
P R O T O K Ó Ł  nr  XLVIII / 10 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  31 sierpnia 2010r. 

 
 

 

Otwarcia obrad  48 Sesji Rady Gminy Bierawa w dniu  31 sierpnia 2010r.  dokonała o godz. 
15:15 Przewodnicząca Rady Gminy Renata Kubica.  

Stwierdziła na podstawie listy obecności, Ŝe w sesji uczestniczy 13 radnych na ustawową liczbę 
15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. W posiedzeniu udział wzięli radni i sołtysi - wg list obecności 
dołączonych do niniejszego protokołu, Wójt Gminy Ryszard Gołębowski, Skarbnik Gminy 
Sybilla Pawliczek – Kubicka, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie Karina Musioł, Dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosław Wierzba, Mecenas Mirosław Semeniuk oraz 
przedstawiciel prasy lokalnej.      

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

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  29 czerwca 2010r. i  02 sierpnia 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 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bierawa, 

2) w sprawie zmiany uchwały budŜetowej gminy na 2010r. 
3) w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zdrowotnej na lata 2010-2012, 
4) w sprawie Planu Odnowy miejscowości Bierawa, 
5) w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności poŜytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

6) w sprawie nazwy ulicy w Starym Koźlu 
 

      8. Interpelacje i wnioski  radnych. 
      9. Dyskusja i wolne wnioski. 
    10. Zakończenie obrad. 
 
Wnioski o zmianę porządku obrad zgłosili: 
 
Wójt Gminy wystąpił : 
 
1) o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

profilaktyki zdrowotnej na lata 2010-2012, 
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2) o wprowadzenie do porządku  obrad projektu uchwały o zmianie  uchwały w sprawie 
zarządzenia poboru podatków  i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso 
 
3) o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty 
targowej. 
 
Wyjaśnił, Ŝe powodem złoŜenia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektów dwóch 
dodatkowych uchwał jest konieczność zmiany inkasenta podatków i inkasenta opłaty targowej  
w Bierawie. Osoba, która dotychczas zajmowała się inkasem zrezygnowała z tych czynności,  
z uwagi na zatrudnienie w ramach robót publicznych, w ramach których nie moŜna prowadzić 
Ŝadnej innej działalności zarobkowej.   
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe zmiany zostaną wprowadzone, jeŜeli za zmianą 
w kaŜdym przypadku opowie się w głosowaniu bezwzględna większość ustawowego składu 
Rady, tj. co najmniej 8 radnych. Następnie poddała zgłoszone wnioski pod głosowanie radnych. 
 
1) Za przyjęciem wniosku  o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu profilaktyki zdrowotnej na lata 2010-2012 – opowiedziało się 12 radnych,  
1 radny wstrzymał się od głosu.  
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną 
większość głosów ustawowego składu rady, wobec czego został przyjęty. Pkt. 7.3 – został 
wykreślony. 
 
2) Za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku  obrad projektu uchwały o zmianie  
uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków  i opłat w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną 
większość głosów ustawowego składu rady, wobec czego został przyjęty. 
Projekt uchwały został wprowadzony jako pkt. 7.7. 
 
3) Za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały o zmianie 
uchwały w sprawie opłaty targowej – opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną 
większość głosów ustawowego składu rady, wobec czego został przyjęty. 
Projekt uchwały został wprowadzony jako pkt. 7.8. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według 
zmienionego porządku obrad. 
 
 
 
Ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe zostały wyłoŜone na sali obrad protokoły  
z  46 i 47 sesji Rady Gminy Bierawa z dnia  29 czerwca i 2 sierpnia 2010r.   
Zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do tych protokołów? 
Uwag do protokołów nie zgłoszono. 
 
W celu  przyjęcia protokołów, zgodnie z § 29 statutu Gminy, przeprowadziła głosowanie.      
Za przyjęciem protokołu z 46 sesji Rady Gminy z 29 czerwca 2010r. opowiedziało się  
w głosowaniu 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
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Za przyjęciem protokołu z 47 sesji Rady Gminy z 02 sierpnia 2010r. opowiedziało się  
w głosowaniu 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe głosowane protokoły zostały przez Radę 
Gminy przyjęte. 
 
 

Ad. 4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe podejmowane w okresie międzysesyjnym 
działania były związane: 

1. z pełnieniem dyŜurów przez Przewodniczącą lub wiceprzewodniczących Rady, 
2. z przygotowaniem Sesji Rady Gminy, 
3. z udziałem w posiedzeniu Komisji ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego.  

 
 
 
Ad. 5. 
 
Radna W. Hrabowska - poinformowała, Ŝe Komisja ds. Porządku Publicznego, 
bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska obradowała na posiedzeniu w dniu 19 lipca br. 
Tematem posiedzenia  było rozpatrzenie wniosku mieszkańców Brzeziec odnośnie dokonania 
zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działek 
przylegających do działki, na której zlokalizowane są kurniki w Brzeźcach, celem zapobieŜenia 
dalszemu rozwojowi tej funkcji. Wnioskodawcy zostali powiadomieni, Ŝe aktualnie prowadzona 
jest procedura zmiany przeznaczenia dla części wymienionych działek, tj. działek  o numerach  
461/5 i 461/9. Do czasu  zakończenia prowadzonej procedury zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego, Gmina nie przewiduje przystąpienia do kolejnych zmian. 
Dlatego teŜ Komisja postanowiła przenieść tą sprawę na termin późniejszy, do czasu 
zakończenia obecnej procedury zmian w planie. 
 
Radny A. Jaksiewicz – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna obradowała jeden raz. 
Rozpatrywano sprawę wniesioną przez mieszkankę Bierawy dotyczącą poboru duŜej ilości wody 
i naliczenia wysokiej opłaty za zuŜycie wody przez  ZGKiM w Bierawie.  W związku z tym, Ŝe 
Pan Bobiński był najpierw na urlopie, potem na chorobowym, rozpatrzenie tej sprawy zostało 
odłoŜone w czasie. Zostały sformułowane zapytania do ZGKiM. 
 
