
P R O T O K Ó Ł  nr  L / 10 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  20 października 2010r. 

 
 

 

Otwarcia obrad  50 sesji Rady Gminy Bierawa w dniu  20 października 2010r.  dokonała o godz. 
15:15 Przewodnicząca Rady Gminy Renata Kubica.  

Stwierdziła na podstawie listy obecności, Ŝe w sesji uczestniczy 14 radnych na ustawową liczbę 
15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. Nieobecna była radna ElŜbieta Krej. 

W posiedzeniu udział wzięli radni i sołtysi - 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 ds. Oświaty ElŜbieta Chromik, Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Marek Bobiński, Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bierawie Karina Musioł, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz realizatorzy projektu „Lepsze jutro” i 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  27 września  2010r. 
4. Podsumowanie realizacji projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 

5. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Gminy informacji o działalności w okresie 
międzysesyjnym. 

6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji. 
7. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o podejmowanych działaniach w okresie 

międzysesyjnym 
8. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 

szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których 
prowadzenie naleŜy do zadań własnych Gminy.  

9. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
 

3) w sprawie zmiany uchwały budŜetowej Gminy Bierawa na rok 2010 
 

4) w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie  przekraczającym wymiar zajęć  
podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Bierawa. 

 

5) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy, połoŜonych w Ortowicach. 

 

6) w sprawie Planu Odnowy miejscowości Stara Kuźnia na lata 2010 - 2017 
 

10. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Gminy informacji na temat analizy 
oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych, pracowników samorządowych  
i kierowników jednostek organizacyjnych.  

 

11. Interpelacje i wnioski  radnych. 
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12. Dyskusja i wolne wnioski. 
 

13. Zakończenie obrad. 
 
Wnioski o zmianę porządku obrad zgłosił Wójt Gminy, który wystąpił o: 
 

1) wykreślenie pkt. 9.4. - projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane  
w czasie  przekraczającym wymiar zajęć  podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa, 

 
2) wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 9.4. projektu uchwały w sprawie udzielenia 

dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała zgłoszone wnioski pod głosowanie radnych. 
 

1. Za przyj ęciem wniosku pierwszego w sprawie wykreślenia z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie  przekraczającym wymiar 
zajęć  podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Bierawa (pkt. 9.4.)  – opowiedziało się w głosowaniu  
12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych , ani wstrzymujących 
nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną 
większość głosów ustawowego składu Rady, wobec czego został przyjęty. 
 

2. za przyjęciem wniosku drugiego w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 
opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną 
większość głosów ustawowego składu Rady, wobec czego został przyjęty. 
Projekt został wprowadzony jako pkt. 9.4. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według 
zmienionego porządku obrad. 
 
 
Ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
z 49 sesji Rady Gminy z 27 września 2010r. i zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do tego 
protokołu? 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W celu  przyjęcia protokołu, zgodnie z § 29 statutu Gminy, przeprowadziła głosowanie.    
Za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe protokół z 49 sesji Rady Gminy z 27 września 
2010r. został przyjęty.   
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Ad. 4. 
 
K. Musioł – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie - dokonała 
podsumowania realizacji projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Stwierdziła, iŜ Gmina Bierawa po raz trzeci przystąpiła do realizacji projektu 
systemowego.  W roku 2010 został złoŜony projekt na kwotę 62.839 zł. W realizacji tegoŜ 
projektu brało udział 5 osób, w tym 2 męŜczyzn i 3 kobiety.  Osoby te przeszły 4 szkolenia  
z zakresu:  
- doradztwa zawodowego,  
- tworzenia i pielęgnacji małych ogrodów, 
- gospodarowania czasem własnym i budŜetem domowym, 
- obsługi komputera. 
W ramach projektu udało się równieŜ wygospodarować pieniądze na zakup telefaksu, niszczarki, 
rzutnika i ekranu oraz stołu konferencyjnego i 12 krzeseł. 
Celem tegoŜ projektu było nabycie przez uczestników projektu umiejętności zarówno 
zawodowych, jak i edukacyjnych. 
Podziękowała pracownikom i wszystkim osobom, które były zaangaŜowane w realizację tegoŜ 
projektu, uczestnikom projektu za to, Ŝe brały aktywny udział, wykazywały inicjatywę  
i wywiązały się z nałoŜonych zadań. Podziękowała równieŜ przedstawicielowi  Firmy ILUSTRO 
za pomoc w przeprowadzeniu wszystkich szkoleń, a takŜe za włączenie się w akcję pomocy 
powodzianom, dzięki czemu pewne rodziny otrzymały nowe meble. 
 
Przedstawiciel Firmy ILUSTRO – podziękował za współpracę w realizacji projektu. Wyraził 
słowa uznania  dla pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za to, Ŝe mimo trudnej 
sytuacji spowodowanej powodzią, udało się ten projekt zrealizować. Podkreślił, Ŝe wiele Gmin, 
między innymi Gmina Cisek, ze względu na powódź wycofało   się z realizacji takiego projektu. 
Gmina Bierawa  mimo wszystko podjęła się realizacji i ten projekt zrealizowała, za co naleŜą się 
słowa uznania. Podziękował kierownictwu Gminy, Radzie Gminy, Wójtowi Gminy za 
przystąpienie do realizacji projektu. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy wręczyła certyfikaty osobom biorącym udział  
w projekcie, tj: Gerardowi Mosler, Erykowi Hadam, Anieli Wróbel, Iwonie Gaszi i Halinie 
Grycman.  
 
W tym miejscu Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 20 minutową przerwę w obradach. 
 
 
Ad. 5 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe działania w okresie międzysesyjnym 
obejmowały takie sprawy jak: 

1. dyŜury pełnione przez Przewodniczącą lub wiceprzewodniczących Rady, 
2. przygotowanie Sesji Rady Gminy, 
3. udział w obchodach z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
4. udział w posiedzeniu Komisji ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji ds. 

Oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu i Komisji Rewizyjnej, 
 
Do Rady Gminy wpłynęły pisma: 
- mieszkańców budynku w Bierawie przy ulicy Powstańców w sprawie ponoszenia przez 
mieszkańców tego budynku wysokich opłat za media – pismo zostało przekazane do 
rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej, 
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- pismo Firmy Remondis w sprawie podwyŜszenia górnych stawek opłat za wywóz opadów 
komunalnych, 
- pismo Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w sprawie wyasygnowania środków na 
opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wałów. 
 
 
Ad. 6. 
 
Informację o pracach Komisji złoŜyli: 
 
Radny M. Matuszek – poinformował, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
spotkała się dwukrotnie. Na pierwszym posiedzeniu omawiano temat związany z ustaleniem 
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych na rok 2011. 
Natomiast na drugim posiedzeniu omawiano sprawy związane ze zmianami w tegorocznym 
budŜecie gminy. (Stanowisko Komisji w przedmiotowych sprawach zostało przedstawione  
w trakcie omawiania poszczególnych punktów porządku obrad). 
 
Radny J. Maksymiak – poinformował, Ŝe Komisja ds. Oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu spotkała się na posiedzeniu w dniu 18 października br. Omawiano dwa 
tematy. Jeden dotyczył omówienia wyników sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Bierawa. Natomiast drugi - omówienia projektu uchwały w sprawie 
opłat za świadczenia udzielane w czasie  przekraczającym wymiar zajęć  podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa. Dodatkowo 
odbyło się  posiedzenie Rady Sportu na temat uŜytkowania sal gimnastycznych przy Szkołach 
Podstawowych i Gimnazjach.  
 
Radna W. Hrabowska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. Porządku Publicznego, 
Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - w minionym okresie nie obradowała. 
 
Radny A. Jaksiewicz – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna spotkała się na posiedzeniu  
w dniu 18 października br. na którym omawiano pismo mieszkańców budynku w Bierawie przy 
ulicy Powstańców na temat odpłatności za media. Komisja nie zajęła ostatecznego stanowiska  
w tej sprawie. Temat ten będzie rozpatrywany ponownie na następnym posiedzeniu  Komisji. 
 

 
Ad. 7. 
 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowane były m.in. takie 
działania jak: 
• w dniu 29 września br. miało miejsce spotkanie z szefem sieci Energia Pro SA na temat 

zawarcia nowej umowy na konserwację punktów oświetlenia ulicznego (ustalono, Ŝe ceny 
będą kształtować się na poziomie cen aktualnych wynikających z kosztów oświetlenia, 
czyli ok. 6500 zł na miesiąc, 

 

• w dniu 01 października br. odbyła się uroczystość 65-lecia Przedszkola w Bierawie, 
 

• w dniu 02 października br,. brał udział w otwarciu obiektu wielofunkcyjnego w Łanach 
(Remiza OSP, Ośrodek Zdrowia i sala zabaw), 

 

• w dniu 04 października br. uczestniczył w spotkaniu podsumowującym wakacje dla dzieci 
powodzian, w Hotelu Centralnym, 

 

• w dniu 5 października br. spotkał się z przedstawicielami Polskich Sieci Energetycznych  
w sprawie zamiaru inwestowania na terenie Gminy poprzez zamianę linii 220 kW na 400 
kW, 
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• w dniu 08 października br. brał udział w pasowaniu uczniów I klasy Gimnazjum  
w Bierawie, 

• w dniach 13-15 października br. obchodzono w Gminie Dzień Nauczyciela, 
 

• w dniu 15 października br. miało miejsce podpisanie aneksu do umowy na Modernizację 
Bazy Edukacyjnej, 

 

• w dniu 16 października br. brał udział w obchodach rocznicy 35-lecia Miasta Kędzierzyn – 
Koźle, 

 

• w dniu 18 października br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Starostwa 
Powiatowego na temat budowy chodnika przy ulicy Mickiewicza w Bierawie, 

 

• w dniu 19 października br. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku „Czysty Region”. 
Wybrano na roczną kadencję nowego Przewodniczącego Związku – Wiesława Fąfara oraz 
Zastępcę – Ryszarda Gołębowskiego, a takŜe ustalono składkę członkowską  na kolejny 
rok w wysokości 3,46 zł na osobę, co wynosi  dla Gminy Bierawa 27 tys. zł w skali roku. 
Stan konta Związku  to 1,318 mln zł.  Środki przeznacza się na „Budowę Regionalnego 
Centrum Unieszkodliwiania Odpadów” w Kędzierzynie – Koźlu. Rozpatruje się opcję 
składowania z fermentacją lub bez. W przypadku fermentacji wchodzi  kwestia 
uŜytkowania ciepła. 

 

• w dniu 19 października br. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy działania Euro 
Country, gdzie rozpatrywano 22 wnioski, z czego 4 wnioski pochodziły z Gminy Bierawa 
(dwa wnioski złoŜyła Gmina, 1 wniosek złoŜyła Parafia, 1 wniosek złoŜyło GCKiR). 

 
Dyskusji w przedstawionych sprawach nie podejmowano. 
 
 
Ad. 8. 
 
