
P R O T O K Ó Ł   nr  V /2011 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  31 stycznia 2011 r. 

 
 
Otwarcia obrad V sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 31 stycznia 2011 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 quorum, przy którym Rada 
Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały.  
Następnie przywitała zebranych radnych, sołtysów nowo wybranych i poprzedniej kadencji, Wójta 
Gminy Ryszarda Gołębowskiego, Zastępcę Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Wiceprzewodniczącą 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Danutę Wróbel, Radcę Prawnego Olimpię 
Romanowicz, Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosława Wierzba, 
pracowników Urzędu Gminy przybyłych na sesję, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Karinę Musioł, Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Bierawie Marka Bobińskiego oraz przybyłych gości.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe dalszy porządek obrad piątej 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 22 grudnia 2010r. i 21 stycznia 2011r. 
4. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Gminy informacji o podejmowanych 

działaniach 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. Przedstawienie wyników  analizy poniesionych wydatków w roku 2010  na wynagrodzenia 

nauczycieli oraz sprawozdania nt. wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Gminę.  

8. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie dopłaty dla odbiorców usług do ceny odprowadzanych ścieków 
 

2) o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 

3) w sprawie zmiany wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz 
wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 

 

4) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. LEPSZE  JUTRO współfinansowanego ze 
środków europejskiego funduszu społecznego 

 

5) o zmianie uchwały w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Bierawie 

 

6) o zmianie uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Bierawa 

 

7) w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej  wyraŜenia woli nieodpłatnego nabycia na 
mienie gminy nieruchomości gruntowych połoŜonych w Dziergowicach. 

 

8) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budŜetu gminy Bierawa na 
zastosowanie indywidualnego ekologicznego źródła ciepła, 

 

9) w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV 
wywołującego raka szyjki macicy na lata 2011-2013 

 

10) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011 
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11) w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Gminy  do wykonywania czynności 
związanych z wyjazdami słuŜbowymi Przewodniczącej Rady Gminy. 

 

12) w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bierawie 

 

9. Interpelacje i wnioski radnych 
 

10. Dyskusja i wolne wnioski 
 

11. Zakończenie obrad 
 
Wnioski o zmianę porządku obrad zgłosili: 
 
Wójt Gminy – zgłosił wniosek o dodanie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Uzasadniając złoŜony wniosek stwierdził, 
Ŝe wprowadzenie zmiany w podjętej uchwale podyktowane jest koniecznością dołączenia 
uzasadnienia do przedmiotowej uchwały. 
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie radnych. Za wnioskiem 
o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały o zmianie uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, opowiedziało się w głosowaniu  
15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów, wobec 
czego został przyjęty. Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego porządku obrad. 
Dodatkowy projekt uchwały został wprowadzony w pkt. 8.13. 
 
 
Ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe zostały wyłoŜone na sali obrad protokoły  
z III Sesji Rady Gminy Bierawa z dnia 22 grudnia 2010r.  i z IV Sesji Rady Gminy Bierawa  z dnia 
21 stycznia 2011r. 
Zwróciła się z zapytaniem czy są uwagi do tych protokołów? 
 
Radny Cz. Kudzia – są proponowane dwa protokoły do przyjęcia, a na sali nie został wyłoŜony 
protokół z 21 stycznia 2011r. Rada Gminy nie powinna głosować w sprawie przyjęcia drugiego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe oba protokoły znajdują się na sali obrad, po czym 
drugi protokół przekazała radnemu Czesławowi Kudzia. Poinformowała dodatkowo, Ŝe IV sesja 
dotyczyła głównie podjęcia uchwały w sprawie zabezpieczenia kredytu krótkoterminowego. Była to 
sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym. Dodatkowo oba protokoły zostały zamieszczone  
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Po czym ponownie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do tych protokołów? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
W celu  przyjęcia protokołów, zgodnie z § 29 statutu Gminy, przeprowadziła głosowanie.      
Za przyjęciem protokołów z III i IV sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, 
a 2 radnych  wstrzymało się od głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokoły zostały przyjęte. 
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Ad. 4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowała 
następujące działania: 

1. uczestniczyła w 6 posiedzeniach Komisji Rady Gminy, w tym: 
– 10.01. br. w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 
- 20.01. br. w spotkaniu Komisji ds. Oświaty z dyrektorami placówek oświatowych naszej  
  gminy oraz inspektorem ds. oświaty, 
- 24.01. br. w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, 
- 26.01. br. w posiedzeniu Komisji ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa  
  i Ochrony Środowiska 
- 28.01. br. w posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Wychowania Fizycznego    
   i Sportu. 

 
2. w dniu 14.01.br. uczestniczyła w spotkaniu z Panią inspektor ds. Oświaty. W spotkaniu tym 

wzięli udział równieŜ Przewodnicząca Komisji Oświaty Urszula Olejnik oraz Jej Zastępca 
Piotr Sroka, a takŜe Wójt Gminy Ryszard Gołębowski i Zastępca Wójta Krzysztof Ficoń. 
 
W tym miejscu dodała, Ŝe na podkreślenie zasługuje fakt, iŜ wszyscy radni biorą aktywny 
udział w pracach poszczególnych Komisji, za co naleŜą się słowa podziękowania. 
 