Radny J. Maksymiak – poinformował, Ŝe Komisja ds. Oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu spotkała się na jednym posiedzeniu, na którym rozpatrywano pismo 
rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w Lubieszowie w sprawie zorganizowania 
wyŜywienia dla dzieci. Komisja skierowała to pismo do Wójta celem rozpoznania moŜliwości 
zorganizowania takich posiłków. Ustalono, Ŝe zostanie zorganizowane spotkanie z rodzicami 
celem omówienia tej sprawy. Druga sprawa dotyczyła dokonywania zakupów Ŝywności przez 
personel przedszkola, a nie przez rodziców. 
 
Radny M. Matuszek – poinformował, Ŝe Komisja spotkała się w dniu 27 sierpnia br.  
Na posiedzeniu tym omówiono sprawy związane ze zmianami w uchwale budŜetowej.  
Szczegóły zostały przedstawione w trakcie omawiania tego projektu uchwały. 
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Ad. 6. 
 
Wójt Gminy poinformował,  Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowane były m. in. takie 
działania jak: 
 

1) w dniu 30.06.2010r. – uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Opolskie Centrum 
Demokracji Lokalnej podsumowujące współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie Gminy Bierawa, 

2) w dniu 09.07.2010r. spotkał się z p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji 
Rolniczych w Opolu Romanem Kendzia - celem dokonania przeglądu uszkodzonych 
wałów i klap przeciwpowodziowych na wałach, 

3) w dniu 10.07.2010r. spotkał się z ekspertem w sprawie oceny stanu technicznego budynku 
w Brzeźcach przy ulicy Gliwickiej 41, po poŜarze. Straty zostały ocenione na 1 mln zł. 
Kosztorys poremontowy opiewa na kwotę 480 tys. zł Ubezpieczyciel, PZU wypłaciło 
Gminie odszkodowanie w kwocie 184 tys. zł, od którego Gmina wniosła odwołanie. 

4) w dniu 12.07.2010r. – uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Opolskim na temat wypłat 
świadczeń z tytułu powodzi. 

5) w dniu 15.07.2010r. – odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami sołectwa  
Brzeźce w sprawie remontu budynku przy ulicy Gliwickiej 41, moŜliwości powrotu 
lokatorów i rozśrodkowania lokali socjalnych na terenie całej Gminy. Chodzi o takie 
podzielenie lokali socjalnych, aby nie dochodziło do większych skupisk.  Obecnie  
14 rodzin tymczasowo zostało przeniesionych do budynku byłego Ośrodka Zdrowia  
w Bierawie, 2 rodziny mieszkają w innym budynku w Brzeźcach.  

6) w dniu 16.07.2010r. została przeprowadzona w Urzędzie Gminy kontrola Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska, która zakończyła się wynikiem pozytywnym, 

7) w dniu 24.07.2010r.  – uczestniczył w obchodach 630 lat Lubieszowa, 
8) w dniu 24.07.2010r. została przekazana informacja do Powiatowego Urzędu Pracy na 

temat zatrudnienia w ramach robót publicznych rolników, których gospodarstwa zostały 
poszkodowane przez powódź, 

9) w dniu 28.07.2010r. - odbyło się spotkanie z Ministrem Stanisławem Gawłowskim na 
temat budowy zbiornika Racibórz, budowy obwałowań po stronie gminy Bierawa.  
W spotkaniu udział wzięli: Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Wicewojewoda 
Opolski Antoni Jastrzembski, Marszałek JóŜef Sebesta, Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu 
Inwestycji Rolniczych, Europosłanka Danuta Jazłowiecka, Poseł Robert Węgrzyn, Senator 
Piotr Wach, Prezydent Miasta Kędzierzyn – Koźle Wiesław Fąfara, Wójt Gminy Cisek 
Alojzy Parys, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu.  
W tym to dniu Bierawa stała się centrum dyskusji o zabezpieczeniach powodziowych na 
Górnej Odrze. W spotkaniu udział wzięli takŜe pracownicy Urzędu Gminy  
i przedstawiciele Rady Gminy. Pan Minister przekazał informację, Ŝe na przełomie 
trzeciego i czwartego  kwartału rozpocznie się budowa zbiornika Racibórz. Na spotkaniu 
padło stwierdzenie, Ŝe Pan Marszałek  do 30 lipca br. przekaŜe do Ministerstwa informację 
o wielkości środków potrzebnych na opracowanie dokumentacji na budowę wałów po 
stronie Gminy Bierawa. Padła równieŜ deklaracja w sprawie środków na budowę mostu na 
Odrze pomiędzy Ciskiem a Bierawą. Po stronie Starostwa będzie wykonanie projektu. 

10) w dniu 30.07.2010r. – dokonano podsumowania uzyskane pomocy powodziowej. Pomoc 
uzyskano od: 
- Zarządu Województwa Opolskiego – 165.000 zł 
- Gminy Ujazd -  30.000 zł 
- Gminy Otmuchów  - 10.000 zł 
- Gminy Prudnik      - 10.000 zł 
- Gminy Czarne       - 25.000 zł 

11) w dniu 05.08.2010r. odbyło się spotkanie z  jednostkami OSP Gminy Bierawa na temat 
obchodów 105-lecia OSP Dziergowice i doŜynek gminnych w dniu 12.09.2010r. 
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12) w dniu 16.08.2010r. Urząd Gminy otrzymał zgodę Ministra na odrolnienie 47 ha gruntów 
rolnych pod działalność Firmy CEMEX w Bierawie, kierunek rekultywacji – zbiornik 
retencyjny zgodnie z aktualną koncesją, 

13) w dniu 18.08.2010r. spotkał się z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy na temat 
organizacji robót publicznych dla rolników, 

14) w dniu 23.08.2010r. spotkał się z rolnikami w związku z moŜliwością zatrudnienia  
w ramach robót publicznych rolników, którzy posiadają powyŜej 2 ha przeliczeniowych 
uŜytków rolnych i mieli zalane co najmniej 30% posiadanego areału, 

15) w dniu 24.08.2010r. – Rada Nagrody Samorząd Równych Szans – przyznało naszej gminie 
wyróŜnienie i tytuł „Samorząd Równych Szans 2010”, za przeciwdziałanie wykluczeniom 
osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych) z Ŝycia społecznego, nauki i pracy.  
Odbiór nagrody ma nastąpić w dniu 07 października br.  