E. Chromik - przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 
szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie naleŜy 
do zadań własnych Gminy. W swojej wypowiedzi stwierdziła m.in. –  w roku szkolnym 
2009/2010 liczba uczniów ogółem we wszystkich szkołach wynosiła 585.  Liczba uczniów  
w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 35 uczniów. 
W Szkołach Podstawowych uczyło się 376 uczniów, w 24 oddziałach, średnio na 1 oddział 
przypadało 16-tu uczniów.  W Gimnazjach było 10 oddziałów, uczyło się 209 uczniów, średnio 
na 1 oddział przypadało 21 osób. 
W obecnym roku szkolnym  2010/2011  uczy się  568 uczniów, ubyło 17-tu. 
Liczba urodzeń w Gminie Bierawa od roku 2002 do 2009 wynosi przeciętnie od 54-64 dzieci 
rocznie, co wskazuje na to, Ŝe liczba uczniów będzie się kształtowała na poziomie ok. 560. 
Rok 2002 – 68, rok 2003 – 54, rok 2004 – 54, rok 2005 – 51, rok 2006 – 65, rok 2007 – 56, rok 
2008 – 68, rok 2009 -64.  
Ogólnie w Gminie Bierawa zatrudnionych jest 112 nauczycieli, na 86 etatach, w tym:  
1 nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego, 6 staŜystów,  16 kontraktowych,  
18 mianowanych i 44 dyplomowanych.  
Za okres I – VIII 2010r. nauczyciele osiągnęli średnią wynagrodzeń na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego, co oznacza, Ŝe na dzień 31 sierpnia br. nie było by potrzeby 
wypłaty dodatków wyrównawczych.  
Sieć szkół i przedszkoli na terenie Gminy obowiązuje juŜ od kilku lat. Jest tak zorganizowana, Ŝe 
kaŜde dziecko ma moŜliwość dojścia, czy dojechania do szkoły.  DowoŜeniem uczniów zajmuje 
się Veolia Transport. Miesięczny koszt dowozu waha się w granicach 29 tys. zł, co w skali roku 
daje koszt 290 tys. zł. Do kosztów dowozu dochodzą jeszcze koszty zatrudnienia opiekunek  
w autobusie, koszty dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodnicy oraz do Szkoły 
Nr 19 (dzieci skierowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną z orzeczeniami), a 
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takŜe zwrot kosztów biletów miesięcznych dla uczniów skierowanych do szkoły specjalnej  
w Lenartowicach, skierowani przez Poradnię przewaŜnie na zlecenie Gimnazjum. 
Problemem zgłaszanym przez rodziców są trudności w znalezieniu zatrudnienia dla uczniów 
niepełnosprawnych po 24 roku Ŝycia, którzy ukończyli naukę i przyuczenie do zawodu. 
Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach 
programu „uczeń na wsi” skorzystało 4 uczniów Gimnazjum, 4 uczniów Szkół Podstawowych  
i 2 uczniów szkół ponad gimnazjalnych. Byli to uczniowie z orzeczeniami niepełnosprawności. 
Dofinansowanie wynosiło  dla ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum 1560 zł na rok, a dla 
ucznia szkoły ponad gimnazjalnej 2.300 zł na rok. 
Uczniowie z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 351 zł miesięcznie, 
otrzymywali  pomoc materialną w kwocie 100 zł na miesiąc. W ubiegłym roku z tej pomocy 
skorzystało 26 uczniów. W obecnym roku szkolnym, tj. od września z pomocy materialnej 
korzysta 29 uczniów. Były wypłacane takŜe dodatkowe stypendia za wyniki  w nauce.  
Za pierwsze półrocze  stypendia otrzymało  28 uczniów: 
- w Szkole Podstawowej Dziergowicach - 8 uczniów (średnia 5,7 M. Giet, 5,64 A. Gwóźdź) 
- w Dwujęzycznym Gimnazjum w Solarni – 7 uczniów (średnia 5,13) 
- w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej w Solarni – 6 uczniów (5,8 P. Wróbel, 5,7 J. Kolasa) 
- w Gimnazjum w Bierawie – 7 uczniów (średnia 5,23) 
Za drugie półrocze  stypendia za wyniki w nauce otrzymało 64 uczniów: 
- w Szkole Podstawowej w Starej Kuźni – 1 uczeń  (średnia 5,25) 
- w Szkole Podstawowej w Dziergowicach – 19 uczniów (średnia 5,75 M. Giet i A. Gwóźdź) 
- w Szkole Podstawowej w Starym Koźlu – 5 uczniów (średnia 5,33) 
- w Dwujęzycznym Gimnazjum w Solarni – 11 uczniów (średnia 5,5 D. Pawlak) 
- w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej w Solarni -  9 uczniów (średnia 5,8 M. Jelonek,  
    P. Wróbel) 
- w Gimnazjum w Bierawie – 19 uczniów (średnia 5,56 K.Kostka, S. Kwoczała) 
 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  pięciu nauczycieli otrzymało nagrody Wójta. 
 
Analiza wyników nauczania : 
 
Szkoła Podstawowa w Dziergowicach – otrzymała średni stanin. Zdawało 20 uczniów, na sumę 
punktów 40 uzyskano 24,3 
 
Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu – otrzymała stanin średni. Zdawało 12 uczniów, na sumę 
punktów 40 uzyskano 24,7 
 
Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni – otrzymała stanin niski. Zdawało 16 uczniów, na sumę 
punktów 40 uzyskano 21,5. 
 
Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni – otrzymała stanin niŜej średniej. Zdawało 21 uczniów. 
Na sumę punktów 40 uzyskano 22,9. 
 
Ogólnie Gmina uzyskała 23,3 pkt., a województwo 24,5, czyli Szkoły Podstawowe są poniŜej 
średniej wojewódzkiej. 
 
Publiczne Gimnazjum w Bierawie – 40 zdających. W części humanistycznej na 50 punktów 
uczniowie uzyskali 34,2, uzyskali stanin 7, czyli wysoki. W części matematyczno – 
przyrodniczej  uzyskali 25,4 pkt., stanin 6, czyli wyŜej średniej. 
 
Dwujęzyczne Gimnazjum w Solarni – zdających 15. W części humanistycznej uczniowie 
uzyskali 39,9 pkt., stanin 7, czyi wysoki. W części matematyczno – przyrodniczej  równieŜ 
otrzymali stanin 7, czyli wysoki.  
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Ogółem Gimnazja w Gminie uzyskały 33,9 pkt., a województwo 30,2, czyli Gimnazja są 
powyŜej średniej wojewódzkiej.  
Po dokonaniu analizy przez Ministerstwo za okres ostatnich 3 lat moŜna zauwaŜyć, Ŝe szkoły 
gimnazjalne, które jeszcze 3 lata temu wymagały pomocy, były szkołą niewykorzystanych 
moŜliwości, w tej chwili przesunęły się wyŜej i są szkołą  sukcesu i szkołą jeszcze 
niewykorzystanych moŜliwości. Widać, Ŝe szkoły te duŜo osiągnęły. 
 
