
P R O T O K Ó Ł  nr  XLIX / 10 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  27 września 2010r. 

 
 

 

Otwarcia obrad  49 sesji Rady Gminy Bierawa w dniu  27 września 2010r.  dokonała o godz. 
15:15 Przewodnicząca Rady Gminy Renata Kubica.  

Stwierdziła na podstawie listy obecności, Ŝe w sesji uczestniczy 15 radnych na ustawową liczbę  
15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. W posiedzeniu udział wzięli radni i sołtysi wsi - wg list obecności 
dołączonych do niniejszego protokołu, a takŜe Wójt Gminy Ryszard Gołębowski, Zastępca Wójta 
Gminy Krzysztof Ficoń, Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka, Kierownik Referatu 
Inwestycji Waldemar Lembowicz, inspektor Katarzyna Mazurkiewicz, Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie Karina Musioł, Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Marek Bobiński oraz Adwokat Olimpia Romanowicz. 

 
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  31 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. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy na temat wykonania budŜetu gminy za I półrocze 

2010r. oraz opinii Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej 
sprawie. 

8. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie zmiany uchwały budŜetowej Gminy Bierawa na rok 2010 
2) w sprawie procedury uchwalania budŜetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów 

informacyjnych  towarzyszących projektowi budŜetu.  
3) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie. 
4) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
5) w sprawie nabycia na mienie Gminy nieruchomości gruntowej połoŜonej  

w Ortowicach 
6) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Gminy, połoŜonych w Ortowicach i Starym Koźlu 
7) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w trybie 

bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy, połoŜonych w Bierawie. 
8) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce  
9) w sprawie Planu Odnowy miejscowości Dziergowice 
10) w sprawie Planu Odnowy miejscowości Stare Koźle 

      9. Interpelacje i wnioski  radnych. 
    10. Dyskusja i wolne wnioski. 
    11. Zakończenie obrad. 
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Wnioski o zmianę porządku obrad zgłosił Wójt Gminy.  
Wystąpił o wprowadzenie do porządku obrad  dwóch projektów uchwał: 
 
1) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Uczymy z pasją klasy I-
III” 

2) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Maluchy poznają świat” 

 
Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy poddała zgłoszone wnioski pod 
głosowanie radnych.  
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad - projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji 
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn. „Uczymy z pasją klasy I-III” – opowiedziało się w głosowaniu  15 radnych. 
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów, 
wobec czego został przyjęty. Projekt został dodany jako pkt. 8.11. 
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad - projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji 
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn. „Maluchy poznają świat” – opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych. 
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów, 
wobec czego został przyjęty. Projekt został dodany jako pkt. 8.12.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego 
porządku obrad. 
 
 
Ad. 3.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół z 48 Sesji 
Rady Gminy Bierawa z dnia  31 sierpnia 2010r.  Zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do tego 
protokołu? Uwag nie zgłoszono. 
 

W celu  przyjęcia protokołu, zgodnie z § 29 statutu Gminy, przeprowadziła głosowanie. 
Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe protokół z 48 sesji Rady Gminy z  27 września 2010r. został 
przyjęty.  
 
 
Ad. 4.  
 

Przewodnicząca  Rady Gminy poinformowała, Ŝe działania podejmowane w okresie 
międzysesyjnym związane z pracą Rady Gminy, obejmowały:  
 

1. dyŜury pełnione przez Przewodniczącą lub wiceprzewodniczących Rady, 
2. przygotowanie Sesji Rady Gminy, 
3. udział w posiedzeniu Komisji ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego, 
4. udział w doŜynkach gminnych w Dziergowicach. 

 
 
 
ad. 5.  Informacj ę o pracach Komisji przedstawili: 
 
Radna E. Krej -  poinformowała, Ŝe Komisja Rewizyjna obradowała w dniu 21 września br. 
Zajmowała się oceną informacji o wykonaniu budŜetu za I półrocze 2010r. 
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Radna W. Hrabowska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 07 września br. uczestniczyła w wizji lokalnej na ulicy 
Leśnej w Lubieszowie, z udziałem sołtysa wsi, radnego M. Matuszka i przedstawicieli Urzędu 
Gminy. Sprawa dotyczyła skargi mieszkańców na temat odpadów pochodzących z hodowli 
gryzoni. Komisja zwróciła się do Wójta o sprawdzenie, czy ta hodowla jest legalna i działa 
zgodnie z przepisami.  Wystosowane zostało pismo do Ochrony Środowiska. 
 
Radny J. Maksymiak – Komisja spotkała się w dniu 07.09.2010r. w Przedszkolu w Lubieszowie, 
gdzie ponownie omówiono sprawę  przygotowania posiłków dla dzieci w tym Przedszkolu.  
Ustalono, Ŝe dzieci otrzymają obiady najpóźniej od stycznia przyszłego roku. Najprawdopodobniej 
obiady będą dowoŜone z Przedszkola w Bierawie.  
 
Radny M. Matuszek – poinformował, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
spotkała się w dniu 24.09.2010r.  Tematem posiedzenia było omówienie projektu uchwały na 
temat zmian w budŜecie gminy na 2010r. (Ustalenia Komisji zostały przedstawione  
w trakcie omawiania przedmiotowego projektu uchwały). 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowane były następujące 
działania: 
 

• w dniu 01.09.2010r.  – uczestniczył w uroczystym otwarciu nowego roku szkolnego 
połączonego z przekazaniem do uŜytkowania nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
Dwujęzycznych w Solarni z udziałem zaproszonych gości, 

• w dniu 04.09.2010r. – brał udział w uroczystości z okazji 20-lecia samorządu gminnego  
i 20-lecia Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim  
w Gminie Bierawa z udziałem Marszałka Województwa, 

• w dniu 12.09.2010r. – odbyły się Gminne doŜynki w Dziergowicach, 
• w dniu 15.09.2010r. spotkał się z przedstawicielem Firmy Energetycznej Vatenfall,  

w wyniku którego podjęto decyzję o ogłoszeniu przetargu  na zakup energii elektrycznej 
dla Gminy i gminnych jednostek  organizacyjnych. Gmina moŜe zaoszczędzić ok. 15% 
kosztów, 

• uczestniczył w zebraniach wiejskich poświęconych wyborowi zadań do realizacji  
w ramach funduszu sołeckiego, 

• w dniu 23.09.2010r. miała miejsce wizyta dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji 
Rolniczych w Opolu w sprawie budowy obwałowań będących w gestii Zarządu 
Województwa, 

• w dniu 23.09.2010r. odbyło się spotkanie z rolnikami Gminy Bierawa zatrudnionymi przez 
Gminę od dnia 01 września br. w ramach robót publicznych przy usuwaniu skutków 
powodzi, a takŜe w sprawie moŜliwości pomocy powodzianom ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

• w dniu 23.09.2010r. – Gmina otrzymała Certyfikat projektu Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki z zakresu „Elektronicznego Obiegu Dokumentów” 

• w dniu 23.9.2010r. – Gmina podpisała umowę na realizację zadania „Termomodernizacja 
Domu Kultury w Bierawie z ogrzewaniem pompami cieplnymi” na kwotę 1,3 mln zł, z 
czego 600 tys. zł będzie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Została równieŜ podpisana umowa z Marszałkiem Województwa na współfinansowanie 
budowy chodnika przy ulicy Ks. Ottona Steiera w Bierawie, przy finansowym udziale 
Województwa w kwocie 600 tys. zł w roku 2010 i Gminy w wys. 400 tys. zł  w roku 2011. 
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Wójt Gminy poinformował ponadto, Ŝe jeszcze w roku bieŜącym  po uzgodnieniu projektu  
z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zostanie wykona przepompownia 
odcieku wód z wysypiska. W najbliŜszych dniach  nastąpi równieŜ montaŜ nowej rury na 
ciepłociągu w Korzonku  (w przepuście pod drogą) do ogrzewania mieszkań na Osiedlu Korzonek. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionych sprawozdań. 
 
