
P R O T O K Ó Ł   nr  I /10 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
w dniu  01 grudnia 2010r. 

 
 
Otwarcia obrad I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 01 grudnia 2010r. o godz. 
15:30 dokonała, zgodnie z § 10 statutu Gminy Bierawa, Przewodnicząca Rady Gminy 
poprzedniej kadencji – Renata Kubica.  
Poinformowała, Ŝe w przypadku Gminy Bierawa, ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. 
Stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi pełne qworum, przy którym Rada 
Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Następnie przywitała biorących udział w posiedzeniu: radnych, sołtysów wsi (obecnych wg list 
obecności dołączonych do niniejszego protokołu), Wójta Gminy Ryszarda Gołębowskiego, 
Zastępcę Wójta Krzysztofa Ficonia, Skarbnika Gminę Sybillę Pawliczek – Kubicką, biorących 
udział w posiedzeniu pracowników Urzędu oraz Mec. Mirosława Semeniuka.  
W następnej kolejności powierzyła prowadzenie obrad radnemu najstarszemu wiekiem – 
Czesławowi Kudzia. 
    
Dalszy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

3. ZłoŜenie ślubowania przez radnych. 
 

4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy: 
1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, 
2) powołanie komisji skrutacyjnej,  
3) przedstawienie zasad  przeprowadzenia głosowania,  
4) prezentacja kandydatów, 
5) przeprowadzenie głosowania tajnego  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady, 
6) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

 

5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 
 

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy: 
1) zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Gminy, 
2) powołanie komisji skrutacyjnej, 
3) przedstawienie zasad przeprowadzenia głosowania, 
4) prezentacja kandydatów, 
5) przeprowadzenie głosowania tajnego, 
6) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

 

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o stanie mienia komunalnego.  
 

8. Dyskusja i wolne wnioski 
 

9. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy. 
 
 
Ad. 3 
 
Radny Cz. Kudzia – poinformował zebranych, Ŝe zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 08 marca 
1990r. o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni składają 
ślubowanie. 
 
Ślubowanie odbywa się w ten sposób, Ŝe po odczytaniu roty, wywołani kolejno radni powstają  
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie moŜe być złoŜone z dodaniem zdania: „Tak mi 
dopomóŜ Bóg”. 
 
Następnie zwrócił się do radnych o powstanie i odczytał rotę ślubowania: 
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”Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuj ę uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy  
i jej mieszkańców”. 
Wyczytani kolejno radni złoŜyli ślubowanie: 

1. Domagała Iwona  – ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 
2. Dziuda ElŜbieta  - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 
3. Kubica Renata  - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 
4. Kucharczyk Józef  - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 
5. Kudzia Czesław  - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 
6. Lamaczek Rajnold - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 
7. Morcinek Joachim - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 
8. Musioł Piotr  - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 
9. Olejnik Urszula  - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 
10. Poplucz Bernadeta - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 
11. Skupin Ryszard  - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 
12. Sroka Piotr  - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 
13. Suchańska Karolina - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 
14. Szewerda Piotr  - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 
15. Wiesiołek Sonia  - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 

 
Radny Czesław Kudzia – stwierdził, Ŝe radni, którzy złoŜyli ślubowanie, objęli mandat radnego 
Rady Gminy Bierawa. 
 
 
Ad. 4. 1. 
 
Radny Cz. Kudzia – zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję 
Przewodniczącego Rady Gminy. Poinformował jednocześnie, Ŝe zgłoszony kandydat musi 
wyrazić zgodę na kandydowanie. 
Jednocześnie zgłosił na funkcję Przewodniczącego Rady - kandydaturę radnej Renaty Kubica.  
W uzasadnieniu przedstawionej kandydatury stwierdził, Ŝe radna Renata Kubica była 
Przewodniczącą Rady w poprzedniej kadencji, swoje obowiązki wykonywała bardzo dobrze. 
Dlatego nie powinno się zmieniać czegoś co było dobre.  
 
