
P R O T O K Ó Ł   nr  II /10 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
w dniu  08 grudnia 2010 r. 

 
 
Otwarcia obrad II sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 08 grudnia 2010 r. dokonała o godz. 15:30 
Przewodnicząca Rady Gminy ElŜbieta Dziuda. Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe w sesji 
uczestniczy 15 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowi qworum, przy którym Rada 
Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały.  
Następnie przywitała zebranych, a to:  Wójta Gminy Ryszarda Gołębowskiego, Zastępcę Wójta 
Gminy Krzysztofa Ficonia, sołtysów wsi Gminy Bierawa, Radcę Prawnego Mirosława Semeniuka, 
Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek – Kubicką, Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, Dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury Mirosława Wierzbę, specjalistę ds. rolnictwa Michała Klimek, a takŜe 
redaktora Nowej Gazety Lokalnej Jarosława Jurkowskiego. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad drugiej sesji Rady Gminy został 
ustalony następująco: 

2 Przedstawienie porządku obrad oraz złoŜenie i rozpatrzenie ewentualnych wniosków  
o zmianę porządku obrad. 

 

3 Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 01 grudnia 2010r. 
 

4 Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru przewodniczącego, 
2) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy. 

 
 

5. Interpelacje i wnioski radnych 
 

6. Dyskusja i wolne wnioski 
 

7. Zakończenie obrad 
 

Zwróciła się do radnych z zapytaniem czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie 
przedstawionego porządku obrad? 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad, tj. o wprowadzenie do 
porządku obrad w pkt. 3a - dodatkowego punktu – „ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranego 
Wójta Gminy Bierawa”.  
Uzasadniając zgłoszony wniosek stwierdziła: w celu złoŜenia ślubowania przez nowo wybranego 
Wójta, Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni 
od dnia ogłoszenia wyników wyborów Wójta. PoniewaŜ obwieszczenie Państwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 06 grudnia 2010r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r. oraz w dniu  
05 grudnia 2010r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 07 grudnia 2010r. (Nr 235, poz. 
1521) sesja winna się odbyć w ciągu 7 dni, czyli do dnia 14 grudnia 2010r. Aby nie zwoływać 
kolejnej sesji Rady Gminy, proponuje się poszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji.  
 
Poinformowała jednocześnie, Ŝe zmiany w porządku obrad zostaną wprowadzone, jeŜeli za zmianą 
opowie się w głosowaniu bezwzględna większość ustawowego składu Rady, tj. co najmniej  
8 radnych. W kolejności poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie radnych. 

Za zmianą porządku obrad polegającą na dodaniu do porządku obrad dodatkowego punktu  
„ ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy” – opowiedziało się w głosowaniu 15 
radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
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Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną większość 
głosów, wobec czego został przyjęty. Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego 
porządku obrad. Dodatkowy punkt został wprowadzony w pkt. 3a. 

 

Ad. 3. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
z pierwszej sesji Rady Gminy kadencji 2010-2014 z dnia 01 grudnia 2010r. Poinformowała, Ŝe 
zgodnie z § 29 statutu Gminy protokół podlega przyjęciu przez radnych na sesji kolejnej, a 
następnie przeprowadziła głosowanie w tejŜe sprawie. 

Za przyjęciem protokołu  opowiedziało się w głosowaniu - 15 radnych. Przewodnicząca stwierdziła, 
Ŝe protokół nr I/10 z dnia 01 grudnia 2010r. - został przez radnych przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 3a. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe zgodnie z zaświadczeniem Gminnej Komisji 
Wyborczej w Bierawie z dnia 05 grudnia 2010r. o treści: „Stosownie do art. 32 ustawy z dnia  
30 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta, Gminna Komisja  
Wyborcza w Bierawie stwierdza, Ŝe w wyborach, które odbyły się w dniu 5 grudnia 2010r. - 
Pan Gołębowski Ryszard Adam wybrany został Wójtem Gminy Bierawa”. 

Zwróciła się do Wójta o powstanie i złoŜenie ślubowania. 