 
 
Ad. 7. 
 
Radna E. Krej - przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej na temat informacji Wójta Gminy 
Bierawa o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2010r. – opinię dołączono do 
protokołu jako załącznik nr 1. 
 
Następnie Skarbnik Gminy S. Pawliczek – Kubicka odczytała opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy Bierawa za 
I półrocze 2010r. , zawartą w uchwale nr 328/2010 z dnia 06.09.2010r. – dołączono do protokołu 
jako załącznik nr 2. 
 
Radni nie wnieśli uwag do informacji Wójta Gminy na temat wykonania budŜetu gminy za  
I półrocze 2010r.  Nie podejmowano w tej sprawie dyskusji. 
 
 
 
Ad. 8.1.  
 
Skarbnik Gminy S. Pawliczek – Kubicka odczytała projekt uchwały nr XLIX/ 378/10 w sprawie 
zmiany uchwały budŜetowej gminy Bierawa na rok 2010.  
Zwróciła uwagę, iŜ dodatkowe zmiany są wynikiem  przeniesienia zadania pn. 
„Termomodernizacja budynku i modernizacja instalacji grzewczej w Domu Kultury w Bierawie” 
do realizacji na rok 2011. W przedstawionym projekcie uchwały zmniejszone zostały  dochody 
majątkowe i wydatki majątkowe oraz przychody z tyt. zaciągniętej poŜyczki na realizację tegoŜ 
zadania.  
 
Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, Ŝe wykreślona z wydatków roku 2010 pozycja dotycząca 
termomodernizacji Domu Kultury w Bierawie, najbardziej rzutuje na przedstawiony projekt zmian 
w budŜecie gminy. Będą wykonywane równieŜ pewne zadania na terenie naszej Gminy. Spora 
kwota w budŜecie została przeznaczona na usuwanie skutków powodzi, na remonty dachów  
w Szkole w Solarni i w Dziergowicach, a takŜe w Przedszkolu w Dziergowicach, malowanie 
Szkoły w Solarni, remont szatni na boisku sportowym w Dziergowicach i Starym Koźlu.  
Poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowa głosowała jednogłośnie za przyjęciem tego projektu. 
 
Wójt Gminy – wyjaśnił, Ŝe jeśli chodzi o termomodernizację Domu Kultury w Bierawie, to ta 
inwestycja nie wypada z obiegu. Realizacja została tylko przesunięta na 2011r. z racji procedury 
przesuwanego kontraktu przez Urząd Marszałkowski. Umowa na realizację została juŜ podpisana. 
Zadanie ma być wykonane za kwotę 1,3 mln zł, w tym dofinansowanie w kwocie 600 tys. zł  
z Regionalnego Programu Operacyjnego. Rezygnacja z wykonania zadania z tegorocznych 
wydatków nastąpiła m. in. z uwagi na konieczność wykonania zadań związanych z usuwaniem 
skutków powodzi. Termomodernizacja moŜe poczekać, ale usuwanie skutków powodzi, nie. 
Gmina realizuje te zadania w takim wymiarze na jaki stać Gminę. 
 
Sołtys Z. Sitko – dlaczego nie przewidziano remontu dachu na budynku świetlicy w Kotlarni? 
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Wójt Gminy – dach nad świetlicą obecnie nie przecieka. Pomieszczenie zostało odmalowane przed 
wyborami prezydenckimi. 
 
Sołtys Z. Sitko – w tym tygodniu wystąpiły kolejne  przecieki. 
 
Wójt Gminy – zostanie to sprawdzone. 
 
Sołtys R. Stefanides – jaki zakres robót planuje się wykonać na szatni LZS w Starym Koźlu? 
 
Skarbnik Gminy – Gmina otrzymała kwotę 4.400 zł z ubezpieczenia z tyt. poniesionych strat 
powodziowych na tym obiekcie. Pieniądze te muszą zostać wprowadzone do budŜetu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIX/ 378/10 w sprawie 
zmiany uchwały budŜetowej gminy Bierawa na rok 2010 – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Przewodnicząca Rady Gminy  stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIX/ 378/10  – została przyjęta przez 
Radę Gminy jednogłośnie, przy udziale w głosowaniu 15 radnych obecnych na sali obrad. 
 
 
Ad. 8. 2. 
 
Skarbnik Gminy S. Pawliczek – Kubicka odczytała projekt uchwały nr XLIX/ 379/10 w sprawie 
procedury uchwalania budŜetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych  
towarzyszących projektowi budŜetu.  
Wyjaśniła, Ŝe przygotowanie projektu tej uchwały jest wynikiem wejścia w Ŝycie nowej ustawy  
o finansach publicznych. Projekt ten zmienia obowiązującą dotychczas uchwałę z roku 2006  
o materiałach towarzyszących projektowi budŜetu gminy na kolejny rok budŜetowy.  
JeŜeli ktoś będzie chciał złoŜyć wniosek do budŜetu, to musi dokładnie opisać takie 
przedsięwzięcie, musi w tym opisie uwzględnić cel tego działania i wskazać źródło finansowania. 
Po realizacji musi być stwierdzone, czy ten cel został osiągnięty. Projekt nie określa wzorów 
wniosków, co oznacza, Ŝe wnioski będą mogły być pisane w dowolnej formie. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIX/ 379/10 w sprawie 
procedury uchwalania budŜetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych  
towarzyszących projektowi budŜetu – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych na 14 obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIX/ 379/10  została podjęta 
jednogłośnie.  
 
 
 
Ad. 8. 3.  
 
