
P R O T O K Ó Ł  nr  LI / 10 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  10 listopada  2010r. 

 
 

 

Otwarcia obrad  51 sesji Rady Gminy Bierawa w dniu  10 listopada 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, pracownicy Urzędu Gminy: Sabina Mroczek i Michał Klimek, Dyrektor Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Marek Bobiński, Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie Karina Musioł, Adwokat Olimpia Romanowicz, a takŜe 
Urbanista Barbara Zimoch, przedstawiciele  CEMEX Polska Dyr. Tomasz Odrzywolski  
i Wojciech Trojanowski, a w części obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego Danuta Wróbel. 

 
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  20 października 2010r. 
4. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Gminy informacji o działalności w okresie 

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

międzysesyjnym. 
 

7. Podjęcie uchwał: 
 

1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
kopalnictwa odkrywkowego w sołectwach Bierawa i Lubieszów, 

 

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

3) w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta, jako podstawy obliczania podatku 
rolnego 

 

4) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego  pn. „Program zajęć 
dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół 
gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” 

 

5) w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami 
pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2011 

 

8. Interpelacje i wnioski  radnych. 
 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 
 

10. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Gminy  informacji na temat podsumowania 
działalności Rady Gminy za okres mijającej kadencji. 

 

11. Zakończenie obrad. 
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Wniosek o zmianę porządku obrad zgłosił Wójt Gminy, który zawnioskował o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą  
w Kup 
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała zgłoszony wniosek o zmianę porządku obrad - pod 
głosowanie radnych. Za wprowadzeniem do porządku obrad dodatkowej uchwały w sprawie 
wydania opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 
przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup – opowiedziało się  
w głosowaniu 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną 
większość głosów ustawowego składu Rady Gminy, wobec czego został przyjęty. 
Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego porządku obrad. Dodatkowy projekt 
uchwały został wprowadzony w pkt. 7.6. 
 
 
 
Ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
z 50 sesji Rady Gminy Bierawa z dnia 20 października 2010r. Następnie 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 opowiedziało się 14 radnych.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe protokół z 50 sesji Rady Gminy został przyjęty 
jednogłośnie przez 14 radnych. 
 
 
 
 
Ad. 4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym były podejmowane 
następujące działania związane z pracą Rady Gminy: 
- pełnienie dyŜurów przez Przewodniczącą bądź Wiceprzewodniczących Rady w kaŜdy  
  poniedziałek, 
- przygotowanie sesji Rady Gminy, 
- udział w posiedzeniu Komisji ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego, 
- udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 
 
Ponadto do Rady Gminy wpłynęło pismo Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie wydania 
opinii do przedstawionego projektu uchwały, która została wprowadzona do porządku obrad 
dzisiejszej sesji. 
 
 



 3 

Ad. 5.   Informacj ę o pracach Komisji złoŜyli: 
 
Radna W. Hrabowska - poinformowała, Ŝe Komisja ds. Porządku Publicznego, 
Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w okresie międzysesyjnym nie obradowała. 
 
Radny J. Maksymiak – poinformował, Ŝe Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Wychowania Fizycznego i Sportu w okresie międzysesyjnym nie obradowała. 
 
Radny A. Jaksiewicz – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna spotkała się na posiedzeniu  
w dniu 08 listopada br., na którym omawiano sprawę pisma mieszkańców budynku 
komunalnego w Bierawie przy ulicy Powstańców 7, dotyczącego opłat za media. 
 
Radny M. Matuszek – poinformował, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
obradowała na posiedzeniu w dniu 08 listopada br. Dyskutowano na temat dwóch projektów 
uchwał: 
1) w sprawie proponowanych zmian w budŜecie gminy na 2010r. 
2) w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego. 
 
 
 
 
Ad. 6.   
 
Wójt Gminy składaj ąc informację o podejmowanych działaniach w okresie między 
sesyjnym, poinformował, Ŝe działania te dotyczyły takich spraw jak: 
 

1) w dniu 21 października br. - brał udział w szkoleniu z zakresu Obrony Cywilnej, 
organizowanym przez Starostwo Powiatowe dla Gmin naszego Powiatu, 
 

2) w dniu 22 października br. - Gmina otrzymała informację z Gminy Kościerzyna  
o udzieleniu pomocy dla powodzian w postaci sprzętu AGD za kwotę 60 tys. zł. oraz 
informację o udzieleniu pomocy rzeczowej dla potrzebujących od Stowarzyszenia 
Dobrodzień w postaci mebli za kwotę 13 tys. zł, 