 

Ryszard Adam Gołębowski złoŜył wobec Rady Gminy Bierawa ślubowanie o treści:  

„Obejmując urząd Wójta Gminy Bierawa, uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam wierności prawu, a 
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 
gminy Bierawa.  Tak mi dopomóŜ Bóg”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – w imieniu Rady Gminy Bierawa, sołtysów wsi, wszystkich osób 
obecnych na dzisiejszym posiedzeniu, złoŜyła Wójtowi Gminy najserdeczniejsze gratulacje, Ŝycząc 
jednocześnie duŜo sił, wytrwałości i zrozumienia dla radnych, a takŜe tego Ŝeby spełniły się 
wszystkie cele jakie sobie wyznaczył. Dodając, cyt. „Będziemy na pewno na kaŜdym kroku 
wspierali Pana działania”. 
 
Wójt Gminy  -  Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Cyt. „Moją pierwszą decyzją w nowej 
kadencji będzie potwierdzenie dalszej współpracy z Panem Krzysztofem Ficoniem, jako Zastępcą 
Wójta Gminy Bierawa. Sądzę, Ŝe na tą decyzję Państwo równieŜ oczekiwali. Dlatego potwierdzam 
w dniu dzisiejszym, Ŝe Pan Krzysztof Ficoń  zostanie powołany na Zastępcę Wójta Gminy na 
kolejne 4 lata. Kolejne wyzwania przed nami. Sytuacja gospodarcza na pewno nie napawa 
optymizmem.  W dniu dzisiejszym została podana informacja, Ŝe ograniczenia budŜetu Państwa 
wyniosą 6 mld euro, czyli ok. 24 mld zł.  Ta sytuacja dotknie z pewnością równieŜ samorządy 
szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Bądźmy jednak dobrej myśli i wierzmy w to, 
Ŝe załoŜenia projektu budŜetu Gminy Bierawa na rok 2011 zostaną zrealizowane. Sądzę równieŜ, Ŝe 
Rada Gminy stanie na wysokości zadania i współpraca pomiędzy Radą, a Wójtem Gminy będzie 
współpracą konstruktywną. Ta współpraca na pewno jest najwaŜniejsza. NaleŜy pamiętać o dobru 
Gminy, bo jesteśmy wszyscy reprezentantami Gminy, kaŜdy radny wybrany głosami swojego 
sołectwa  i Wójt Gminy wybrany głosami mieszkańców Gminy Bierawa. Dziękuję za przekazany 
bukiet kwiatów.  śyczę jak najmniej emocji, a jak najwięcej konstruktywnej pracy. Bo jeŜeli 
wejdziemy w jakieś sfary i problemy, które nie będą mogły być rozstrzygnięte, to będzie to 
niedobre równieŜ dla naszej Gminy.  
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Sądzę, Ŝe wszystko co jest przed nami, będziemy mogli przezwycięŜać tylko wspólnym działaniem. 
Ale równieŜ zrozumieniem przez Państwa radnych tego, Ŝe niektóre rzeczy  są poza moŜliwościami 
Gminy. Musimy sobie tu i teraz pewne sprawy powiedzieć. MoŜna współpracować z samorządem 
województwa, moŜna współpracować z Zarządem Powiatu, ale na wszystko Ŝeby ta współpraca 
mogła być, trzeba wyłoŜyć równieŜ środki własne. 
W roku bieŜącym zostało podpisane porozumienie pomiędzy Marszałkiem Województwa, a Gminą 
Bierawa na realizację chodnika przy ulicy Ottona Steiera w Bierawie. Kwota partycypacji wynosi 
40% wartości zadania, czyli 400 tys. zł. Za jaką kwotę zadanie zostanie wykonane, to się dopiero 
okaŜe po przetargu, w zaleŜności od tego jaka będzie sytuacja na rynku inwestycyjnym. Kolejną 
sprawą planowaną do realizacji to termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Bierawie.  
W 2011 roku czeka nas rocznica 20-lecia istnienia Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bierawie. Chcieliśmy to zadanie realizować w roku 2010. JednakŜe ze względów proceduralnych 
i ze względów moŜliwości finansowych, to zadanie zostało przełoŜone na rok 2011. Na realizację 
tego zadania Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Opolskiego, w kwocie 590 tys. zł. Pozostała kwota będzie 
pochodziła z budŜetu Gminy oraz z zaciągniętej poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska.  Planuje się równieŜ inne mniejsze zadania”. Po ukonstytuowaniu Komisji, radni będą 
mogli ocenić projekt budŜetu, jaki zostanie im przedłoŜony. 
 