K. Musioł  – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie przedstawiła radnym 
projekt uchwały nr XLIX/ 380/10 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 
Zwróciła uwagę, Ŝe takowy program Rada Gminy uchwaliła juŜ 2008r. Jednak w dniu 10 września 
2010r. weszły istotne zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, które nakładają na Gminę  
nowe obowiązki. Między innymi Wójt Gminy ma obowiązek powołać Zespół Interdyscyplinarny, 
w skład którego muszą wchodzić przedstawiciele takich jednostek jak: Pomoc Społeczna, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja, Oświata, Ochrona Zdrowia, a takŜe 
przedstawiciele organizacji pozarządowych. 
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Taki Zespół ma działać na rzecz przeciwdziałania  przemocy w rodzinie. Mogą tworzyć tzw. 
grupy robocze. Rolą Wójta jest powołanie tego Zespołu i podpisanie porozumień  
z przedstawicielami wymienionych jednostek. Zmiany ustawowe są bardzo istotne i naleŜało je 
wprowadzić do Programu przeciwdziałania przemocy. W związku z tym, Ŝe zakres zmian jest 
dosyć duŜy, nie wprowadzano zmian do obowiązującego Programu, tylko opracowano nowy 
program, uchylając poprzedni. 
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy nałoŜyła nowe obowiązki na pracowników socjalnych. 
Pracownik socjalny zyskuje nowe uprawnienia. W razie bezpośredniego zagroŜenia  Ŝycia lub 
zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, pracownik socjalny moŜe odebrać tej rodzinie 
dziecko. Nie musi kierować sprawy do Sądu. MoŜe podjąć te działania bezpośrednio  
z przedstawicielem  Policji i SłuŜby Zdrowia. Jego obowiązkiem jest zawiezienie odebranego 
dziecka do najbliŜszego członka rodziny, ale nie zamieszkałego wspólnie lub do placówki 
opiekuńczo – wychowawczej. Do 24 godzin Ośrodek będzie musiał powiadomić Sąd o odebraniu 
dziecka rodzinie, gdyŜ rodzicom, czy opiekunowi prawnemu będzie przysługiwało prawo złoŜenia 
zaŜalenia na pracownika socjalnego.  
Nie wiadomo jak będzie to wyglądało w praktyce, gdyŜ Policja nie moŜe wyjeŜdŜać poza obszar 
województwa. Jak moŜna zauwaŜyć, konsekwencje dla pracownika socjalnego są bardzo duŜe.  
Z jednej strony pracownik musi stwierdzić, Ŝe dziecku zagraŜa niebezpieczeństwo i podjąć 
działania z tym związane, a z drugiej będzie musiał się bronić się przed Sądem i ponosić 
konsekwencje tych działań.  
Ponadto pracownik socjalny musi być dyspozycyjny. W razie interwencji musi jechać o róŜnej 
porze dnia, czy nawet w nocy. Problemem będzie takŜe przewoŜenie dziecka, gdyŜ Ośrodek nie 
ma słuŜbowych samochodów. Pracownicy wykorzystują samochody prywatne do celów 
słuŜbowych. Jest to kolejne zadanie nałoŜone na Gminy, które wiąŜe się równieŜ z kosztami. 
Obowiązkiem Gminy będzie utrzymywanie działalności Zespołu. Członkowie Zespołu mają 
wykonywać te obowiązki w ramach czynności słuŜbowej.  
Wiele Gmin, w tym Gminy zrzeszone w Związku Gmin Śląska Opolskiego, wystosowały pisma 
do Ministerstwa odnośnie wprowadzonych zmian w ustawie. Gminy mają obowiązek 
przeciwdziałania przemocy, ale do tej pory było to głównie zadanie Powiatu, które powołało 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wprowadzając te zmiany, ustawodawca nie wiadomo 
dlaczego pominął Powiaty i przekazał to zadanie Gminom. Od stycznia 2011 planuje się równieŜ 
przekazanie Gminom rodzin zastępczych, które dotychczas realizował Powiat.  
 
Radny J. Kucharczyk – mamy obsługę prawną, moŜe zatem rozwieje obawy prawne Pani 
Kierownik. Mamy głosować za przyjęciem uchwały w sprawie, która rodzi obawy. NajwyŜej nie 
będziemy głosować za przyjęciem tej uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady – kaŜdy z radnych miał moŜliwość zapoznania się z projektem uchwały.  
O tym, Ŝe kolejne trudne zadanie zostało scedowane na Gminy, bardzo głośno dyskutowano 
równieŜ w mediach.   
 
Radna K. Foltys  - jak zostało przedstawione jest to bardzo trudne zadanie i z wykonalnością nie 
będzie łatwo. Czy warto w ogóle przegłosowywać tą uchwałę? 
 
K. Musioł  - w tym przypadku ustawa obliguje Wójta do powołania Zespołu 
Interdyscyplinarnego, a pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do działania. Rada Gminy nie 
moŜe działać  przeciwnie do ustawy.  Art. 9a tejŜe ustawy wskazuje wyraźnie, Ŝe Zespół 
Interdyscyplinarny powołuje Wójt. I Wójt musi go powołać.  
 
Radna K. Foltys – Gminy zobligowano do opracowania takiego programu. A w załoŜeniach jest 
niewykonalność lub obawy o jego wykonanie. 
 
K. Musioł  – to nie jest pierwszy przepis prawa, który stawia nas w takiej sytuacji. Podobna 
sytuacja wygląda z przepisami na temat usuwania skutków powodzi. Przepisy są bardzo 
nieczytelne, a podejmując decyzje trzeba brać za nie odpowiedzialność. 
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Adwokat O. Romanowicz – sytuacja jest taka, Ŝe ustawa nakłada obowiązek na Gminę i z ustawą 
się nie dyskutuje. 
 
Wójt Gminy  - Gmina jest samorządem, ale musi przestrzegać rygorów ustaw. Kto nie wykonuje 
przepisów ustawy podlega karze. Nie uchwalenie przedmiotowego programu będzie powodować 
określone skutki. RównieŜ jesteśmy przeciwni temu co proponuje litera ustawy. Nie mniej jednak 
z ustawą się nie dyskutuje. Oby takie sytuacje związane z koniecznością odbioru dziecka z rodziny 
nigdy się nie zdarzały. 
 
K. Musioł  – jest to nowy przepis. Poszło wiele sprzeciwów dotyczących wprowadzenia tych 
przepisów w Ŝycie. Być moŜe zostaną wprowadzone jakieś zmiany.  Jednak na dzień dzisiejszy 
sytuacja jest taka i Wójt musi powołać taki Zespół. Program musi zostać dostosowany do ustawy. 
Czym innym z kolei jest realizacja tych obowiązków w praktyce.  
 
Radna K. Foltys – dlaczego Gminy znowu to wszystko muszą wykonywać? 
 
K. Musioł  - jesteśmy tylko organem wykonawczym. To co ustawodawca ustali, my musimy 
wykonywać. 
 
Radny A. Jaksiewicz – wskazaniem finansowania Zespołu (pkt. VI programu) jest budŜet. Czy 
szacowała Pani jakie to będą koszty dla budŜetu? 
 
K. Musioł  – zgodnie z ustawą, członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują swoje zadania 
w ramach obowiązków zawodowych. Będzie to wymagało zmiany w zakresach obowiązków 
pracowników socjalnych. Mogą wystąpić kwestie ewentualnego wynagrodzenia za nadgodziny, 
jeŜeli czynności te będą wykonywane poza godzinami pracy. W tej uchwale chodzi o koszty 
związane z utrzymaniem samego Zespołu, czyli materiały, pomoce, itd. Kwota 3 tys. zł powinna 
być wystarczająca. 
 