16) w dniu 27.08..2010r. Gmina otrzymała kolejne  środki: 
- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z przeznaczeniem dla: Gimnazjum – 35.000 zł,  
   Szkół podstawowych klas 1-3 – 90.920 zł, Przedszkoli – 197.000 zł, na rok szkolny  
    2010/2011. 
- z Regionalnego Programu Operacyjnego na modernizację Domu Kultury w Bierawie –     
   w wys. 590 tys. zł 

17)  w dniu 28.08.2010r. – uczestniczył w obchodach 105 rocznicy istnienia OSP Dziergowice 
połączone z zawodami straŜackimi Gminy Bierawa, 

18) w dniu 28.08.2010r.  odbyły się Zawody Sikawek Konnych w Łanach, w których ze strony 
Gminy Bierawa startowała jednostka OSP Kotlarnia, 

19) w dniu 31.08.2010r.  uczestniczył w spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, 
20) na dzień 01 września br. zostało zaplanowane otwarcie sali gimnastycznej w Solarni, na 

dzień 04 września br. spotkanie z okazji 20-lecia istnienia samorządu i mniejszości 
niemieckiej, a na dzień 12 września br. Msza doŜynkowa w Kościele w Dziergowicach. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję na temat przedstawionych sprawozdań,  
w której głos zabrali: 
 
Radna R. Kubica – proszę aby Wójt wyjaśnił radnym powód zwołania sesji nadzwyczajnej  
w dniu  02 sierpnia 2010r. 

 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, iŜ w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na remont 
dachu na budynku socjalnym w Brzeźcach przy ulicy Gliwickiej 41 po poŜarze, zaszła pilna 
potrzeba zwołania sesji Rady Gminy celem dokonania zmian w budŜecie gminy. W budŜecie 
na ten cel była zapisana kwota 50 tys. zł. Gmina otrzymała od ubezpieczyciela odszkodowanie 
w wys. 183 tys. zł i te środki trzeba było wprowadzić do budŜetu, aby zapewnić sfinansowanie 
tegoŜ remontu za kwotę 110 tys. zł. Na dzień dzisiejszy umowa z wykonawcą jest juŜ 
podpisana i Firma ma przystąpić do robót. 
Wniosek o zwołanie sesji został złoŜony w dniu 02 sierpnia ok. godz. 10:00. Sesja została 
zwołana w tym samym dniu na godz. 12.00. Większość radnych wzięła udział w tym 
posiedzeniu. Rozpatrywano tylko jeden projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy. 
 
Radny M. Matuszek – sporo się działo jeśli chodzi o ochronę przeciwpowodziową. Było parę 
spotkań. Czy coś mówiono na temat zbiornika w Kotlarni? 
 
Wójt Gminy  – oczywiście na spotkaniu z Ministrem został poruszony temat budowy zbiornika 
w Kotlarni. Na pytanie W-ce Wójta Krzysztofa Ficonia, co będzie z budową zbiornika  
w Kotlarni, Pan Minister powiedział wprost, Kopalnia Piasku „Kotlarnia” ma koncesję.  
Z koncesji wynika kierunek rekultywacji. Na teraz nie ma Ŝadnych środków na budowę 
zbiornika w Kotlarni. Na tym spotkaniu byli równieŜ obecni przedstawiciele Kopalni Piasku  
w osobach Pana Dyr. Pyci i Mec. Harza.  
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Ad. 7.1. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr XLVIII/ 371/10 w sprawie zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa. 
Wyjaśnił, Ŝe przedmiotem zmiany Studium jest teren w miejscowości Brzeźce na pograniczu 
Gminy Bierawa, a miastem Kędzierzyn – Koźle. Dotychczas teren ten był oznaczony symbolem  
„1U”. Aby móc na tym terenie inwestować, wnioskodawcy, właściciele, wystąpili o dokonanie 
zmiany przeznaczenia tego terenu w Studium i w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego i stworzenie moŜliwości ulokowania tam inwestycji  wielkopowierzchniowych. 
Do tej pory inwestycje na tym terenie były ograniczone do 2 tys. m2. Wprowadzona zmiana 
powoduje, Ŝe będzie moŜna budować na tym terenie np. sklepy o powierzchni powyŜej 2 tys. 
m2. Zmiana ta dotyczy prawej i lewej strony osi drogi 408 przy wylocie z Brzeziec do 
Kędzierzyna. 
W sumie jest to obszar ok. 11,5 ha. Teren otrzyma oznaczenie „1UC, 2 UC”. 
 
Radny J. Maksymiak – w treści Studium wskazuje się na Zespół, który opracował ten 
dokument. Część z tych osób juŜ nie Ŝyje. Czy nie naleŜałoby ten wykaz osób uaktualnić? 
 
