oglądał. Potem z tego zrezygnowano. Problem był teŜ 
w finansach. Generalna Dyrekcja Dróg płaciła za 1m2 gruntu w małych skrawkach 17,50 zł. 
Natomiast za grunt przejęty pod zbiornik Państwo mogło zapłacić 4-4,50 zł /m2. 
Dobrze się staje, Ŝe powstaje „spec ustawa” , która zapewni godziwe zadośćuczynienie dla osób od 
których będą przejmowane gospodarstwa i które zostaną przesiedleni  w inne miejsce.  
Dziękuję za to, Ŝe Pan Poseł przyjechał na sesję i za to, Ŝe zajmuje się sprawą zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. NaleŜy teŜ pamiętać, Ŝe do dzisiaj Gminy dotknięte powodzią, poza tą  
14-tką” nie otrzymały Ŝadnych środków na odbudowę infrastruktury. Zgodnie z przyjętym 
rozporządzeniem 14 gmin w Polsce ma pierwszeństwo. Ale Państwo musi pamiętać równieŜ  
o pozostałych Gminach powodziowych, być moŜe trochę mniej poszkodowanych jeśli chodzi  
o mieszkańców, ale  które poniosły duŜe straty w infrastrukturze.  W Gminie Bierawa infrastruktura 
została zniszczona bardzo powaŜnie, tj. drogi, wały, przepusty, urządzenia melioracyjne. 
Mieszkańcy są najwaŜniejsi i oni otrzymali wypłaty w takiej kwocie w jakiej było stać Rząd, Urząd 
Marszałkowski i Gminę. Odbudowa infrastruktury gminnej jest teŜ bardzo waŜnym i pilnym 
zadaniem. 
 
Poseł R. Węgrzyn – przyszłe spotkanie z Ministrem Gawłowskim powinno być podzielone na  
2 etapy. W pierwszej części spotkanie z Wójtami, a w drugiej spotkanie otwarte w gronie radnych, 
sołtysów i mieszkańców. 
 
Przewodnicząca Rady – naleŜy zapewnić aby Minister miał więcej czasu na udzielenie 
odpowiedzi, gdyŜ na ostatnim spotkaniu Minister nie zdąŜył odpowiedzieć na wszystkie pytania. 
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Ad. 7.1  
 

Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka przedstawiła projekt uchwały nr XLVI/ 353/10  
w sprawie zmiany uchwały budŜetowej na 2010r. Wyjaśniła, Ŝe do projektu została wprowadzona 
przez Wójta Gminy jedna autopoprawka na wniosek Komisji BudŜetowej, polegająca na 
zmniejszeniu środków o 10 tys. zł w części VII w dziale 010 Rolnictwo (ze środków planowanych 
na podcinkę drzew) z przesunięciem tych środków do działu 600 Transport - na remont dróg 
gminnych.  
 
Radny M. Matuszek – projekt tej uchwały wprowadza kolejne zmiany w budŜecie. Środki planuje 
się przeznaczyć m.in. na remont dachu na sali Domu Ludowego w Brzeźcach, czy remonty dróg. 
Zwrócić naleŜy równieŜ uwagę na stratę, jaką poniósł budŜet gminy z winy urzędnika Gminy 
związaną ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 387 tys. zł.  Został popełniony błąd  
w zestawieniach przygotowanych i wysłanych przez Gminę do Ministerstwa. Dlatego teŜ taki 
wniosek kierujemy do Pana Wójta Ŝeby zacząć wyciągać jakieś konsekwencje. JeŜeli ktoś pracuje 
lata, to powinien wiedzieć jak te zestawienia przygotowywać. Jest to strata, która bezpośrednio 
dotyczy  nas wszystkich. Z budŜetu będziemy musieli te 387 tys. zł wyłoŜyć. Pan Wójt i Pani 
Skarbnik będą musieli gdzieś te pieniądze w budŜecie znaleźć. A mogliśmy mieć te pieniądze 
w budŜecie. Jest to kwota, która będzie miała przełoŜenie na ten rok. W przyszłym roku  trzeba 
będzie  juŜ tego naprawdę pilnować, Ŝeby takie rzeczy się nie zdarzały. Dlatego teŜ, Panie Wójcie, 
trzeba będzie trochę ostrzej reagować na te sprawy i w jakiś sposób wyciągnąć konsekwencje.  
Poza tym,  będą realizowane programy społeczne, to jest program „Radosne Przedszkole”  
i „Kobieta aktywna” , na realizację których Gmina otrzymała pieniądze. Jeden z programów będzie 
realizowany przez Oświatę, a drugi przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  
Komisja wystąpiła do Wójta o dokonanie pewnych przesunięć celem zwiększenia planu wydatków 
na remont dróg gminnych. Według tego co  zostało powiedziane potrzeby są znacznie wyŜsze, ok. 
100 tys. zł.  Dobrze byłoby jeszcze w tym sezonie pewne rzeczy na drogach gminnych wykonać. 
Kolejne zadania  dotyczą usuwania skutków poŜaru budynku socjalnego w Brzeźcach oraz 
dofinansowania dla powodzian. Do tej pory udało się przekazać mieszkańcom gminy, którzy 
ponieśli straty w wyniku powodzi kwotę ok. 500 tys. zł.  Pieniądze te pochodziły z budŜetu 
Państwa, budŜetu Samorządu Województwa, budŜetu Gminy, a takŜe z budŜetów innych gmin, 
które przekazały swoje środki na usuwanie skutków powodzi. NaleŜałoby tym samorządom, które 
przekazały środki finansowe mieszkańcom naszej Gminy, podziękować. 
Komisja BudŜetowa, poza tą jedną poprawką, która została przez Wójta uwzględniona, głosowała 
za przyjęciem tego  projektu uchwały.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała równieŜ projekty uchwał, związane z budŜetem gminy, o 
których mowa w pkt. 7.2 i 7.4, a dotyczące dotacji na remont zabytkowego Kościoła w Kotlarni 
oraz realizację projektu „Kobieta aktywna”. 
 
Radna U. Olejnik -  jak zostało powiedziane planuje się zabrać pieniądze z działu Rolnictwo, czyli 
z wycinki drzew. Jest tutaj 23 tys. zł na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych. Czy to są pieniądze 
na straty  jakie ponieśliśmy przy Kościele? 
 
Skarbnik Gminy  – to nie jest w naszym budŜecie, było to ubezpieczone. Ten wydatek dotyczy 
wycinki drzew, która juŜ częściowo była wykonana na wiosnę  (np. przy cmentarzu, przy drogach 
transportu rolnego) w całej gminie. 
 
Radna U. Olejnik – a ile nas kosztowały straty związane ze złamaniem drzewa przy Kościele? 
Chciałam zaznaczyć, Ŝe w Dziergowicach przy Kościele są następne zagroŜenia spowodowane 
przez  drzewa rosnące na skarpach. A zostaną zabrane pieniądze. 
 
