
P R O T O K Ó Ł   nr  III/10 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
w dniu  22 grudnia 2010 r. 

 
 
Otwarcia obrad III sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 22 grudnia 2010 r. dokonała o godz. 14:30 
Przewodnicząca Rady Gminy ElŜbieta Dziuda. Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe w sesji 
uczestniczy 14 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada 
Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny był radny Ryszard 
Skupin. 
Następnie przywitała zebranych, a to:  radnych, Wójta Gminy Ryszarda Gołębowskiego, Zastępcę 
Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Skarbnika Gminy Sybill ę Pawliczek Kubicką,  pracowników 
Urzędu Gminy: Waldemara Lembowicza i ElŜbietę Chromik, Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Karinę Musioł, Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Bierawie Marka Bobińskiego i Główną Księgową Zakładu Małgorzatę Pałac, Dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosława Wierzba,  sołtysów wsi Gminy 
Bierawa, Radcę Prawnego Mirosława Semeniuka, a takŜe Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego Panią Danutę Wróbel i Pana Marka Piątka. 
W części obrad udział wzięła równieŜ Małgorzata Tudaj - Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad trzeciej 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 08 grudnia 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 dokonania zmian w budŜecie gminy na 2010r. 
2) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierawa na lata 2011-2014 
3) w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Bierawa na 2011 rok 
4) w sprawie stawek jednostkowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej na 2011 rok 
5) w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie  przekraczającym wymiar zajęć  

podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Bierawa. 

6) w sprawie wyraŜenia woli nieodpłatnego nabycia na mienie gminy nieruchomości 
gruntowych połoŜonych w Dziergowicach. 

7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
8) w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie 
9) 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. Zakończenie obrad 
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Wnioski o zmianę porządku obrad zgłosili: 
 
Wójt Gminy  – zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt. 7.8, tj.  projektu uchwały  
w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie. Uzasadniając 
postawiony wniosek stwierdził: w dniu wczorajszym zostały przeprowadzone konsultacje z Biurem 
Prawnym  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat zmiany statutu Zakładu Gospodarki 
Komunalnej. Uzyskano informację, Ŝe nie moŜemy w istniejącym stanie prawnym podjąć uchwały 
o zmianie statutu Zakładu. MoŜemy jedynie modyfikować obecny statut z 2008r.  
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady - poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie radnych. Za zmianą porządku 
obrad polegającą na  wykreśleniu z porządku obrad pkt. 7.8, tj.   projektu uchwały w sprawie 
Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie – opowiedziało się  
w głosowaniu 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. 

Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe wniosek uzyskał w głosowaniu wymaganą bezwzględną większość 
głosów ustawowego składu Rady Gminy, wobec czego został przyjęty. Rada Gminy będzie 
obradowała według zmienionego porządku obrad, z wyłączeniem pkt. 7.8. 

 

 
Ad. 3. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała zebranych, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół 
z II Sesji Rady Gminy Bierawa z dnia 08 grudnia 2010r.   
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
W celu  przyjęcia protokołu, zgodnie z § 29 statutu Gminy, przeprowadziła głosowanie.      
Za przyjęciem protokołu z II sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych. Jeden 
radny wstrzymał się od głosu. Głosów przeciwnych nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół  z  II sesji Rady Gminy z dnia  
08 grudnia 2010r. - został przyjęty. 
 
 
 
Ad. 4. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowała 
następujące działania związane z działalnością Rady Gminy: 

• w dniu 13.12.2010r. brała udział w posiedzeniu Komisji ds. BudŜetu i Rozwoju 
Gospodarczego,  

• w dniu 20.12.2010r. brała udział w posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz w posiedzeniu Komisji ds. Porządku Publicznego, 
Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