 

3) w dniu 27 października br. - brał udział w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego, 
podpisano deklarację w związku z negocjowanymi umowami z Energią Pro na 
konserwację oświetlenia ulicznego, 

 

4) w dniu 02 listopada br. - odbyło się spotkanie z Heildelberg Kruszywa na temat 
wnioskowanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, rozpoczęto spotkania 
przedwyborcze w sołectwach, a takŜe Gmina otrzymała część środków na wyposaŜenie 
szkół gminnych do wysokości wnioskowanej kwoty, 

 

5) w dniu 9 listopada br. odbyło się posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych 
powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych, poświęcone wyborowi 
przewodniczący i zastępców przewodniczących Komisji. 
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ad. 7. 1. 
 
Urbanista Barbara Zimoch omówiła najwaŜniejsze zapisy planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwach Bierawa i Lubieszów.  
Poinformowała równieŜ, Ŝe projekt planu został opracowany zgodnie z obowiązującą procedurą. 
Plan był opiniowany i uzgadniany przez szereg instytucji. Między innymi przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną, Wydział Ochrony Środowiska, Okręgowy Urząd Górniczy, Wojewodę 
Opolskiego, Zarząd Województwa. Projekt został przyjęty bez przeszkód. Plan zawiera obszerną 
dokumentację planistyczną, która wraz z uchwałą zostanie przekazana Wojewodzie Opolskiemu 
do weryfikacji.  
W trakcie wyłoŜenia planu wpłynęły dwie uwagi. Dotyczyły one: 

1) nieruchomości połoŜonej w miejscowości Bierawa, działka nr 1339/2 o pow. 1,41 ha  
(wł. Walter Walke), w stosunku do której właściciel nie zgodził się aby nieruchomość 
została przekształcona w zaproponowany sposób. Uwaga do projektu planu została 
uwzględniona.  
Z tekstu projektu planu został usunięty zapis dopuszczający na terenie realizację 
obiektów i urządzeń hydrotechnicznych.    

2) Nieruchomości w miejscowości Bierawa, działka nr 1339/3, 1339/13, 1339/14, 1339/6, 
1339/7, 1339/8, 1339/9, 1339/10, 1339/11 o łącznej powierzchni 16,77 ha (wł. Anna 
Majnusz). Uwaga do projektu planu została uwzględniona, poprzez fakt, Ŝe działki 
Wnioskodawczyni nie zostały objęte przedmiotowym  projektem planu. 

 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr LI/ 396/10 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego  
w sołectwach Bierawa i Lubieszów. 
Stwierdził takŜe, Ŝe przedstawiona uchwała wiąŜe się ze stworzeniem moŜliwości rozwojowych 
Gminy 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny J. Maksymiak – w planie został wydzielony teren, który ma stanowić ostoję dla 
zwierzyny. Z jednej strony jest Odra. Którędy ta zwierzyna będzie mogła się przemieszczać? 
Rosną  tam potęŜne dęby, czy są one przeznaczone do wycinki? 
 
B. Zimoch - tereny oznaczone symbolem 3P i 4 P, są to tereny nakładu, nie przeznaczone do 
eksploatacji. Są one przewidziane do ochrony. WzdłuŜ rzeki Odry będzie zapewniony dostęp do 
terenu oznaczonego symbolem 4R. Tereny te nie są uznane za pomnik przyrody, jest to teren 
zieleni niskiej.  Nikt nie będzie wycinał rosnących tam dębów.  
W planie wprowadzono zapis, Ŝe dopuszcza się uprawy polowe. Zapis został wprowadzony po 
to, aby  pogodzić róŜne interesy, czyli stworzyć ostoję dla zwierzyny  i jednocześnie stworzyć 
moŜliwość upraw dla właścicieli gruntów 
 
Radny P. Szewerda – kiedy został złoŜony wniosek o przekształcenie tego terenu? Dlaczego nie 
wprowadza się innych zmian w planach miejscowych? 
 