W. Lembowicz – Studium jest cały czas aktualne, wprowadzane są tylko zmiany. Ludzie, którzy 
opracowali to Studium są jego autorami, dlatego te nazwiska są powtarzane.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie odczytany projekt uchwały nr XLVIII/ 
371/10 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bierawa. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie 
było. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLVIII/ 371/10 w sprawie 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa – 
została przez Radę Gminy przyj ęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 7. 2. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka – odczytała projekt uchwały nr XLVIII/ 372/10  
w sprawie zmiany uchwały budŜetowej gminy Bierawa na 2010r. 
Zwróciła uwagę na 3 zmiany wprowadzone dodatkowo do projektu uchwały, a mianowicie: 
- zmianę dochodów w pkt. I i wydatków bieŜących w pkt. V- w dziale Rolnictwo i łowiectwo –  
   są to środki otrzymane z Urzędu Pracy na zatrudnienie rolników w ramach robót publicznych     
  w kwocie 303.200 zł, 
- zmianę dochodów w pkt. 1 w dziale Administracja Publiczna i wydatków w pkt. V – w dziale  
  Oświata i wychowanie z tyt. otrzymania odszkodowania z tyt. strat poniesionych w wyniku  
  powodzi w Szkole Podstawowej w Starym Koźlu o kwotę 20.345 zł, 
- zmianę dochodów w pkt. I w dziale RóŜne rozliczenia i wydatków w pkt. V – w dziale Oświata 
   z tyt. zwiększenia subwencji z budŜetu państwa w kwocie 45.137 zł. Zwiększenie w dziale  
   Oświata wynosi ogółem  68.482 zł. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Przewodnicząca Rady – na ostatniej sesji wprowadzono do budŜetu kwotę 84 tys. zł, otrzymaną 
od ubezpieczyciela za szkody powstałe na budynku w Brzeźcach przy ul. Gliwickiej 41. 
Odszkodowanie otrzymaliśmy w kwocie 184 tys. zł. Czy pozostała kwota została juŜ 
wprowadzona do budŜetu? 
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Skarbnik Gminy  – pozostała kwota 100 tys. zł  została ujęta w bieŜących zmianach 
budŜetowych w pkt. I, w dziale Gospodarka Mieszkaniowa, wpływy z róŜnych dochodów  
100 tys. zł. Po stronie wydatkowej te środki są zapisane równieŜ w dziale Gospodarka 
Mieszkaniowa. 
 
Radny M. Matuszek – przedstawione zmiany w budŜecie w zasadzie są trochę wymuszone 
działaniami jakie będą podejmowane na terenie naszej Gminy. Przeznacza się środki na: 
- przedłuŜenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Starym Koźlu (ul. Wierzbowa), 
- remont rurociągu ciepłowniczego na Korzonku, 
- remont budynku po poŜarze w Brzeźcach, 
- wypłaty zasiłków dla uczniów z rodzin, które ucierpiały w wyniku powodzi. 
Ponadto z budŜetu wykreślono środki planowane na profilaktykę zdrowotną związaną ze 
szczepieniami dziewcząt z terenu naszej Gminy przeciwko wirusowi HPV. Została teŜ usunięta  
z porządku obrad uchwała w tej sprawie. UwaŜam jednak, Ŝe naleŜałoby znaleźć jakieś środki  
i przeznaczyć na realizację tych szczepień. Komisja BudŜetowa zgodziła się z proponowanymi 
zmianami w budŜecie. Prosimy jednak Pana Wójta o to, aby znaleźć w budŜecie środki na 
realizację programu profilaktycznego dla dziewcząt. 
Komisja głosowała jednogłośnie, z tą jedną poprawką, za przyjęciem zmian w budŜecie. 
 
Przewodnicząca Rady – czy zostało coś wyjaśnione w sprawie zmniejszonej subwencji 
oświatowej? Czy przyszła juŜ odpowiedź z Ministerstwa i czy Gmina otrzyma te środki, czy nie? 
 
Wójt Gminy  – kolejne pismo w tej sprawie zostało wysłane do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej w dniu 18 czerwca br. za pośrednictwem Opolskiego Kuratorium Oświaty.  
W ubiegłym tygodniu przeprowadzono  rozmowę telefoniczną, niestety do tej pory nic się w tej 
sprawie nie wyjaśniło. Dalej czekamy na odpowiedź. Być moŜe trzeba będzie wystosować 
kolejne pismo, które będzie dotyczyło zwiększenia  subwencji za okres od września do grudnia 
2010r. 
 
Sołtys R. Stefanides – na jakie cele przyznano środki na sport? 
 
Skarbnik Gminy  - środki zostały przyznane na remont dachu na szatni na boisku w Bierawie 
(1.500 zł) i ogrodzenie boiska w Dziergowicach (3.000 zł). 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie odczytany projekt uchwały nr XLVIII/ 
372/10 w sprawie zmiany uchwały budŜetowej gminy Bierawa na rok 2010. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLVIII/ 352/10 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 7.3.     Wykreślony 
 
 
Ad. 7.4. 
 
Zastępca Wójta Gminy odczytał projekt uchwały nr XLVIII/373/10 w sprawie Planu Odnowy 
miejscowości Bierawa. 
Wyjaśnił, Ŝe przygotowanie takiego programu jest związane między innymi z moŜliwością 
skorzystania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Samo sołectwo nie ma szans 
na uzyskanie punktów regionalnych, gdyŜ od samego początku zaprzestało działalności  
w Programie Odnowa Wsi. Sołectwo moŜe starać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, tylko wówczas gdy będzie miało uchwalony Program Odnowy Miejscowości.  
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Będzie mogło korzystać ze środków będących w dyspozycji Fundacji Euroceuntry, która działa 
w imieniu Urzędu Marszałkowskiego.  Plan ten został omówiony z mieszkańcami sołectwa na 
posiedzeniu w dniu  19.08.2010r. Omówiono wszystkie zadania, jakie sołectwo chciało by 
wykonać w latach 2010-2017. Plan Odnowy miejscowości rozpoczyna się charakterystyką 
miejscowości, zawiera opis zadań krótko i długoterminowych, mocne i słabe strony. 
Dodatkowo, co jest nowością rozporządzenia Ministra Rolnictwa, naleŜało wskazać dwa 
najistotniejsze  miejsca spotkań mieszkańców. Wskazano Dom Kultury w Bierawie i boisko 
sportowe. Wszystkie formalne aspekty tegoŜ dokumentu zostały spełnione. 
Plan Odnowy miejscowości został juŜ przyjęty przez zebranie wiejskie. Musi zostać 
zatwierdzony przez zebranie wiejskie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVIII/373/10 w sprawie 
Planu Odnowy miejscowości Bierawa – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących 
nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLVIII/373/10  w sprawie Planu 
Odnowy miejscowości Bierawa została przyjęta jednogłośnie, przy udziale w głosowaniu  
13 radnych, obecnych na sali obrad. 
 