• w dniu 22.12.2010r. brała udział w spotkaniu z Wojewodą Opolskim. 
• brała udział w spotkaniach wigilijno – opłatkowych, i tak: 
- w Kiermaszu potraw wigilijnych - na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Wsi Stare Koźle,  
- w spotkaniu seniorów wsi Dziergowice i Solarnia – na zaproszenie sołtysów tych wsi, 
- w spotkaniu seniorów wsi Stare Koźle – na zaproszenie sołtysa wsi. 
Z róŜnych względów nie mogła uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. Dlatego teŜ, z uwagi 
na brak moŜliwości przybycia, w odpowiedzi na pisemne zaproszenie Rad Sołeckich wsi Stara 
Kuźnia, Kotlarnia, Ortowice, Goszyce, kierownictwa Domu Kultury w Starej Kuźni oraz 
Przewodniczącej Zespołu Parafialnego Caritas w Bierawie, zostały przesłane Ŝyczenia 
świąteczne. 
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Do Rady Gminy wpłynęły: 
• skarga Pani Brygitty Kott-Kornek w sprawie zaniechania przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej dokonania oględzin strat powodziowych. Skargę przekazano Komisji Rewizyjnej do 
rozpatrzenia. 

• zaŜalenie Pani Marzeny Janickiej na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bierawie dotyczące strat poniesionych w powodzi, które przekazano do rozpatrzenia przez 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 

• pismo Zofii i Jana Kulawik o wyjaśnienie na jakich zasadach była rozdzielana pomoc dla 
powodzian w Starym Koźlu.  

 

Ad. 5.    Informację o pracach Komisji złoŜyli: 
 

Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
spotkała się na posiedzeniu w dniu 14 grudnia br.  Omawiano 4 projekty uchwał: 
- w sprawie dokonania zmian w budŜecie na 2010r. 
- w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok 2011 
- w sprawie stawek jednostkowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
   w Bierawie 
- w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. 

 

Radna U. Olejnik  - poinformowała, Ŝe Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu odbyła posiedzenie w dniu 20 grudnia br. Tematem posiedzenia było 
omówienie projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym 
wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Bierawa. Komisja zaopiniowała pozytywnie,  4 głosami „za” – jednogłośnie, 
przedstawiony projekt uchwały. 

 

Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska obradowała na posiedzeniu w dniu 20 grudnia br. Tematem 
posiedzenia było omówienie projektu statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Bierawie.    

 

 

Ad. 6. 

Wójt Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowane były następujące 
działania: 

• w dniu 9 grudnia br. – miało miejsce zakończenie projektu unijnego z POKL w Dziergowicach 
pn. „Od edukacji do integracji” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Wszystkie drogi i myśli 
prowadzą do Dziergowic” w ramach działania 7.3, 

• w dniu 16 grudnia br. – odbyło się spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi 
oraz spotkanie z Dyrektorem Poczty w Opolu w związku z zamiarem zlikwidowania placówki 
pocztowej w Bierawie, 

•  w dniu 17 grudnia br. – uczestniczył w obchodach Barbórkowych organizowanych przez Firmę 
CEMEX Polska, 

• w dniu 20 grudnia br. – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rady Gminy ds. oświaty oraz  
w posiedzeniu Komisji ds. porządku, 
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• w dniach 18 i 19 grudnia br. – brał udział w spotkaniu z seniorami wsi Dziergowice, Bierawy, 
Lubieszowa, Korzonka i Starego Koźla, 

• w dniu 22 grudnia br. – spotkał się z Prezydentem Miasta Kędzierzyna – Koźla, 

Wójt Gminy odniósł się równieŜ do danych statystycznych zawartych w Vademecum 
samorządowca. Zwrócił uwagę, Ŝe według przedstawionych danych, Gmina Bierawa w pozycji 
wydatki budŜetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca zajmuje II miejsce w Powiecie, a jeśli chodzi   
o środki pozyskane z Unii Europejskiej I miejsce w Powiecie, równieŜ w przeliczeniu na  
1 mieszkańca, nawet przed miastem Kędzierzyn-Koźle. Dodał, cyt. „Wszystkie słowa, które padły 
w kampanii wyborczej, Ŝe podniesiemy ranking Gminy na wyŜszą półkę, nie znajdują uzasadnienia.  
Te informacje statystyczne są wiarygodne”.  