Radna Renata Kubica – wyraziła zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady. 
 
Radny R. Lamaczek – zgłosił na funkcję Przewodniczącego Rady – kandydaturę Pani ElŜbiety 
Dziuda. W uzasadnieniu przedstawionej kandydatury stwierdził, Ŝe radna ElŜbieta Dziuda jest 
osobą kompetentną, mieszkanką największej wioski naszej Gminy. 
 
Radna ElŜbieta Dziuda - wyraziła zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady. 
 
Innych kandydatów nie zgłoszono. Radny Czesław Kudzia zaproponował zamknięcie listy 
kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Bierawa i przeprowadził głosowanie w tej 
sprawie. Za zamknięciem listy kandydatów opowiedzieli się w głosowaniu wszyscy radni  
– 15 głosami „za”. 
 
 
 
Ad. 4. 2. 
 
Radny Cz. Kudzia – zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.  
Przypomniał, Ŝe osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. 
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Radny J. Kucharczyk – zgłosił do Komisji Skrutacyjnej następujących radnych: 
- radną Bernadetę Poplucz  – wyraziła zgodę 
- radną Urszulę Olejnik  – nie wyraziła zgody 
- radnego Piotra Szwerda  – wyraził zgodę  
 
Radna ElŜbieta Dziuda – zgłosiła do Komisji Skrutacyjnej radną Karolinę Suchańską, która 
wyraziła zgodę. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. Prowadzący obrady poddał zgłoszone kandydatury do Komisji 
Skrutacyjnej - pod głosowanie radnych. Przypomniał, Ŝe radni głosują poprzez podniesienie ręki. 
Za powołaniem do Komisji Skrutacyjnej wymienionych trzech radnych, którzy wyrazili na to 
zgodę, opowiedziało się  w głosowaniu 12 radnych, a 3 radnych wstrzymało się od głosu. 
Radny Czesław Kudzia stwierdził, Ŝe Komisja Skrutacyjna została powołana w następującym 
składzie: 

1. radna Bernadeta Poplucz 
2. radny Piotr Szewerda 
3. radna Karolina Suchańska. 

 
Komisja skrutacyjna wybrała na Przewodniczącego Komisji – radnego Piotra Szewerdę. 
 
 
Ad. 4. 3. 
 
Radny Czesław Kudzia – poinformował radnych, Ŝe Rada Gminy wybiera ze swego grona 
Przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.  
Radni będą głosować za pomocą kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią Rady,  
z podanymi kandydatami. 
Poinformował ponadto, Ŝe radny kandydujący na funkcję Przewodniczącego Rady - nie moŜe 
brać udziału w głosowaniu, gdyŜ głosowanie w tej sprawie dotyczy interesu prawnego 
kandydata na tą funkcję, o charakterze majątkowym. 
 
Radna Renata Kubica i radna  ElŜbieta Dziuda – wyłączyły się z głosowania w sprawie 
wyboru Przewodniczącej Rady Gminy. 
 
Ustalono następujące zasady głosowania:  

1. karta do głosowania na wybór Przewodniczącego Rady zawierać będzie nazwiska obu 
kandydatów.  

2. radnemu przysługuje tylko jeden głos na wskazanego przez siebie kandydata.  
3. oddanie głosu na jednego spośród wymienionych dwóch kandydatów będzie 

równocześnie głosem przeciwko drugiemu kandydatowi. 
4. oddanie głosu na obu kandydatów lub nie oddanie głosu na Ŝadnego kandydata oznaczać 

będzie głos niewaŜny. 
 
 
Ad. 4. 4. 
 