Radna K. Foltys – chciałam prosić o wyjaśnienie sprawy dotyczącej zmniejszenia budŜetu o 387 
tys. zł. O co w tej sprawie chodzi? 
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Zastępca  Wójta – Gmina jest zobowiązana 2 razy w roku składać informację  do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w systemie informacji oświatowej  według stanu na dzień 30 września   
i 30 marca.. JeŜeli chodzi o termin 30 września, to na tej podstawie  Ministerstwo przygotowuje 
wstępną kalkulację subwencji oświatowej. 
Informacje przygotowywane są w ten sposób, Ŝe kaŜda placówka szkolna przygotowuje dane  
i  przekazuje elektronicznie do Urzędu Gminy. Urząd Gminy sporządza kumulację (zbiorcze 
zestawienie)  i przesyła do Ministerstwa.  W tym przypadku pierwotny błąd powstał w Szkole 
Podstawowej w Starym Koźlu. Błąd polegał na tym, Ŝe w placówce w Starym Koźlu uczy się  
78 dzieci, a w przedziale dotyczącym liczby uczniów pobierających naukę w języku mniejszości 
narodowych wpisano pomyłkowo liczbę 156 uczniów, czyli podwojono liczbę uczniów w Szkole. 
Szkoła, w której  liczba uczniów  uczących się języka mniejszości nie przekracza 84, zaliczana jest 
do tzw. wagi 1,5. Czyli są promowane te szkoły podstawowe, w których liczba uczniów uczących 
się języka mniejszości nie przekracza 84. JeŜeli chodzi o Gimnazja ten przedział wynosi  
44 uczniów.  Dane pierwotne przygotowane przez placówkę zostały przekazane do Urzędu Gminy. 
Urząd Gminy potwierdzając te dane, przekazał je do Ministerstwa. Z końcem roku 2009 po raz 
kolejny Ministerstwo zwróciło się do organu prowadzącego, czyli Gminy Bierawa celem ponownej 
weryfikacji tych danych.  I niestety, Urząd Gminy po raz kolejny potwierdził te błędne dane. 
W październiku 2009r. Urząd Gminy otrzymał do projektu budŜetu dane o subwencji oświatowej, 
które były oparte na naszych załoŜeniach.  Przyjęliśmy w budŜecie kwotę 5,2 mln zł.  
Niestety błąd został przez pracownika Urzędu Gminy po raz kolejny  na koniec roku potwierdzony  
i ostatecznie kwota subwencji została zmniejszona dla Gminy Bierawa o kwotę 387 tys. zł. 
Gmina wystąpiła w tej sprawie do Ministerstwa Oświaty. Najpierw z zapytaniem, z czego wynikła 
ta róŜnica. Ministerstwo wskazało na popełniony błąd, który miał niestety tak drastyczne  
konsekwencje, poniewaŜ placówka z wagi 1,5 spadła do wagi 0,2. W tym przedziale subwencja 
uległa zmniejszeniu siedmiokrotnie.  Pierwsze pismo wysłane do Ministerstwa zostało rozpatrzone 
negatywnie. Zgodnie z ustawą o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, jeŜeli błąd 
byłby po stronie Ministerstwa, to kwota została by Gminie przyznana. Od dwóch lat ustawa zawiera 
zapis, Ŝe jeŜeli jest błąd po stronie organu prowadzącego, to Gmina nie moŜe ubiegać się  
o wyrównanie tej subwencji. Pomimo tego zapisu, Gmina po raz kolejny  wystąpiła z pismem do 
Ministerstwa o wyrównanie brakującej subwencji oświatowej. W piśmie tym nawiązano do sytuacji 
popowodziowej w Gminie Bierawa, przedstawiono nasz system oświaty, w którym promuje się 
szkoły średniej wielkości. Zwrócono teŜ uwagę na bardzo dobrze rozbudowany funkcjonujący 
system przedszkoli. Pismo to zostało zaopiniowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty.  
Jednak na dzień dzisiejszy jest decyzja negatywna , dlatego Gmina była zmuszona te środki dołoŜyć 
z własnego budŜetu. Jakie mamy jeszcze szanse?  Gmina moŜe ubiegać się o wyrównanie z 0,6 % 
rezerwy subwencji, ale tylko na kwestie modernizacyjne. Obecnie rezerwa ta została zablokowana 
wyłącznie dla Gmin, w których wystąpiła powódź.  Z tego tytułu do Ministerstwa zostały wskazane 
4 placówki naszej Gminy, tj. Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu i w Starej Kuźni, Przedszkole  
w Starym Koźlu i w Kotlarni.  Wystąpiono o dofinansowanie w kwocie 160 tys. zł  
z przeznaczeniem na rekompensatę poniesionych strat. Gmina oczekuje na pozytywne 
rozstrzygnięcie pisma o wyrównanie subwencji oświatowej, chociaŜ będzie trudno.   
Dotychczas odnotowano jedno pozytywne rozstrzygnięcie w takiej sprawie w stosunku do jednej  
z Gmin północnej Polski, gdzie pod koniec roku Ministerstwo te pieniądze przyznało. Jednak na 
dzień dzisiejszy takiej decyzji w stosunku do Gminy Bierawa jeszcze nie ma. 
Błąd powstał na dwóch płaszczyznach. Pierwotny błąd powstał w Szkole Podstawowej w Starym 
Koźlu. Osoba odpowiedzialna za te sprawy w Urzędzie Gminy  przy pierwszej i przy drugiej 
kontroli tego błędu nie wychwyciła i te błędne dane potwierdziła. 
Powstał błąd i  na pewno sugestie Pana Matuszka są słuszne.  Zdajemy sobie sprawę, Ŝe wobec tych 
osób odpowiedzialnych powinny zostać wyciągnięte konsekwencje.  Niestety błąd wydaje się mały, 
moŜe kaŜdemu się przydarzyć, ale konsekwencje są drastyczne. 
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Radny P. Szewerda – doszły mnie głosy od straŜaków, Ŝe nie wszystkim zostały wypłacone 
pieniądze zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Prawdopodobnie na spotkaniu  ze straŜakami Wójt 
powiedział, Ŝe jeŜeli Rada Gminy przyzna pieniądze, to te pieniądze straŜakom będą wypłacone. 
JeŜeli Rada Gminy nie przyzna, to nie. 
 
Wójt Gminy  – takie słowa faktycznie padły. Kwota, która została wyliczona przez straŜaków 
wyniosła ponad 44 tys. zł.. Niekiedy straŜacy wykazywali słuŜby, które były słuŜbami  
24-godzinnymi. Niestety nie było to do przyjęcia, gdyŜ słuŜba nie moŜe trwać 24 godziny. Zgodnie 
z naszą uchwałą straŜak moŜe otrzymać 10 zł za godzinę słuŜby na rzecz Gminy. Za 8-12 godzin 
akcji (max.) moŜe otrzymać kwotę 120 zł. Wypłacone kwoty były róŜne. Kiedyś Gmina mogła 
urlopować straŜaka i otrzymywał on rekompensatę za utracony zarobek. Obecnie obowiązują inne 
zasady. Została wypłacona kwota 33 tys. zł. Pozostała kwota nie została wypłacona, gdyŜ na razie 
tych pieniędzy po prostu nie ma.  
 
Skarbnik Gminy – na akcję powodziową Gmina otrzymała 120 tys. zł od Wojewody  i 100 tys. 
dołoŜono z budŜetu gminy. 15 tys. trzeba było jeszcze przesunąć ze środków przeznaczonych dla 
StraŜy PoŜarnych.  Na wydatki związane z powodzią wydatkowano ok. 255 tys. zł   
StraŜacy sami wyliczyli dniówki godzinowe. Na spotkaniach było powiedziane, Ŝe dyŜury mają być 
8-godzine i mają się zmieniać.  W rzeczywistości w złoŜonych oświadczeniach było zupełnie 
inaczej, wykazywano po 12 godzin i więcej.  Oprócz tych wypłat, kaŜdy kto był przy akcji 
powodziowej, otrzymał posiłek za 15 zł dziennie, otrzymał zwrot za kartę do telefonu 
komórkowego albo wypłatę na podstawie bilingu. Oprócz tego Gmina musiała pokryć koszty 
dowoŜenia Ŝywności dla powodzian, koszt paliwa samochodów i pomp, koszty dojazdu, piasku  
i worków. Na pewno na dzień dzisiejszy nie mamy tych pieniędzy w budŜecie, Ŝeby dołoŜyć na 
wypłatę brakujących ekwiwalentów. W zasadzie w straŜach nie ma osób roszczeniowych, za 
wyjątkiem jednostki w Starym Koźlu. JeŜeli będzie decyzja o wypłacie, to powinno się wypłacić 
wszystkim, ale na to potrzeba ok. 15 tys. zł.  Jednostka z Goszyc nie wystąpiła o wypłatę 
ekwiwalentu ani za jedną godzinę słuŜby. 
 