Sukcesem jest równieŜ nagroda  dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie przyznana 
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za przykładne działanie podczas powodzi. Jest to 
wyróŜnienie dla Pani Kierownik i dla Ośrodka, którym kieruje. NaleŜy mieć świadomość tego, Ŝe 
odpowiedzi na wszystkie skargi będą konsultowane z Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i będą szczere aŜ do bólu, bo nie moŜe być tak, Ŝe ktoś kogoś oskarŜa za coś, co nigdy 
nie było faktem. 
 
Do najwaŜniejszych wydarzeń mijającego roku moŜna zaliczyć: 
 - powódź, której skutki ciągną się aŜ do dnia dzisiejszego, 
- poŜar budynku komunalnego w Brzeźcach, 
- obchody 20-lecia istnienia mniejszości Niemieckiej na terenie Gminy Bierawa  oraz samorządu  
   gminnego – w dniu 04 września br., 
- koncert z okazji Dnia Niepodległości, 
- wybory samorządowe – I tura - w dniu 21 listopada, II tura - w dniu 5 grudnia, 
- zaprzysięŜenie Wójta Gminy na kadencję 2010-2014 - w dniu 8 grudnia br. 
 
Dyskusji na temat przedstawionych sprawozdań - nie podejmowano. 
 
 
Ad. 7.1. 
 
Skarbnik Gminy – Sybilla Pawliczek – Kubicka przedstawiła zebranym projekt uchwały nr III/ 5/10 
w sprawie zmiany uchwały budŜetowej gminy Bierawa na rok 2010 i udzieliła w tej sprawie 
stosownych wyjaśnień. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała projekt zmian w budŜecie gminy, 5 głosami „za” – jednogłośnie. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr III/ 5/10 w sprawie zmiany 
uchwały budŜetowej gminy Bierawa na rok 2010 – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr III/5/10 - w sprawie zmiany uchwały 
budŜetowej gminy Bierawa na rok 2010 - została przyjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 7.2. 
 
Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały nr III/6/10 w sprawie w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Bierawa na lata 2011-2014. Dodała, iŜ uchwała w tej sprawie jest 
podejmowana po raz pierwszy. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje  lata 2011 i 3 kolejne.  



 5 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu  
w uchwale nr 530/2010 z dnia 08 grudnia 2010r., którą dołączono do podjętej w tej sprawie 
uchwały. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bierawa był rozpatrywany przez Komisję ds. BudŜetu i Rozwoju 
Gospodarczego wraz z projektem uchwały budŜetowej na 2011r.  W głosowaniu 4 radnych 
pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały, a 1 radny wstrzymał się od głosu.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr III/6/10 w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Bierawa na lata 2011-2014 - pod głosowanie radnych. Za przyjęciem 
uchwały opowiedziało się w głosowaniu 10 radnych, a 2 radnych wstrzymało się od głosu. Głosów 
przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe uchwała nr III/ 6/10 w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Bierawa na lata 2011-2014 - została przez Radę Gminy przyj ęta. 
 
 
 

Ad. 7.3.  

Skarbnik Gminy przedstawiła radnym projekt uchwały nr III/7/10 w sprawie uchwalenia budŜetu 
Gminy Bierawa na 2011 rok. Wyjaśniła, Ŝe w związku z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu  w § 6 został dopisany pkt. 3, o treści „ sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów  
w kwocie 296.100 zł” 

Następnie odczytała pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu: 

1) o projekcie uchwały budŜetowej, zawartą w uchwale nr 528/2010, którą dołączono do 
niniejszego protokołu jako załącznik nr 4. 

2) o moŜliwości  sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budŜetowejGminy 
Bierawa na 2011 rok, zawartą w uchwale nr 529/2010, którą dołączono do niniejszego 
protokołu jako załącznik nr 5.  

 

Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe radni obecni na posiedzeniu Komisji ds. BudŜetu  
i Rozwoju Gospodarczego - pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały budŜetowej na rok 2011, 
stosunkiem głosów 10 „za”, przy 1 głosie wstrzymującym.  
 