Wójt Gminy  – wniosek został złoŜony ok. 2 lata temu. Zmiana przeznaczenia terenów pod 
kopaliny została wydzielona i była prowadzona odrębną procedurą z uwagi na wydłuŜające się 
terminy związane z odrolnieniem, czy odlesieniem gruntów przez Ministra. Firma CEMEX 
ponosi koszty sporządzenia planu, dlatego podjęto decyzję o wydzieleniu tych zmian od 
pozostałych. O tym decydowała Rada Gminy. Pozostałe zmiany w obrębie sołectw są ujęte  
w drugiej procedurze, która jest w trakcie. 
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B. Zimoch – co do innych zmian, to procedura tych zmian jest w trakcie. Obecnie oczekuje się 
na zgodę Ministerstwa na odrolnienie i odlesienie gruntów. Ministerstwo ma 2 miesiące czasu, 
ale praktykę ma kilkumiesięczną. 
 
Radny P. Szewerda – wnioskodawca zmian w planie składał wniosek do Wójta Gminy, a nie do 
Ministra i nie otrzymał odpowiedzi. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr LI/ 396/10 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalnictwa 
odkrywkowego w sołectwach Bierawa i Lubieszów - pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr LI/ 396/10 została przez Radę 
Gminy przyj ęta. 
 
Wójt Gminy  - podziękował radnym za przyjęcie przedmiotowej uchwały, która stworzy Gminie 
dalsze moŜliwości rozwoju. 
 
Dyr. Odrzywolski  – skierował do radnych słowa podziękowania za wsparcie i podjęcie uchwały 
w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów kopalnictwa odkrywkowego. 
Podkreślił, Ŝe podjęta uchwała  pozwoli Firmie na pozostanie na terenie Gminy Bierawa.  
 
Radny M. Matuszek – zwrócił się do przedstawicieli CEMEX-u o podjęcie pewnych działań, 
aby oddziaływanie Kopalni nie było uciąŜliwe dla mieszkańców. Są skargi mieszkańców 
Lubieszowa na pracę Kopalni w godzinach przeznaczonych na odpoczynek.  
 
Dyr. Odrzywolski  – zaproponował zorganizowanie odrębnego spotkania w tej sprawie. 
 
 
 
Ad. 7. 2. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka – przedstawiła projekt uchwały nr LI/ 397/10  
w sprawie zmiany uchwały budŜetowej Gminy Bierawa na rok 2010. 
 
Radny M. Matuszek – poinformował, Ŝe Komisja ds. BudŜetu zapoznała się z proponowanymi 
zmianami w budŜecie gminy na 2010r. Środki finansowe planuje się między innymi przeznaczyć 
na: wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych, na wykupy działek 
pod drogę w Starym Koźlu, remonty dróg, remont budynku gminnego w Bierawie, remonty  
w szkołach, realizację projektu „eSzkoła”, zasiłki z pomocy społecznej. 
Komisja głosowała jednogłośnie za przyjęciem proponowanych zmian w budŜecie. 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, Ŝe pieniądze na wykonanie ekspertyzy wałów przeciwpowodziowych 
zostały przyznane na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji, który nie posiada środków 
na  zlecenie takiego opracowania we własnym zakresie.  Chcąc przyśpieszyć opracowanie 
ekspertyzy, postanowiono przeznaczyć środki na ten cel. Ekspertyza będzie stanowiła podstawę 
podjęcia starań o pozyskanie funduszy na projekt i realizację zadania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr LI/ 397/10 w sprawie 
zmiany uchwały budŜetowej Gminy Bierawa na rok 2010 – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr LI/ 397/10 została podjęta 
jednogłośnie przy udziale w głosowaniu 13 radnych. 
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Ad. 7. 3 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr LI/ 398/10 w sprawie obniŜenia średniej 
ceny skupu Ŝyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego, proponując obniŜenie kwoty 
maksymalnej 37,64 zł za 1 dt do kwoty 34,10 zł za 1 dt.  
 
Radny M. Matuszek – poinformował, Ŝe przedstawiony  projekt uchwały został omówiony na 
posiedzeniu Komisji BudŜetowej. Wstępnie została zaproponowana przez Wójta Gminy kwota 
37,00 zł za 1 dt. W wyniku dyskusji zaproponowano obniŜenie do poziomu roku 2010.   
Komisja głosowała jednogłośnie za obniŜeniem ceny do kwoty 34,10 zł. Wójt Gminy zgodził się 
ze stanowiskiem Komisji i wprowadził autopoprawkę do projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr LI/ 398/10 w sprawie 
obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego – pod głosowanie 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 radnych obecnych na sali obrad. 
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr LI/ 398/10 została podjęta 
jednogłośnie przez 14 radnych. 
 
 
 
Ad. 7. 4. 
 