Radny Czesław Kudzia – udzielił głosu kandydatom na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Jako pierwsza głos zabrała radna ElŜbieta Dziuda, która w swojej  wypowiedzi stwierdziła, cyt. 
„nazywam się ElŜbieta Dziuda, mam 44 lata, dwoje dzieci. Jestem mieszkanką Dziergowic, 
gdzie się urodziłam. Jestem obecnie  dyrektorem Społecznej Szkoły Podstawowej w Mechnicy, 
gdzie zdobyłam i nadal zdobywam doświadczenie zarówno w prowadzeniu szkoły, 
instytucji, gdzie równieŜ  nadal zdobywam doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim. 
Myślę, Ŝe efekty po kilku latach zarządzania tą placówką są dość wyraźne.  
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I przede wszystkim, to z czego jestem dumna, to, to, Ŝe udało mi się stworzyć zespół ludzi  
z którym współpracujemy razem. Razem, szczególnie wszystkie zadania dla dobra dziecka. 
PoniewaŜ dobro dziecka jest dla nas najwyŜszym dobrem i wspólnym celem. I Ŝyczyłabym całej 
Radzie, jak równieŜ sobie i przyszłemu Wójtowi, bo przed nami wybory, aby równieŜ ta Rada 
pracowała wspólnie, ponad wszelkimi podziałami dla dobra mieszkańców, poniewaŜ do tego 
celu zostaliśmy wybrani, aby reprezentować kaŜdego mieszkańca, bez względu na to czy 
mieszka w małej wsi, czy w duŜej. Myślę, Ŝe wspólnymi siłami uda nam się pokonać niejedno 
zadanie. Faktem jest, Ŝe mam nie wielkie doświadczenie w pracy samorządowej. Przez ostatnie 
lata obserwowałam obrady, co prawda w innej gminie, gdzie równieŜ zyskałam doświadczenie. 
I myślę, Ŝe nowy skład Rady, która zawiera 7-dmiu nowych radnych, 8-miu z poprzedniej 
kadencji równieŜ będzie miała moŜliwość być wykorzystana w obecnych obradach, obecnej 
pracy. Dzisiaj zaczynamy praktycznie 4 lata cięŜkiej pracy, za które zostaniemy ocenieni po  
4-ech latach. Mam nadzieję, Ŝe przede wszystkim wspólna praca, a nie politykowanie będzie 
naszym wspólnym celem. Wspólnym celem dobro kaŜdego mieszkańca dla dobra Gminy.  
I myślę, Ŝe wspólnymi siłami uda nam się do tego doprowadzić”. 
 
Pytań do kandydatki nie zgłoszono.  
 
Jako druga głos zabrała radna Renata Kubica. W swojej wypowiedzi stwierdziła, cyt. 
„nazywam się Renata Kubica, mam 55 lat. Od 37 lat jestem zatrudniona w Instytucie CięŜkiej 
Syntezy Organicznej w Blachowni, gdzie pracuję na stanowisku starszego specjalisty 
technologa. W Radzie obecnie jestem trzecią kadencję. W latach 1998-2002 pełniłam obowiązki 
Przewodniczącego Komisji BudŜetowej, równieŜ Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  
W latach 2006 – 2010 pełniłam funkcję Przewodniczącej Rady Gminy. Radni poprzedniej 
kadencji, jak równieŜ inni mieszkańcy przekonali się o tym, Ŝe potrafię wprowadzić mobilizację 
w całej Radzie. UwaŜam, Ŝe poprzednia Rada pracowała bardzo dobrze, właśnie na rzecz 
mieszkańców.  Moje motto, tak jak było w rocie, którą Ŝeśmy ślubowali, to obowiązki radnego 
spełniać godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. 
Czyli to co robiłam przez ostatnie 4 lata. I myślę, Ŝe w tej kadencji będzie tak samo”. 
 
Pytań do kandydatki nie zgłoszono.  
 
 
Ad. 4.5. 
 