Radny J. Morcinek – dotychczas rady sołeckie miały w budŜecie gminy wydzielone środki 
finansowe na niezbędne wydatki związane z działalnością sołectwa, np. koszenie terenów 
gminnych w sołectwie.  Obecnie, z związku z funduszem sołeckim, fundusze na bieŜącą działalność 
sołectwa zostały mocno okrojone, o połowę i moŜe sołectwom nie starczyć środków na niezbędne 
cele. Czy sołectwa będą dofinansowane jeszcze z innego źródła? 
 

Wójt Gminy – jeŜeli chodzi o wydatki sołectw, to środki te świadomie i celowo zostały obniŜone  
o połowę, czyli do wysokości środków, które sołectwa dotychczas mogły przeznaczać na bieŜącą 
działalność, np. organizację Wigilii dla samotnych. Od roku następnego wydatki związane  
z koszeniem przechodzą na Urząd Gminy. 
 

Radna B. Poplucz – była mowa, Ŝe dotychczasowy fundusz zostanie zmniejszony, ale nie o 50%.  
PrzecieŜ fundusz sołecki jest typowym funduszem inwestycyjnym i tych środków nie moŜna 
przeznaczać na bieŜącą działalność. Dla Goszyc przyznana została kwota 1.200 zł. Co moŜna za to 
zrobić? UwaŜam, Ŝe wysokość dotychczasowego funduszu powinna kształtować się w granicach  
2-2,5 tys. zł, w zaleŜności od wielkości sołectwa. 
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Wójt Gminy – została podjęta decyzja, Ŝe z dotychczasowej kwoty połowa środków zostanie do 
dyspozycji sołectwa na organizację imprez, a połowa, która dotychczas była przeznaczana na 
róŜnorakie zadania sołeckie, np. koszenie,  zostanie w budŜecie i będzie w gestii Urzędu Gminy.  
I tak zostało to zapisane. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr III/7/10 w sprawie uchwalenia 
budŜetu Gminy Bierawa na 2011 rok – pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 
13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe uchwała nr III/7/10 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy 
Bierawa na 2011 rok - została przez Radę Gminy przyj ęta. 

 

Wójt Gminy – skierował do radnych słowa podziękowania za uchwalenie budŜetu gminy na rok 
2011. W swojej wypowiedzi podkreślił, i Ŝ naleŜy mieć na względzie to, Ŝe nie jest to budŜet 
marzeń, ale budŜet naszych moŜliwości. Dochody własne budŜetu są wynikiem  wcześniej 
uchwalonych stawek podatkowych. Dochody z innych źródeł wynikają czy to z decyzji rządowych 
co do wielkości subwencji oświatowej i subwencji ogólnej, czy wielkości odpisów od podatków 
pośrednich. Wokół ustalonego planu dochodów Gmina moŜe planować wydatki. JeŜeli będzie 
podwyŜszona subwencja oświatowa, czy uzyskamy wyŜsze odpisy z podatku PIT i CIT, to 
uzyskamy wyŜsze dochody, które będzie moŜna dodatkowo podzielić w trakcie roku. 

 
Radny J. Kucharczyk – Wójt nie powinien zapomnieć o sali Domu Ludowego w Brzeźcach. Jest to 
budynek pusty. W roku bieŜącym został wyremontowany  dach. W przyszłym roku równieŜ 
naleŜałoby przeznaczyć jakieś środki  na ten budynek. 
 

Wójt Gminy – jeŜeli będą ponadplanowe dochody, to wolą Rady Gminy będą dzielone w trakcie 
roku.   

 

 

 Ad. 7.4. 
 
Skarbnik Gminy - odczytała projekt uchwały nr III/ 8/10 w sprawie stawek jednostkowych dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2011 rok. Wyjaśniła, iŜ w budŜecie Gminy 
została wpisana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie dotacja  
w kwocie 723 tys. zł.  Zgodnie z art. 219 ustawy o finansach publicznych, kwota dotacji dla 
samorządowego zakładu budŜetowego musi wynikać ze stawek jednostkowych dla poszczególnych 
rodzajów działalności. Do 2010r. stawki jednostkowe były załącznikiem do uchwały budŜetowej. 
Od roku 2011 stawki jednostkowe uchwala się w odrębnej uchwale.  
 