Radna E. Krej  - czy są przewidziane jakieś dotacje do realizacji tego zadania, czy jest to tylko 
zadanie Gminy? 
 
K. Musioł  - to zadanie zostało scedowane tylko na Gminę. 
 
Radna U. Olejnik – jakie będą konsekwencje dla radnych jeŜeli będą przeciwko tej uchwale? 
 
K. Musioł  – Gmina musi posiadać Program przeciwdziałania przemocy. JeŜeli Rada nie uchwali 
nowego programu, to będzie obowiązywał dotychczasowy Program z 2008r., ale bez 
uwzględnienia Zespołu Interdyscyplinarnego. 
Wójt Gminy i tak będzie musiał powołać taki Zespół, i to nie zaleŜnie od tego czy będzie on 
uwzględniony w tym Programie, czy nie. 
 
Wójt Gminy – ustawa obliguje Radę Gminy do przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy. 
A to jakie ten Program będzie miał zastosowanie w Praktyce, to się dopiero  okaŜe w przyszłości. 
 
Radny M. Matuszek -  większość osób wypowiada się przeciwko uchwaleniu takiego Programu. 
PrzecieŜ chodzi o to Ŝeby te dzieci, które są zagroŜone w rodzinach, miały zapewnioną ochronę 
poprzez szybką reakcję odpowiednich osób. śeby to nie była sprawa Powiatu, ale Gminy. Wydaje 
mi się, Ŝe jest to dobra idea, Ŝeby te sprawy kierować w stronę Gminy. PrzecieŜ chodzi o ochronę 
dzieci zagroŜonych w rodzinach na terenie naszej gminy. Były obawy i dyskusje w środowiskach, 
Ŝe tego typu instytucje, urzędnicy będą naduŜywali swoich uprawnień. PrzecieŜ urzędnik będzie 
miał prawo na podstawie pozyskanych informacji z terenu, odebrać dane dziecko z rodziny  
i przewieźć go do innej rodziny lub odpowiedniej placówki, gdzie dziecko będzie chronione. 
Dlatego są obawy, Ŝe urzędnicy pomocy społecznej mogą naduŜywać swojego prawa. 



 8 

Mam nadzieję, Ŝe do takich sytuacji nie będzie dochodziło. 
 
Radna W. Hrabowska – czy ustawa nakazuje odebranie dziecka i umieszczenie go w placówce, 
czy w innej rodzinie? 
 
K. Musioł  – art. 12 ustawy stanowi wręcz, Ŝe w razie bezpośredniego zagroŜenia zdrowia lub 
Ŝycia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, pracownik socjalny wykonujący obowiązki 
słuŜbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić go w innej rodzinie spokrewnionej  
z tym dzieckiem, ale nie zamieszkującej razem, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce 
opiekuńczo-wychowawczej. Tryb umieszczania  w rodzinie zastępczej i placówce regulują 
przepisy ustawy o pomocy społecznej. Decyzję o odebraniu dziecka pracownik socjalny 
podejmuje wspólnie z przedstawicielem policji, lekarzem lub innym pracownikiem słuŜby 
zdrowia. O takiej decyzji, pracownik socjalny musi powiadomić Sąd w ciągu 24 godzin. 
W pierwszej kolejności sprawdza się czy jest moŜliwość umieszczenia dziecka w najbliŜszej 
rodzinie i czy ta rodzina wyraŜa zgodę na jego przyjęcie. I dopiero w sytuacji, gdy dziecko nie ma 
najbliŜszej rodziny, dziecko przekazuje się do placówki opiekuńczo – wychowawczej połoŜonej 
najbliŜej miejsca zamieszkania.  
 
Radna U. Olejnik  - ale nam nie o to chodzi. Chodzi o to, Ŝe idea jest słuszna. Ale dlaczego my 
znowu odciąŜamy Powiat  i znowu na ten cel musimy przeznaczać środki?  
 
K. Musioł  - zgadzam się z tym, gdyŜ kolejne zadanie zostało przypisane Gminie. Jednak my tego 
nie rozwiąŜemy tym, Ŝe Rada nie podejmie tej uchwały. Rada Gminy moŜe wystąpić do 
Ministerstwa o zmianę tego przepisu. Ale nie podejmując takiej uchwały, nie zmienimy przepisu 
prawa.  
 
Radny A. Jaksiewicz – nie przewiduje się Ŝeby koszty funkcjonowania tegoŜ Zespołu były 
bardzo drastyczne. Miejmy nadzieję, Ŝe będą to bardzo sporadyczne  przypadki. Decyzje  
o odebraniu dziecka rodzinie  będą podejmować 3 niezaleŜne osoby, czyli pracownik socjalny, 
lekarz i policjant. Nie będzie to powodować odebrania praw rodzicielskich, czy dalszych 
prawnych konsekwencji.  Będzie to interwencja doraźna.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję. Po czym poddała odczytany projekt uchwały  
nr XLIX/380/10 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.  
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła, Ŝe uchwała nr XLIX/380/10 – została podjęta, przy 
udziale w głosowaniu 14 radnych obecnych na sali obrad. 
 
 
 
Ad. 8.4. 
 
K. Musioł  – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie odczytała projekt 
uchwały nr XLIX/ 381/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIX/ 381/10 – została przyjęta 
jednogłośnie. 
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Ad. 8. 5. 
 
K. Mazurkiewicz – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLIX/ 382/10 w sprawie nabycia na 
mienie Gminy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ortowicach 
Wyjaśniła, Ŝe wymieniona w uchwale działka nr 205/1 o pow. 0,0027 ha połoŜona w Ortowicach 
stanowi działkę zabudowaną gminną przepompownią kanalizacji ściekowej. Działka stanowi 
własność osoby fizycznej. W celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości, Gmina Bierawa 
zamierza nabyć przedmiotową działkę. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiotowej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIX/ 382/10  w sprawie 
nabycia na mienie Gminy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ortowicach – pod głosowanie 
radnych, w wyniku którego uchwała została podjęta. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się  
14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu -  na 14 radnych obecnych na sali obrad.  
 
W tym miejscu obrady przejął Wiceprzewodniczący Rady Gminy Cz. Kudzia.  
 
 
 
Ad. 8.6. 
 
K. Mazurkiewicz  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLIX/ 383/10  w sprawie wyraŜenia 
zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, połoŜonych  
w Ortowicach i Starym Koźlu. 
 
Sołtys R. Stefanides – zwrócił się o wyjaśnienie o jaką działkę w Starym Koźlu chodzi? 
 
K. Mazurkiewicz – wyjaśniła, Ŝe chodzi o działkę połoŜoną w Starym Koźlu stanowiącą grunt 
rolny. Dotychczasowy dzierŜawca wystąpił o kupno tej działki.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr XLIX/ 383/10  w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, 
połoŜonych w Ortowicach i Starym Koźlu - pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe uchwała nr XLIX/ 383/10 – została przyjęta, 
przy udziale w głosowaniu 14 radnych.  
 