Po zamknięciu dyskusji, prowadzący obrady radny Czesław Kudzia zarządził przerwę. Wobec 
czego radna ElŜbieta Dziuda zgłosiła protest, stwierdzając, Ŝe przerwa nie jest przewidziana  
w porządku obrad, a ponadto moŜe być wykorzystana do manipulowania radnymi przed 
przystąpieniem do głosowania. W związku z czym przerwy nie było. 
Radny Czesław Kudzia zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej  o przeprowadzenie tajnego 
głosowania. 
 
Komisja wyczytywała nazwiska radnych, którzy kolejno oddawali głosy na przygotowanych 
kartach do głosowania. Po zakończeniu głosowania, Komisja dokonała otwarcia urny wyborczej 
i przeliczenia głosów. 
Komisja ustaliła, Ŝe liczba radnych obecnych na sesji wynosiła 15. Liczba uprawnionych do 
głosowania i głosujących, po wyłączeniu się z głosowania dwóch kandydatów na funkcję 
Przewodniczącego, wynosiła: 13. Bezwzględna większość głosów – wyniosła 7. 
Za wyborem Renaty Kubica – głosowało  6 radnych, 7 radnych było przeciwnych, 
Za wyborem ElŜbiety Dziuda – głosowało 7 radnych, 6 było przeciwnych. 
Z przeprowadzonego głosowania sporządzono odrębny protokół. 
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Ad. 4.6 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania,  
w którym stwierdzono, Ŝe bezwzględną liczbę głosów za wyborem, tj. 7, otrzymała radna 
ElŜbieta Dziuda, w związku z czym została wybrana na Przewodniczącą Rady Gminy Bierawa. 
Uchwała nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy stanowi odrębny 
dokument, który dołączono do niniejszego protokołu. 
 
 
 
Ad. 5. 
 
Radny Czesław Kudzia pogratulował radnej ElŜbiecie Dziuda wyboru na Przewodniczącą Rady 
Gminy i przekazał Jej prowadzenie obrad. 
 
Radna ElŜbieta Dziuda – podziękowała za zgłoszenie Jej kandydatury na Przewodniczącego 
Rady, za oddane głosy i za obdarzenie zaufaniem. Cyt. „Jest to teŜ dla mnie zaskoczeniem, 
poniewaŜ wszystko rozgrywało się dość  szybko. Przede wszystkim dziękując za zaufanie, 
pragnę powtórzyć to, Ŝe na pewno dołoŜę wszelkich starań aby współpraca wszystkich radnych 
była na wysokim poziomie, Ŝeby nam się dobrze pracowało. Aby rzeczywiście mogłam spełniać  
obowiązki rzetelnie, uczciwie na rzecz wszystkich mieszkańców Gminy Bierawa. 
 
 
Ad. 6. 1.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 
Następnie zgłosiła na tą funkcję kandydaturę radnego Józefa Kucharczyka, który wyraził zgodę. 
Motywując podaną kandydaturę stwierdziła, cyt. „Pan Józef Kucharczyk jest osobą 
doświadczoną. Będę mogła liczyć na jego wsparcie i pomoc w dalszym prowadzeniu Rady 
Gminy”.  
Rady Józef Kucharczyk – wyraził zgodę. 
 
Następnie Radny Józef Kucharczyk – zgłosił na funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
kandydaturę  radnego Piotra Sroka, który wyraził zgodę. 
 
Radna Renata Kubica – zgłosiła na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy kandydaturę 
radnego Czesława Kudzia, który wyraził zgodę. 
 
Radna Sonia Wiesiołek – zaproponowała na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady kandydaturę 
Renaty Kubica, która nie wyraziła zgody. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła listę kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady 
Gminy. Następnie przeprowadziła głosowanie w tej sprawie.  
Za zamknięciem listy kandydatów – w przeprowadzonym głosowaniu opowiedzieli się wszyscy 
radnie jednogłośnie, 15 głosami „za”. 
 