Przewodnicząca Rady poddała odczytany projekt uchwały nr III/8/10 w sprawie stawek 
jednostkowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2011 rok – pod 
głosowanie radnych, w wyniku którego uchwała została podjęta 13 głosami „za”. Przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących.  
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe uchwała nr III/8/10 w sprawie stawek jednostkowych dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2011 rok – została przez Radę Gminy 
przyj ęta jednogłośnie. 
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Ad. 7.5. 
 
Inspektor ds. Oświaty  ElŜbieta Chromik – przedstawiła radnym projekt uchwały nr III/9/10  
w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie  przekraczającym wymiar zajęć  podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa  
i udzieliła w tej sprawie niezbędnych wyjaśnień.  
W trakcie omawiania przedmiotowej uchwały zwróciła uwagę, Ŝe po zmianie ustawy o systemie 
oświaty, świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę w zakresie 
realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmujące podstawę programową wychowania 
przedszkolnego, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 
Za pozostałe godziny, w czasie których dziecko będzie przebywało w przedszkolu, Gmina ma 
prawo pobierać opłatę. W paragrafie 2 projektu uchwały mówi się, Ŝe świadczenia wykraczające 
poza podstawę programową, są odpłatne.  Opłata ta obejmuje koszt zajęć opiekuńczo – 
wychowawczych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych wspierających prawidłowy rozwój 
dziecka.  W paragrafie 3 proponuje się stawkę odpłatności za kaŜdą rozpoczętą godzinę świadczeń 
w wys. 0,10 %  obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia ( od stycznia z kwoty 1386 zł).  
Według dotychczas obowiązującej uchwały, opłaty są pobierane za dzieci przebywające  
w przedszkolu przez 5 i przez 9 godzin dziennie. Po zmianie uchwały opłaty będą pobierane tylko 
za świadczenia wykraczające poza podstawę programową.  
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja ds. Oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu – opowiedziała się za przyjęciem odpłatności za kaŜdą rozpoczętą godzinę 
świadczeń w wys. 0,08 % obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia. Za taką propozycją 
głosowało 4 radnych, na 4 obecnych na posiedzeniu.       
 
Radny Cz. Kudzia – w projekcie uchwały jest wpisana stawka 0,10 %, a  Komisja proponowała 
opłatę  0,08 % 
 
E. Chromik – w projekcie uchwały w § 3 została określona stawka 0,10 %. JeŜeli Komisja 
proponuje stawkę 0,08 % i ta wielkość zostanie przyjęta przez Radę Gminy, to zostanie 
wprowadzona zmiana do uchwały. 
 
Wójt Gminy – zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, przyjmując propozycję Komisji, to jest 
wprowadzenie w § 3 zamiast stawki 0,10 % - stawkę 0,08 %.   
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr III/9 /10 w sprawie opłat za 
świadczenia udzielane w czasie  przekraczającym wymiar zajęć  podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa,  
z uwzględnieniem w § 3 stawki 0,08 % - pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały w przedstawionej wersji opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych,  
na 13 obecnych na sali obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr III/ 9/10 w sprawie opłat za 
świadczenia udzielane w czasie  przekraczającym wymiar zajęć  podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa – została 
przez Radę Gminy przyj ęta jednogłośnie. 
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Ad. 7.6. 
 

M. Klimek – specjalista ds. rolnictwa odczytał projekt uchwały nr III/10/10 w sprawie wyraŜenia 
woli nieodpłatnego nabycia na mienie Gminy nieruchomości gruntowych połoŜonych  
w Dziergowicach, tj. działkę nr 586/5   o powierzchni 0,0361 ha, działkę nr 586/8   o powierzchni 
0,0169 ha i działkę nr 586/15 o powierzchni 0,1020 ha. 

Wyjaśnił, Ŝe działki te zamierza się nieodpłatnie nabyć w celu uregulowania stanu prawnego ulicy 
Sosnowej. 

Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr III/10/10 w sprawie wyraŜenia 
woli nieodpłatnego nabycia na mienie Gminy nieruchomości gruntowych połoŜonych  
w Dziergowicach – pod głosowanie radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe uchwała nr III/10/10 III/ 10/10 w sprawie wyraŜenia woli 
nieodpłatnego nabycia na mienie gminy nieruchomości gruntowych połoŜonych  
w Dziergowicach - została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”, przy braku głosów 
przeciwnych i głosów wstrzymujących. 

 

 

Ad.7.7. 

Wójt Gminy – mając na uwadze sytuację gospodarczą w Państwie w skali makro oraz w gminie,  
w tej skali mniejszej, zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o zachowanie wynagrodzenia Wójta na 
dotychczasowym poziomie. W trakcie rozpatrywania projektu uchwały – Wójt Gminy opuścił salę 
obrad.  

Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, Ŝe w posiedzeniu Komisji ds. BudŜetu i Rozwoju 
Gospodarczego, gdzie omawiano temat podwyŜki wynagrodzenia dla Wójta Gminy, wzięło udział 
12 radnych. Proponując podwyŜkę uwzględniono dobre wyniki pracy, jego dyspozycyjność, a takŜe 
to, Ŝe Pan Gołębowski jest osobą kompetentną, został wolą mieszkańców wybrany po raz kolejny  
na Wójta Gminy. W minionej kadencji nie otrzymał podwyŜki wynagrodzenia.  
Wynagrodzenie dotychczasowe ustalone było następująco: 
- wynagrodzenie zasadnicze – 4.500 zł 
- dodatek funkcyjny – 1.500 zł 
- dodatek słuŜbowy  -  2.100 zł 
- dodatek staŜowy    -     900 zł 
Co łącznie dało kwotę 9.000 zł brutto.   
Ustalając nowe wynagrodzenie padła propozycja, aby wynagrodzenie zasadnicze podnieść o 1 tys. 
zł, a dodatek funkcyjny pozostawić w dotychczasowej wysokości. Wynagrodzenie to kształtuje się 
w granicach od 4.200 zł do 5.900 zł. 
Radni wyrazili opinię, Ŝe jest to słuszne podejście i 12 radnych było za tym, aby wynagrodzenie 
zasadnicze Wójta podnieść o 1 tys. zł.    
Cyt. „Osobiście uwaŜam, a takŜe radni z którymi rozmawiałam, Ŝe Wójt Gołębowski na takie 
wynagrodzenie zasługuje”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr III/ 11/10 w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy, a następnie poddała odczytany projekt uchwały pod głosowanie 
radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe uchwała nr III/ 11/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
dla Wójta Gminy – została podjęta jednogłośnie. 
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ad. 7.8.    wykreślono z porządku obrad 

ad. 7.9. 
 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały nr III/12/10 w sprawie rocznego programu 
współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011.  
Poinformowała, Ŝe Program Współpracy jest uchwalany w oparciu o przepisy ustawy o poŜytku 
publicznym i o wolontariacie. W dniu 10 listopada 2010r. Rada Gminy poprzedniej kadencji taki 
program juŜ uchwaliła. Został on jednak uchylony przez Organ Nadzoru z powodu nie określenia 
wielkości środków przewidzianych na realizację programu. W § 13 był wprowadzony zapis, Ŝe 
wysokość środków na realizację programu określi uchwała budŜetowa. Zdaniem Wojewody taki 
zapis jest niewłaściwy, gdyŜ Program pozbawiony został obligatoryjnego zapisu.  
Program musiał zostać uzupełniony. W § 13 wpisana została kwota 308.500 zł, zgodnie z uchwałą 
budŜetową, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom 
pozarządowym. Program został poddany konsultacjom. W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział 
7-miu przedstawicieli organizacji, którzy zaopiniowali przedstawiony program pozytywnie. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiotowej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr III/ 12/10 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, na 14-tu obecnych na sali obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr III/12/10 w sprawie rocznego 
programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011 – została przyjęta 
jednogłośnie. 
 
 
Ad. 8. Interpelacje i wnioski radnych  - nie zgłoszono. 
 