K. Ficoń – cyt. „cieszę się, Ŝe zostałem przez Pana Wójta obdarzony zaufaniem na kolejne 4 lata. 
Mogę powiedzieć tylko tyle, Ŝe przez kolejne 4 lata na pewno się nie zmienię. Będę taki jaki byłem 
do tej pory, przez tą minioną kadencję.  Będę starał się dalej z wszystkimi rozmawiać, kaŜdemu 
słuŜyć swoją pomocą. WaŜne będą dla mnie równieŜ te małe rzeczy, które są waŜne dla 
mieszkańców. Deklaruję, Ŝe dam z siebie wszystko, aby kolejne 4 lata były równie spokojne i dobre 
dla Gminy Bierawa”. 
 
 
 
Ad. 4.1. 
 

W pierwszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się do radnych o zgłaszanie 
kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 

Radny J. Kucharczyk – zgłosił kandydaturę radnego Piotra Szewerdy, który wyraził zgodę. 
 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy  zwróciła się do radnych z zapytaniem, kto jest za zamknięciem listy 
kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej? Następnie przeprowadziła głosowanie  
w tej sprawie. 
Za zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – opowiedzieli się 
wszyscy radni – jednogłośnie 15 głosami „za”. 
W następnej kolejności przeprowadziła głosowanie w sprawie wyboru radnego Piotra Szewerdy na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Za wyborem radnego Piotra Szewerdy na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej opowiedziało się 
w głosowaniu 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
Radny Piotr Szewerda nie brał udziału w głosowaniu. 
Przewodnicząca Rady Gminy  stwierdziła, Ŝe w wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 
radny Piotr  Szewerda został wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  
 

W następnej kolejności, Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych o zgłaszanie 
kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej. 
 

Radna R. Kubica – zgłosiła kandydaturę: 
-  radnej Karoliny Suchańskiej – która wyraziła zgodę, 
- radnej Iwony Domagała – która wyraziła zgodę. 
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Radny J. Kucharczyk - zgłosił  kandydaturę Bernadety Poplucz – która nie wyraziła zgody 
 
Radny P. Musioł – zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Skupina – który wyraził zgodę 
 
Radna U. Olejnik – zgłosiła kandydaturę radnego Joachima Morcinka – który nie wyraził zgody 
 
Radna R. Kubica – zgłosiła kandydaturę radnego Rajnolda Lamaczka – który nie wyraził zgody 
 
Radny R. Szewerda – zgłosił kandydaturę radnego Józefa Kucharczyka – który wyraził zgodę 
 
W tym miejscu Radca Prawny zwrócił uwagę, Ŝe radny Józef Kucharczyk pełniący funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady Gniny nie moŜe wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej. 
 
Radna B. Poplucz – zgłosiła kandydaturę radnej Urszuli Olejnik – która nie wyraziła zgody 
 
Radny J. Kucharczyk – zgłosił kandydaturę radnego Czesława Kudzia – który nie wyraził zgody. 
 
Radny J. Morcinek  – zgłosił kandydaturę radnej Sonii Wiesiołek – która wyraziła zgodę. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad 
zamknięciem listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej.  
Za zamknięciem listy kandydatów opowiedzieli się w głosowaniu wszyscy radni – jednogłośnie  
15 głosami „za’. 
W następnej kolejności Przewodnicząca Rady przeprowadziła odrębne głosowania nad 
zgłoszonymi kandydatami do Komisji Rewizyjnej. Poinformowała jednocześnie, Ŝe kandydat nie 
bierze udziału w głosowaniu, którego będzie ono dotyczyć. 
 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci  do Komisji Rewizyjnej, tj.  
 

1. Radna Karolina Suchańska  
2. Radna Iwona Domagała 
3. Radny Ryszard Skupin 
4. Radna Sonia Wiesiołek 

 
- uzyskali w głosowaniu 14 głosów „za” na 14 moŜliwych do uzyskania. Głosów przeciwnych, ani 
wstrzymujących nie było. 
Następnie,  Przewodnicząca Rady Gminy odczytała sporządzoną na podstawie wyników 
glosowania - uchwałę nr II/3/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru 
przewodniczącego Komisji, która stanowi odrębny dokument. 
 