3. uczestniczyła w 6 zebraniach wiejskich, których głównym tematem były wybory sołtysów  
i rad sołeckich. I tak: 
- 20.01. br. – w Ortowicach i Solarni, 
- 25.01. br. – w Grabówce i Korzonku, 
- 27.01. br. – w Brzeźcach i Bierawie. 
Dodała, cyt. „Dziękuję wszystkim sołtysom i mieszkańcom tych sołectw za miłe przyjęcie. 
Na razie nie odniosę się do spraw tam poruszanych, ale uczynię to po wszystkich zebraniach 
wiejskich. ChociaŜ nie ukrywam, Ŝe na jeden z projektów uchwał miało to juŜ wpływ. A 
dotyczyło to moŜliwości ubiegania się o dotację na solary, bez konieczności posiadania 
ekologicznego kotła centralnego ogrzewania. Według pierwotnego projektu uchwały było to 
niemoŜliwe”. 
 

4. w dniu 12.01. br. przekazano wszystkim sołtysom  ankiety. Dziękuję wszystkim sołtysom, 
którzy juŜ oddali wypełnione ankiety, a pozostałych proszę o sukcesywne wypełnienie  
i przekazanie do Sekretarza Gminy. Wyniki tych ankiet posłuŜą do ukierunkowania pracy 
Rady Gminy Bierawa. 
 

5.  Ponadto do Rady Gminy wpłynęły pisma od: 
 

- Pani B. Kott – Kornek i Pana Franciszka Kornek dotyczące zaniechania oględzin budynku  
   przez GOPS w Bierawie, które przekazano Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia, 
 

- skargę Pani Marzeny Janickiej na procedurę rozpatrywania wniosków o udzielenie  
   pomocy  powodzianom, która zostanie przekazana do Komisji Rewizyjnej, 
 

– pismo Państwa Kulawik o wyjaśnienie na jakich zasadach była rozdzielana pomoc dla  
   powodzian. Pismo przekazano do Wójta Gminy o udzielenie informacji w tej sprawie, a  
   następnie do Komisji Rewizyjnej, 
 

- pismo Wojewody Opolskiego o udzielenie informacji czy w skład Komisji Rewizyjnej  
   wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów oraz udzielono odpowiedzi w tej sprawie, 
 

-  pismo Wojewody Opolskiego w sprawie podania podstawy prawnej do podjęcia uchwały  
   dotyczącej wyraŜenia woli nieodpłatnego nabycia na mienie gminy nieruchomości  
   gruntowych oraz udzielono odpowiedzi, Ŝe podejmując tą uchwałę Rada nie uwzględniła  
   pomyłkowo obowiązujących zasad gospodarowania nieruchomościami. 
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W związku z powyŜszym Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, Ŝe zgodnie ze  
statutem naszej Gminy wszystkie projekty uchwał winny być zaopiniowane pod względem 
prawnym przez Radcę Prawnego, przed przystąpieniem do głosowania w celu uniknięcia  
w przyszłości podejmowania uchwał sprzecznych z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie 
podziękowała, Ŝe projekty uchwał przygotowane na dzisiejszą sesję zostały zaopiniowane przez 
radcę prawnego. 

 

-  pismo mieszkańców budynku w Bierawie przy ulicy Powstańców 7 w sprawie usunięcia  
   jednej osoby z budynku – przekazano Wójtowi Gminy do załatwienia,  
 

- skargę Pani Reginy Gatzka na jakość zamontowanych wodomierzy w Brzeźcach, która  
   zostanie przekazana do Komisji Rewizyjnej. 

 

Ponadto Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  
      o powołanie Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Głos Bierawy w celu ustalenia zasad jego  
      redagowania i wydawania. 
 
 
Ad. 5.  Informacje o pracach Komisji złoŜyli: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna obradowała dwukrotnie, w dniu 10  
i 24 stycznia br. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika GOPS, planu pracy Komisji oraz 
pisma P. Kulawik. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja ds. Oświaty,  Kultury, Zdrowia, Wychowania 
Fizycznego i Sportu spotkała się dwa razy. W dniu 20 stycznia br. odbyło spotkanie z dyrektorami 
szkół i przedszkoli. Na posiedzeniu Komisji w dniu 28 stycznia omawiano sprawę dotyczącą 
analizy poniesionych wydatków w roku 2010  na wynagrodzenia nauczycieli oraz sprawozdania nt. 
wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę oraz projekt programu w sprawie szczepień 
profilaktycznych. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
spotkała się w dniu 28 stycznia br. Omawiano 5 projektów uchwał: 
- o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,  
- w sprawie dopłat dla odbiorców usług do ceny odprowadzanych ścieków, 
- o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
- w sprawie zmiany wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru  
  deklaracji na podatek od nieruchomości, 
- w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. LEPSZE  JUTRO współfinansowanego ze środków  
  europejskiego funduszu społecznego. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska obradowała w dniu 26 stycznia br.  Tematem posiedzenia było 
omówienie niektórych projektów uchwał skierowanych pod obrady dzisiejszej sesji, tj.: 
- o zmianie uchwały w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
   w Bierawie, 
- o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy  
  Bierawa, 
- w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budŜetu gminy Bierawa na zastosowanie  
   indywidualnego ekologicznego źródła ciepła. 
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Ad. 6. 
 
Na wstępie Wójt Gminy skierował słowa podziękowania do sołtysów za pracę w kadencji 2007 – 
2011 oraz wręczył pamiątkowe podziękowania i upominki. Przedstawił równieŜ nowo wybranych 
sołtysów wsi Bierawa, Brzeźce i Ortowice. Stwierdził, iŜ praca sołtysa z pewnością nie jest pracą 
wdzięczną. Generalnie są to obowiązki. Sołtys ma przewidzianą ochronę prawną jak 
funkcjonariusze publiczni. Nowym sołtysom Ŝyczył bezkonfliktowego załatwiania  spraw. Dobra 
wola i chęć współpracy, to jest to, co powinno cechować kaŜdego sołtysa. 
W tym miejscu głos zabrała równieŜ Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, która  równieŜ przekazała 
sołtysom słowa podziękowania  za społeczną pracę na rzecz swoich miejscowości. 
 