W sprawozdaniu z działalności, poszczególne  szkoły napisały m.in.: 
 
Szkoła Podstawowa w Solarni - w roku szkolnym nastawiono się na integrację zespołów 
klasowych, niwelowanie przejawów agresji i przemocy, angaŜowanie rodziców w Ŝycie klasy  
i szkoły, zapobieganie trudnościom w nauce. W Szkole niŜszy wynik egzaminów był 
konsekwencją braku motywacji uczniów, poniewaŜ uczniowie ze szkoły podstawowej 
przechodzą do gimnazjum w tym samym Zespole Szkół, nie muszą zmieniać szkoły  
i środowiska uczniowskiego.  
Na wynik egzaminów w Gimnazjum wpływ miała mała liczebność klas, dodatkowe zajęcia 
prowadzone z nauczycielami, większość uczniów była zmotywowana. Rodzice w większości 
posiadają wykształcenie wyŜsze i średnie.  
W Szkole doŜywianiem było objętych 4 uczniów. Istnieją warunki do uruchomienia stołówki. 
Dlatego warto było by zastanowić się nad uruchomieniem kuchni. 
 
Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni – w ramach programu „Radosna Szkoła” zakupiła duŜo 
pomocy dydaktycznych, przeprowadziły konieczne remonty, ocieplono sale. Uczniowie biorą 
udział w róŜnorodnych konkursach przedmiotowych . DoŜywianiem było objętych 6 uczniów. 
Analizując wyniki sprawdzianów klas szóstych od roku 2007 do roku 2010, stwierdza się, Ŝe 
mimo wysiłku wkładanego przez nauczycieli  nie ma widocznej poprawy wyników w nauce.  
Do przyczyn, które wywarły wypływ na taki stan naleŜy zaliczyć m.in. to, Ŝe: 
- 18% uczniów posiada opinię Poradni o zaburzeniach w nauce, 
- duŜo rodziców ma wykształcenie podstawowe i zawodowe. 
 
Szkoła Podstawowa w Dziergowicach – zespół piszący sprawdzian dla klas VI liczył  
20-tu uczniów. Wynik sprawdzianu był dobry. Mógł być lepszy, ale został obniŜony przez  
dwóch uczniów, którzy napisali ten sprawdzian bardzo słabo. Pomimo udziału tych uczniów  
w zajęciach dodatkowych nie udało się wszystkiego nadrobić. Uczniowie brali udział w wielu 
konkursach przedmiotowych. Szkoła bierze udział w programie „Szkoła bez przemocy”.  
W szkole koniecznym była by wymiana nawierzchni w sali gimnastycznej oraz pomalowanie 
szkoły od zewnątrz. 
 
Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu – sprawdzian dla klas szóstych pisało 12-tu uczniów.  
Na osiągnięcie wyniku, jaki uzyskała szkoła wpływ miały następujące czynniki : 
- nikt z uczniów nie napisał poniŜej swoich moŜliwości i drastycznie nie obniŜył średniej klasy, 
- systematyczna praca na miarę swoich moŜliwości, 
- trzon klasy stanowią przeciętnie zdolni, klasa osiąga średnie wyniki w nauce. 
Szkoła została dotknięta powodzią. Została wyremontowana kotłownia oraz pomieszczenia 
piwniczne. W ramach akcji pomocy powodzianom, 30-tu uczniów korzystało ze 
zorganizowanego letniego wypoczynku. 
 
 
Dyskusji nad przedstawioną informacją nie podejmowano. 
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Ad. 9. 1. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr L/ 390/10 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości. 
 
Radny M. Matuszek – stwierdził, iŜ projekt uchwały przedstawiony przez Wójta Gminy 
zawiera stawki podatkowe, jakie zostały wypracowane na posiedzeniu Komisji BudŜetowej.  
Jak wyglądają te stawki w porównaniu z rokiem poprzednim?  
Stawski proponowane na 2011 rok w stosunku do roku poprzedniego zostały nieznacznie 
podwyŜszone, są duŜo niŜsze niŜ stawki ustawowe. 
Propozycje stawek przedstawiają się następująco: 

• stawka podatkowa od budynków mieszkalnych proponuje się w wys. 0,61 zł, czyli  
o 1 grosz więcej niŜ w roku obecnym. Stawka ustawowa dla budynków mieszkalnych 
wynosi 0,67 zł/m2. 

• stawka podatkowa od budynków związanych z działalnością gospodarczą została 
zaproponowana w wys. 19,50 zł/m2, przy stawce maksymalnej proponowanej przez 
ustawodawcę 21,05 zł/m2.  

• stawka dla budynków pozostałych proponuje się w wys. 3,50 zł/m2, a ustawodawca 
proponuje 7,20 zł 

• dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej proponuje się stawkę  
w wys. 0,77 zł/m2, a było 0,72 zł/m2. 

• dla gruntów pozostałych ustawodawca proponuje stawkę 0,41 zł za 1m2, a Komisja 
proponuje 0,25 zł.  

 
Jak moŜna zauwaŜyć, proponowane stawki zostały znacznie obniŜone  w odniesieniu do stawek 
maksymalnych. Przyjmując proponowane stawki z podatku od nieruchomości do budŜetu Gminy 
powinno wpłynąć o 270 tys. zł więcej niŜ w roku 2010.  
Wydaje się, Ŝe są to naprawdę małe podwyŜki stawek podatkowych. Radni poszczególnych 
kadencji powinni co roku podwyŜszać stawki, ale minimalnie, Ŝeby ten wzrost stawek 
podatkowych nie był zbyt uciąŜliwy dla mieszkańców, ale Ŝeby jednocześnie zapewnić wpływy 
do budŜetu.  śeby Gmina mogła funkcjonować, to określone środki muszą wpłynąć do budŜetu 
gminy. Wszyscy płacimy podatki. Ale te stawki powinny być tak ustalone Ŝeby zbytnio nie 
obciąŜać naszych mieszkańców. 
Przyjmując średniej wielkości nieruchomość – budynek o pow. 200m2, budynki gospodarcze  
o pow. 50m2 i działka o pow. 10 arów, wzrost podatku wyniesie 34 zł w skali roku. 
Komisja BudŜetowa głosowała jednogłośnie za przyjęciem proponowanych stawek 
podatkowych.  
 