 
 
Ad. 4.2. 
 
1. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatur do Komisji  
    ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Radny Józef Kucharczyk – cyt. „chciałbym wnieść  taką propozycję, która ułatwiła by nam wybór 
członków Komisji. Mam propozycję taką pod głosowanie, Ŝeby podać nazwiska do poszczególnych 
Komisji, a wówczas kiedy zostanie to zaakceptowane, będzie wprowadzona korekta, Ŝe ktoś się 
zgadza, czy ktoś się nie zgadza. Potem będziemy dokoptowywać kandydatów”.  
Proszę o przegłosowanie tej propozycji. 
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Mec. Semeniuk – Rada musi i tak głosować nad kaŜdym z kandydatów osobno.  Nie moŜna 
głosować grupowo.  
 
Radny J. Kucharczyk – zgłosił następujące kandydatury do Komisji ds. BudŜetu i Rozwoju 
Gospodarczego: 
- radna Karolina Suchańska – która wyraziła zgodę 
- radny Piotr Sroka – który wyraził zgodę 
- radny Piotr Lamaczek – który wyraził zgodę 
- radna Renata Kubica – która wyraziła zgodę 
- radny Joachim Morcinek – który wyraził zgodę. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem czy są inne kandydatury? W związku  
z tym, Ŝe innych kandydatur nie zgłoszono, w następnej kolejności przeprowadziła głosowanie  
w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego. 
Za zamknięciem listy kandydatów opowiedzieli się w głosowaniu wszyscy radni 15 głosami „za”.  
 
W następnej kolejności Przewodnicząca Rady przeprowadziła odrębne głosowania nad 
zgłoszonymi kandydatami do Komisji ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego. Poinformowała 
jednocześnie, Ŝe kandydat nie moŜe brać udziału w głosowaniu, którego będzie ono dotyczyć. 
 
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Poszczególni kandydaci nie brali udziału w głosowaniu, 
które ich dotyczyło.  Ustalono następujące wyniki głosowania: 
 

1) za powołaniem do Komisji  radnej Karoliny Suchańskiej – głosowało 14 radnych, 
2) za powołaniem do Komisji radnego Piotra Sroka – głosowało 14 radych, 
3) za powołaniem do Komisji radnego Rajnolda Lamaczka – głosowało 14 radych, 
4) za powołaniem do Komisji radnej Renaty Kubica – głosowało 14 radnych, 
5) za powołaniem do Komisji radnego Joachima Morcinka – głosowało 14 radnych. 
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe wszyscy zgłoszeni kandydaci do Komisji ds. BudŜetu  
i Rozwoju Gospodarczego zostali powołani do Komisji, uzyskując 14 głosów „za”, przy braku 
głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących.  
 
 
2. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się o zgłoszenie kandydatur do Komisji ds. Oświaty, 
Kultury, Zdrowia, Wychowania Fizycznego i Sportu. 
 
Radny J. Kucharczyk – zgłosił następujące kandydatury: 
 

- radna Urszula Olejnik – która wyraziła zgodę 
- radny Piotr Sroka – który wyraził zgodę 
- radny Józef Kucharczyk - który wyraził zgodę 
- radna Sonia Wiesiołek - która wyraziła zgodę 
- radny Rajnold Lamaczek - który wyraził zgodę. 
 
Radna R. Kubica – zgłosiła kandydaturę radnego Czesława Kudzi, który wyraził zgodę. 
 
W tym miejscu radny Józef  Kucharczyk – złoŜył rezygnację z członkostwa w Komisji ds. Oświaty. 
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji 
ds. Oświaty. Radni jednogłośnie, 15 głosami „za” wypowiedzieli się za zamknięciem listy 
kandydatów. 
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W następnej kolejności Przewodnicząca Rady przeprowadziła odrębne głosowania nad 
zgłoszonymi kandydatami do Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Wychowania Fizycznego  
i Sportu. Poinformowała jednocześnie, Ŝe kandydat nie moŜe brać udziału w głosowaniu, którego 
będzie ono dotyczyć. 
 