 
Ad. 8.7. 
 
K. Mazurkiewicz  - przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLIX/ 384/10 w sprawie wyraŜenia 
zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność 
Gminy, połoŜonych w Bierawie. 
Wyjaśniła, Ŝe działki te połoŜone są wzdłuŜ ulicy Kościelnej w Bierawie, na szerokości 1,5 metra 
(wzdłuŜ budynku w którym znajduje się m.in. MAXPOL). 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr XLIX/ 384/10 w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym, stanowiących 
własność Gminy, połoŜonych w Bierawie - pod głosowanie radnych.   
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. 
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, Ŝe uchwała nr XLIX/ 384/10 – została podjęta 
jednogłośnie. 
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Ad. 8.8. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr XLIX/ 385/10 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice  
i Brzeźce.  
Wyjaśnił, Ŝe przedstawiony plan określa przeznaczenie terenów: 
- w sołectwie Brzeźce przy ulicy Gliwickiej (teren stanowiący wł. OPONMAX) z wydzieleniem 
terenu pod zabudową mieszkaniową. 
- w sołectwie Dziergowice przy skrzyŜowaniu ulicy Dworcowej i Działkowej – z wydzieleniem 
terenu pod działalność usługową. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał odczytany projekt uchwały nr XLIX/ 385/10 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw 
Dziergowice i Brzeźce – pod głosowanie radnych. 
Uchwała nr XLIX/ 385/10 – została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”, przy udziale  
w głosowaniu 14 radnych obecnych na sali obrad. 
 
 
 
Ad. 8. 9 
 
Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały nr XLIX/ 386/10 w sprawie Planu Odnowy 
miejscowości Dziergowice.  
Wyjaśnił, Ŝe zmiana jest podyktowana m.in. dostosowaniem tego Planu do wymogów 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa. Zgodnie z tym rozporządzeniem w Planie naleŜy wskazać 
przynajmniej 2 miejsca, które spełniają strategiczną rolę w organizacji spotkań przez mieszkańców 
danego sołectwa. Zostały wskazane 3 takie miejsca, a mianowicie Dom Kultury w Dziergowicach, 
plac zabaw przy boisku oraz plac naprzeciw Kościoła przy ulicy Wąskiej. Ponadto w Planie 
zapisano zadanie dotyczące utwardzenia placu przy ulicy Wąskiej. Rada Sołecka planuje 
przeznaczyć środki na utwardzenie tego placu. Zadanie zostało zapisane w pkt. 13a. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr XLIX/ 386/10 w sprawie 
Planu Odnowy miejscowości Dziergowice – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały glosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił, Ŝe uchwała nr XLIX/ 386/10 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8. 10. 
 
Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały nr XLIX/ 387/10 w sprawie Planu Odnowy 
miejscowości Stare Koźle. 
Wyjaśnił, iŜ jako miejsca spotkań mieszkańców wskazano plac przy Szkole Podstawowej  
w Starym Koźlu, gdzie najczęściej organizowane są róŜnego rodzaju imprezy sołeckie, a takŜe 
centrum rekreacyjno-sportowe, jakim jest boisko sportowe. 
 
Radny R. Stefanides – poinformował, Ŝe Plan Odnowy miejscowości został jednogłośnie przyjęty 
przez zebranie wiejskie. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr XLIX/ 387/10 w sprawie 
Planu Odnowy miejscowości Stare Koźle – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały glosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił, Ŝe uchwała nr XLIX/ 386/10 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8. 11. 
 
Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały nr XLIX/ 388/10 w sprawie przyjęcia do realizacji 
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn. „Uczymy z pasją klasy I-III” 
Poinformował, Ŝe realizacja projektu ma ruszyć od 1 października br. i będzie trwać do końca roku 
szkolnego. Projekt dotyczy klas I-III wszystkich szkół podstawowych w naszej gminie. Zadanie 
ma kosztować 120 tys. zł. W tym zadaniu nie przewiduje się finansowego udziału Gminy.  
 
Radna U. Olejnik – czy Skarbnik Gminy wyraziła na to zgodę? 
 
Zastępca Wójta – działanie to nie wymaga finansowego udziału gminy, a politykę finansową 
prowadzi Wójt Gminy, a nie Skarbnik 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał odczytany projekt uchwały nr XLIX/ 388/10 w sprawie 
przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Uczymy z pasją klasy I-III” – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad.  
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, Ŝe uchwała nr XLIX/ 388/10 została przyjęta 
jednogłośnie.  
 
 
 
Ad. 8. 12. 
 
Zastępca Wójta odczytała projekt uchwały nr XLIX/ 389/10 w sprawie przyjęcia do realizacji 
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn. „Maluchy poznają świat”. 
Podkreślił, Ŝe jest to kolejny projekt, który będzie realizowany w Przedszkolach. Będzie 
obejmował oba przedszkola z wszystkimi oddziałami zamiejscowymi z terenu gminy Bierawa.  
Projekt ma ruszyć od października br. Finansowy udział gminy ma wynieść 2.973,78 zł. Środki 
potrzebne na ten cel są zapisane w budŜecie. 
Przede wszystkim chodzi o wydłuŜenie godzin pracy przedszkoli, organizację dodatkowych zajęć  
i wyjazdów dla dzieci. Projekt przewiduje takŜe szkolenie dla rodziców na temat potrzeby 
edukacji przedszkolnej.  
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał odczytany projekt uchwały nr XLIX/ 389/10 w sprawie 
przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego pn „Maluchy poznają świat” – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe uchwała nr XLIX/ 389/10 została podjęta 
jednogłośnie. 
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Ad. 9.  Interpelacje radnych 
 
Radny J. Wróbel -  jak daleko posunięta jest sprawa przejścia dla pieszych przy Szkole 
Podstawowej w Dziergowicach? 
 
Zastępca Wójta – faktem jest, Ŝe występują pewne trudności związane z zatrzymywaniem się 
autobusu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach. Przy Szkole została 
wybudowana zatoczka autobusowa. Problem stwarza wykonane oznaczenie poziome na drodze  
w postaci podwójnej linii ciągłej. Kierowcy autobusu szkolnego jadącego w kierunku Solarni nie 
chcą zatrzymywać się przy podwójnej linii ciągłej. W tym celu została zwołana Komisja 
Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego i dokonano pewnych ustaleń. W najbliŜszym czasie, tj. 
2-3 tygodni zostanie w tym miejscu ustawiony słup i zostanie zalegalizowane wysiadanie uczniów 
po drugiej stronie zatoczki, będzie to przystanek dla uczniów. Osoby z Komisji Bezpieczeństwa 
wyraziły zgodę na takie rozwiązanie. W Dziergowicach był teŜ problem z wsiadaniem 
gimnazjalistów do autobusu szkolnego przy Kościele. Jednak od dnia dzisiejszego miał się ten stan 
zmienić. Ustalono, Ŝe gimnazjaliści mogą korzystać z placu szkolnego i mają wsiadać do autobusu 
wyłącznie koło szkoły.  
Podobna sytuacja, ale duŜo trudniejsza jest w Solarni. Miejsce w którym zatrzymuje się autobus 
szkolny funkcjonuje na pewnych zasadach, ale nie jest ono zbyt bezpieczne dla uczniów.  TakŜe 
zostały poczynione pewne ustalenia. WiąŜe się to jednak z potrzebą utwardzenia części placu.  
W listopadzie br. ma być wysłane pismo o utwardzenie tego placu w roku 2011. 
 