 
Ad. 6. 2. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zawnioskowała o powołanie Komisji Skrutacyjnej w tym samym 
składzie, co przy wyborze Przewodniczącego Rady. Poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie 
radnych. 
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Radni jednogłośnie – 15 głosami „za”, poparli zgłoszony wniosek. W związku z czym do 
Komisji Skrutacyjnej powołano następujących radnych: Piotr Szewerda, Bernadeta Poplucz   
i Karolina Suchańska. 
 
Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyznaczono radnego Piotra Szewerda. 
 
 
Ad. 6. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w głosowaniu tajnym radni będą głosować za 
pomocą kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią Rady. Przypomniała, Ŝe kandydaci na 
funkcję Wiceprzewodniczącego nie mogą brać udziału w głosowaniu, gdyŜ głosowanie w tej 
sprawie dotyczy ich interesu prawnego o charakterze majątkowym.  
KaŜdy z kandydatów musi uzyskać bezwzględną większość głosów, przy udziale w głosowaniu 
co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 
Dla kaŜdego kandydata sporządzono odrębną kartę do głosowania, z moŜliwością oddania głosu 
„za” lub „przeciw” kandydatowi.  
Ustalono następujące zasady głosowania: 

1. oddanie głosu na „tak” – oznaczać będzie głosowanie za kandydatem, 
2. oddanie głosu na „nie” – oznacza oddanie głosu przeciw kandydatowi, 
3. nie zakreślenie Ŝadnej odpowiedzi lub zakreślenie dwóch, oznaczać będzie niewaŜność 

głosu. 
 
 
Ad. 6. 4.  Prezentacja kandydatów. 
 
Jako pierwszy głos zabrał radny Józef  Kucharczyk – w swojej wypowiedzi stwierdził, cyt. 
„Jestem radnym czwartą kadencję, mam bagaŜ doświadczenia. Sądzę, Ŝe będę pomocny tutaj 
Pani Przewodniczącej. Chciałbym uczestniczyć, aby wypromować naszą Gminę.  
Ja pochodzę z obozu, moŜe nie lubianego przez niektórych radnych, z obozu Pana Chromika. 
Ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, Ŝe Ŝeśmy wybrani zostali jako delegaci poszczególnych 
sołectw, aby wspólnie, razem z włodarzem Gminy współpracować dla dobra naszej całej 
społeczności. Chciałbym aby ta Gmina jednak była tą Gminą rzeczywiście jak najlepszą, Ŝeby 
była zintegrowaną, była gospodarną. Sądzę, Ŝe nowo wybrany włodarz będzie z nami jak 
najbardziej współpracował”. 
 
W następnej kolejności głos zabrał radny Czesław Kudzia, który w swojej wypowiedzi 
stwierdził, iŜ „cyt. „Mam 63 lata, jestem Ŝonaty. III kadencję pełnię funkcję radnego Gminy 
Bierawa”. 
 
Jako ostatni głos zabrał radny Piotr Sroka, który stwierdził, cyt. „ Mam 52 lata. Jestem 
mieszkańcem Solarni. Moje doświadczenie zawodowe przede wszystkim jest związane ze 
szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Kierowałem placówkami 
organizacyjnymi jako pierwszy Dyrektor. Stosowne przygotowanie kierowania gimnazjami, 
grupami, wymagane to było w związku z funkcją którą pełniłem. Myślę, Ŝe moja wiedza, moje 
umiejętności, podejrzewam, Ŝe przydadzą się w pracy nie tylko dla zarządu, ale dla całej Rady. 
Liczę, Ŝe teŜ moją wiedzę będą mógł spoŜytkować w innych obszarach, w pracach Komisji, a 
zwłaszcza Komisji Oświatowej”. 
 
Przewodnicząca Rady zakończyła prezentację kandydatów i otworzyła dyskusję.  
Zapytań do kandydatów nie zgłoszono. 
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Ad. 6. 5. 
 
