
P R O T O K Ó Ł  nr  XLVII / 10 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  02 sierpnia 2010r. 

 
 

 

Otwarcia obrad  47 Sesji Rady Gminy Bierawa w dniu  02 sierpnia 2010r., zwołanej w trybie 
nadzwyczajnym,  dokonała o godz. 12:00 Przewodnicząca Rady Gminy Renata Kubica.  

Stwierdziła na podstawie listy obecności, Ŝe w sesji uczestniczy 10 radnych na ustawową liczbę 
15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. 

W posiedzeniu udział wzięli radni - wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu, Wójt 
Gminy Ryszard Gołębowski oraz Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka.   

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

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

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

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budŜetowej gminy Bierawa na 2010r. 

4. Zakończenie obrad. 
 

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

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 

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

 

 

Ad. 3. 
 

Wójt Gminy wyjaśnił, iŜ powodem wystąpienia do Przewodniczącej Rady Gminy o zwołanie 
sesji Rady Gminy w trybie nadzwyczajnym, praktycznie w tym samym dniu, jest konieczność 
wprowadzenia zmiany w budŜecie gminy, spowodowanej otrzymaniem pieniędzy od 
ubezpieczyciela za spalony budynek komunalny w Brzeźcach. Otrzymane środki finansowe 
muszą zostać ujęte w budŜecie gminy, aby móc je z kolei wydatkować na określony cel.  
Na remont tegoŜ budynku, na sesji w dniu 29 czerwca 2010r. przeznaczono juŜ kwotę 50 tys. zł. 
Obecnie dokłada się kolejne 84 tys. zł.  

Budynek był ubezpieczony na kwotę 1 mln zł. Straty według kosztorysu oszacowano na kwotę 
481 tys. zł. Ubezpieczyciel wypłacił Gminie tylko 184.065 zł, czyli ok. 40 %. Gmina wniosła 
odwołanie od tej decyzji. 

W ramach posiadanych środków zamierza się wyremontować dach, w terminie do miesiąca 
października br.   

Gmina wystąpiła równieŜ z wnioskiem do Ministra Infrastruktury o wsparcie finansowe  
w odbudowie lokali socjalnych. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę. 

 

 



Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały nr XLVII/ 370/10 w sprawie zmiany uchwały 
budŜetowej gminy Bierawa na rok 2010. 

Wyjaśniła, Ŝe z ubezpieczenia Gmina otrzymała kwotę 184 tys. zł. Obecnie dokłada się  
84 tys. zł, gdyŜ juŜ na poprzedniej sesji dołoŜono kwotę 50 tys. zł ze środków własnych. 
Na remont dachu, po przetargu, potrzeba  91 tys. zł netto. Pozostałe 100 tys. zł będzie dołoŜone 
do budŜetu na kolejnej sesji.  
 

Radni nie podejmowali uchwały w przedmiotowej sprawie.  

Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVII/ 30/10 w sprawie 
zmiany uchwały budŜetowej gminy Bierawa na rok 2010 – pod głosowanie radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, na 10 obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLVII/ 370/10 została podjęta 
jednogłośnie.   
 

Dodatkowo Wójt Gminy przedstawił radnym krótką informację na temat spotkania  
z Wiceministrem Środowiska Stanisławem Gawłowskim w dniu  28 lipca 2010r. w Urzędzie 
Gminy Bierawa. W spotkaniu tym udział wzięli m.in. Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, 
Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, Poseł RP Robert Węgrzyn, Europoseł 
Danuta Jazłowiecka i Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych Roman Kendzia. 
Głównym tematem spotkania była sprawa budowy zbiornika Racibórz, budowy wałów po stronie 
gminy Bierawa oraz budowa mostu.  

Koszt budowy zbiornika to kwota 1,5 mld zł, czas realizacji od IV kwartału 2011 do 2015 roku. 
Na dzień dzisiejszy brakuje jeszcze decyzji środowiskowej. W Sejmie znajduje się juŜ ostateczny 
projekt „spec ustawy”, potrzebnej do wywłaszczania nieruchomości w celu realizacji zadań celu 
publicznego.  

JeŜeli chodzi o budowę obwałowań po stronie gminy Bierawa, to na samo opracowanie projektu 
potrzeba ok. 1,5 mln zł. Zgodnie z ustaleniami, Marszałek Województwa miał wystąpić do 
Ministerstwa o środki w kwocie 300 tys. zł na opracowanie projektu budowy wałów na odcinku 
Bierawa północ – obwodnica południowa Koźle. Przewiduje się budowę wałów według 
opracowanej koncepcji Firmy HART. 

Marszałek Województwa zapewnił, iŜ będą pieniądze na nowy most na Odrze pomiędzy 
Bierawą, a Ciskiem. Środki będą pochodziły z rezerwy celowej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.  

Na pytanie dotyczące budowy zbiornika w Kotlarni, Minister odpowiedział, Ŝe nie ma środków  
i zbiornik nie będzie realizowany. Kopalnia Piasku „Kotlarnia” ma rekultywować teren zgodnie  
z przyjętym kierunkiem rekultywacji.  

 

 

Ad. 4. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad 47 sesji Rady Gminy w dniu  
02 sierpnia 2010r. został zrealizowany. Po czym zamknęła obrady, o godz. 12:30. 

     

         Przewodnicząca Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik        Renata Kubica 
 
Załączniki: 
 

1. uchwała nr XLVII/ 370/10 w sprawie zmiany uchwały budŜetowej gminy Bierawa na rok 
2010. 

2. lista obecności radnych. 