Przewodnicząca Rady – juŜ wcześniej o tą sprawę pytałam. I zostało mi wyjaśnione w ten sam 
sposób. 
 
Radna U. Olejnik – ale ktoś tych ludzi musiał na tą słuŜbę powoływać? 
 
Wójt Gminy  – były ustalone zasady pełnienia dyŜurów i miały być przestrzegane 
 
Radny A. Jaksiewicz – wydaje mi się, Ŝe nie wydatkowalibyśmy ani złotówki , nie wydalibyśmy 
ani jednego worka, nie zuŜyto by ani jednego litra paliwa na dojeŜdŜanie, gdyby nie było ludzi, 
którzy pojadą do tej akcji. MoŜe spróbujmy znaleźć jakieś rozwiązanie. MoŜe nie ma tych 
pieniędzy teraz, więc trzeba będzie poczekać.  StraŜacy mają prawo do takiego wynagrodzenia, nie 
poszli do pracy, poświęcili swoje siły, swój czas, więc te pieniądze naleŜy im wypłacić. JeŜeli 
zatem ktoś ze straŜaków takie roszczenia ma, to postarajmy się je wynagrodzić.  StraŜacy czują się 
w obowiązku ochrony naszego mienia, a zatem naleŜy to uszanować. JeŜeli są jakieś nieścisłości 
godzinowe, to naleŜy je wyjaśnić, skorygować, a następnie wypłacić. Ale nie moŜemy zgodzić się 
na to, Ŝe ktoś dostanie ekwiwalent, a ktoś nie. MoŜe ktoś dostanie później, ale spróbujmy te 
pieniądze znaleźć. Tak mi się wydaje, Ŝe chęć i czynnik ludzki jest tutaj najwaŜniejszy.  
 
Przewodnicząca Rady – wczoraj na posiedzeniu  Komisji BudŜetowej padło pytanie, czy 
pieniądze straŜakom zostały wypłacone, czy je dopiero wypłacimy?  Pytałam o to Pana Klimka, 
który wyjaśnił, Ŝe te pieniądze, które mają być dzisiaj przyznane, mają być na  wypłatę tych 
ekwiwalentów, które nie zostały wypłacone za pierwszym razem. 
   
Skarbnik Gminy  – w tym projekcie uchwały nie ma takich środków. Wczoraj równieŜ na ten 
temat nic nie mówiłam na posiedzeniu Komisji. 
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Przewodnicząca Rady – w ten sposób zostało mi to wyjaśnione przez Pana Klimka. 
 
M. Klimek  - koszt akcji straŜaków wyniósł 47 tys. zł.  Było kilka spotkań, było spotkanie 
podsumowujące. Zaraz na początku pierwszego dnia zostało powiedziane straŜakom , Ŝe mają być 
po 8 godzin i mają się zmieniać. W wyjątkowych sytuacjach mogli być po 12 godzin.  
 
Radny J. Maksymiak – osoby te otrzymały w zakładzie pracy połowę wynagrodzenia. Nie było 
tak, Ŝe pracowali przy powodzi od 7 do 15, tylko tak jak była potrzeba. PrzecieŜ dopuszcza się 
pracę nawet 12 godzinną, a w szczególnych przypadkach nawet dłuŜej. Jest to praca i naleŜy 
wypłacić te ekwiwalenty.  I nie powinno być Ŝadnej dyskusji. Są pieniądze w budŜecie na coś 
innego, to muszą się znaleźć równieŜ na to. Nie rozumiem nad czym się zastanawiamy, jeŜeli jest to 
kwota 15 tys. zł. Ludzie pracowali przy powodzi w dzień i w nocy. JeŜeli byli nie potrzebni, to 
trzeba było ich posłać do domu. Skoro pracowali, to widocznie była taka potrzeba. Ludzie ci 
przecieŜ dbali o nasze bezpieczeństwo. 
 
M. Klimek   - w budŜecie na ten cel przewidziano tylko 35 tys. zł.  Ogólnie te ekwiwalenty 
wypłacono wszystkim, ale w kwocie określonej w budŜecie. Wspólnie ze straŜakami ustalono, Ŝe 
naleŜy wypłacić wszystkim po 8 godzin, a resztę w późniejszym terminie, jeŜeli Rada Gminy 
przeznaczy na ten cel środki. Trzeba sobie powiedzieć, Ŝe straŜak jest ochotnikiem. Osiem 
jednostek przyjęło takie rozwiązanie bez Ŝadnych pretensji. Stwierdzając, Ŝe skoro jest taka 
sytuacja, to moŜna będzie to wyrównać czym innym, np. sprzętem. Natomiast jedna jednostka 
zachowała się w sposób niezrozumiały. Do wypłaty przyjęto godziny deklarowane przez samych 
straŜaków. Nie weryfikowano tego pod kątem, Ŝe ktoś miał być np. od 7-ej do 15-tej i nie 
sprawdzano, czy był pełne 8 godzin. Podane godziny przyjęto za prawdziwe. Ogólnie straŜacy 
zachowali się bardzo dobrze, dobrze spełnili swoją funkcję. Powódź jest zdarzeniem nie 
przewidywalnym, nikt teŜ nie przewidywał potrzeby tak wysokich środków. Np. w Gminie Cisek 
wypłacono straŜakom ponad 30 tys. zł, a w Gminie Pawłowiczki 25 tys. zł. O tym, czy będzie to 
wypłacone musi zdecydować Rada Gminy przyznając na ten cel środki. 
Jednostka OSP Goszyce stwierdziła, Ŝe przecieŜ bronią swojej miejscowości i nie chcą Ŝadnej 
rekompensaty.  Wypłata ekwiwalentu jest dokonywana na wniosek straŜaka. To nie jest tak, Ŝe 
straŜak bierze udział w akcji i Gmina wypłaca ten ekwiwalent z urzędu. StraŜak musi o to wystąpić.  
Niektórzy straŜacy zachowali się nie w porządku, wpisywali jako biorących udział  
w akcji Ŝony i osoby niepełnoletnie. Od razu zastrzeŜono, Ŝe mogą to być wyłącznie osoby 
pełnoletnie, będące straŜakami i posiadające przeszkolenie. Taką sytuację nie naleŜy rozstrzygać  na 
takim forum. Przyjęty system złamał poniekąd czynnik działalności społecznej, a tylko dlatego, Ŝe 
zaczęło się rozbijać o pieniądze.  
StraŜakom nie było powiedziane, Ŝe  musisz tu być 6 dniówek i w ogóle nie moŜesz chodzić do 
pracy. W jednostce jest kilkanaście osób. Było powiedziane, Ŝe naleŜy się zmieniać. Było 
powiedziane, Ŝe jeŜeli umiesz to dostosować, to  zamieniajcie się tak, Ŝe moŜesz iść do pracy, a 
popołudniu kaŜdy moŜe jeszcze działać na rzecz powodzi.  Niektórzy odbierali to jednak inaczej. 
Nie wszyscy stanęli na poziomie takiej chęci niesienia pomocy.  Był teŜ przypadek, Ŝe straŜak 
pełnił słuŜbę 12 godzin i chciał otrzymać półtorej wyŜywienia.  Było pewne niezrozumienie. JeŜeli 
Wy jako radni stwierdzicie, Ŝe środki te naleŜy wypłacić, to na pewno zostaną one wypłacone. 
Jednak naleŜy pamiętać, Ŝe na ówczesny czas było tylko tyle pieniędzy w budŜecie i tyle moŜna 
było wypłacić.  
 