Po przygotowaniu kart do głosowania, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia 
głosowania, odrębnie na trzech  kandydatów. Wyczytywani z listy z imienia i nazwiska radni 
podchodzili do kabiny w celu oddania głosu. KaŜdy z radnych, z wyłączeniem kandydata 
w danym głosowaniu, otrzymał 3 karty do głosowania.  
Uprawnionych do głosowania i głosujących w kaŜdym głosowaniu było 14 radnych. 
Bezwzględna większość głosów wynosiła: 8.  
 
Komisja Skrutacyjna, po przeprowadzeniu głosowania i obliczeniu głosów, ustaliła: 
 
1.  następujące wyniki głosowania – dla kandydata Józefa Kucharczyka: 
- liczba głosujących -  14 radnych 
- liczba głosów waŜnych – 12  
- liczba głosów niewaŜnych – 2  
- za wyborem głosowało - 7 radnych 
- przeciw wyborowi - 5 radnych. 
 
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, Ŝe kandydat nie uzyskał wymaganej bezwzględnej 
większości głosów, wobec czego nie został wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego 
Rady. 
 
2. następujące wyniki głosowania dla kandydata Czesława Kudzia: 
- liczba głosujących -  14 radnych 
- liczba głosów waŜnych – 13  
- liczba głosów niewaŜnych – 1  
- za wyborem głosowało - 6 radnych 
- przeciw wyborowi - 7 radnych. 
 
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, Ŝe kandydat nie uzyskał wymaganej bezwzględnej 
większości głosów, wobec czego nie został wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego 
Rady. 
 
3. następujące wyniki głosowania dla kandydata Piotra Sroka: 
- liczba głosujących -  14 radnych 
- liczba głosów waŜnych – 12 
- liczba głosów niewaŜnych – 2  
- za wyborem głosowało - 8 radnych 
- przeciw wyborowi - 4 radnych. 
 
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, Ŝe kandydat uzyskał wymaganą bezwzględną większość 
głosów, wobec czego został wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
 
W związku z nie wyłonieniem dwóch radnych na Wiceprzewodniczących Rady Gminy, 
Rada Gminy postanowiła przeprowadzić ponowne głosowanie w tej sprawie. Ponowne 
głosowanie zostało przeprowadzone spośród dwóch kandydatów, tj. radnego Józefa 
Kucharczyka i radnego Czesława Kudzia. 
 

Po przeprowadzeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna ustaliła: 
 

1. następujące wyniki głosowania dla kandydata Józefa Kucharczyka: 
- liczba głosujących -  14 radnych 
- liczba głosów waŜnych – 11 
- liczba głosów niewaŜnych – 3  
- za wyborem głosowało - 7 radnych 
- przeciw wyborowi - 4 radnych. 
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Komisja Skrutacyjna stwierdziła, Ŝe w ponownym głosowaniu kandydat nie uzyskał 
wymaganej bezwzględnej większości głosów, wobec czego nie został wybrany na funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady. 
 
2. następujące wyniki głosowania dla kandydata Czesława Kudzia: 
- liczba głosujących -  14 radnych 
- liczba głosów waŜnych – 12 
- liczba głosów niewaŜnych – 2 
- za wyborem głosowało - 6 radnych 
- przeciw wyborowi - 6 radnych. 
 
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, Ŝe w ponownym głosowaniu kandydat nie uzyskał 
wymaganej bezwzględnej większości głosów, wobec czego nie został wybrany na funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Po ogłoszeniu wyników drugiego głosowania, radny Czesław Kudzia – złoŜył rezygnację  
z kandydowania na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
 
Rada Gminy postanowiła przeprowadzić trzecie głosowanie spośród jednego kandydata. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustaliła następujące wyniki głosowania: 
- liczba głosujących -  14 radnych 
- liczba głosów waŜnych – 14 
- liczba głosów niewaŜnych – 0 
- za wyborem głosowało - 10 radnych 
- przeciw wyborowi - 4 radnych. 
 
Komisja stwierdziła, Ŝe kandydat Józef Kucharczyk uzyskał wymaganą bezwzględną 
większość głosów, wobec czego został wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy. 
 