 

Wójt Gminy przedstawiając informację o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, 
poinformował, Ŝe działania te dotyczyły: 
 

1. w dniu 27 grudnia 2010r. otrzymano informację od Marszałka Województwa  
o zamierzeniach związanych z budową nowej przeprawy na Odrze na drodze powiatowej  
relacji Cisek – Bierawa, 

2. w dniu 30 grudnia 2010r.  odbyło się spotkanie z Posłem Adamem Krupa w sprawach 
związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja 2010r., 

3. w dniu 04.01.2011r. uczestniczył w spotkaniu w Gminie Cisek związanym z funkcjonowa-
niem Lokalnej Grupy Działania Eurocountry, która obejmuje Gminy wiejskie Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz Gminę Lubrza i Gminę Głogówek w Powiecie 
Prudnickim. W ramach Lokalnej Grupy Działania jest moŜliwość pozyskania środków 
finansowych przez Stowarzyszenia, a takŜe przez Gminy, 

4. w dniu 10.01.2011r. uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Opolskim. Spotkanie dotyczyło 
podsumowania spisu rolnego oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Gminy, które 
nie mają w swoich planach informacji o budowie urządzeń telefonii komórkowej na swoim 
terenie, muszą w terminie do 17 lipca br. dokonać weryfikacji swoich planów i dostosować 
zapisy planu do obowiązujących przepisów ustawy umoŜliwiając budowę masztów telefonii 
komórkowej. Dotychczas niektóre Gminy wprowadzały formalny zakaz budowy masztów 
telefonii komórkowej.  Po zmianie przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  
Gminy muszą się do tych przepisów dostosować.  Nasze plany zagospodarowania 
przestrzennego mają zapisy uniwersalne i nie musimy dokonywać Ŝadnych zmian w tym 
zakresie. 

5. w dniu 12 stycznia 2011r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP – PLK  
w Kędzierzynie w sprawie wykorzystania sieci lokalnej  na potrzeby inwestora przy strefie 
inwestycyjnej w Starym Koźlu. Obecnie toczą się rozmowy pomiędzy inwestorem, a 
właścicielem gruntów P. Ruzikiem na temat moŜliwości inwestowania na tym terenie  
z moŜliwością wykorzystania trakcji kolejowej znajdującej się na granicy działek będących 
własnością P. Ruzika i PKP.  

6. w dniu 12 stycznia 2011r. wysłano do Wojewody Opolskiego zapotrzebowanie na środki 
finansowe na 3 zadania związane z usuwaniem skutków powodzi: 
- odbudowę łącznika z ulicą Odrzańską w Dziergowicach, 
- odbudowę skrzyŜowania ulicy Kościelnej i Sienkiewicza w Bierawie, 
- likwidację wyrwy na ul. Kościuszki w Starym Koźlu. 
Wszystkie wnioski zostały skierowane do MSWiA. Do 15 lutego br. ma się ukazać ranking 
wniosków i udzielona Gminie pomoc finansowa na te zadania. 

7. w dniu 12 stycznia 2011r. odbyło się spotkanie z sołtysami na temat ustalenia terminów 
zebrań wiejskich, 

8. w dniu 20 stycznia 2011r. uczestniczył w spotkaniu Kolegium Wojewody w Starostwie 
Powiatowym na temat zabezpieczeń przeciwpowodziowych, uszkodzonych istniejących 
obwałowań, budowy nowych obwałowań i zbiornika Racibórz. Przyjęto następującą 
kolejność realizacji zadań: 
- budowa zbiornika w Raciborzu, 
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- budowa obwałowań rzeki Odry lewostronnych i prawostronnych, 
- budowa zbiornika Kotlarnia (na 3 miejscu).  

9. w dniu 21 stycznia 2011r. uczestniczył w spotkaniu z Marszałkiem Józefem Sebestą  
w Cisku  dotyczącym budowy nowego mostu Cisek – Bierawa ze środków 
popowodziowych  przyznanych Gminie Cisek, która została zaliczona do 14 gmin 
najbardziej poszkodowanych przez powódź. Na budowę mostu przeznaczono 27 mln zł, 
kwota ta stanowi 85% środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostała kwota, 
jako wkład własny, musi pochodzić ze Starostwa Powiatowego, 

10.  w dniu 27 stycznia 2011r. odbyła się sesja Rady Gminy, zwołana w trybie nadzwyczajnym 
na wniosek wójta, 

11. w dniu 26 stycznia 2011r. odbyło się spotkanie z Wojewodą  w sprawach związanych  
z prawem geodezyjnym, opieką społeczną i trwałością projektów unijnych. W spotkaniu 
wzięła udział Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie, 

12. w dniu 31 stycznia 2011r. otrzymano pismo Posła Adama Krupy dotyczące zamierzeń  
w sferze ochrony powodziowej.  

Na zakończenie poinformował, Ŝe w dniu jutrzejszym będzie uczestniczył w posiedzeniu 
komisji senackiej ds. ochrony środowiska równieŜ w sprawie ochrony przeciwpowodziowej. 
 
Dyskusji na temat przedstawionych sprawozdań nie podejmowano. 
 
 
Ad. 7. 
 