 
Ad. 9. 
 
Wójt Gminy – podziękował za uznanie i ustalenie wyŜszego wynagrodzenia, Ŝycząc jednocześnie 
dobrej współpracy i wzajemnego poszanowania. Nawiązał równieŜ do planowanych zamierzeń 
stwierdzając: przed nami kolejny rok i ogrom zadań. W połowie przyszłego roku ma ukazać się 
Fundusz Norweski. Gmina zamierza z tych środków skorzystać na budowę kanalizacji w jednym  
z trzech sołectw. Jakie będą moŜliwość skorzystania z tego funduszu, jeszcze nie wiadomo, gdyŜ 
dotychczas nie ukazały się jeszcze zasady korzystania. Jeśli chodzi o moŜliwość pozyskania 
środków unijnych, to jest ona coraz mniejsza, gdyŜ środki się kończą. Gmina uzyska  
w przyszłym roku środki na termomodernizację Domu Kultury w Bierawie. Środki te są równieŜ 
ograniczone. Dzięki wzajemnemu porozumieniu Gmin na forum Urzędu Marszałkowskiego, gdzie 
gminy zgodziły się na obniŜenie dofinansowania z 85% na 50%, środki uzyska większa liczba 
przyszłych beneficjentów. Gmina uzyska z tego tytułu kwotę 590 tys. zł.  Umowa w tej sprawie 
została juŜ podpisana. Podpisano równieŜ umowę z Marszałkiem Województwa na wspólną 
realizację zadania dotyczącego budowy chodnika przy ulicy Ottona Steiera w Bierawie. Gmina 
będzie partycypowała w kosztach tej inwestycji w wys. 40%, tj. 400 tys. zł. 
Pozyskiwanie środków unijnych nie naleŜy do łatwych. Najłatwiej pozyskiwać środki z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ale te projekty równieŜ muszą być uznane i pozytywnie ocenione. 
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Wójt Gminy poinformował równieŜ, Ŝe jeśli chodzi o nową taryfę na zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, to pewne ustalenia zostały juŜ dokonane. JeŜeli Rada 
Gminy nie podejmie uchwały w tej sprawie, to taryfa wejdzie w Ŝycie z mocy prawa.  
 
M. Tudaj  - Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego - podziękowała za zaproszenie na 
sesję Rady Gminy. W swojej wypowiedzi stwierdziła między innymi: „Jestem mieszkanką Starego 
Koźla od 1978r. Z Wójtem Gołębowskim znamy się juŜ od lat 70-tych. Wspólnie działaliśmy  
w samorządzie Gminy Bierawa I kadencji. Była to bardzo owocna praca. W Starostwie będę 
zajmowała się sprawami oświaty, pomocy społecznej i szeroko pojętej ochrony środowiska  
i leśnictwa”. Jednocześnie złoŜyła wszystkim zebranym  Ŝyczenia  zdrowych Świąt BoŜego 
Narodzenia i wszystkiego dobrego w 2011 roku. 
 
D. Wróbel – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – w imieniu Rady 
Powiatu przekazała jak najlepsze Ŝyczenia świąteczne i noworoczne wszystkim zebranym. 
 
M. Piątek – dołączył się do przekazanych Ŝyczeń świątecznych i noworocznych, Ŝycząc 
jednocześnie realizacji wszystkich deklaracji, jakie zostały złoŜone wyborcom.  
 
Wójt Gminy  – przekazał Ŝyczenia wesołych, pogodnych Świąt BoŜego Narodzenia i wszystkiego 
najlepszego w nadchodzącym nowym roku. Oby Nowy Rok nie doświadczył naszej Gminy takimi 
niedobrymi zdarzeniami, jakie miały miejsce w roku 2010. 
 
Przewodnicząca Rady – przekazała Ŝyczenia zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa boŜego, dobrej 
współpracy, siły i wytrwałości w dąŜeniu do celu, tego aby ludzie traktowali się z Ŝyczliwością  
i cierpliwością. Wiele pogodnych dni, wielu uśmiechów na twarzy i pogody ducha. Aby te Ŝyczenia 
spełniły się w kaŜdym dniu nadchodzącego roku.  
 