 
Ad. 6. 6. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iŜ zgodnie z protokołami Komisji Skrutacyjnej na 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy zostali wybrani: radny Józef Kucharczyk i radny Piotr 
Sroka. 
Pogratulowała radnym wyboru na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 
Uchwała nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy - stanowi odrębny 
dokument, który dołączono do niniejszego protokołu. 
 
Radny J. Morcinek – skierował słowa podziękowania do radnego Czesława Kudzi za to, Ŝe 
zgodził się zrezygnować z kandydowania na funkcję Wiceprzewodniczącego.  Jednocześnie 
zwrócił się do radnych z prośbą o to, Ŝeby nie uŜywać słów, „bo robimy to dla dobra wszystkich, 
dla całej Rady”. GdyŜ znów zaczyna się robić w Radzie podział,  pół na pół, kto kogo 
przeciągnie na swoją stronę. MoŜe na tej sesji to nie miało miejsca, ale kaŜdy wie jak to się 
odbywa. Z praktyki wiadomym jest, Ŝe ten podział będzie jeszcze widoczny na następnej sesji, a 
później przez całe 4 lata to juŜ nie będzie istotne. W poprzedniej kadencji równieŜ na początku 
przez pierwsze dwie sesje radni byli podzieleni, byli skłóceni, choć tak naprawdę nie było 
takiego głosowania, Ŝeby jedna opcja walczyła z drugą. Było widać, Ŝe były jakieś naciski  
z zewnątrz. Dlatego jest prośba o to, aby wyciągnąć jakieś wnioski juŜ na starcie. śeby pomyśleć 
na przyszłość o tym, czy to ma sens brnąć w coś, co nie wiadomo dlaczego, ale tak się dzieje. 
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Ad. 7. 
 
Wójt Gminy – pogratulował wyboru Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy  
Następnie przedstawił informację o stanie mienia komunalnego, którą dołączono do niniejszego 
protokołu. 
Podkreślił, Ŝe Gmina Bierawa liczy 7,5 tys. mieszkańców i ma budŜet w kwocie 27 mln zł. 
Natomiast Miasto Kędzierzyn – Koźle liczy 65 tys. mieszkańców i ma budŜet tylko 6-krotnie 
wyŜszy od Gminy Bierawa. MoŜna zatem przeliczyć jaki jest dochód Gminy Bierawa  
w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 
MoŜna porównać budŜet Gminy Bierawa z budŜetami pozostałych Gmin wiejskich Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Jeśli jest Gmina wiejska, która ma większy budŜet niŜ Gmina 
Bierawa, to naleŜy ją wskazać.  
  
 
Ad. 8.    Dyskusja i wolne wnioski  
 
Radny J. Kucharczyk – podziękował za głosy, które zostały oddane na Jego kandydaturę na 
Wiceprzewodniczącego Rady. Zwrócił się równieŜ do radnego Morcinka, cyt. „Pan dobrze zna 
scenariusz, jaki był pisany przez reŜyserów, co miało być, jakie obsady personalne miały być 
zrobione. Pan dobrze wie, dokładnie. Wygrała demokracja, wygrali młodzi, powiew młodości 
wygrał. Inaczej podchodzą do tej sprawy. Tu miało być inaczej. Odsunięci mieli być Ci od 
Chromika. Niestety stało się inaczej. Ja myślę, Ŝe wspólnie z tymi nowymi radnymi, nie będzie 
Ŝadnych podziałów, będziemy wspólnie dla dobra Gminy pracować. Ale to, Ja tylko w woli 
ścisłości wspomnę to, jak Ŝeśmy prosili w poprzedniej kadencji o dwie Komisje, a było nas 
siedmiu tylko. Nie, w Ŝadnym wypadku. I tak się stało. I to jest właśnie .. Kij ma dwa końce. 
Trudno, z przykrością. Ale niestety demokracja. I sądzę, Ŝe będzie ta współpraca się układała”. 
 