Radny J. Maksymiak - Kodeks Pracy przewiduje i delegację i zapłatę . JeŜeli straŜak w zakładzie 
pracy otrzymał tylko pół wypłaty, a musi płacić ratę, to czy to nie jest praca społeczna? 
 
Radna K. Foltys – dlaczego dzisiaj nie przeznaczamy na ten cel środków. To proszę mówić, Ŝe nie 
ma tych środków, a nie Ŝe Rada nie chce dać. 
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Skarbnik Gminy  - Urząd Gminy musi te oświadczenia weryfikować. To nie jest tak, Ŝe kaŜdy 
napisze oświadczenie, a my to bez sprawdzenia wypłacimy. Było 10 dni akcji, na liście do wypłaty 
był np. ekwiwalent dla chłopaka 2.400 zł i dla Ŝony 2.400 zł. Ile więc ta osoba straciła w tym 
Zakładzie za 10 dni? 
 
Radny J. Maksymiak- jeŜeli chodzi o Ŝony, to była to sugestia Urzędu Gminy Ŝeby straŜak 
wpisywał równieŜ Ŝonę. MoŜna spotkać się z tymi ludźmi i to wyjaśnić. 
 
Radna U. Olejnik  - cieszmy się, Ŝe mamy takich straŜaków. Jest to cięŜka praca. Proponuję  
w przyszłości, Ŝeby nie było takiej niezdrowej atmosfery, nie  mówić, Ŝe Rada przeznaczy. Tylko 
powiedzieć, jak będą pieniądze to się wypłaci.  
 
Wójt Gminy  – było powiedziane, wolą Rady. PrzecieŜ organem stanowiącym w Gminie jest Rada 
Gminy, a organem wykonawczym Wójt. Tym co składa propozycje do budŜetu jest Wójt Gminy. 
JeŜeli pieniędzy nie ma, to nie moŜna  ich wydać. PrzecieŜ Gmina nie ma w tej chwili pieniędzy na 
odbudowę infrastruktury. Wszyscy o tych potrzebach wiedzą, mówią, ale nikt tych pieniędzy nie 
daje. 
 
Radna W. Hrabowska – straŜ jest Stowarzyszeniem i ma swój Zarząd. Karta wypisana przez 
straŜaka przecieŜ musi być podpisana przez nadzorującego. 
 
Skarbnik Gminy  – w tym przypadku chodzi o karty wypisane przez nadzorujących. 
 
M. Klimek  – była Jednostka z Goszyc, która faktycznie przepracowała wiele godzin w akcji, ale 
nikt o wypłatę ekwiwalentu nie wystąpił. Była teŜ jednostka, której straŜacy wystąpili o wypłatę 
ekwiwalentu i po wyjaśnieniu, Ŝe płacimy na razie po 8 godzin, bo na tyle jest środków, wszyscy to 
zrozumieli, stwierdzili, Ŝe to jest wystarczające. Ale była teŜ jednostka, dla której Ŝaden argument 
nie był przekonywujący. Są to ochotnicy i trudno jest godziny pełnionej słuŜby usystematyzować. 
 
Radny A. Jasiewicz -  środków na chwilę obecną nie mamy. Ale naleŜy wziąźć pod uwagę to, Ŝe ci 
chłopcy muszą chcieć przyjść. Ten czynnik ludzki jest najwaŜniejszy. Ten cały sprzęt byłby 
niepotrzebny, jeŜeli nie było by ludzi chętnych do jego obsługi. Są ludzie, którzy złoŜone 
oświadczenia powinni weryfikować. Ale myślę, Ŝe trzeba ich uszanować, trzeba im podziękować. 
Powódź nie jest rzeczą przewidywalną. My nie moŜemy zaplanować, Ŝe powódź będzie trwała  
7 dni, bo na tyle mamy środków. A gdyby ta powódź trwała 14 dni i fala przetaczałaby się przez  
2 tygodnie, tak jak było to w Sandomierzu. To co wówczas podziękujemy straŜakom i niech nas 
zalewa? Trzeba uszanować ich i im podziękować.  Te drobne róŜnice na pewno się wyjaśnią, 
pieniądze w późniejszym terminie się znajdą. Postarajmy się je wypłacić i na tym ten temat 
zakończmy.  
Myślę, Ŝe te oświadczenia moŜna jeszcze zweryfikować, gdyŜ nie moŜna pracować 24 godziny 
przez 7 dni. Da się te sprawy urealnić. Jednak będę straŜaków bronił, bo to dzięki nim nie 
ucierpiano tak, jak mogliśmy ucierpieć. Nie ucierpiało Koźle, nie ucierpiało wiele innych miejsc, 
które zmieniłyby  nasz krajobraz, gdyby nie ta walka i straŜacy. 
 
Radny J. Morcinek – byłem od początku przeciwny gratyfikacjom finansowym. Ale jeŜeli juŜ te 
pieniądze są , to muszą być ustalone takie zasady, przyjęte konkretne postanowienia, Ŝe wszystko 
będzie przejrzyste, poniewaŜ nieuczciwość ludzka nie ma granic. Dochodzi nawet do specjalnych 
podpaleń, po to aby straŜacy mogli zarobić.  Musi być jasno sprecyzowane za co  te pieniądze 
moŜna otrzymać i według jakich zasad. Nie jest to teŜ problem całej Gminy. Jest to problem 2-3 
ludzi. Dlatego naleŜy to omówić na zebraniu straŜackim, bo przecieŜ dalej są to jednostki 
ochotniczej straŜy poŜarnej.  
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Wójt Gminy  – w naszej gminie wysokość ekwiwalentu dla straŜaka biorącego udział w akcji na 
rzecz gminy została uchwalona w ubiegłym roku w kwocie 10 zł za godzinę. Kędzierzyn ustalił 
18,75 zł, czyli maksymalnie 1/175 średniego wynagrodzenia w gospodarce. Gminy, które przyjęły 
taką wysokość, nie miały Ŝadnego problemu. My przyjęliśmy mniej i powstał problem. StraŜak 
musiał by pełnić słuŜbę przeciętnie przez 16 godzin, a 8 godzin spać, to wówczas było by to  
w miarę równowaŜne. Jednak wszystkie jednostki wiejskie naszego Powiatu przyjęły takie stawki. 
Miasto K-Koźle ma tylko 2 jednostki OSP i mogło sobie na to pozwolić. 
 
Radny P. Szewerda – tutaj zostało powiedziane, Ŝe nie jest to dyskusja na to forum. Ale przecieŜ 
na forum zebrania straŜy zostało powiedziane, Ŝe jeŜeli Rada Gminy zatwierdzi pieniądze, to one 
będą wypłacone. To nas dotyczy. 
 
Radny M. Matuszek – Wójt powiedział, Ŝe ten temat postara się rozwiązać. UwaŜam, Ŝe trzeba do 
tego podejść zdrowo rozsądkowo. Mogą być sytuacje takie, Ŝe trzeba pomagać. Powinniśmy teŜ 
trochę dbać o  tych ludzi. Nie mogli przez 7 dni przez 24 godziny pracować. Na dzień dzisiejszy 
naleŜy zamknąć ten temat. A na przyszłość przyjąć przejrzyste zasady. Proponuję zamknąć 
dyskusję i podjąć głosowanie nad tą uchwałą. 
 