Sołtys Z. Sitko - wyraził oburzenie z powodu zmniejszenia  o połowę środków finansowych 
poszczególnym radom sołeckim na bieŜącą działalność. PrzecieŜ gro środków przeznaczano na 
paliwo do kosiarki. Za co teraz będzie to robione? 
 
Zastępca Wójta – jeśli chodzi o fundusz sołecki, to jest on zapisany w budŜecie i zadania 
planowane przez poszczególne sołectwa będą realizowane. Natomiast jeŜeli chodzi o koszenie, to 
nastąpią pewne zmiany. Za koszenie nie będą juŜ odpowiedzialni sołtysi, przejmie to Urząd Gminy 
i będzie to płacone z innych środków. 
 
Sołtys R. Stefanides – cyt. „zostałem zmuszony do tego wystąpienia przez pewne fakty, które  
w ostatnich dniach miały miejsce w Starym Koźlu, dotyczące powodzi. Pan radny Czesław Kudzia, 
nasz wiejski pisarzyk, chodzi po wiosce i dalej mąci. Kłóci to sołectwo odnośnie dzielenia pomocy 
dla poszkodowanych. Opowiada takie głupoty, Ŝe nie warto wspominać. Jako sołtys zostałem 
zmuszony Ŝeby to dzisiaj powiedzieć. Wstydzę się w tym momencie za naszego radnego, szczerze 
mówiąc wstydzę się z kilku powodów. Proszę Pana Kudzię Ŝeby popatrzył sobie w lusterko  
i przejrzał swoje postępowanie wobec wszystkich. OskarŜając teraz kolejne osoby pracowników 
GOPS, Urzędu Gminy. Niech popatrzy ile w swoim Ŝyciu zdąŜył juŜ namącić. We wszystkich 
organizacjach w jakich w ostatnim czasie był, zdąŜył zrobić tyle złego, Ŝe wszędzie zrezygnowali  
z Niego. Jako sołtys mogę powiedzieć jedno. Byłem w Komisji, która oglądała wszystkie domy 
zalane wskutek powodzi. Byłem w kaŜdym domu, gdzie była powódź. I wiem kto najbardziej został 
poszkodowany. A Pan Kudzia swoim postępowaniem dalej oskarŜa niewinnych ludzi, 
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy Bierawa, którzy są jak najbardziej 
zorientowani w tej materii i wiedzą komu się ta pomoc naleŜy. Panie Kudzia, Ja bym prosił o jedno, 
skończ Pan i oszczędź Pan sobie wstydu”. 
 

Radny Cz. Kudzia – cyt. „nie będę dyskutował. To co usłyszałem mija się z prawdą. Nie będę się 
ustosunkowywał”. 
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Ad. 10. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła obrady III sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 22 grudnia 2010r. o godz. 16:15. 
 
 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
         mgr ElŜbieta Dziuda 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
   
 

 
 
 
Załączniki: 
 
1. uchwała nr III/5/10 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2010r. 
 
2. uchwała nr III/6/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej + uchwała Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w tej sprawie 
 
3. uchwała nr III/7/10 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Bierawa na 2011 rok 
 
4. uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 528/2010 w sprawie opinii o projekcie 

uchwały budŜetowej Gminy Bierawa na 2011r. 
 
5. uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 529/2010 w sprawie opinii o moŜliwości 

sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budŜetowej Gminy Bierawa na 2011r. 
 
6. uchwała nr III/8/10 w sprawie stawek jednostkowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej na 2011 rok 
 
7. uchwała nr III/9/10 w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie  przekraczającym 

wymiar zajęć  podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Bierawa. 

 
8. uchwała nr III/10/10 w sprawie wyraŜenia woli nieodpłatnego nabycia na mienie gminy 

nieruchomości gruntowych połoŜonych w Dziergowicach. 
 
9. uchwała nr III/11/0 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
 
10. uchwała nr III/ 12/10 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bierawa  

z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2011 

 
11. Listy obecności radnych i sołtysów 
 