Wójt Gminy – poinformował, Ŝe Gmina Bierawa z racji, Ŝe naleŜy do Lokalnej Grupy Działania 
Euroceuntry z siedzibą w Zakrzowie, ma przydzieloną kwotę w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w wys. 500 tys. zł. Na dzień dzisiejszy z tej puli na lata 2010-2013 
wykorzystano 125 tys. zł na remont dachu na Sali Domu Ludowego w Brzeźcach.. 375 tys. zł 
pozostaje jeszcze do wykorzystania w ramach Lokalnej Grupy Działania.  
Projekty w ramach tego działania moŜe złoŜyć Gmina na zadania związane z konkretną 
miejscowością, która posiada uchwalony Program Odnowy miejscowości. O pozostałe kwoty 
mogą starać się Stowarzyszenia, inne Grupy, czy Parafie, ale jest to poza tym działaniem.  
 
 
Ad. 7.5. 
 
Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały nr XLVIII/374/10 w sprawie określenia sposobu 
konsultowania z radami działalności poŜytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
Wyjaśniła, Ŝe nowelizacja ustawy o poŜytku publicznym i o wolontariacie, nałoŜyła na organ 
stanowiący dwa nowe zadania. Jedno dotyczy określenia sposobu konsultowania z organizacjami 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. Zasady te będą miały równieŜ zastosowanie do konsultowania projektu programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Natomiast drugie zadanie dotyczy powołania Rad 
PoŜytku Publicznego. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVIII/374/10 w sprawie 
określenia sposobu konsultowania z radami działalności poŜytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – pod głosowanie radnych. 
Na 13 radnych obecnych na sali obrad - za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XLVIII/374/10 została przez 
Radę Gminy przyj ęta. 
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Ad. 7.6. 
  
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLVIII/ 375/10 w sprawie nazwy ulicy w Starym 
Koźlu. Wyjaśnił, Ŝe chodzi o drogę do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu. Z propozycję 
nadania nazwy tej drodze wystąpiła Rada Sołecka w Starym Koźlu. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVIII/ 375/10 w sprawie 
nazwy ulicy w Starym Koźlu – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLVIII/ 375/10 w sprawie nazwy 
ulicy w Starym Koźlu – została przez Radę Gminy przyj ęta. 
 
 
 
Ad. 7.7. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLVIII/376/10 o zmianie  uchwały w sprawie 
zarządzenia poboru podatków  i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVIII/376/10 o zmianie  
uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków  i opłat w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – pod głosowanie radnych.  
Na 13 radnych obecnych na sali obrad – za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLVIII/376/10 o zmianie  uchwały  
w sprawie zarządzenia poboru podatków  i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów  
i wysokości wynagrodzenia za inkaso – została przez Radę Gminy przyj ęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 7.8. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XLVIII/377/10 o zmianie uchwały w sprawie opłaty 
targowej. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych na 13 obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLVIII/376/10  o zmianie  uchwały  
w sprawie zarządzenia poboru podatków  i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów  
i wysokości wynagrodzenia za inkaso – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 8.   Interpelacje i wnioski  radnych. 
 
Wójt Gminy  – w imieniu własnym i Urzędu Gminy skierował słowa podziękowania do 
sołtysów wsi z terenów zalewowych, tj. Brzeziec, Starego Koźla, Bierawa, Lubieszowa  
i Dziergowic za pomoc podczas powodzi w maju br., a takŜe za pomoc przy ocenie skutków 
powodzi.  
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Słowa podziękowania skierował równieŜ do Pani Kariny Musioł – Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie za podjęcie szybkich działań związanych z wypłatą 
zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi. 
 
Przewodnicząca Rady  
– odczytała odpowiedź uzyskaną na interpelację w sprawie zatrudnienia pracownika przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie, w związku z realizacją projektów unijnych. 
/w załączeniu/. 
- nawiązując do planowanego remontu sieci ciepłowniczej na Korzonku, zwróciła uwagę, Ŝe 
temat ten, zgodnie z wypowiedzią na zebraniu wiejskim, miał być zrealizowany po zakończeniu 
sezonu grzewczego. Zostało powiedziane, Ŝe będzie to zrobione jeŜeli tylko warunki pogodowe 
na to zezwolą.  
- poruszyła temat niszczenia drogi gminnej i terenu wokół studzienki kanalizacyjnej  
w Korzonku, przez samochód wywoŜący odcieki z wysypiska. Studzienka z jednej strony jest 
zarwana, powstają koleiny. Miejsca te powinny zostać wysypane gruzem i wyrównane przez 
pracowników ZGKiM lub osoby wywoŜące te odcieki.  NaleŜy na to zwrócić uwagę.  
- w imieniu mieszkanki Bierawy wystąpiła o rozwaŜenie moŜliwości ustawienia znaku „Droga 
ślepa”  na końcu ulicy Kościelnej w Bierawie koło posesji Plucik.  
 
Wójt Gminy  – znak „ulica ślepa” jest ustawiony na początku ul. Kościelnej, tj, koło Domu 
Kultury. MoŜna zastanowić się nad przeniesieniem lub ewentualnie ustawieniem  drugiego 
znaku na końcu drogi. 
 
Radna U. Olejnik – czy juŜ została ulica Kwiatowa w Dziergowicach w ramach reklamacji 
poprawiona? Mieszkańcy zgłaszali, Ŝe była tam jakaś firma z palnikiem. Oni nie wiedzą, czy 
wypalali trawę na niedzielę, czy było to zrobione w ramach reklamacji? 
 