Inspektor ds. Oświaty E. Chromik poinformowała zebranych, Ŝe zgodnie z art. 30a ustawy 
Karta Nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 13 stycznia 2010r.  
w sprawie sposobu opracowania sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zostało sporządzone sprawozdanie na temat 
średnich wynagrodzeń nauczycieli szkół i przedszkoli zatrudnionych w Gminie Bierawa. Takie 
sprawozdanie sporządzane jest juŜ po raz drugi. Pierwsze sprawozdanie było dokonywane  
w roku 2010.  
W terminie do 20 stycznia obowiązkiem Gminy było opracowanie analizy wydatków, jakie 
Gmina poniosła na wynagrodzenia nauczycieli. Następnie w terminie do 31 stycznia br. 
naleŜało wypłacić uzupełniające dodatki tym nauczycielom, którzy nie osiągnęli średniego 
wynagrodzenia, określonego ustawą. 
W przypadku Gminy Bierawa - średnich wynagrodzeń nie osiągnęli jedynie nauczyciele 
staŜyści. Tym nauczycielom wypłacono juŜ dodatki wyrównawcze.  
Zgodnie z przepisami sprawozdanie dot. średnich wynagrodzeń nauczycieli naleŜy sporządzić 
do 10 lutego i przedstawić je organowi stanowiącemu, czyli Radzie Gminy, przekazać do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, dyrektorom szkół i przedszkoli oraz Związkom 
Zawodowym zrzeszającym  nauczycieli w naszym Powiecie.  
Za rok 2010 nauczyciele: 
-  dyplomowani - osiągnęli wynagrodzenie przekraczające średnią wynagrodzeń o kwotę ponad  
   146 tys. zł, 
-  mianowani - osiągnęli wynagrodzenie przekraczające kwotę średnią o 7.324 zł, 
- kontraktowi – osiągnęli wynagrodzenie przekraczające kwotę średnią o 29.091zł 
- staŜyści – nie osiągnęli średniego wynagrodzenia. Kwota na minus 830 zł, jest to kwota  
   niedopłaty.  
W roku 2010 zatrudniano 17 staŜystów w sumie na 6 etatach. Są to nauczyciele, którzy pracują 
w większości na niepełnych etatach w szkołach i przedszkolach, większość w przedszkolach. 
Kwoty dodatków wyrównawczych dla poszczególnych nauczycieli  są niewielkie. 
Średnie wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych wyniosło 3,3 tys. zł, co nie oznacza, Ŝe tą 
średnią otrzymał kaŜdy z nauczycieli. 
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Biorąc pod uwagę wykonanie budŜetu w dziale Oświata za 2010r. stwierdza się, Ŝe większość 
wydatków stanowią płace i pochodne, ponad 92%. W poszczególnych placówkach wydatki na 
płace i pochodne wynoszą: 
- Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Solarni – 92 %, 
- Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu – 91 %, 
- Szkoła Podstawowa w Dziergowicach – 95%, 
- Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni – 91 %, 
- Gimnazjum w Solarni – 94 %, 
- Gimnazjum w Bierawie – 92% 

 
W przedszkolach na płace i pochodne przekazano 86% ogólnej kwoty wydatków przeznaczonych 
na przedszkola. Subwencja oświatowa  na 2010r. wynosiła 5.289.579 zł. Do utrzymania szkół 
podstawnych i gimnazjów z budŜetu gminy dopłacono 96 tys. zł (ponad subwencję).  
Koszty związane z oświatą obejmują równieŜ wydatki na utrzymanie przedszkoli, dowozy uczniów 
do Szkół i zatrudnienie opiekunek w autobusach. 
 
Pytań do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 
 
 
 
Ad. 8.1. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr V/ 14/ 2011 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług do 
ceny odprowadzanych ścieków. 

Poinformował, Ŝe wysokość opłaty za usługę odprowadzania ścieków, określona w Taryfie za 
zbiorowe odprowadzenie ścieków, wynosi  5,37 zł netto zł/ m3 (5,80 zł brutto/ m3).  

Proponuje się ustalenie dopłaty w wysokości 0,90 zł netto/m3 ( 0,97 zł brutto/ m3). 

 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie. 
 
Dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały nie podejmowano. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr V/ 14/ 2011 w sprawie dopłaty 
dla odbiorców usług do ceny odprowadzanych ścieków - pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr V/14/2011 została podjęta jednogłośnie, 
przy udziale w głosowaniu 15 radnych. 
 
 
 
Ad. 8. 2. 
 
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały nr V/ 15/2011 o zmianie uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wyjaśniła, Ŝe zmiana powyŜsza wiąŜe się 
ze zmianą zapisu w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie  której określa się 
wysokość stawek podatku od nieruchomości. Ustawodawca zmienił zapis odnośnie  budynków 
przeznaczonych na działalność zdrowotną. Zapis poprzedni brzmiał: „budynki zajęte na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych”, a obecnie 
zapis ten brzmi: „budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie 
udzielenia świadczeń zdrowotnych”. Ta zmiana ustawy spowodowała konieczność wprowadzenia 
zmiany do uchwały. 
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Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiotowej sprawie.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr V/ 15/2011 o zmianie uchwały 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15-tu obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała nr V/ 15/2011 została podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 8.3. 
 
Skarbnik Gminy przedstawiła radnym projekt uchwały nr V/ 16/2011 w sprawie zmiany wzoru 
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od 
nieruchomości. Wyjaśniła, Ŝe zmiana uchwały, o której była mowa w pkt. 8.2. spowodowała 
równieŜ konieczność zmiany formularzy podatkowych. Zapis uchwalony w tamtej uchwale dot. 
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych został wprowadzony w pkt. 4 formularza podatkowego. 

 
 

Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały 5 głosami „za”. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiotowej sprawie.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr V/16/2011 w sprawie zmiany 
wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek 
od nieruchomości – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni biorący udział w sesji Rady Gminy. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr V/ 16/2011 została podjęta jednogłośnie 
– 15 głosami „za”. 
 
 
 
Ad. 8.4. 
 
Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie przedstawiła radnym projekt 
uchwały nr V/ 17/2011 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. LEPSZE  JUTRO 
współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego.  
Aby ubiegać się o środki Unii Europejskiej z działania 7.1.1. – Gmina musi zabezpieczyć środki  
w wys. 10% na tzw. wsparcie dochodowe. W tym roku Gmina moŜe się ubiegać o środki w wys. 
ponad 53 tys. zł.  Wkład własny wynosi 6 282,89zł. Środki te znajdują się w budŜecie Ośrodka. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja ds. Oświaty pozytywnie zaopiniowała 
przedstawiony projekt uchwały. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionej uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy  poddała odczytany projekt uchwały nr V / 17/2011 w sprawie 
przyjęcia do realizacji projektu pn. LEPSZE  JUTRO współfinansowanego ze środków 
europejskiego funduszu społecznego – pod głosowanie radnych. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta 15 głosami „za, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
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Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr V / 17/2011 została przyjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8. 5. 
 
M. Bobiński - Dyrektor ZGKiM w Bierawie przedstawił radnym projekt uchwały nr V/ 18/2011  
o zmianie uchwały w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Bierawie.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. Porządku Publicznego zaopiniowała 
przedstawiony projekt uchwały pozytywnie. W § 6 ust. 4 znajdował się jeszcze zapis dotyczący 
utrzymania i konserwacji hydrantów na gminnej sieci wodociągowej, który został wykreślony. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się o wyjaśnienie dlaczego zapis w § 6 ust. 4 został 
wykreślony. 
 
Wójt Gminy – zapis dotyczący utrzymania i konserwacji hydrantów został wykreślony z zadań 
ZGKiM, gdyŜ zadanie to wiąŜe się z utrzymaniem bezpieczeństwa p.poŜarowego  i zgodnie  
z przepisami naleŜy do zadań gminy. 
 
Radny J. Kucharczyk – czy Dyrektor Zakładu akceptuje ten projekt uchwały? 
 
Dyr. Bobiński – swoje uwagi, ewentualne zastrzeŜenia zgłosiłem przełoŜonemu na etapie 
projektowania. Nic więcej nie mam do dodania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr V/ 18/2011  
o zmianie uchwały w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Bierawie – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr V/ 18/2011 została podjęta 
jednogłośnie, przy udziale w głosowaniu  15 radnych. 
 
 
 
Ad. 8.6. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr V /19/2011 o zmianie uchwały w sprawie w regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bierawa oraz pozytywną opinię Terenowej Stacji 
Sanitarnej do przedmiotowego projektu uchwały. Wyjaśnił, Ŝe po podjęciu tej uchwały nie będzie 
juŜ 3 tygodniowych przerw w odbiorze odpadów, które dotąd zdarzały się 3-4 razy w roku. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. Porządku Publicznego zaopiniowała 
przedstawiony projekt uchwały pozytywnie. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr V /19/2011 o zmianie uchwały 
w sprawie w regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bierawa – pod 
głosowanie radnych, w wyniku którego została podjęta jednogłośnie - 15 głosami „za”. 
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Ad. 8. 7. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr V/ 20/2011 w sprawie uchylenia uchwały 
dotyczącej  wyraŜenia woli nieodpłatnego nabycia na mienie gminy nieruchomości gruntowych 
połoŜonych w Dziergowicach. Wyjaśnił, Ŝe podjęcie tej uchwały było bezpodstawne, gdyŜ zgodnie 
z przyjętymi w dniu 30 marca 2010r. zasadami gospodarowania nieruchomościami Wójt Gminy 
moŜe nabywać nieruchomości do kwoty 50 tys. zł. Uchwała została zatem podjęta bez podstawy 
prawnej i winna zostać uchylona. Po konsultacji z Biurem Prawnym Wojewody zdecydowano  
o uchyleniu uchwały we własnym zakresie. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr V/ 20/2011 w sprawie 
uchylenia uchwały dotyczącej  wyraŜenia woli nieodpłatnego nabycia na mienie gminy 
nieruchomości gruntowych połoŜonych w Dziergowicach – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15-tu obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała została podjęta jednogłośnie, 15 głosami 
„za”. 
 
 
Ad. 8.8. 
 