Radny J. Kucharczyk – równieŜ uczestniczyłem w debacie Komisji BudŜetowej nad stawkami 
podatkowymi. I sądzę, Ŝe są to stawki optymalne. Radni w poczuciu odpowiedzialności za 
Gminę, muszą umieć powiedzieć społeczeństwu, Ŝe stawki podatkowe muszą być 
systematycznie podwyŜszane, aby zapewnić odpowiednie wpływy do budŜetu, Ŝeby Gmina 
mogła się rozwijać. Sądzę, Ŝe powinniśmy przyjąć proponowane stawki.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr L/ 390/10 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła, Ŝe uchwała nr L/ 390/10 została przez Radę Gminy 
przyjęta jednogłośnie. 
 
 



 9 

Ad. 2. 
 
Wójt Gminy  przedstawił radnym projekt uchwały nr L/ 391/10 w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych. Wyjaśnił, Ŝe stawki proponowane na posiedzeniu 
Komisji zostały jeszcze obniŜone. Stawki podatku od środków transportowych nie były 
podwyŜszane przez 5 lat.  Proponuje się podwyŜszenie stawek dotychczasowych o 10%  
i poniŜej. 
 
Radny M. Matuszek – Komisja BudŜetowa dyskutowała na temat podwyŜszenia stawek 
podatku od środków transportowych. Zgłaszano róŜne propozycje, ale w konsekwencji przyjęto 
stawki proponowane przez Wójta Gminy. 
Radni większością głosów wypowiedzieli się za przyjęciem takiego rozwiązania, jedna osoba 
wstrzymała się od głosowania, a jedna była przeciwna.  
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr L/ 391/10 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, 2 radnych nie 
brało udziału w głosowaniu. 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła, Ŝe uchwała nr L/391/10  została przyjęta. 
 
 
 
Ad. 9.3. 
 
Skarbnik Gminy przedstawiła radnym projekt uchwały nr L/392 /10 w sprawie zmiany uchwały 
budŜetowej Gminy Bierawa na rok 2010. Wyjaśniła dodatkowo, Ŝe zmiany w budŜecie  
obejmują głównie zmiany bieŜące i wprowadzenie środków na realizację projektów unijnych. 
 
Radny M. Matuszek  - podkreślił, Ŝe zmiany w budŜecie w głównej mierze dotyczą 
przeznaczenia środków na realizację projektów unijnych. Są to projekty dodatkowe, na które 
zostały pozyskane środki unijne. Planuje się równieŜ wydatkować środki na budowę sieci  
wodociągowej w Starym Koźlu, na opracowanie projektów na oświetlenie uliczne, na remont 
dachu na świetlicy w Kotlarni.  Są równieŜ przewidziane środki w kwocie 24 tys. zł dla 
powodzian, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego. 
Komisja BudŜetowa głosowała jednogłośnie za przyjęciem proponowanych zmian w budŜecie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr L/392 /10 w sprawie 
zmiany uchwały budŜetowej Gminy Bierawa na rok 2010 pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr L/ 392/10 została przyjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9.4 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr L/ 393/10 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2010 na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr L/ 393/10 w sprawie 
udzielenia dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła, Ŝe uchwała nr L/ 393/10 została przyjęta jednogłośnie, 
przy udziale w głosowaniu 14 radnych. 
 
 
 
Ad. 9.5.  
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr L/ 394/10 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, połoŜonych w Ortowicach. Wyjaśnił 
dodatkowo , Ŝe działki te po łoŜone są w okolicy rzeki Bierawki.  
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr L/ 394/10 w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, 
połoŜonych w Ortowicach – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła, Ŝe uchwała nr L/ 394/10 została przyjęta jednogłośnie, 
przy udziale w głosowaniu 14 radnych. 
 
 
 
Ad. 9.6. 
 
Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały nr L/ 395/10 w sprawie Planu Odnowy miejscowości 
Stara Kuźnia na lata 2010 – 2017. Wyjaśnił, Ŝe Plan ten został opracowany zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa. Jako dwa główne strategiczne miejsca spotkań dla 
mieszkańców wskazano boisko sportowe i Dom Kultury. Zmiana planu ma związek równieŜ ze 
złoŜeniem wniosku o dofinansowanie prac związanych z remontem Domu Kultury.  
 
Radni nie podejmowali dyskusji w tej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr L/395/10 w sprawie Planu 
Odnowy miejscowości Stara Kuźnia na lata 2010 – 2017- pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła, Ŝe uchwała nr L/ 395/10 została przyjęta jednogłośnie, 
przy udziale w głosowaniu 14 radnych. 
 
 
 
 
Ad. 10. 
  
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację na temat analizy oświadczeń 
majątkowych radnych i pracowników samorządowych. Informację dołączono do niniejszego 
protokołu jako załącznik nr  7. 
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Ad. 11.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
1) Radny J. Maksymiak – wystąpił z wnioskiem o wyasygnowanie środków finansowych na 
remont siłowni mieszczącej się w Domu Kultury w Bierawie. 
 
2) Radny P. Musioł – mieszkańcy dojeŜdŜający do Zakładów Azotowych skarŜą się na fatalny 
stan drogi i ścieŜki za rzeką Bierawką. Czy była by moŜliwość naprawienia tej drogi oraz 
zainstalowanie lampy ulicznej na końcu ulicy Ogrodowej, gdyŜ jest to bardzo ciemne miejsce? 
 
Wójt Gminy  - niewiadomo z jakiej strony jest zasilanie. Prawdopodobnie zasilanie kończy się 
na ostatnim budynku przy ulicy Ogrodowej. Takie zadanie wymagać będzie opracowania 
projektu. 
 
3) Radny P. Musioł – jak wygląda sprawa budowy chodnika przy ulicy Ottona Steiera? 
 