Radny J. Maksymiak – w Bierawie na wale, za posesją Chroboczek, jest zrobiony wykop  
i połoŜone rury, które odprowadzały wodę po powodzi. Ale teraz jest efekt odwrotny, bo nie 
została zrobiona zasuwa zwrotna. Jak podniesie się stan wody w Bierawce, to dojdzie do zalania 
tych terenów. Kiedy zostanie skończony remont wałów. 
 
Wójt Gminy – spostrzeŜenie jest jak najbardziej słuszne. Ten przepust zostanie zakończony klapą 
zwrotną. Rozmawiano na ten temat w dniu 23 września br. z Dyrektorem WZIR-u, czyli zarządcą 
wałów. NaleŜy mieć na względzie to, Ŝe wszystko się dzieje, ale w takim zakresie w jakim jest to 
moŜliwe, poniewaŜ nie ma do tej pory środków finansowych na te zadania. To co jest robione 
obecnie na wałach, jest robione na polecenie   Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych, ale 
bez formalnego potwierdzenia środków finansowych. Jak juŜ zostało powiedziane na początku 
sesji, Gmina wysłała pismo  do Premiera, ale z jakim skutkiem na dzisiaj nie wiadomo.  
Wiadomym jest, Ŝe  z takowym pismem do Premiera wystąpił równieŜ Burmistrz Głubczyc  
i uzyskał środki. Wszyscy są za tym Ŝeby pomagać Gminie Bierawa, ale tylko w momencie kiedy 
stan wody w rzekach się podnosi. Jak woda schodzi, to wszyscy o tym zapominają. Jak długo ta 
sytuacja będzie trwała trudno jest dzisiaj powiedzieć. Gmina stara się o środki na usuwanie 
skutków powodzi, ale moŜliwości  Rządu są widocznie równieŜ ograniczone, jest duŜa dziura 
budŜetowa. Nie wiadomo jak się to wszystko skończy. Oby pozytywnie dla Gminy Bierawa. 
 
Radny A. Jaksiewicz – w Programie Odnowy Wsi Stare Koźle jako miejsce spotkań  dla 
mieszkańców pojawiło się boisko sportowe. Na początku kadencji była mowa o chodniku wzdłuŜ 
drogi 408 przez miejscowość w kierunku boiska, aŜ do końca miejscowości. ZbliŜa się kolejny rok 
budŜetowy, dlatego teŜ proszę o ponowienie starań i rozmów z Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w sprawie budowy tego chodnika. Pojawiają się nowe odcinki chodnika w Bierawie, w innych 
miejscowościach, a w Starym Koźlu nie. PrzecieŜ ruch na drodze wojewódzkiej przez Stare Koźle 
jest bardzo duŜy. Chciałbym Ŝeby Gmina podjęła kolejne rozmowy i starania o dokończenie 
budowy tegoŜ chodnika. 
 
Wójt Gminy  – w ubiegłym roku zostało wystosowane pismo odnośnie budowy chodnika  
w Brzeźcach i Starym Koźlu.  Odpowiedź Zarządu Województwa była taka, Ŝe realizacja moŜe 
nastąpić w przypadku ujawnianie się środków finansowych w postaci nadwyŜki. Niestety tak się 
nie stało.  
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Tak jak w budŜecie naszej Gminy  wystąpił niedobór z tyt. zaniŜonych wpłat  
z podatku PIT i CIT w wys. kilkaset tysięcy złotych, tak i w budŜecie Województwa  niedobór  
z tego tytułu wyniósł 17 mln zł. Środki które miały być nadwyŜką okazały się niedoborem. Gmina 
niestety nie ma wpływu na realizację inwestycji przy drogach wojewódzkich. Zostanie ponowione 
pismo w tej sprawie. Ale z jakim skutkiem to nie wiadomo. 
 
Radna E. Krej  
- chodnik przy lesie w Kotlarni zapadł się w jednym miejscu, kilka płytek odeszło, stwarza to 
zagroŜenie.  
- dlaczego z nowej studzienki podłączono tylko blok nr 17, a nie podłączono myjki 
samochodowej? 
 
Dyr. Bobiński – są prowadzone rozmowy z właścicielami garaŜy i ustalono, Ŝe będzie wykonane 
nowe specjalne przyłącze. Właściciele garaŜy deklarowali, Ŝe wykopią odcinek 40 metrów, gdzie 
zostanie ułoŜony przewód. JeŜeli warunki pogodowe pozwolą, to zostanie to wykopane   
i wykonane nowe przyłącze. KaŜdy budynek, kaŜdy odbiorca będzie miał swoje przyłącze. 
 
Radny M. Matuszek – miało być wystosowane pismo do Zarządu Województwa w sprawie 
ujęcia w najbliŜszych planach budowę ostatniego odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej  
w Lubieszowie. Niestety nie otrzymałem informacji czy takie pismo zostało wystosowane. JeŜeli 
tak, to proszę o kopię.  Podczas wizji w Lubieszowie była teŜ omawiana sprawa remontu 
pierwszego odcinka chodnika, chodziło o wymianę krawęŜników.  Dyrektor ZDW w Opolu 
zadeklarował, Ŝe będzie to robione w ramach własnych środków, tak Ŝeby nie uszczuplać środków 
inwestycyjnych. Miał być ten remont wykonany. Niestety do dzisiaj Ŝadnych prac nie wykonano. 
Proszę o interwencję w tym temacie. Wydaje mi się, Ŝe warunki pogodowe pozwalają na to Ŝeby 
jeszcze w tym roku do tego tematu wrócić. 
 
Wójt Gminy  – na spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie remontu 
chodnika w Lubieszowie zabrakło stanowczości. Gdyby wówczas było więcej stanowczości, to 
prawdopodobnie ta sprawa by się ziściła. Dyrektor powiedział, iŜ jeŜeli chcemy, to zostanie to 
zrobione siłami własnymi. Ale sił własnych zabrakło.  
 