Zastępca Wójta przedstawił radnym projekt uchwały nr V/ 21/2011w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej ze środków budŜetu gminy Bierawa na zastosowanie indywidualnego 
ekologicznego źródła ciepła. 
Przypomniał, Ŝe w roku 2009 Gmina udzielała dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska na zastosowanie ekologicznych źródeł ciepła. W roku 2001 z powodu niespójności 
nowej ustawy o finansach publicznych z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, dopłaty były 
wstrzymane. Obecnie po zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska znowu istnieje moŜliwość 
udzielania dotacji na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, w tym na zastosowanie 
ekologicznych źródeł ciepła. O takie dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, 
Wspólnoty Mieszkaniowe. JeŜeli chodzi o firmy i osoby prawne w projekcie uchwały zostało 
wprowadzone zastrzeŜenie, Ŝe muszą mieć one siedzibę na terenie Gminy Bierawa. W budŜecie 
Gminy zostały zapisane  środki w kwocie 60 tys. zł na wymianę pieców (max. 3 tys. zł dla jednego 
wnioskodawcy) oraz 10 tys. zł na dotacje do kolektorów słonecznych (max. 2 tys. zł dla jednego 
wnioskodawcy). 
Decydować będzie kolejność złoŜonych wniosków. Dotacje będą mogły być udzielane takŜe na 
inwestycje z tego zakresu, zrealizowane w roku 2010, pod warunkiem, Ŝe zostały zrealizowane 
zgodnie z niniejszą uchwałą.  
Na teraz zostało złoŜonych juŜ 15 wniosków o dofinansowanie do wymiany pieca i 3 wnioski  
o dotacje na kolektory słoneczne.  
Wnioski, które nie zostaną zrealizowane w danym roku z powodu wyczerpania środków 
finansowych zapisanych na ten cel w budŜecie gminy, będą realizowane w następnym roku 
budŜetowym. Przygotowując projekt uchwały byliśmy zgodni co do tego, Ŝe dotacje do kolektorów 
słonecznych powinny być przyznawane na te budynki, w których podstawowe źródło ciepła, czyli 
piec CO, jest juŜ ekologiczne. Gmina Bierawa od 3 lat prowadzi dosyć intensywny proces 
segregacji odpadów. Prowadzona segregacja odpadów  oraz udzielanie dotacji na piece ekologiczne 
miały przyczynić się do zaprzestania palenia plastików w domowych piecach. 
Kolektor słoneczny powinien być uzupełnieniem systemu grzewczego. MoŜna te dwie inwestycje 
łączyć. Omawiany projekt uchwały był omawiany na Komisji. Radni obecni na Komisji byli 
zdania, Ŝe pomimo wszystko nie powinno się tych dwóch rzeczy łączyć, tzn. dofinansowanie do 
kolektorów nie powinno być uzaleŜnione od posiada ekologicznego pieca. Komisja przegłosowała, 
Ŝeby te dwie kwestie oddzielić. Radni powinni to jednoznacznie rozstrzygnąć. 
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Radna S. Wiesiołek – jeŜeli mówimy o ekologii, tj. porządku i nieporządku w przyrodzie, 
konsekwencje oczywiście idą dla nas, to powinno się takie rzeczy wykonywać kompleksowo. 
NaleŜy zacząć od zakupu i montaŜu pieca ekologicznego, gdyŜ piec jest głównym źródłem 
zanieczyszczenia środowiska, wydalającym wiele szkodliwych związków, takich jak dwutlenek 
węgla, tlenek siarki, czy inne. A dopiero w następnej kolejności myśleć o solarach. Nie powinno to 
być odrębnie dofinansowywane, tylko wspólnie. NajwaŜniejszą rzeczą jest wymiana pieca.  
I dopiero wtedy moŜemy mówić o ekologii. Bo jaka jest ekologia, jeŜeli zamontujemy sobie solary  
i przez kilka miesięcy w roku jesteśmy ekologiczni, a przez całą resztę nie. Powinno się to odbywać 
kompleksowo. I wtedy moŜna mówić o ekologii i o tym, Ŝeby dąŜyć do tej ekologii.  A nie tak po 
połowie, trochę będę ekologiem, trochę nie będę. I to główne źródło ciepła pozostaje stare.  
 
Radny R. Lamaczek – przecieŜ wykorzystując solary oszczędza się energię elektryczną. 
Elektrownia mniej produkuje prądu i mniej zanieczyszcza powietrze.  
 
Radna S. Wiesiołek – ale jest się ekologiem tylko przez 2 czy 3 miesiące w okresie letnim. 
 
Radny J. Morcinek – w lecie często mieszkańcy rozpalają  ogień w piecach tzw. trucicielach, tylko 
po to Ŝeby ogrzewać wodę.  Palenie w okresie letnim w piecu nie ekologicznym, gdzie często 
palone są róŜnego rodzaju odpady, powoduje duŜe zanieczyszczenie. Instalacja solarów do 
podgrzewania wody w okresie letnim jest dobrym rozwiązaniem. Ludzie nie będą musieli w lecie 
palić w piecach tylko po to Ŝeby ogrzać wodę. Z tego co zostało powiedziane jest i tak małe 
zainteresowanie solarami. NaleŜy stworzyć moŜliwość dofinansowania kolektorów słonecznych  
i bardziej zainteresować ludzi tym tematem. I nie uzaleŜnić tego dofinansowania od posiadania 
ekologicznego pieca.  
 
Radna S. Wiesiołek – proekologiczne są urządzenia grzewcze zasilane energią elektryczną. Jak 
traktować tych mieszkańców, którzy w lecie ogrzewają wodę energią elektryczną? 
 
Radny J. Morcinek – do wytworzenia energii elektrycznej teŜ trzeba zuŜyć węgiel. Ustawa nie 
dopuszcza  moŜliwości dotowania do urządzeń elektrycznych podgrzewających wodę. 
 
Radna E. Dziuda – jeŜeli ktoś z mieszkańców kupił piec nie ekologiczny 2 lub 3 lata temu, to temu 
człowiekowi zamyka się furtkę na uzyskanie dofinansowania do ekologicznego źródła energii. 
Kolektory słoneczne są jedynym źródłem energii, które nie zuŜywają Ŝadnych surowców 
mineralnych i nie wydzielają Ŝadnych substancji szkodliwych.  Korzystamy tylko z energii 
słonecznej, która na dzień dzisiejszy jest bardzo bogata, nie wyczerpalna. Nie korzystamy z węgla, 
opału, koksu. Nie ma przy tym Ŝadnych skutków ubocznych, Ŝadnej siarki, Ŝadnych trujących 
gazów. A w przypadku pieca, czy będzie ekologiczny, czy nie, zawsze jakieś substancje pójdą  
w powietrze. Wprowadzono segregację odpadów, przez co w jakimś stopniu wyeliminowano 
problem spalania śmieci. Podstawowym celem segregacji odpadów było to, Ŝeby nie palić śmieci  
w piecach. Powoływanie się na to, Ŝe ludzie w dalszym ciągu palą śmieci w piecach, jest nie do 
końca uzasadnione. PrzecieŜ gro ludzi twierdzi, Ŝe nie mają opakowań plastikowych i nie mają 
czym zapełnić worka. Kolektory słoneczne są ponad czasowe i naleŜy ludzi zachęcać do ich 
montaŜu. Komisja ds. Porządku Publicznego wyraziła zdanie, Ŝe dofinansowania do pieców   
i kolektorów słonecznych mają być niezaleŜne. 
 