Wójt Gminy – jeśli chodzi o chodnik, to realizacja ze względów proceduralnych została 
przesunięta na rok przyszły. 
 
Zastępca Wójta – wyjaśnił, Ŝe w sprawie chodnika w Bierawie jesteśmy co drugi dzień  
w Urzędzie Marszałkowskim i Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Zostało złoŜone pozwolenie na 
budowę. Zostało zrobione wszystko w tej sprawie. Jednak wszystko wskazuje na to, Ŝe ta 
inwestycja rozpocznie się w 2011r. 
 
4) Radny M. Matuszek  - został wypracowany wniosek na Komisji BudŜetowej Ŝeby przyjąć  
plan budowy chodników w Gminie. Nie czekać na Zarząd Dróg Wojewódzkich, tylko Ŝeby 
przyśpieszyć realizację tych zadań. To jest moŜe trochę drastyczne posunięcie, ale przecieŜ 
chodzi o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Od 8 lat wnioskuje się o budowę odcinka 
chodnika przy drodze wojewódzkiej w Lubieszowie. Radny Jaksiewicz prosi o wybudowanie 
chodnika w Starym Koźlu. Dlatego dobrze było by taki plan budowy chodników przyjąć i te 
zadania realizować. 
Drugi temat, który był juŜ wcześniej zgłaszany dotyczy remontu chodnika. Czy w tym roku uda 
się ten temat zrealizować? 
 
Wójt Gminy  – jeŜeli do tej pory Zarząd Dróg Wojewódzkich nic w tym kierunku nie zrobił, to 
raczej do końca roku ten remont chodnika nie zostanie zrobiony. 
 
Radny M. Matuszek  - chodzi o wymianę najbardziej uszkodzonych krawęŜników, nie 
wszystkich. Dlatego proszę próbować ten temat zrealizować jeszcze w tym roku. 
 
Wójt Gminy – rozmowy w tej sprawie są prowadzone. Jednak w Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich brakuje pieniędzy i trudno jest cokolwiek zrealizować. 
 
Zastępca Wójta  - opracowanie długoterminowego planu budowy chodnika jest celowe  
i wskazane. NaleŜy to zostawić juŜ przyszłej kadencji. NaleŜy pamiętać, Ŝe Zarząd Dróg 
Wojewódzkich nie zrobi Ŝadnej inwestycji jeŜeli Gmina nie będzie partycypowała w kosztach. 
Jest pytanie, czy Gmina ma finansować całość zadania, czy 50 %? 
 
5) Radny A. Jaksiewicz – przy drogach zostały ustawione  kubły na śmieci, ale nie została 
rozwiązana kwestia ich opróŜniania. Mieszkańcy skarŜą się, Ŝe pracownicy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej nie chcą opróŜniać tych pojemników. NaleŜy ten problem  w jakiś sposób 
rozwiązać. 
 
6) Radna U. Olejnik -  co z budową obwodnicy? 
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Wójt Gminy  – dopóki Gmina Bierawa nie będzie miała miejscowości liczącej 5 tys. 
mieszkańców, nie ma szans na wybudowanie obwodnicy.  
 
Radna U. Olejnik  - moŜna to zrealizować wspólnie z Kuźnią Raciborską. 
 
Wójt Gminy  - nie ma takiej moŜliwości. Obwodnice są budowane wokół miast, które liczą co 
najmniej 5 tysięcy mieszkańców. W naszej Gminie nie ma miejscowości spełniającej ten 
warunek. Obwodnica nie jest nawet wyrysowana na mapach. W 2006r. zostało wystosowane 
pismo w tej sprawie do Urzędu Wojewódzkiego. Otrzymano odpowiedź, Ŝe Gmina nie spełnia 
wymogu posiadania miejscowości liczącej 5 tys. mieszkańców.  
 
Radna U. Olejnik – byłam na pewnym wyjeździe seminaryjnym  i widziałam, Ŝe trzy 
województwa miały obwodnice i jakoś to pogodziły. 
Jak są naprawiane lampy w oświetleniu ulicznym, czy ktoś to sprawdza? W ostatnim czasie było 
zgłoszenie, Ŝe lampy nie świecą, przyjechali, ale naprawili tylko część. 
 
Wójt Gminy  – sieć energetyczna jest własnością Energetyki. Gmina nie ma prawa ich 
sprawdzać.  
 
Radna U. Olejnik  - w przeszłości stosowano zasadę, Ŝe sołtys musiał potwierdzać naprawę 
lamp ulicznych. 
 
Wójt Gminy  – nigdy nie było to praktykowane. 
 
7) Radny J. Kucharczyk – w sprawozdaniu z okresu międzysesyjnego Wójt zrelacjonował, Ŝe 
Gmina będzie korzystała z dzierŜawy słupów energetycznych. 
 
Wójt Gminy – chodziło o to, Ŝe Gmina będzie płaciła dzierŜawę za kaŜdy słup, nie będzie tych 
słupów wydzierŜawiać. 
 
Radny J. Kucharczyk – sołtys wsi powinien być informowany o  kaŜdych planowanych 
robotach na terenie sołectwa, aby wiedział co ma odpowiadać mieszkańcom. Ostatnio jedna  
Firma wchodziła na teren posesji i obcinała gałęzie, gałęzie pozostawiano na posesjach. Od razu 
były telefony do sołtysa w tej sprawie. 
 
Wójt Gminy – Gmina nie zawiaduje Ŝadną siecią energetyczną. To była decyzja Energii Pro  
z siedzibą w Opolu. Firmy zewnętrzne nie są zobowiązani do informowania Urzędu   
o planowanych robotach. 
 
Radna U. Olejnik – to my jesteśmy gospodarzami. 
  
Wójt Gminy  – Gmina nie jest właścicielem sieci energetycznej. Sieć jest własnością Energii 
Pro, która gminie płaci podatek 
 
Radny J. Kucharczyk – nie rozumieniem Panie Wójcie problemu. Dlaczego pracownicy Firmy 
wchodzą na prywatną posesję i obcinają gałęzie z drzew. 
 