Zastępca Wójta przedstawił radnym projekt uchwały nr LI/ 399/10 w sprawie przyjęcia do 
realizacji projektu systemowego  pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku 
szkolnym 2010/2011”. Poinformował, Ŝe program będzie realizowany przez Dwujęzyczne 
Gimnazjum w Solarni. Projekt rusza od miesiąca listopada br. Za całą sumę (35 tys. zł) 
Gimnazjum moŜe zakupić pomoce dydaktyczne. Projekt nie wymaga wkładu własnego. Obsługę 
finansową projektu będzie prowadzić Urząd Gminy.   
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr LI/399/10 pod głosowanie 
radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr LI/ 399/10 została przyjęta 
jednogłośnie przez 14 radnych. 
 
 
 
Ad. 7.5. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr LI/ 400/10 w sprawie rocznego programu współpracy 
Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego na rok 2011. 
Poinformował dodatkowo, Ŝe projekt Programu został poddany konsultacjom z 12 organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie Gminy  Przedstawił wynik konsultacji, który dołączono 
do podjętej w tej sprawie uchwały. 
 
Radny M. Matuszek – czy przedstawiony Program róŜni się od Programu uchwalonego na rok 
2010? 
 
Sekretarz Gminy -  wyjaśniła, Ŝe Program na rok 2011 zawiera kilka nowych elementów, które 
wynikają ze zmienionej ustawy o poŜytku publicznym i o wolontariacie.  Zgodnie z ustawą 
projekt Programu musiał zostać skonsultowany z organizacjami. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr LI/400/10 w sprawie 
rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011 - pod głosowanie 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych, ani 
wstrzymujących nie było.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr LI/400/10 została przyjęta 
jednogłośnie przez 14 radnych. 
 
  
 
Ad. 7.6. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr LI/ 401/10 w sprawie wydania opinii o projekcie 
uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację 
działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-
Reumatologicznych z siedzibą w Kup wraz z uzasadnieniem.  
 
Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr LI/ 401/10 w sprawie 
wydania opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 
przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup - pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 radnych, 8 radnych wstrzymało się od głosu, Ŝaden  
z radnych nie był przeciwny. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr LI/ 401/10 została przyjęta. 
 
 
 
Ad. 8.  Interpelacje radnych 
 
Nie zgłoszono. 
 
 
Ad. 9.  
 
Wójt Gminy   - w  związku z kończącą się kadencją Rady Gminy, Wójt Gminy skierował słowa 
podziękowania do Przewodniczącej Rady Gminy, Wiceprzewodniczących Rady, 
Przewodniczących Komisji i wszystkich radnych za współpracę w czasie kadencji w latach 2006 
– 2010. 
Słowa podziękowania skierował takŜe do Radnych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego  
Danuty Wróbel  i Marka Piątka za współpracę w realizacji wspólnych zadań i celów Gminy  
i Powiatu, szczególnie w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego i budowy chodników. 
 
D. Wróbel – Przewodnicząca Rady Powiatu równieŜ skierowała słowa podziękowania za 
współpracę w trakcie 4-letniej kadencji samorządu terytorialnego. 
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Ad. 10. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła  informację na temat podsumowania działalności 
Rady Gminy za okres mijającej kadencji. Informację dołączono do niniejszego protokołu. 
 
Następnie wspólnie z Wójtem Gminy wręczyła wszystkim radnym podziękowania za pracę  
w Radzie Gminy na rzecz gminy Bierawa i całej społeczności lokalnej. 
 
 
 
 
Ad. 11. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad 51 sesji Rady Gminy Bierawa, 
został zrealizowany. Po czym o godz. 17:20  zamknęła obrady ostatniej w kadencji 2006-2010, 
sesji Rady Gminy Bierawa. 
 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik          Renata Kubica 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. uchwała nr LI/ 396/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwach Bierawa i Lubieszów. 
 

2. uchwała nr LI/397/10 w sprawie zmiany uchwały budŜetowej Gminy Bierawa na rok 
2010. 

 

3. uchwała nr LI/ 398/10 w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta, jako podstawy 
obliczania podatku rolnego. 

 

4. uchwała nr LI/ 399/10 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego  pn. 
„Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów 
szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” 

 

5. uchwała nr LI/ 400/10 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bierawa  
z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego na rok 2011. 
 

6. uchwała nr LI/ 401/10 wydania opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa 
Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych  
z siedzibą w Kup. 

 

7. Informacja na temat podsumowania kadencji Rady Gminy w latach 2006-2010. 
 

8. Listy obecności radnych i sołtysów 
 

 

 
 