Wójt Gminy – byli pracownicy Firmy PL Bitumowa na miejscu. Najpierw oczyścili drogę  
w całości z piasku. Rzeczywiście wypalali trawę. 
 
Radna U. Olejnik -  i ta trawa dalej rośnie. 
 
Wójt Gminy  – widocznie trzeba było ją w inny sposób wypalić. Są szczeliny i tam rzeczywiście 
wyrasta trawa. Jest za mały ruch na drodze.   
 
Radna U. Olejnik – za mało asfaltu. 
 
Wójt Gminy  – nie, ta droga miała być budowana w wersji drogi transportu rolnego, polana 
emulsją i posypana drobnym kamieniem. Myśmy zmienili tą technologię przed jej 
wykonawstwem na mikrodywanik. 
 
Radna U. Olejnik – szkoda pieniędzy na taką drogę. 
 
Wójt Gminy  – to Pani tak uwaŜa. 
 
Radna U. Olejnik – mieszkańcy tak uwaŜają. 
 
Radna W. Hrabowska 
- zwróciła się o rozwaŜenie moŜliwości przeniesienia przejścia dla pieszych od strony Kościoła 
na ulicę Brzozową. Jest tam ustawiony znak „stop”, ale kierowcy jeŜdŜą  tam bardzo szybko  
i jest to niebezpieczne. 
- poruszyła równieŜ temat bezpiecznego przejścia dzieci na ulicy Kozielskiej w Dziergowicach 
koło Szkoły. Autobus, który przywozi dzieci zatrzymuje się naprzeciwko szkoły, dzieci muszą 
przechodzić przez drogę, a nie ma w tym miejscu przejścia dla pieszych.   
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Stwarza to zagroŜenie i naleŜałoby się nad tym zastanowić. Czy nasze Panie, przeprowadzając 
dzieci przez drogę, powinny mieć specjalne oznaczenie? 
 
Wójt Gminy – na ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie moŜna było coś takiego zaobserwować. 
Osoby te były zatrudnione w ramach robót publicznych bezpośrednio przez szkołę. 
Pani Dyrektor Szkoły moŜe taką moŜliwość rozwaŜyć. śeby dzieci mogły bezpiecznie wysiadać, 
to autobus musiałby nawracać i zatrzymywać się przy szkole. Przejście dla pieszych zostało 
przeniesione i autobus powinien się zatrzymywać na wysokości przejścia dla pieszych. Dzieci 
pod opieką powinny zostać przeprowadzone na drugą stronę i chodnikiem przejść do szkoły.  
Zostanie zwrócona na to uwaga. 
 
Radny J. Kucharczyk – jednym z punktów planu pracy Komisji Rewizyjnej było dokonanie 
analizy interpelacji i wniosków zgłaszanych przez radnych na sesjach. Czy takowy program 
został zrealizowany przez Komisję Rewizyjną?  Bo jak wiadomo kadencja nieubłaganie  się 
kończy i radni będą rozliczać się na zebraniach. Prosiłbym o taką informację. 
 
Radna E. Krej – analiza interpelacji jest jednym z punktów planu pracy. W najbliŜszym czasie 
Komisja będzie zajmowała się wykonaniem budŜetu za I półrocze br. oraz sprawą skargi na 
działalność ZGKiM dotyczącą poboru wody. JeŜeli czas pozwoli, to Komisja w najbliŜszym 
miesiącu zajmie się równieŜ interpelacjami radych. Do tej pory temat ten nie był realizowany.  
 
Radna K. Foltys - dlaczego w Solarni przy przystanku  nie są wymalowane pasy (w poprzek), 
takie jak są np. w Dziergowicach, czy w innych miejscowościach? a przy przystanku w Solarni 
nie ma. 
 
Wójt Gminy  – trudno odpowiedzieć na to pytanie. Gmina nie jest zarządcą tej drogi. Takie pasy 
pojawiły się dopiero po raz pierwszy w tym roku, wcześniej ich nie było. Nie wiadomo jakie 
obowiązują zasady, Ŝe przy jednych przystankach takie pasy są malowane, a przy innych nie.  
 
Radna K. Foltys – kolejny raz mówię o tej wystawie Pana Opaszowskiego zasłaniającego 
kapliczkę. Byli goście z Niemiec. Chcieli zrobić zdjęcie  na tle tej kapliczki. Pan Opaszowski nie 
zgodził się na przesunięcie, usunięcie tej reklamy. TakŜe bardzo Was proszę. Czy naprawdę nie 
moŜna wpłynąć na Policję? Normalnie, jak w miejscu nie przeznaczonym do parkowania stoi 
cokolwiek, to Policja przyjeŜdŜa, zabiera na lawetę i wywozi. Według mnie powinno to być  
w ten sposób załatwione, jeŜeli nie moŜna inaczej. Nie wiem jakie to prawo mamy, czy ono 
dotyczy wszystkich?  
 
Wójt Gminy   - nie wypowiem się za Policję, bo nie jestem policjantem. 
 
Radna K. Foltys – wydaje mi się, Ŝe Urząd Gminy powinien wpłynąć na to, to dotyczy 
porządku. 
 
Wójt Gminy  – ruchem drogowym zawiaduje Policja, na parkingach teŜ. Jedynie w przypadku 
gdyby ulicę Sienkiewicza i przyległy teren oznaczono jako drogę wewnętrzną, to wówczas 
Gmina mogłaby interweniować.  JeŜeli jest to droga publiczna i miejsce publiczne, to niestety 
tylko i wyłącznie Policja sprawuje jurysdykcję nad miejscem drogowym i parkingowym.  
 
Radna K. Foltys – to jest w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 
 
Wójt Gminy  – jak byłem zobaczyć to miejsce, to przyczepa była postawiona przy Kapliczce, 
w pasie drogowym drogi gminnej, czyli na naszym parkingu. 
 