Przewodnicząca Rady  - równieŜ miałam takie sygnały, dlatego przed sesją pytałam w tej sprawie.  
Zostało wyjaśnione, Ŝe nie ma pieniędzy, mamy 387 tys. zł mniej środków z subwencji oświatowej. 
Powiedziano teŜ, Ŝe na razie wypłacono ekwiwalenty za 8 godzin, a cała reszta zostanie wypłacona 
jeŜeli tylko będą środki finansowe.  
 
Radna W. Hrabowska – jeŜeli zostały ustalone zasady i wypłacono ekwiwalenty według tych 
zasad, to nie powinno być problemu. Trzeba przyjąć jednakowe zasady dla wszystkich. 
 
M. Klimek  – jeŜeli straŜak pracował 12 godzin, to wypłacono na razie ekwiwalent za 8 godzin,  
a reszta będzie w terminie późniejszym. Taki ekwiwalent nie jest wypłacany z urzędu, straŜak musi 
o niego wystąpić. Jest to decyzja straŜaka. JeŜeli przepracował 20 godzin, ale uwaŜa, Ŝe był w akcji 
jako ochotnik, to nie musi występować o ekwiwalent. JeŜeli straŜak był i występuje o ekwiwalent, 
to takie godziny muszą być potwierdzone przez Komendanta. 
W Goszycach w czasie akcji powodziowej pracowało 10 straŜaków i nikt nie wystąpił o wypłacenie 
ekwiwalentu. W Dziergowicach było 15 straŜaków, a 8 wystąpiło. Nie wypłacono teŜ Ŝadnych 
pieniędzy osobom niepełnoletnim. 
 
Radny J. Maksymiak  - jeŜeli ci ludzie odwołają się do Sądu Pracy, czy mają szansę wygrać? Kto 
wówczas za to zapłaci? 
 
Mec. Semeniuk – nie jest to umowa o pracę. A zatem Sąd Pracy nie jest właściwy do rozpoznania 
tego typu sporu. Jest to umowa cywilno –prawna. MoŜna dochodzić czy z pracy społecznej w ogóle 
roszczenie przysługuje.  JeŜeli jest to pomoc świadczona w ramach prac społecznych, to zasadą jest, 
Ŝe nie jest to wynagradzane.  
 
Radna U. Olejnik – być moŜe osoby, które miały tyle godzin, posiadają specjalne uprawnienia. 
Jeździli łódką, albo obsługiwali inny sprzęt. 
 
M. Klimek – sami nie przewidzieliśmy tej sytuacji. Nie mieliśmy jeszcze 11 dni akcji, tak jak było 
teraz. Do tej pory nie wypłacano ekwiwalentów. W tej chwili sytuacja w ochotniczych straŜach 
poŜarnych zrobiła się niezdrowa z powodu pieniędzy. Ktoś lobbował ku temu, Ŝeby tym 
ochotnikom dać dodatki do emerytury, a jak to nie wyszło, to uchwalili ustawę o wypłacie 
ekwiwalentów i zobowiązano do tego gminy.  JeŜeli ktoś jedzie do poŜaru, bierze udział 2 godziny, 
to  otrzymuje 20 zł. Inna sytuacja jest przy powodzi.  Nikt nie przewidział takich sytuacji.  
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Radny A. Jaksiewicz – uchwaliliśmy na tej sali ekwiwalent dla straŜaka w kwocie 10 zł.  KaŜdy ze 
straŜaków, jak zostało powiedziane, składa oświadczenie. JeŜeli straŜak pełnił słuŜbę powyŜej  
8 godzin, to widocznie była taka potrzeba. PrzecieŜ nie wysiadł z łódki w połowie drogi, bo minęła  
8 godzina, tylko płynął dalej. JeŜeli ktoś taką liczbę godzin w akcji potwierdził, to widocznie 
wynikało to z konieczności. 
 
M. Klimek – myślę, Ŝe wcześniej, czy później te pieniądze się znajdą i temat się zakończy. 
 
Radna U. Olejnik – ile osób zostało przeszkolonych do obsługi łodzi? 
 
M. Klimek – w kaŜdej jednostce są osoby posiadające uprawnienia do obsługi łodzi. 
 
Zastępca Wójta – ogólnie na zebraniu dyskutowano, czy naleŜy czekać z wypłatą, aŜ będzie cała 
suma na wypłatę ekwiwalentów, czy wypłacamy na razie do 8 godzin za dniówkę. Większość 
zdecydowała Ŝeby wypłacić pierwszą część. W momencie znalezienia środków będzie wypłacona 
reszta. Osoby, które miały uprawnienia i faktycznie byli zaangaŜowani, te środki dostaną. 
 
Przewodnicząca Rady – zakończyła dyskusję i poddała odczytany projekt uchwały nr XLVI/ 
353/10 w sprawie zmiany uchwały budŜetowej Gminy Bierawa na rok 2010 pod głosowanie 
radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 radny był przeciwny, 3 radnych wstrzymało się od 
głosu. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLVI/ 353/10 została przez Radę 
Gminy przyjęta, przy udziale w głosowaniu 13 radnych, obecnych na sali obrad. 
 
 
Ad. 7.2. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLVI/ 354/10 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2010 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków – z przeznaczeniem na remont zabytkowego Kościoła w Kotlarni. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr uchwały nr XLVI/ 354/10  
w sprawie udzielenia dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – pod głosowanie radych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XLVI/ 354/10 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 7.3. 
 
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały nr XLVI/ 355/10 w sprawie określenia zakresu  
i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze roku budŜetowego. 
Wyjaśniła, Ŝe projekt ten został przygotowany w związku z wejściem w Ŝycie nowej ustawy  
o finansach publicznych. Zgodnie z tą ustawą naleŜy podjąć uchwałę o materiałach informacyjnych 
z wykonania budŜetu za I półrocze roku budŜetowego. Uchwała w przedmiotowej sprawie była juŜ 
wcześniej uchwalana i była stosowana do poprzednich budŜetów. W nowym projekcie uchwały 
trzeba było wprowadzić podział na wydatki majątkowe i bieŜące. Od 2011 roku będą obowiązywały 
inne wymagania i ta uchwała będzie wymagała kolejnej zmiany. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVI/ 355/10 w sprawie 
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze roku 
budŜetowego – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych na 12 obecnych na sali obrad.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLVI/ 355/10  została przez Radę Gminy 
przyjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad.  7.4. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLVI/ 356/10 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu 
pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego. 
Poinformował, Ŝe środki własne potrzebne na realizację budŜetu zostały juŜ zapisane w budŜecie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja ma nastąpić od miesiąca sierpnia. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały XLVI/ 356/10 w sprawie 
przyjęcia do realizacji projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków europejskiego 
funduszu społecznego – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych na 12 obecnych na sali obrad.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLVI/ 356/10  została przez Radę Gminy 
przyjęta jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Bierawie projektów ze środków unijnych, wystąpiła  o przygotowanie i przedstawienie przez 
Kierownika GOPS na następnej sesji Rady Gminy  informacji kiedy Ośrodek Pomocy 
Społecznej planuje utworzyć dodatkowy etat pracownika socjalnego. Zwróciła uwagę, iŜ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku nie zatrudnienia przez Gminy realizujące 
projekty ze środków unijnych odpowiedniej liczby pracowników socjalnych, środki będą musiały 
zostać zwrócone.  
 
 
Ad. 7. 5. 
 
M. Klimek  – przedstawił projekt uchwały nr XLVI/ 357/10 w sprawie wyraŜenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw i najmu. 
Wyjaśnił, iŜ chodzi o lokal znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Dziergowicach. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radna U. Olejnik – czy moŜe być zastosowana forma bezprzetargowa? 
 