Radny M. Matuszek – jeŜeli Dyrektor Zarządu Dróg deklarował przeprowadzenie remontu 
chodnika, to jest jeszcze czas Ŝeby ten temat załatwić.  Sprawy asfaltowe z racji warunków 
pogodowych  raczej juŜ nie będą wykonywane, to moŜna by było wrócić do tematu remontu 
chodnika i te najbardziej newralgiczne miejsca naprawić.  
Mieszkańcom zaleŜy takŜe na  budowie ostatniego odcinka chodnika do końca Lubieszowa. 
PoniewaŜ jeśli chodzi o bezpieczeństwo to jest coraz gorzej. Ruch na tej drodze jest coraz 
większy. Jest kilkanaście budynków na tym odcinku drogi, mieszkańcy muszą się przemieszczać, 
dzieci chodzą na przystanek.  Dlatego bardzo nam zaleŜy na tym, aby chodnik przy ulicy 
Bierawskiej na odcinku ok. 100 metrów do końca miejscowości został wybudowany. 
 
Wójt Gminy  – z pewnością moŜe Pan potwierdzić, Ŝe zabrakło nam stanowczości.  Gdyby 
wówczas podczas obecności Dyrektora ZDW w Opolu, wykorzystując tą sytuację, było więcej 
stanowczości, to dzisiaj było by juŜ po sprawie. 
 
Sołtys B. Poplucz – to Pan Wójt  powinien stanąć murem za mieszkańcami. Czy Urząd złoŜył do 
Urzędu Marszałkowskiego pismo o ujęcie w projekcie budowy chodnika w Lubieszowie?  
Było powiedziane tak, jak Gmina pomoŜe w projekcie, to w 2012 roku byłaby moŜliwość 
wybudowania chodnika. 
 
Radny M. Matuszek – składałem interpelację w tej sprawie. 
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Wójt Gminy  – intencje Gminy odnośnie budowy chodników przy drodze wojewódzkiej  
w Dziergowicach, w Lubieszowie (dokończenie), w Starym Koźlu i w Bierawie były składane 
duŜo wcześniej. Jednak brak realizacji jest spowodowany brakiem środków finansowych  
w Urzędzie Marszałkowskim w wys. 17 mln zł. Gmina ma w tym roku zagwarantowane 600 tys. 
zł na budowę chodnika w Bierawie przy ulicy Ottona Steiera, ale pod warunkiem, Ŝe Gmina 
Bierawa w roku 2011 przeznaczy na ten cel kwotę 400 tys. zł. Najpierw musi być wybudowany 
chodnik w Bierawie i dopiero potem moŜemy mówić o ewentualnej partycypacji w kolejnych 
przedsięwzięciach. Musimy patrzeć na moŜliwości finansowe budŜetu Gminy.  
 
Radny M. Matuszek – jak daleko posunięty jest temat budowy wagi w Lubieszowie? Czy został 
określony jakiś termin realizacji? Proszę o informację w tym temacie. 
 
Wójt Gminy – jest prowadzona procedura. Gmina nie ma jeszcze informacji od Marszałka  
o terminie realizacji.  
 
Zastępca Wójta – waga ma być w tym roku wybudowana. Są zabezpieczone środki na realizację 
tego zadania. Procedura została zakończona i trwa wybór wykonawcy. 
 
Radny J. Kucharczyk – w trakcie odbioru chodnika przy drodze powiatowej w Brzeźcach, 
wybudowanego przez Starostwo Powiatowe, były spisane usterki. Od tego czasu minęło juŜ duŜo 
czasu, a nic nie zostało zrobione. Przy jednej studzience jest duŜe zagłębienie, naleŜy zlecić 
naprawę. Być moŜe mogła by to zrobić osoba zatrudniona przy robotach publicznych. 
 
Wójt Gminy –  jeŜeli warunki pogodowe pozwolą, to zostanie to zrobione w ciągu tygodnia. 
 
Radna K. Foltys – tutaj mówi się, Ŝe coś nie zostało zrobione od pół roku. A w Solarni problem 
kałuŜy koło Pana Opaszowskiego od ilu juŜ lat jest nie załatwiony? Wody w tym miejscu jest do 
pół łydki. Kiedy ten problem kałuŜy zostanie rozwiązany? Jakie środki Ŝeście przedsięwzięli, jak 
to macie zamiar rozwiązać? 
 
Wójt Gminy – parę lat temu rozmawiałem z właścicielem działki połoŜonej po przeciwnej 
stronie, sąsiadującej z ulicą Kościuszki. Nie ma moŜliwości przerzucenia wód opadowych z tej 
niszy. Droga wojewódzka 425 i końcówka ulicy Powstańców, są wyŜej. Woda zlewa się w jednym 
miejscu, tworząc kałuŜę.  Jedyną moŜliwością odprowadzenia wody jest wykonanie odpływu 
przez posesję Pana Tumulki, w części Pana Opaszowskiego i w części Pana Goldmana, do rowu 
przy ulicy Kościuszki. Jak nie będzie takiej zgody, to nigdy tej wody nie odprowadzimy. 
Pojemność studni, które tam są, jest ograniczona. 
 
Radna K. Foltys – Panie Wójcie, Pan mówi o historii sprzed lat, a teraz były inne propozycje 
rozwiązania tego problemu. MoŜe Pan Klimek powie o co chodzi. Po prostu  trzeba zrobić 
studzienkę wcześniej, która zebrała by wodę z tych ulic. Sprawa ta niejednokrotnie była 
analizowana na zebraniach.   
 
M. Klimek  – jest moŜliwość wykorzystania byłego zbiornika przeciwpoŜarowego na placu 
przedszkolnym. Przy takim  rozwiązaniu zbierałoby się część wody spływającej w dół.. Nie jest to 
rozwiązanie 100%, ale rozwiązanie częściowe, czyli zmniejszenie tej uciąŜliwości. Inne wyjście to 
takie, o którym mówił Pan Wójt. Ale jest to trudne do załatwienia ze względu na sprawy 
formalno-prawne związane z przejściem przez prywatne działki. 
 
B. Mika  – w sprawie odprowadzenia wody zostało wystosowane przez Radę Sołecką pismo do 
Wójta Gminy, gdzie podane są propozycje rozwiązania tego problemu.  Proponuje się 
odprowadzenie wody do studzienki koło Pani Głębockiej. 
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Radna K. Foltys – jak się nie mylę, to Gmina posiada swój teren, którym moŜna odprowadzić tę 
wodę. Zawsze była droga pomiędzy Panem Tumulka, a StraŜą PoŜarną, jest ona zaznaczona na 
mapach. Jest to teren gminny i nie musimy prosić Ŝadnych prywatnych właścicieli  
o przeprowadzenie rury na prywatnym gruncie, tylko puścić rury tym gruntem gminnym z tej 
studzienki do studzienki koło p. Głębockiej. 
 
Wójt Gminy  – Ŝeby moŜna było coś takiego zrealizować konieczne są uzgodnienia z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich. Nie wiadomo, czy to się nie będzie musiało skończyć przepompownią. 
Studnia koło p. Głębockiej odprowadza wodę aŜ po tory. 
 
Radna K. Foltys - pod drogą jest odprowadzenie 
 
Wójt Gminy  - kratka ściekowa jest koło budynku p,. Opaszowskiego, a wcześniej jest 
wodościek. Do drugiej studzienki trzeba się dostać pod drogą wojewódzką, bo innej moŜliwości 
nie ma.  
 