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Poszczególni kandydaci nie brali udziału w głosowaniu, 
które ich dotyczyło. Ustalono następujące wyniki głosowania: 
 
1) za powołaniem do Komisji radnej Urszuli Olejnik – głosowało 14 radnych, 
2) za powołaniem do Komisji radnego Piotra Srokę – głosowało 12 radnych, 2 osoby  
                                                                                       wstrzymały się od głosu, 
3) za powołaniem do Komisji radnej Sonii Wiesiołek – głosowało 14 radnych, 
4) za powołaniem do Komisji radnego Rajnolda Lamaczek – głosowało 14 radnych, 
5) za powołaniem do Komisji radnego Czesława Kudzia – głosowało 13 radnych,  
                                                                                              1 osoba wstrzymała się od głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, ze wszyscy kandydaci uzyskali wymaganą 
większość głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych, wobec czego zostali powołani do 
Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Wychowania Fizycznego i Sportu. 
 
3. Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatur do Komisji ds. 
Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
 
Radny J. Kucharczyk – zgłosił do Komisji następujące kandydatury: 
1) radny Joachim Morcinek – który wyraził zgodę 
2) radna Bernadeta Poplucz – która wyraziła zgodę 
3) radny Czesław Kudzia – który wyraził zgodę 
4) radny Piotr Musioł – który wyraził zgodę 
5) radna Urszula Olejnik – która wyraziła zgodę 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych o zgłaszanie kolejnych kandydatur. Wobec 
nie zgłoszenia innych kandydatur, Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie w sprawie 
zamknięcia listy kandydatów. Za zamknięciem listy kandydatów do Komisji ds. Porządku 
Publicznego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opowiedzieli się wszyscy radni 
jednogłośnie 15 głosami „za”. 
 
W następnej kolejności Przewodnicząca Rady przeprowadziła odrębne głosowania nad 
zgłoszonymi kandydatami do Komisji ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska. Poinformowała jednocześnie, Ŝe kandydat nie bierze udziału w głosowaniu, 
którego będzie ono dotyczyć. 
 
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Poszczególni kandydaci nie brali udziału w głosowaniu, 
które ich dotyczyło. Ustalono następujące wyniki głosowania: 
 
1) za powołaniem do Komisji radnego Joachima Morcinka – głosowało 14 radnych, 
2) za powołaniem do Komisji radnej Bernadety Poplucz – głosowało 14 radnych, 
3) za powołaniem do Komisji radnego Czesława Kudzia – głosowało 13 radnych,  
                                                                                              1 osoba wstrzymała się od głosu, 
4) za powołaniem do Komisji radnego Piotra Musioł – głosowało 14 radnych, 
5) za powołaniem do Komisji radnej Urszuli Olejnik – głosowało 14 radnych. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, ze wszyscy kandydaci uzyskali wymaganą 
większość głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych, wobec czego zostali powołani do 
Komisji ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
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Przewodnicząca Rady Gminy odczytała sporządzoną na podstawie ustalonych wyników głosowania  
uchwałę nr II/ 4/10 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy, która 
stanowi odrębny dokument. 
 
 
Ad. 5.  Interpelacje i wnioski radnych – nie zgłoszono 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy  – skierował do radnych słowa podziękowania za konstruktywnie podjęte uchwały  
w sprawie powołania Komisji oraz przekazał dla Komisji ds. Porządku Publicznego materiały 
dotyczące programu oczyszczania kraju z azbestu.  
 
Przewodnicząca Rady – odczytała pismo Wojewody Opolskiego dotyczące złoŜenia oświadczeń  
o stanie majątkowym, zwracając jednocześnie uwagę na wywiązanie się z tego obowiązku  
w odpowiednim terminie. 
 
Zastępca Wójta – poinformował, iŜ są sygnały, Ŝe w niektórych miejscowościach są problemy ze 
stałym łączem internetowym. Generalnie nie powinno to mieć miejsca. JeŜeli są takie przypadki, to 
naleŜy to zgłosić.  
 