Radna R. Kubica – cyt. „bardzo się cieszę, Ŝe radni z poprzedniej kadencji wreszcie będą 
pracować w Radzie. Bo w poprzedniej kadencji nie pracowali w Ŝadnej Komisji i nie wyrazili 
chęci pracy w Ŝadnej Komisji. 
 
Skarbnik Gminy  – poinformowała radnych o obowiązku uchwalenia budŜetu gminy na rok 
2011 przez nowo wybraną Radę. JuŜ na następnej Sesji, radni otrzymają kopię budŜetu, który 
został złoŜony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie ustawowym do 15 listopada. 
Oprócz budŜetu Rada Gminy będzie musiała uchwalić wieloletnią prognozę finansową dla 
Gminy Bierawa na lata 2011-2014. Wszystkie materiały związane budŜetem zostaną 
przedstawione na posiedzeniu Komisji. Obecnie Gmina posiada zadłuŜenie w wys. 886.100 zł  
z tyt. zaciągniętej poŜyczki, którą Gmina zacznie spłacać od stycznia 2011 roku przez 3 lata.  
Ponadto w przyszłym roku planuje się zaciągnięcie kolejnej poŜyczki na realizację zadania 
związanego z termomodernizacją Domu Kultury w Bierawie.  
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe w związku z opadami śniegu, od godziny 24 zostanie 
rozpoczęte odśnieŜanie. Wszelkie problemy związane z odśnieŜaniem naleŜy sygnalizować 
telefonicznie. 
 
 Przewodnicząca Rady  poinformowała, Ŝe kolejna sesja Rady Gminy zostanie zwołana na 
dzień 8 grudnia o godz. 15.30.  
 
Wójt Gminy – przedstawił informację na temat moŜliwości wnioskowania o środki do 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na małe granty do 10tys. zł.  
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Ad. 9 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – kończąc obrady I sesji, skierowała słowa podziękowania do Pani 
Renaty Kubica za przewodniczenie w poprzedniej kadencji Radzie Gminy. Dodała, cyt. „Liczę 
na to gorąco i mocno wierzę, Ŝe Pani Renata Kubica chętnie będzie się dzieliła  ze mną swoim 
doświadczeniem. PoniewaŜ nie ukrywam, Ŝe jeszcze w tym zakresie nie mam doświadczenia. 
Ale kaŜdy kiedyś musi zacząć i musi się pewnych rzeczy nauczyć. Sporo deklaracji tutaj 
usłyszeliśmy. Liczę na to, Ŝe te deklaracje płynęły z serca i będą dochowane. Nie ukrywam, Ŝe 
Ja równieŜ będę  starała się tak pracować, aby nikt nie czuł się odsunięty. Nikt nie czuł się 
faworyzowany. Myślę, Ŝe wspólnymi siłami dojdziemy do tego. Samemu nie moŜna niczego 
zdziałać. Jedynie w zespole siła. I naprawdę gorąco liczę na to, Ŝe ta Rada pokaŜe to co 
deklarowała. Liczę na Państwa i mam nadzieję, Ŝe nie będziecie czekali na kaŜde moje 
potknięcie, które na pewno mi się zdarzy. Liczę na to, Ŝe mnie wspomoŜecie, będziecie mnie 
wspierali, a nie zniechęcali i Ŝe kaŜdy pogodził się z dzisiejszymi wyborami. Bo niestety  
z kaŜdym wyborem trzeba się liczyć. 
 
Stwierdziła,  Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym zamknęła obrady I inauguracyjnej 
Sesji Rady Gminy w dniu 01 grudnia 2010r. o godz. 18:45. 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik     mgr ElŜbieta Dziuda 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. uchwała nr I/ 1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
2. uchwała nr I/ 2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy 
3. Informacja Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego 
4. listy obecności radnych i sołtysów  