P. Lembowicz – jeŜeli mówi się o kolektorach słonecznych, to trzeba patrzeć pod szerszym kątem.  
Są to urządzenia, które równieŜ potrzebują energii elektrycznej. Woda ogrzewana solarami, w przy 
zbiorniku 200 litrów wystarcza na 1-2 dni. Problem powstaje w momencie dni bez słońca. 
Wówczas wodę trzeba dogrzewać. 
 
Radny Cz. Kudzia – osobiście  popieram radną Wiesiołek i Pana Lembowicza.  Jestem za 
ekologią, za solarami. Ale dofinansujmy je tam, gdzie juŜ wymieniono piec na ekologiczny. Idźmy 
jakimś ciągiem. JeŜeli mamy mieć ekologią, to miejmy ją w lecie i w zimie. 
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Radny J. Morcinek – solary zapewniają ciepłą wodę w okresie letnim co najmniej w 80%. JeŜeli 
dni nie będą słoneczne, to istnieje moŜliwość dogrzania wody energią elektryczną. 
 
Radny P. Sroka – współczesne kotły, tzw. truciciele, są to kotły, które tak naprawdę tylko według 
naszego regulaminu nie mają dopuszczenia do otrzymania dofinansowania. Jedynym takim kotłem, 
które są dopuszczone na rynku, są kotły z podajnikiem ślimakowym. I tylko taki kociołek ma 
certyfikat dopuszczenia. śaden z pozostałych kotłów  nie ma takiego dopuszczenia, jako kocioł 
ekologiczny. Kotły stare, robione 10-15 lat temu, są to faktyczne truciciele. Ale współczesne kotły, 
są to kotły o sprawności podobnej do kotłów ekologicznych, retortowych. Sprawność tego układu 
cieplnego dochodzi do 85%. Czynnikiem energetycznym w kotle, który moŜe uzyskać 
dofinansowanie, czyli tym retortowym, jest węgiel, nazywany groszkiem. Tym samym węglem jest 
węgiel spalany w piecu tzw. trucicielu. Ze względu na jego konstrukcję, tak naprawdę jego emisja 
trucicielska jest prawie porównywalna z kotłem na ekogroszek, który ma certyfikat dopuszczenia. 
Stare kotły, podzielam pogląd, nie powinny być uznawane. Ale współczesne, tak.  Dla mnie dzisiaj 
te kociołki, ekologiczny, czy nie, są porównywalne. Sam kolektor teŜ nie moŜe być elementem 
pewnego zaspokojenia na energię cieplną w domu, jest traktowany jako uzupełnienie w okresie 
wiosenno – letnim. MoŜemy go teŜ wspomóc akumulatorem, bolerkiem, zwiększyć pojemność 
bojlera. JeŜeli słońce będzie  grzało przez 3 dni, to solar nabierze tyle mocy energetycznej, Ŝe 
wytrzyma na kilka dni. Teoria kolektorów jest taka, Ŝe przy dzisiejszych kosztach amortyzuje się po 
10 latach w sensie jego kosztów kupna i montaŜu. Po 10 latach trzeba go jak gdyby odtwarzać na 
nowo. Logika pełna kolektorów słonecznych pojawia się tam, gdzie jest duŜe zapotrzebowanie na 
gorącą wodę technologiczną, np. duŜe zakłady przetwórcze, duŜe restauracje, czyli tam, gdzie 
czynnik finansowy pojawia się na plus. 
W naszych gospodarstwach domowych jest to pewnego rodzaju komfort, ale opłacalność nie jest 
juŜ tak duŜa. 
 
P. Lembowicz – chodzi o to aby zmniejszać emisję spalin, wymóc tą świadomość u mieszkańców. 
 
Radny J. Morcinek – nie mogę się zgodzić z tym, Ŝe piec ekologiczny na ekogroszek daje takie 
samo zanieczyszczenie, jak zwykły piec. Piec ekologiczny ma dmuchawy, spalanie następuje 
praktycznie do zera. 
 
Radny R. Lamaczek – moŜe kiedyś wrócimy do tematu gazyfikacji gminy? 
 
Radna E. Dziuda – jeŜeli ktoś musi wymienić piec, to podejmuje inwestycję. JeŜeli ma moŜliwość 
zakupu z dofinansowaniem, to z pewnością skorzysta z tego i kupi piec ekologiczny. JeŜeli 
natomiast ktoś kupił piec 2-3 lata temu, to taka osoba na pewno nie kupi nowego pieca 
ekologicznego, tylko po to Ŝeby otrzymać dofinansowanie do pieca i do kolektorów słonecznych. 
Blokując dofinansowanie do kolektorów słonecznych z powodu nie posiadania ekologicznego 
pieca, wstrzymujmy postęp techniczny, nowoczesną myśl. Nie naleŜy tych dwóch rzeczy łączyć.  
NaleŜy dać ludziom szansę. UzaleŜniając dofinansowanie do kolektorów słonecznych od pieca 
ekologicznego hamuje się słuszną inicjatywę. Byłoby to sprzeczne z zasadą równości szans. 
Wszyscy powinni mieć równą szansę wpływu na ekologię. JeŜeli ktoś chce mieć piec ekologiczny, 
to niech go zakupi. A jak nie ma takiej potrzeby, bo np. ma nowy piec nieekologiczny, to niech 
zakupi sobie tylko kolektor słoneczny. Dlaczego to ograniczać? Ludzie i tak będą palić tym co 
mają, tym co jest najtańsze. 
 