M. Klimek – taka forma moŜe być przyjęta, jeŜeli Rada Gminy podejmie uchwałę w tej sprawie. 
 
Mec. Semeniuk – Rada Gminy moŜe wyrazić zgodę na odstąpienie od zastosowania formy 
bezprzetargowej. 
 
Radna K. Foltys – od kiedy jest wynajmowany lokal tej osobie? 
 
M. Klimek –  lokal jest wynajmowany 4-5 lat. Jest to kolejny najem. Wymagany jest przetarg, ale 
Rada Gminy moŜe wyrazić zgodę na odstąpienie od tej formy. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVI/ 357/10 w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw  
i najmu – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad.  
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLVI/ 357/10  została przez Radę Gminy 
przyjęta jednogłośnie. 
 
 
 
ad. 7. 6. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLVI/ 358/10 w sprawie nazwy ulicy w Lubieszowie. 
Poinformował, Ŝe nazwa jest nadawana na wniosek Rady Sołeckiej. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiotowej sprawie. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVI/ 358/10 w sprawie 
nazwy ulicy w Lubieszowie – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały glosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. 
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe 
uchwała nr XLVI/ 358/10  została przez Radę Gminy przyjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 7.7. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLVI/ 359/10 w sprawie statutu sołectwa Goszyce, 
zwracając uwagę, Ŝe Rada Sołecka będzie liczyła 7 członków łącznie z sołtysem. 
 
Większością głosów, radni zdecydowali odstąpić od odczytywania całości statutu sołectwa. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały nr XLVI/ 359/10 w sprawie statutu sołectwa 
Goszyce - pod głosowanie radnych. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała nr XLVI/ 359/10 została podjęta jednogłośnie, 
przy udziale w głosowaniu 13 radnych. 
 
 
 
Ad. 7.8. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLVI/ 360/10 w sprawie statutu sołectwa Grabówka. 
Poinformował, Ŝe Rada Sołecka będzie liczyła 5 członków łącznie z sołtysem. 
 
Większością głosów, radni zdecydowali odstąpić od odczytywania całości statutu sołectwa. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały nr XLVI/ 360/10 w sprawie statutu sołectwa 
Grabówka - pod głosowanie radnych. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała nr XLVI/ 360/10 została podjęta jednogłośnie, 
przy udziale w głosowaniu 13 radnych. 
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Ad. 7.9. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLVI/ 361/10 w sprawie statutu sołectwa Korzonek, 
zwracając uwagę na zapis, Ŝe Rada Sołecka będzie liczyła 6 członków, łącznie z sołtysem. 
 
Większością głosów, radni zdecydowali odstąpić od odczytywania całości statutu sołectwa. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały nr XLVI/ 361/10 w sprawie statutu sołectwa 
Korzonek - pod głosowanie radnych. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała nr XLVI/ 361/10 została podjęta jednogłośnie, 
przy udziale w głosowaniu 13 radnych. 
 
 
 
Ad. 7.10. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLVI/ 362/10 w sprawie statutu sołectwa Kotlarnia. 
Poinformował, Ŝe Rada Sołecka będzie liczyła 5 członków łącznie z sołtysem. 
 
Większością głosów, radni zdecydowali odstąpić od odczytywania całości statutu sołectwa. 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały nr XLVI/ 362/10 w sprawie statutu sołectwa 
Kotlarnia - pod głosowanie radnych. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała nr XLVI/ 362/10 została podjęta jednogłośnie, 
przy udziale w głosowaniu 13 radnych. 
 
 
 
Ad. 7. 11. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLVI/ 363/10 w sprawie statutu sołectwa Lubieszów. 
Poinformował, Ŝe Rada Sołecka będzie liczyła 8 członków łącznie z sołtysem. 
 
Większością głosów, radni zdecydowali odstąpić od odczytywania całości statutu sołectwa. 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały nr XLVI/ 363/10 w sprawie statutu sołectwa 
Lubieszów - pod głosowanie radnych. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała nr XLVI/ 363/10 została podjęta jednogłośnie, 
przy udziale w głosowaniu 13 radnych. 
 
 
 
Ad. 7. 12. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLVI/ 364/10 w sprawie statutu sołectwa Ortowice, 
zwracając uwagę, Ŝe Rada Sołecka tej miejscowości będzie liczyła 7 członków łącznie z sołtysem. 
 
Większością głosów, radni zdecydowali odstąpić od odczytywania całości statutu sołectwa. 



 19 

Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały nr XLVI/ 364/10 w sprawie statutu sołectwa 
Ortowice - pod głosowanie radnych. 
 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała nr XLVI/ 364/10 została podjęta jednogłośnie, 
przy udziale w głosowaniu 13 radnych. 
 
 
 
Ad. 7.13.  
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLVI/ 365/10 w sprawie statutu sołectwa Solarnia. 
Poinformował, Ŝe Rada Gminy będzie liczyła 8 członków łącznie z sołtysem.  
 
Większością głosów, radni zdecydowali odstąpić od odczytywania całości statutu sołectwa. 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały nr XLVI/ 365/10 w sprawie statutu sołectwa 
Solarnia - pod głosowanie radnych. 
 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała nr XLVI/ 365/10 została podjęta jednogłośnie, 
przy udziale w głosowaniu 13 radnych. 
 
 
 
Ad. 7.14. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLVI/ 366/10 w sprawie statutu sołectwa Stara Kuźnia. 
Poinformował, Ŝe Rada Sołecka będzie liczyła 9 członków, łącznie z sołtysem. 
 
Większością głosów, radni zdecydowali odstąpić od odczytywania całości statutu sołectwa. 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały nr XLVI/ 366/10 w sprawie statutu sołectwa 
Stara Kuźnia - pod głosowanie radnych. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała nr XLVI/ 366/10 została podjęta jednogłośnie, 
przy udziale w głosowaniu 13 radnych. 
 
 
 
Ad. 7.15. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLVI/ 367/10 w sprawie statutu sołectwa Stare Koźle. 
Poinformował, Ŝe Rada Sołecka będzie liczyła 8 członków, łącznie z sołtysem. 
 
Większością głosów, radni zdecydowali odstąpić od odczytywania całości statutu sołectwa. 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały nr XLVI/ 367/10 w sprawie statutu sołectwa 
Stare Koźle  - pod głosowanie radnych. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała nr XLVI/ 367/10 została podjęta jednogłośnie, 
przy udziale w głosowaniu 13 radnych. 
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Ad. 7. 16. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLVI/ 368/10 w sprawie poparcia budowy zbiornika 
przeciwpowodziowego Kotlarnia. 
Wyjaśnił, Ŝe jest to uchwała intencyjna, wskazująca na potrzebę budowy zbiornika Kotlarnia. 
Obecnie, wokół czasy przyszłego zbiornika, na obszarze skarp są prowadzone prace. Część robót 
jest zrobiona. Ukształtowanie jest wykonane w odpowiednim poziomie. W skład zbiornika będzie 
wchodziła droga łącząca śluzę odpływową, łącznik tych śluz z  drogą wojewódzką nr 408, a takŜe 
śluza pośrednia pomiędzy zbiornikiem górnym i zbiornikiem dolnym. Przy budowie tego zbiornika 
powstanie ścieŜka rowerowa łącząca obie śluzy, jest to odcinek ok. 4 km. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały nr XLVI/ 368/10 w sprawie 
poparcia budowy zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 
ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła, Ŝe uchwała nr XLVI/368/10  została przez Radę Gminy 
przyjęta jednogłośnie. 
 
Radny P. Szewerda – podziękował Przewodniczącej Rady Gminy za wprowadzenie tego projektu 
pod obrady dzisiejszej sesji i wszystkim radnym za przyjęciem tej uchwały. 
 
  
 
Ad. 7. 17. 
 
Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały nr XLVI/ 369/10 w sprawie udzielenia Powiatowi 
Kędzierzyńsko – Kozielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie 
realizowanego zadania własnego w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2010r. 
Poinformowała, Ŝe środki w kwocie 7 tys. zł na udzielenie dotacji są juŜ zapisane w uchwale 
budŜetowej od początku roku. Podjęcie uchwały jest niezbędne do podpisania umowy z Powiatem. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVI/ 369/10 w sprawie 
udzielenia Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
na dofinansowanie realizowanego zadania własnego w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w 2010r. - pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XLVI/ 369/10 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8.   Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny J. Maksymiak – w chwili obecnej wał w Bierawie jest przekopany w trzech miejscach. Jak 
daleko są zaawansowane roboty? Jest obawa, Ŝe w przypadku kolejnego wysokiego stanu wód, 
Bierawa znowu byłaby zalana.  
Czy  moŜna było by zamontować klapę zwrotną na wale przy  ulicy Sienkiewicza?  
Kiedy będą zakończone te prace? 
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Wójt Gminy  – terminy będą realne wówczas kiedy będą środki na wykonanie robót 
odtworzeniowych po powodzi. Na razie nie ma Ŝadnych pieniędzy na odbudowę infrastruktury. 
 
Radny M. Matuszek – czy zostało wysłane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 
chodnika w Lubieszowie? JeŜeli tak, to proszę o kopię tego pisma.   
W tym miejscu radny skierował równieŜ zaproszenie do wzięcia udziału w obchodach 630 rocznicy 
wsi Lubieszów w dniu 24 lipca br.  Obchody rozpoczną się Mszą świętą w Kościele  
w Lubieszowie, potem nastąpi przemarsz na boisko, gdzie odbędzie się dalsza część obchodów. 
 
Radny J. Kucharczyk – wracając do zaakcentowanej wypowiedzi Przewodniczącej Rady Gminy 
co do pisma, które wpłynęło od społeczności Brzeziec dotyczące kurników, jako przedstawiciel tej 
społeczności, delegat w Radzie, radny, sołtys, mam  pytanie - czy Pan Wójt udzielił odpowiedzi na 
to pismo? (Odpowiedź Wójta – tak). 
Proszę, aby Pan Mecenas ustosunkował się do zacytowanego przeze mnie pierwszego punktu  
zawartego w piśmie mieszkańców, co do sentencji, w ogóle załoŜenia wnioskodawców , czy 
rzeczywiście Gmina nie poniesie kosztów związanych ze zmianą przeznaczenia tych terenów? 
Cyt. z pisma z dnia 12.05.2010r. „Zwracamy się po raz kolejny do Wójta oraz Radnych Gminy 
Bierawa o zmianę  w planie zagospodarowania  przestrzennego Brzeziec terenów RPZ (tereny 
produkcji zwierzęcej) na tereny przeznaczone na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dla 
działek 461/5, 461/6, 461/7, 461/9, 461/10. UwaŜamy, Ŝe uchwalenie takiej zmiany  
z dopuszczeniem właścicielowi dotychczasowego sposobu korzystania z tej nieruchomości nie 
naraŜa Gminy na koszty (zawierają taką sentencję opinie prawne wykonane na wniosek Wójta 
Gminy). Natomiast mieszkańcom da to nadzieję na zaprzestanie tej bardzo uciąŜliwej produkcji  
w przyszłości oraz uniemoŜliwi rozwój tej działalności”. 
 
Czy sugestia tych  wnioskodawców narazi Gminę na koszty, jeŜeli Rada Gminy taką uchwałę by 
podjęła? 
 
Mec. Semeniuk – w przeszłości Gmina na takie pytanie juŜ odpowiadała, stanowisko zostało 
wyraŜone. Poprzez zmianę planu Gmina, bez wniosku właściciela terenu, moŜe narazić się na 
koszty związane z taką zmianą. 
 
Radny J. Kucharczyk – mieszkańcy mają taką obawę, Ŝe ta Pani się wyprowadzi i tę działalność 
przejmie córka, a myśleli, Ŝe ta działalność kiedyś zostanie zaprzestana. W 2003r. takie 
przekształcenie terenów byłych kurników (Pietroszczenko, Myśliwczuk) było dokonywane. 
 
Wójt Gminy  – ale to odbywało się na wniosek właścicieli terenów. 
 
Mec. Semeniuk – w tym przypadku Gmina musiałaby działać z urzędu, bez zgody właściciela 
terenu.  
 
Przewodnicząca Rady – prowadziłam rozmowy z osobami bezpośrednio zainteresowanymi tą 
sprawą, dlatego powiedziałam, Ŝe tą sprawą zajmie się Komisja ds. Porządku. 
 
Radny J. Kucharczyk – sugestia Przewodniczącej Ŝeby zrobić zebranie teŜ nic nie rozwiązuje. 
 
Przewodnicząca Rady – zebranie wiejskie ma określone kompetencje. UwaŜam, Ŝe jest to 
najlepsze rozwiązanie. 
 
Wójt Gminy  – my moŜemy mocą kaŜdego zebrania zlikwidować wszystkich rolników. W piśmie 
chodzi o to, Ŝeby Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie przeznaczenia terenu z działalności 
rolniczej na mieszkalno – usługową.  
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Mec. Semeniuk – jest to tzw. qwasi wywłaszczenie i ono musi znajdować uzasadnienie w prawie. 
Nie jest to takie proste, gdyŜ jest to ingerencja w prawo własności. 
 
Wójt Gminy  - w przypadku, gdyby Rada Gminy taką uchwałę podjęła, to właściciel ma prawo ją 
oprotestować i wówczas Gmina taką sprawę przegrywa.  Czy ktoś się nad tym zastanawiał 
składając takie Ŝądanie? 
 
Radny J. Kucharczyk – to dlaczego sugeruje się, Ŝe zebranie moŜe o tym zadecydować? 
 
Wójt Gminy  – ten temat na zebraniach juŜ istniał. Ogólne podejście jest takie, Ŝe cześć 
mieszkańców nie chce kurników, a część nie chce czegoś innego. Jedni chcą chodnik, drudzy drogę. 
I powstaje konflikt. 
 
Mec. Semeniuk – Gmina się do tego ustosunkuje. Trzeba pamiętać, Ŝe nie jest łatwo kogoś 
pozbawić prawa własności. Przepisy Kodeksu Cywilnego  idą w kierunku ochrony prawa 
własności. Opinia prawna będzie zbieŜna z tą, która juŜ została wydana ok. 1,5 roku temu. 
Przyjmując wniosek mieszkańców Gmina moŜe narazić się na wysokie odszkodowanie. 
 
Radna U. Olejnik – kiedy będzie naprawiona ulica Kwiatowa w Dziergowicach w ramach 
reklamacji? 
 
Wójt Gminy  – droga miała być naprawiana w maju, ale na skutek powodzi doszło do przesunięcia 
terminu. 
 
Radna U. Olejnik – kiedy będzie naprawiany wał koło Melcza? 
 
Wójt Gminy  – wały będą naprawiane wówczas, gdy będą na to środki. Budowa wałów nie jest 
zadaniem Gminy, jest to zadanie Marszałka. Gmina moŜe to zrealizować pod warunkiem, Ŝe 
otrzyma na ten cel pieniądze. Ale póki co tych pieniędzy nie ma.  
 
Radna U. Olejnik – kiedy będą czyszczone rowy po powodzi? 
 
Wójt Gminy  – rowy będą czyszczone wówczas, gdy będą pieniądze. Na ten cel potrzeba ok. 200 
tys. zł. 
 