Rady J. Kucharczyk – cyt. „mam taką pewną uwagę do Pana redaktora Jarosława. Panie Jarku, 
prosiłbym  tak szumnie nie notować takich artykułów  jak Pan teraz zamieścił w Gazecie  Lokalnej, 
Ŝe współpraca z Gołębowskim będzie utrudniona. I tak dalej. PrzecieŜ nie było tego w poprzedniej 
kadencji. Byliśmy zgodni. A Pan tak po prostu ostro. Zupełnie nie trafiony artykuł”. 
 
Red. Jurkowski – cyt. „podtrzymuję swoje uwagi, a nawet wiedza mi trochę wzrosła” 
 
Przewodnicząca Rady – cyt. „myślę, Ŝe Pan Jurkowski przede wszystkim  kieruje się pracą 
zawodową, a powinien wziąć pod uwagę czynnik ludzki.  I na pewno chodzi nam o to, Ŝeby 
współpracować naprawdę dobrze. Mam nadzieję, Ŝe dzisiejsze wybory Komisji potwierdziły to, na 
czym nam wszystkim zaleŜy. I myślę, Ŝe nam wszystkim równo, a nie pół na pół. Widoczne to było 
podczas wyborów, za co jestem bardzo wdzięczna. W związku z powyŜszym chciałam wyrazić 
słowa uznania i podziękowania wszystkim radnym za sprawne przeprowadzenie dzisiejszej sesji. 
Nie ukrywam, Ŝe dla mnie są to rzeczy nowe. Za wszelkie sugestie jestem wszystkim bardzo 
wdzięczna. Cieszę się, Ŝe były one przekazane w sposób kulturalny, z szacunkiem  poniewaŜ teŜ 
staram się wszystkich z szacunkiem traktować. Dziękuję za zrozumienie wszelkich moich potknięć,  
o których powiedziałam, Ŝe mogą być i dziwne, gdyby ich nie było, bo nikt nie jest idealny,  
Ja równieŜ”. JeŜeli coś w trakcie nie tak wypadło, jak np. pominięcie kandydatury Pana Kudzi, to 
przepraszam. Natomiast jeŜeli chodzi o pozostałe kwestie poruszone w trakcie  obrad, to sądzę, Ŝe 
nie powinno być uwag. 
 
Skarbnik Gminy  – zwróciła się o zwołanie w przyszłym tygodniu posiedzenia Komisji 
BudŜetowej, którego tematem będzie omówienie budŜetu na rok 2011.   
 
Ustalono termin posiedzenia Komisji BudŜetowej na dzień 14 grudnia 2010r. na godz. 15:30.  
 
Radny J. Kucharczyk – wystąpił w sprawie ustalenia godziny rozpoczynania sesji Rady Gminy, 
czy sesję będą rozpoczynały się o godz. 15:00, 15:30, czy o godz. 13:00 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, Ŝe 10 radnych pracuje zawodowo. śeby praca 
Rady nie kolidowała z obowiązkami słuŜbowymi, proponuje, Ŝeby sesje rozpoczynały się  
o godzinie 15:30.  Swoją propozycję poddała pod  głosowanie radnych. 
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Radni większością głosów poparli propozycję Przewodniczącej Rady dotyczącą rozpoczynania sesji 
Rady Gminy o godz. 15:30. 
 
Sołtys Sitko – zwrócił się z zapytaniem, kiedy planuje się wybory sołtysów? 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, Ŝe wybory sołtysów mają się odbyć do trzech miesięcy po wyborach do 
Rady Gminy. Dlatego wybory będą zarządzone nie wcześniej niŜ w miesiącu styczniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – działając na podstawie § 58 statutu Gminy Bierawa zwołała na 
dzień 08 grudnia 2010r. (bezpośrednio po sesji Rady Gminy) posiedzenia Komisji Rady Gminy  
w celu dokonania wyboru Przewodniczących i zastępców Przewodniczących Komisji  
 
 
 
ad. 7. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła obrady II sesji Rady Gminy Bierawa w dniu  08 grudnia 2010r. o godz. 16:45. 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik     mgr ElŜbieta Dziuda 
 
 
Załączniki: 
 

1. uchwała nr II/ 3/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru 
przewodniczącego 

2. uchwała nr II/ 4/10  w sprawie ustalenia skaldów osobowych Komisji Rady Gminy. 
3. listy obecności 