Radny K. Foltys – pod drogą wojewódzką jest przeprowadzony kanał. 
 
Wójt Gminy  – trzeba się dostać do studni zlewowej w drodze wojewódzkiej, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich musi na to wyrazić zgodę. Poza tym musi zostać określona rzędna tego 
najniŜszego punktu, który jest na ulicy Powstańców, aby określić moŜliwości zrzutu wody 
(grawitacyjnie).  
 
Radna K. Foltys – było tak wiekami i nie było tak zalewane. 
 
Wójt Gminy – w tym miejscu była cały czas nisza, nikt tam ziemi nie wybierał.  
 
Radna U. Olejnik – cała Solarnia była skanalizowana po wojnie. 
 
Wójt Gminy – w Solarni jest tylko jedna kratka ściekowa i ileś studni chłonnych, które są przy 
chodniku. Jedna studnia jest koło torów  (czyli jeszcze  w Dziergowicach naprzeciwko  
P. Simmert). 
 
Radna K. Foltys – Pan Opaszowski podniósł teren. 
 
Wójt Gminy  – nikt nie wykopał niszy koło Pani Bitomskiej, ona jest naturalna. 
 
Radna K. Foltys – p. Opaszowski nie kopał, ale nadsypał piasek, ustawił betoniki  i jest wyŜej. 
Proszę zrobić chociaŜ częściowe odwodnienie. 
 
Wójt Gminy  – musi zostać wykonany projekt odwodnienia 
 
Zastępca Wójta  - takich problemów nie powinniśmy rozwiązywać na sesji. Spotkajmy się  
w terenie na miejscu i tą sprawę przedyskutujmy. 
 
Radna K. Foltys – na wielu zebraniach była mowa o tej kałuŜy. Od ilu lat jest o tym mowa? Przez 
12 lat o tym się mówi, a do dzisiaj problem jest nie rozwiązany. 
 
Wójt Gminy - musi dojść do spotkania z geodetą. JeŜeli się okaŜe, Ŝe dół na ulicy Powstańców 
(najniŜsza część) jest niŜej niŜ moŜliwości zrzutu wody do studni przy drodze 425, to jak to 
technicznie rozwiąŜemy? 
Gdyby Gmina znała techniczne moŜliwości rozwiązania problemu odprowadzenia wody, to 
najprawdopodobniej dawno było by to zrobione. Zostanie to zrealizowane, ale wówczas, gdy nisza 
na ulicy Powstańców będzie wyŜej, gdyŜ woda pod górę nie popłynie. 
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JeŜeli zostało by zrobione odprowadzenie do zbiornika, to co po zapełnieniu się tej cysterny? 
Trzeba by było tą wodę wywozić. 
 
Radna K. Foltys – to trzeba byłoby zrobić drenaŜ i wówczas część wody odpłynie. 
 
Wójt Gminy - czyli nie ma sensu odprowadzać wodę do zbiornika.  
 
Radna U. Olejnik – przy kratce ściekowej między p. Wranik znowu zaczęła wypadać kostka 
brukowa. Jest to niebezpieczne, naleŜy to zgłosić. 
 
Wójt Gminy – w środę będzie objazd dróg wojewódzkich i zwróci się na to uwagę. 
 
Radna U. Olejnik – proszę więcej nie mówić o chodniku przy drodze wojewódzkiej. 
 
Zastępca Wójta – jest jednoznaczne stanowisko Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dopóki nie 
zostanie wybudowana kanalizacja w Dziergowicach, nie będzie nowego chodnika. Projekt 
chodnika jest, ale nie został on do końca uzgodniony z tego względu, Ŝe nie ma kanalizacji.  
 
Wójt Gminy  – wybudowanie 800 metrów chodnika przy drodze wojewódzkiej w Bierawie będzie 
kosztowało 1 mln zł. Takie są koszty, gdyŜ nikt nie wybuduje chodnika bez odwodnienia. Trzeba 
patrzeć na realne moŜliwości wydatkowania środków finansowych. 
 
Radny J. Kucharczyk – zaskakuje mnie to, Ŝe w Dziergowicach budowana jest teraz ulica 
Brzozowa, a przecieŜ kanalizacji jeszcze nie ma. 
 
Wójt Gminy – ulica Brzozowa jest drogą gminą. Jak będzie budowana kanalizacja to system 
wykopowy zostanie zamieniony na bez wykopowy. Są takie techniczne moŜliwości. 
 
 
 
Ad. 10. 
 
Sołtys Z. Sitko  
– było planowane spotkanie radnych i sołtysów, czy dojdzie do tego spotkania? 
- czy Gmina będzie partycypować w kosztach wymiany rury ciepłowniczej w Kotlarni? 
 
Dyr. Bobiński – została zawarta umowa najmu, która precyzuje zasady najmu i warunki 
odpłatności. Zakład nie uchyla się od odpłatności, jeŜeli będzie taka potrzeba to będzie 
partycypował w kosztach. 
 
Wójt Gminy – spotkanie będzie, ale nie w takim wymiarze jak planowano. Odstąpiono od tego 
zamiaru z uwagi na to, Ŝe wszelkie wolne środki budŜetowe są kierowane na usuwanie skutków 
powodzi.  
 
 
 
Ad. 11. 
 
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym zamknął 
obrady XLIX sesji Rady Gminy w dniu  27 września 2010r. o godz. 18:05. 
 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik                 Renata Kubica 
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Załączniki: 
 

1. Opinia Komisji Rewizyjnej na temat informacji Wójta Gminy Bierawa o przebiegu 
wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2010r. 

2. uchwała nr 328/2010 z dnia 06.09.2010r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu  w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budŜetu 
gminy Bierawa za I półrocze 2010r. 

3. uchwała nr XLIX/ 378/10 w sprawie zmiany uchwały budŜetowej Gminy Bierawa na rok 
2010 

4. uchwała nr XLIX/ 379/10 w sprawie procedury uchwalania budŜetu oraz rodzajów  
i szczegółowości materiałów informacyjnych  towarzyszących projektowi budŜetu.  

5. uchwała nr XLI/ 380/10 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

6. uchwała nr XLIX/381/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania. 

7. uchwała nr XLIX/ 382/10 w sprawie nabycia na mienie Gminy nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Ortowicach 

8. uchwała nr XLIX/ 383/10 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy, połoŜonych w Ortowicach i Starym Koźlu 

9. uchwała nr XLIX/ 384/10 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowych w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy, połoŜonych w 
Bierawie. 

10. uchwała nr XLIX/ 385/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce  

11. uchwała nr XLIX/ 386/10 w sprawie Planu Odnowy miejscowości Dziergowice 
12. uchwała nr XLIX/ 387/10 w sprawie Planu Odnowy miejscowości Stare Koźle 
13. uchwała nr XLIX/ 388/10 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. 
Uczymy z pasją klasy I-III” 

14. uchwała nr XLIX/ 388/10 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. 
„Maluchy poznają świat” 

 
 