Radna K. Foltys – teraz stoi inaczej. Nie będziemy się targować. Porządek musi być. Proszę nie 
bronić Pana Opaszowskiego.   
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Wójt Gminy  - nie jestem w stanie jeździć za kaŜdym i kaŜdego sprawdzać. JeŜeli ktoś 
postępuje wbrew prawu, to podlega karze. 
 
Radna K. Foltys – Szanowny Wójcie, proszę mi wskazać osobę władną załatwienia tego 
problemu. 
 
Wójt Gminy - władna jest tylko Policja, nikt więcej.  
 
Radna K. Foltys – „i to Ja mam załatwić? Ja się pytam, czy to Ja mam interweniować w tej 
sprawie?” 
 
Wójt Gminy  – interweniowałem juŜ wiele razy. I teraz nie wypowiem się za Policję, co Policja 
tam spostrzegła i co mówiła. Policja podlega tylko i wyłącznie pod Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, a nie pod Gminę.  Policja jedzie na naszą prośbę, ale juŜ nas nie 
informuje jak załatwia daną sprawę, to jest w ich gestii. Gmina nie ma wpływu na działania 
Policji. 
 
Radny J. Maksymiak – zgłosił poprawę cząstkową drogi w Bierawie (  ulicy Ogrodowej) od 
posesji Węgrzyn w kierunku mostku i od posesji Podkówki do przejazdu. 
Ta droga była teŜ zalana  przez powódź, być moŜe udałoby się to zrobić w ramach środków 
powodziowych.  
 
Wójt Gminy  – droga została ujęta do remontu, ale jak na razie nie ma środków. 
 
Radny J. Morcinek  - w przeszłości woda z lasu płynęła przez boisko w Goszycach. Został 
załoŜony rurociąg przed boiskiem celem osuszenia terenu boiska. Teraz na boisku znowu 
pojawia się woda. Od czasu jak był wykonany ten rurociąg, nic tam nie robiono. Jest to albo 
zarośnięte, albo zamulone. NaleŜałoby to sprawdzić.  
NaleŜy teŜ zwracać większą uwagę na ładne i estetyczne uporządkowanie terenów, na których 
wykonuje się jakieś roboty. Do tej pory nie zwracano uwagi na to, jak wygląda teren po 
zakończeniu robót. 
Kolejna sprawa to sprawa hydrantów. W Goszycach wszystkie hydranty są zardzewiałe, 
wyglądają jak z lat 50-tych. Czy nie moŜna było ich co jakiś czas odmalować? 
 
Wójt Gminy  – jeŜeli tylko warunki pogodowe zezwolą, to hydranty zostaną odmalowane. 
Planuje się to zrobić w całej gminie.  
 
Radny J. Kucharczyk  - czy Gminę stać jeszcze w tym roku na poprawę dróg transportu 
rolnego, w szczególności w rejonie powodziowym? Wysypano w tym miejscu tłuczeń, ale 
miejsce to nie zostało utwardzone. 
 
Wójt Gminy  - dobrze wiem jak wyglądają nasze drogi. Gmina nie dostała jeszcze ani złotówki 
na odtworzenie infrastruktury gminnej uszkodzonej w powodzi. Wszystkie pieniądze, które do 
tej pory przychodziły, były przeznaczone dla osób prywatnych.  
Ani złotówka nie wpłynęła na odbudowę infrastruktury ani do naszej gminy, ani do Gminy 
Cisek, za wyjątkiem środków na odkomarzanie. RównieŜ rolnicy dopiero teraz otrzymali 
pierwszą pomoc  poprzez moŜliwość zatrudnienia w ramach robót publicznych od 1 września.  
Straty w infrastrukturze gminnej wyniosły ok. 5 mln zł. ZłoŜono akces do Funduszu 
Solidarnościowego Unii Europejskiej, złoŜyliśmy wnioski do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  poprzez Wojewodę.  Musimy czekać. W 1997r. szybko 
otrzymaliśmy pieniądze, ale za to było mało środków dla mieszkańców poszkodowanych przez 
powódź. Wszystkie uszkodzone drogi, m.in. w Brzeźcach są zgłoszone do naprawy.  
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 Ad. 9.  Dyskusja i wolne wnioski 
 
Radny A. Jaksiewicz – czy w roku bieŜącym Gmina planuje jeszcze przeprowadzić zbiórkę 
przedmiotów wielkogabarytowych 
 
Wójt Gminy  – Gmina poniosła duŜe koszty związane z wywozem odpadów popowodziowych. 
Wartość tych robót była 3-krotnie większa niŜ wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 
Brak jest aktualnie środków na ten cel, dlatego nie będziemy realizować  II etapu zbiórki 
przedmiotów wielkogabarytowych.  
 
Sołtys R. Stefanides – wymiana wodomierzy wykonywana jest przez Firmę zewnętrzną z Kuźni 
Raciborskiej. Dlaczego tak się dzieje, przecieŜ są to proste prace? Czy Komunalka ma  
nie dokształconych pracowników, czy jest za bogata? Rozmawiałem z pracownikami Komunalki  
i oni chętnie by to wykonywali w godzinach pracy. Myślę, Ŝe pracownicy są na takim poziomie, 
Ŝe bez Ŝadnego trudu dokonają wymiany wodomierzy w ramach swoich obowiązków. Zakład 
niepotrzebnie wydaje pieniądze. Czy jest jakaś logika gospodarowania w tym Zakładzie? 
 
Wójt Gminy  – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej jest na chorobowym, ale spotkałem 
się z nim w ubiegłym tygodniu. Zakład na moje polecenie wypowiedział umowę z Panią Mec. 
Grygą – Lewandowską z dniem 31 sierpnia 2010r. Zwróciłem takŜe uwagę Panu Dyrektorowi na 
to,  Ŝeby zaprzestał praktyk  stosowanych do tej pory, a dotyczących wymiany wodomierzy 
przez obcą Firmę. 
 