Wójt Gminy  – te roboty nie były zlecone przez Gminę. Wykonywali je pracownicy Energetyki. 
Gmina nie zawierała takiej umowy z Energetyką. 
 
Radna U. Olejnik  - czyli Gmina płaci im za nic. 
 
Wójt Gminy  – Gmina płaci za energię elektryczną zuŜytą na oświetlenie uliczne i za 
eksploatację słupów. 
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8) Radny J. Morcinek  
– jeŜeli Energia Pro jest konserwatorem słupów energetycznych, Gmina płaci za dostawę prądu  
i za eksploatację słupów, to w umowie powinna być klauzula odnośnie czasu na naprawę nie 
świecących lamp ulicznych. Był taki przypadek w Goszycach, przyjechali naprawili jedną 
lampę, a drugiej juŜ nie. Powinno to być w jakiś sposób uregulowane. 
 
- druga sprawa dotyczy opróŜniania kubłów na śmieci ustawionych koło boiska, czy placu 
zabaw? Czy istnieje moŜliwość opróŜniania tych pojemników przez pracowników Zakładu 
Gospodarki Komunalnej? 
 
Dyr. Bobiński – pracownicy Zakładu odbierają odpady od osób, z którymi zawarto umowy. Nikt 
z Zakładem nie zawierał umowy na opróŜnianie pojemników przy drogach. Oczywiście, Ŝe 
moŜna to robić, ale to wszystko ma swój koszt. Dotychczas nikt nie zgłaszał takiej potrzeby. 
Pracownicy Zakładu mają bardzo napięty harmonogram, śmieciarka często jeździ od 6:00 do 
16:00, rzadko do godz. 15:00. Pracownicy przekraczają kodeksowy czas pracy. JeŜeli jest jeden, 
czy dwa pojemniki, to moŜna je opróŜniać bez większych problemów. Ale jak będzie to 20 czy 
30 pojemników, to pracownicy nie będą w stanie tego robić.  
 
 
 
Ad. 12.   Dyskusja i wolne wnioski 
 
1) Sołtys E. StruŜyna  
– skoro chodnik przy ulicy O. Steiera nie będzie w tym rojku budowany, to proszę  
o wyremontowanie pobocza na zakręcie. Jest tam duŜa nierówność (20-30 cm) i jest to bardzo 
niebezpieczne. 
- proszę równieŜ o wymianę kosza na śmieci w Bierawie (w rynku), który jest w bardzo złym 
stanie. 
 
Wójt Gminy  - kosze zostały zakupione i zostaną zamontowane. 
 
2) Sołtys B. Mika  
– czy istniała by moŜliwość wybudowania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Solarni na 
odcinku od torów kolejowych do centrum wsi? 
- na jakich zasadach mieszkańcy mogą korzystać z sali gimnastycznej? 
 
Zastępca Wójta - w kaŜdej sali gimnastycznej został wyznaczony opiekun. Opiekunem sali  
w   Solarni został Pan Stanisław Wróbel. Z nim trzeba ustalać korzystanie z sali.  
 
3) Sołtys R. Stefanides   
- mieszkańcy Starego Koźla juŜ od 10 lat wnioskują o wybudowanie chodnika wzdłuŜ drogi  
wojewódzkiej przebiegającej przez Stare Koźle. Jest to droga o duŜym natęŜeniu ruchu. 
Codziennie przejeŜdŜa tą drogę ponad 6 tys. samochodów na dobę.  W ostatnim czasie miał 
miejsce śmiertelny wypadek. Brak chodnika jest wielkim problemem i naleŜy dąŜyć do jego 
wybudowania.  
- kolejną rzeczą to ustawienie przy tej drodze fotoradaru. Zostało wystosowane pismo w tej 
sprawie. 
- na wiosnę br. miało być przeprowadzone frezowanie ulicy Braci Wolnych w Starym Koźlu, a 
do tej pory nie zostało to wykonane. 
- kiedy zostanie zrobiona lampa koło posesji Judycki, sprawa ta ciągnie się juŜ od roku? Robione 
są nowe inwestycje, a o tym się zapomina. 
- czy jest gwarancja na oddaną do uŜytku salę gimnastyczną w Starym Koźlu?  
Co z ogrzewaniem? Na sali jest zimno, są trudne warunki do korzystania, a opłaty są pobierane. 
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Zastępca Wójta – na salę została udzielona gwarancja na 12 miesięcy. Ogrzewanie nie działa 
dobrze, bo brakuje 1 pompy, która pcha ciepło do sali gimnastycznej. Jest to spowodowane 
powodzią. śeby coś odtworzyć potrzebne są pieniądze. Cały czas czekamy na pieniądze  
z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pierwsza transza została przekazana na początku września. 
Teraz czekamy na drugą transzę. Gdyby te pieniądze były wcześniej, to ogrzewanie zostało by 
juŜ naprawione. 
 
Wójt Gminy – jeŜeli chodzi o chodnik w Solarni, to taki temat był rozpatrywany, ale nie było 
woli  właściciela posesji, przy której ten chodnik miał powstać, jeśli chodzi o przekazanie 
swojego gruntu pod ten chodnik.  
 
Radna K. Foltys – ale na wybudowanie chodnika na pewnym odcinku jest zgoda. 
 
Wójt Gminy – mówimy o potrzebie wybudowania chodników, a przecieŜ Gmina nie dostała ani 
złotówki na odtworzenie infrastruktury po powodzi. Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych 
przesłał pismo o wyasygnowanie w budŜecie Gminy środków finansowych na opracowanie 
ekspertyzy stanu technicznego prawostronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry na 
odcinku Stare Koźle – Brzeźce – Bierawa Północ. Ekspertyza ta ma stanowić załącznik do 
wniosku o przyznanie środków z Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej na opracowanie 
planów sytuacyjno – wysokościowych, dokumentacji projektowej oraz realizację odbudowy  
i przebudowy wałów. JeŜeli ma dojść do realizacji tego zadania, to Gmina powinna się dołoŜyć. 
W przeciwnym razie nie będzie to wykonywane, bo Zarząd Województwa nie ma środków. 
 