Radna U. Olejnik – na skarpie przy Kościele w Dziergowicach są jeszcze drzewa zagraŜające 
bezpieczeństwu, kiedy zostaną one przycięte? 
 
Wójt Gminy  – Gmina musi w tej sprawie wystąpić do Starostwa o zezwolenie, bo jest to teren 
gminny i Gmina nie moŜe sama sobie udzielić zezwolenia. 
 
Radny P. Musioł – czy przewiduje się jeszcze w tym roku wykonanie jakiś prac na ulicy Ottona 
Steiera w Bierawie, czy zakończyły się one załataniem dziur? 
 
Wójt Gminy  - w ubiegłym tygodniu została zakończona procedura przebiegu chodnika, łącznie ze 
zmianą ruchu na tzw. wysepce przy wyjeździe w kierunku Lubieszowa i Grabówki. Gmina nie jest 
zarządcą tej drogi i nie my decydujemy, jak to ma wyglądać.  
Procedura związana z udzieleniem zezwolenia potrwa ok. 3 miesięcy. Na to zadanie w tym roku 
Urząd Marszałkowski zabezpieczył środki w wys. 600 tys. zł. Jak będzie zezwolenie, to Urząd 
Marszałkowski podejmie decyzję o rozpoczęciu  budowy. Całość w tym roku na pewno nie będzie 
zrealizowana, bo nie ma na tyle środków. 
 
Radny M. Matuszek – kiedy będą naprawiane dziury na ulicy Leśnej w Lubieszowie? 
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Wójt Gminy – dziury będą naprawiane prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. 
 
Radny R. Skupin – jak daleko jest posunięta sprawa odpływu kanalizacji burzowej 
odprowadzającej wody z ulicy Wiejskiej w Ortowicach? 
 
Wójt Gminy  – w związku z powodzią, środki finansowe są bardzo ograniczone. W budŜecie nie 
ma na ten czas Ŝadnych wolnych środków, aby móc to zadanie zrealizować. 
 
Radny R. Skupin – kiedy będzie wycinka drzew pod liniami energetycznymi? 
 
Wójt Gminy – sprawa ta jest zgłoszona do Posterunku Energetycznego. Zostało wysłane pismo  
w miesiącu maju br.,. ale likwidacja szkód popowodziowych sprawiła spowolnienie realizacji 
takich spraw. 
 
Radny J. Kucharczyk – jakiś czas temu występowałem o ogrodzenie placu zabaw w Brzeźcach, a 
nic się w tej sprawie nie robi. 
 
Wójt Gminy – wykonanie tego ogrodzenie jest brane pod uwagę, ale niestety na razie nie ma na ten 
cel środków w budŜecie gminy. 
 
 
Ad. 9.   Dyskusja i wolne wnioski 
 
Sołtys Z. Sitko – jak długo będę musiał jeszcze przeznaczać ze środków sołectwa - pieniądze na 
paliwo do kosiarki dla Rady Sołeckiej? W Kotlarni jest bardzo duŜo terenów do skoszenia 
(cmentarz, boisko, place gminne), wydaje się na ten cel duŜe kwoty. 
 
Wójt Gminy  – wszystkie Rady Sołeckie przeznaczają środki na paliwo do kosiarek. Pieniądze 
przyznane dla sołectwa w 50 % przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem sołectwa, a w 
50 % na inne cele. 
 
Sołtys R. Stefanides – chodnik przy ulicy Wolności  (na odcinku od posesji Owczarek do posesji 
Filusz)  uległ uszkodzeniu w wyniku powodzi. NaleŜy go naprawić w ramach gwarancji. 
 
Wójt Gminy  – gwarancja nie obejmuje szkód powodziowych. Chodnik będzie naprawiony  
w ramach remontów popowodziowych. 
 
Sołtys R. Stefanides – zapadła się kostka koło posesji Gediga. Powstała równieŜ wyrwa na 
chodniku przy ulicy Braci Wolnych koło posesji Dziurdzia. 
 
Sołtys B. Poplucz – dach na świetlicy w Lubieszowie w dalszym ciągu nie został naprawiony. Sufit 
w pomieszczeniach świetlicy jest juŜ zagrzybiały. Brakuje równieŜ szyby w wiacie przystankowej.  
 
Wójt Gminy – wybicie szyby w wiacie naleŜy zgłaszać na Policję. 
 
Sołtys B. Poplucz – są skargi mieszkańców odnośnie brudnych przystanków, obejścia przystanków 
są zanieczyszczone. Ludzie pytają kto jest odpowiedzialny za sprzątanie przystanków? Ludzie mają 
prawo to wiedzieć. Czy w jakiś sposób moŜna by wyczyścić górę wiaty przystankowej? 
Co z gruzem, który został z ładowany na parkingu? 
 
Zastępca Wójta – gruz powinien zostać wywieziony w terminie  2 tygodni. JeŜeli chodzi  
o sprzątanie przystanków, to jest osoba w Gminie, która jest za to odpowiedzialna.  Jedyne 
wytłumaczenie na ten czas jest takie, Ŝe ta osoba była bardzo zaangaŜowana w akcję powodziową 
od samego początku. Ale od jutra sytuacja powinna ulec poprawie. 
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Radny M. Matuszek – kiedy sołectwa otrzymają informację o wysokości środków jakie będą im 
przysługiwać w ramach funduszu sołeckiego? 
 
Wójt Gminy  – informacja będzie przekazana do końca lipca br.  
 
 
 
  
Ad. 10. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany.  
Po czym zamknęła obrady 46 sesji Rady Gminy Bierawa, o godz. 18.50. 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik      Renata Kubica 
 
 
Załączniki: 

 
1. uchwała nr XLVI / 353/10 w sprawie zmiany uchwały budŜetowej gminy Bierawa na rok 

2010 
2. uchwała nr XLVI/ 354/10 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2010 na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków. 

3. uchwała nr XLVI/ 355/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budŜetu gminy za I półrocze roku budŜetowego, 

4. uchwała nr XLVI/ 356/10 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Lepsze jutro” 
współfinansowanego ze środków funduszu społecznego, 

5. uchwała nr XLVI/ 357/10 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw i najmu, 

6. uchwała nr XLVI/ 358/10 w sprawie nazwy ulicy w Lubieszowie 
7. uchwała nr XLVI/ 359/10 w sprawie statutu sołectwa Goszyce 
8. uchwała nr XLVI/ 360/10 w sprawie statutu sołectwa Grabówka 
9. uchwała nr XLVI/ 361/10 w sprawie statutu sołectwa Korzonek 
10. uchwała nr XLVI/ 362/10 w sprawie statutu sołectwa Kotlarnia 
11. uchwała nr XLVI/ 363/10 w sprawie statutu sołectwa Lubieszów 
12. uchwała nr XLVI/ 364/10 w sprawie statutu sołectwa Ortowice 
13. uchwała nr XLVI/ 365/10 w sprawie statutu sołectwa Solarnia 
14. uchwała nr XLVI/ 366/10 w sprawie statutu sołectwa Stara Kuźnia 
15. uchwała nr XLVI/ 367/10 w sprawie statutu sołectwa Stare Koźle 
16. uchwała nr XLVI/ 368/10 w sprawie poparcia budowy zbiornika przeciwpowodziowego 

Kotlarnia 
17. uchwała nr XLVI/ 369/10 w sprawie udzielenia Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizowanego zadania 
własnego w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2010r. 

18. Pismo Marszałka Sejmu RP z dnia 24 maja 2010r. dotyczące obchodów 20 rocznicy 
samorządu  

19. Pismo Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 11 maja 2010r. dotyczące przekazania 
gratulacji zakończenia inwestycji budowy drogi gminnej w Starym Koźlu, w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

20. listy obecności radnych i sołtysów. 