Sołtys B. Poplucz  
– w imieniu własnym i mieszkańców Lubieszowa  skierowała słowa podziękowania do Wójta 
Gminy i Zastępcy Wójta Gminy  za pomoc w organizacji obchodów 630-rocznicy powstania 
Lubieszowa, za wsparcie i osobisty udział w tych obchodach.  
- wystąpiła o ponowne rozwaŜenie moŜliwości ustawienia znaku „Uwaga dzieci” przy 
Przedszkolu w Lubieszowie, gdzie znajduje się równieŜ świetlica i plac zabaw. 
 
Wójt Gminy  – nie ma wymogu ustawienia znaku „Uwaga dzieci” koło Przedszkola, dlatego, Ŝe 
dzieci do przedszkola przyprowadzają rodzice. Dziecko do 13 lat musi poruszać się pod opieką 
rodzica, a powyŜej 13 lat moŜe poruszać się samodzielnie. Taki znak jest natomiast wymagany 
przy Szkole. O ustawieniu znaku decyduje zarządca drogi.  
 
Sołtys B. Poplucz – dalej przecieka sufit w świetlicy w Lubieszowie. Było obiecane, Ŝe zostanie 
to zrobione w trakcie wakacji, a nikt się nie pojawił do dnia dzisiejszego. Zaczyna się juŜ 
pojawiać pleśń na ścianach.  
 
Zastępca Wójta – myślę, Ŝe wyszło tu jakieś niedomówienie, bo o tym nie było mowy. 
 
Sołtys B. Poplucz – były dwa problemy, jeden przeciek był na przybudówce nad łazienką, a 
drugi dotyczy innej części budynku.  
 
Sołtys Z. Sitko – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie administruje 
pomieszczenia w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Kotlarni. Wspólnota remontuje 
budynek i napisała pismo do Dyrektora ZGKiM o wymianę bramy i ocieplenie stropów.  
Uzyskano odpowiedź, Ŝe Zakład nie przewiduje Ŝadnych remontów. Ponadto w tych 
pomieszczeniach zlikwidowano ogrzewanie.  Wspólnota jest w większości, dlatego będzie 
musiała wykonać ten zakres  robót i obciąŜyć ZGKiM.  
 
Wójt Gminy  – do kiedy przewiduje się wykonanie docieplenia ? 
 
Sołtys Z. Sitko – ok. 2 tygodnie 
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Sołtys B. Czerepak – w Kotlarni buduje się nową przepompownię. Trzeba wymienić 3-4 
studzienki na długości ok. 100m. Wszystko musi być uszczelnione, aby woda gruntowa i piasek 
nie przedostawała się do kanalizacji.  Jak piasek wejdzie w układ ciśnieniowy to zahamuje 
pompy. 
 
Wójt Gminy  – to Dyrektor Bobiński oceniał i uzgadniał nasz projekt jeśli chodzi o przebieg 
trasy i jeśli chodzi o włączenie. I tu jest jego błąd. Dlatego doprowadzę do tego, Ŝe Pan Dyrektor 
Bobiński siłami własnymi, niewaŜne jak, te dwie studzienki, które piaszczą będzie musiał 
wykonać. 
 
Radny J. Kucharczyk  - otrzymałem skargę od jednego mieszkańca Brzeziec na temat 
zakłócania spokoju przez Firmę śurawski, która zajmuje się pogłębianiem dna Odry. Było 
ustalone, ze Firma miała ten urobek wywozić. Obecnie Firma dokonuje segregacji. 
Wprowadzono agregaty, które hałasują juŜ od 6 rano.  
 
Wójt Gminy  – w ubiegłym roku było uzgodnione, Ŝe Firma będzie wywozić wydobyty urobek. 
Na dzień dzisiejszy sytuacja uległa zmianie,  wydzierŜawiony został  teren od Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej, czyli właściciela rzeki i Forma prowadzi sortowanie urobku.  
Dzisiejsza sprawa dotyczyła remontu drogi nr 410. 
 
Sołtys R. Woźny  
– w przeszłości sołectwo występowało o ustawienie znaku ograniczenia prędkości na ulicy 
Gliwickiej pomiędzy Korzonkiem Wsią, a Korzonkiem Osiedle. Uzyskano odmowę. Odcinek 
drogi jest bardzo niebezpieczny, nieoświetlony, dlatego naleŜy wystąpić o rozwaŜenie 
moŜliwości ustawienia znaku „Uwaga piesi na drodze” na długości ok. 100 metrów (od 
przystanku PKS na Korzonku  Wsi do TP ELBUD).  
- wystąpił o dokonanie wymiany przykryw z otworami na trzech, czy czterech studzienkach na 
przykrywy pełne, aby przeciwdziałać wyziewom.  
- wystąpił o przeprowadzenie kontroli sprawności hydrantów. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy- zwróciła się do sołtysów o wypoŜyczenie namiotów, stołów  
i ławek, niezbędnych do organizacji obchodów 20-rocznicy samorządu. 
 
  
 
Ad. 10. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła obrady 48 sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 31 sierpnia 2010r. o godz. 17:30. 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik         Renata Kubica 
 
 
Załączniki: 
 

1. uchwała nr XLVIII/ 371/10 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa. 

 
2. uchwała nr XLVIII/372/10 w sprawie zmiany uchwały budŜetowej gminy na 2010r. 

 
3. uchwała nr XLVIII/373/10 w sprawie Planu Odnowy miejscowości Bierawa 
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4. uchwała nr XLVIII/374/10 w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami 
działalności poŜytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 
5. uchwała nr XLVIII/375/10 w sprawie nazwy ulicy w Starym Koźlu. 
 
6. uchwała nr XLVIII/376/10 o zmianie  uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków  

i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 

7. uchwała nr XLVIII/377/10 o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej. 
 

8. listy obecności radnych i sołtysów 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