Radna U. Olejnik – a my ciągle tak lekko wszystkim dajemy pieniądze. 
 
Wójt Gminy – jeŜeli z budŜetu Gminy nie damy środków na pewne zadania, czy nie będziemy  
partycypować w kosztach, to nie mamy co liczyć na realizację. JeŜeli Gmina dołoŜy się do 
budowy chodnika przy ulicy Mickiewicza w Bierawie, to chodnik zostanie wybudowy.  
W przeciwnym razie, raczej nie.  
 
4) Sołtys B. Czerepak – przy ulicy Brzozowej w Starej Kuźni 3 wjazdy do bloków 
mieszkalnych się zapadają. Zostało to zgłoszone juŜ dawno, a nic w tej sprawie nie zostało 
zrobione.  
 
Wójt Gminy – remont wjazdów jest w gestii Zarządu Dróg Powiatowych.  
 
Radna W. Hrabowska – w ostatnim czasie rozmawiałam z p. Opaszowskim na tematy 
poruszone przez radną Foltys, między innymi w sprawie ustawianej reklamy. Powiedział, iŜ 
będzie robił co chce i nikt mu w tym nie przeszkodzi.  
 
Radna F. Foltys – mieszkańcy mają juŜ dosyć tej sytuacji.  W rozmowach pytają  na kogo 
głosować, który z Wójtów zrobi porządek z p. Opaszowskim? W miejscu, gdzie na mapach jest 
droga gminna, Pan Opaszowski postawił klomby, podwyŜszył teren i na to wszystko jest 
przyzwolenie. Jest to teren gminny, na którym p. Opaszowski robi co chce, nie płaci Ŝadnej 
dzierŜawy. Jak długo ta sytuacja będzie trwała? 
 
Wójt Gminy – p. Opaszowski chce wytoczyć Gminie sprawę za ustawienie znaku zakazu 
parkowania koło Kapliczki. Pan Opaszowski nie wpuszcza nikogo na posesję. Za wybudowanie 
chodnika przez Pana Opaszowskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich naliczył mu wysoką karę, 
którą i tak nie zapłacił. 
 
5) Sołtys B. Poplucz – dlaczego, jeŜeli jest konieczna wymiana zaworu na przyłączu 
wodociągowym, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej sami nie wykonują wykopów?  
Twierdzą, Ŝe wykop musi zrobić właściciel posesji.  
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A co jeŜeli są to osoby starsze i nie są w stanie same tego zrobić? PrzecieŜ ludzie płacą za wodę  
i wymiana zaworu powinna być w gestii Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zobowiązanie  
80-letniej osoby do wykopania zasuwy jest nie w porządku. PrzecieŜ przyłącze było wykonane 
przez Firmę budującą całą sieć wodociągową, ludzie za to płacili. 
 
Dyr. Bobiński – zmieniona ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków obowiązuje juŜ od kilku lat. KaŜdy z mieszkańców po zmianie ustawy 
zawarł umowę, w której jest napisane, Ŝe ponosi odpowiedzialność za przyłącze, które zaczyna 
się na ulicy, a kończy na budynku. Właściciel nieruchomości ponosi odpowiedzialność 
techniczną i materialną. ZGKiM nie posiada ani środków finansowych, ani ludzi do kopania.  
W przypadku awarii, odkopanie przyłącza jest w gestii właściciela posesji. 
W wielu przypadkach pomocy w kopaniu udzielały osoby zatrudnione na robotach publicznych, 
czy interwencyjnych. Zakład zgodnie z przepisami nie moŜe tego wykonywać, nie naleŜy to do 
jego obowiązków. 
 
6) Sołtys B. Poplucz  
– przy ulicy Bierawskiej w Lubieszowie, na chodniku przy posesji nr 68 jest duŜy dół. Było to 
juŜ zgłaszane, ale nie zostało to zrobione. Co zatem naleŜy do obowiązków Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Bierawie? 
- skarŜą się rolnicy, Ŝe rowy i przepusty są bardzo zanieczyszczone, woda nie schodzi z pól. 
Obawiają się, Ŝe z kolejnych zasiewów nic nie będzie. Nie wszyscy otrzymali teŜ ulgi w podatku 
z tyt. powodzi, dlaczego? 
- czy istnieje moŜliwość wykonania zatoczki autobusowej na początku wsi? 
 
Wójt Gminy – wszystkie podania o udzielenie ulg w podatku z tyt. powodzi zostały rozpatrzone 
pozytywnie. Być moŜe wniosek zawierał jakieś braki, nie był umotywowany, czy nie zawierał 
wszystkich dokumentów, dlatego postępowanie nie zostało jeszcze zakończone. 
 
7) Sołtys R. Stefanides – słysząc wypowiedzi na temat Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej naleŜy odpowiedzieć sobie na pytanie gdzie leŜy przyczyna takiej sytuacji, albo 
ten Zakład jest źle prowadzony, albo pracownicy są nie kompetentni. Pojemników na odpady nie 
ma kto opróŜniać, nie ma kto wykonać przyłącza kanalizacyjnego w Starym Koźlu do budynku 
socjalnego, w którym mieszka rodzina p. Limanowskich, wodomierze są wymieniane przez 
zewnętrzną Firmę. NaleŜy się temu przyjrzeć.  
 
 
Ad. 13. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła obrady 50 sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 20 października 2010r. o godz. 18:45. 
 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik          Renata Kubica 
 
 
Załączniki: 
 

1. uchwała nr L/ 390/10  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 
2. uchwała nr L/ 391/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 
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3. uchwała nr L/ 392/10 w sprawie zmiany uchwały budŜetowej Gminy Bierawa na rok 
2010 

 
4. uchwała nr L/ 393/10 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
 

5. uchwała nr L/ 394/10 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy, połoŜonych w Ortowicach. 

 
6. uchwała nr L/ 395/10 w sprawie Planu Odnowy miejscowości Stara Kuźnia na lata 2010 

– 2017 
 

7. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych  
i pracowników samorządowych 

 
8. listy obecności radnych i sołtysów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