Wójt Gminy  – Gmina ma koncepcję budowy sieci gazowniczej, ma równieŜ zapewnienie dostawy 
gazy z jednostki z Zabrza, która jest dystrybutorem gazu na tą okolicę. Ale jest jedno podstawowe 
pytanie, czy na terenie Gminy znajdzie się hurtownik, tak jak miało to miejsce w Krępnej, który 
będzie głównym odbiorcą gazu? I wtedy ekonomiczne podejście będzie inne, niŜ obecnie, kiedy 
takiego hurtownika nie ma.  W Krępnej powstała Firma, która potrzebuje duŜej ilości gazu do 
produkcji. W związku z czym miejscowość ta została przy tej okazji zgazyfikowana. 
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Dysponujemy równieŜ dojściem, jedno jest w okolicy Starej Kuźni, a drugie w okolicy Osiedla 
Azoty. 
 
Radny J. Morcinek – moŜe warto byłoby zrobić takie rozeznanie. Firma Bekaert 3 potęŜne hale 
ogrzewa olejem. RównieŜ Kopalnia Piasku Kotlarnia wszystko ogrzewa olejem.  MoŜe znajdą się 
jeszcze jakieś firmy prywatne, które byłyby tą sprawą zainteresowane. I moŜna  wówczas ten temat 
ruszyć. 
 
Wójt Gminy  – Bekaert i Kopalnia Piasku robiły projekt z wykorzystaniem gazu w postaci 
skroplonej i nie doszukiwały się moŜliwości technicznej doprowadzenia gazu. Firmy te musiałyby 
na własny koszt ciągnąć sieć. Te koszty z pewnością  spowodowały, Ŝe taniej było wybudować 
instalację miejscową na gaz skroplony niŜ ciągnąć nitkę sieci. 
 
Radny P. Musioł – Komisja ds. Porządku głosowała 4 głosami „za” nie uzaleŜnianiem 
dofinansowania do kolektorów słonecznych od posiadania ekologicznego pieca. Członkowie 
Komisji głosowali za tym, Ŝeby te dotacje były niezaleŜne. 
 
Wójt Gminy  – zgodził się wnioskiem Komisji, wprowadzając autopoprawkę do przedstawionego 
projektu uchwały.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany wraz z uwzględnioną zmianą -  projekt uchwały 
nr V/ 21/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budŜetu gminy Bierawa na 
zastosowanie indywidualnego ekologicznego źródła ciepła - pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych było przeciwnych, 2 radnych wstrzymało 
się od głosu. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr V/21/2011 została przyjęta. 
 
 
 
Ad. 8. 9. 
 
B. Gawlik przedstawiła projekt uchwały nr V/ 22/2011 w sprawie przyjęcia Programu szczepień 
profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2011-2013. 
Zwróciła uwagę, Ŝe Program przewiduje objęcie szczepieniami dziewczęta klas V i VI szkół 
podstawowych. Przewiduje się częściową odpłatność przez rodziców dziecka. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
D. Wróbel – program szczepień przeciwko wirusowi HPV jest bardzo waŜny. JeŜeli pozbawimy 
dziewczynki zamieszkałe w Gminie Bierawa moŜliwości zaszczepienia, to za parę lat moŜe się 
okazać, Ŝe będą one naleŜały do nielicznej grupy dziewcząt, niezaszczepionych przeciwko 
wirusowi HPV. Miasto Kędzierzyn – Koźle szczepi dziewczęta od kilku lat. Nasze dziewczęta będą 
naraŜone na zaraŜenie tą chorobą. Dlatego proszę, jeŜeli jest to tylko moŜliwe, o zapewnienie tej 
szczepionki wszystkim dziewczętom z danego rocznika.  Nie są to kwoty zbyt duŜe dla 
samorządów.  Na zachorowanie są naraŜone głównie dziewczęta z rodzin biednych, patologicznych, 
których rodziców moŜe nie stać na dofinansowanie tego szczepienia. Zapis odnośnie częściowego 
sfinansowania szczepionki przez rodziców dziecka, jest bardzo niebezpieczny. NaleŜy to rozwaŜyć 
i pokryć z budŜetu pełne koszty szczepień. 
 
Radna B. Poplucz – na Komisji ustalono, Ŝe szczepienia mają być dofinansowywane przez 
rodziców. Rodzice powinni zapłacić pierwszą dawkę. 
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Radna E. Dziuda – jeŜeli Gmina dofinansuje zakup I i II dawki, a rodzica nie będzie stać na 
zapłacenie za III dawkę szczepionki i dziecku nie poda się 3 dawki, to wówczas podanie I i II dawki 
nie będzie miało Ŝadnego sensu, podane dawki będą bezuŜyteczne. JeŜeli rodzic zapłaci I dawkę, to 
jest pewność Ŝe szczepienie dojdzie do skutku. Jesteśmy za tym, aby to dofinansowanie było.  
MoŜna tylko dyskutować o tym,  która dawka ma być zapłacona przez rodzica i w jakiej kwocie.  
 
Radny J. Morcinek – moŜe się zdarzyć, Ŝe w biednych rodzinach powstanie problem zapłaty za 
szczepienie. Ale wówczas moŜe pomóc Ośrodek Pomocy Społecznej, który zna sytuacje 
poszczególnych rodzin. JeŜeli rodziny nie będzie stać, to moŜe otrzymać dopłatę z GOPS-u. 
Po co z góry zakładać i płacić za wszystkie szczepionki. PrzecieŜ moŜna załoŜyć, Ŝe jedna dawka 
jest płatna przez rodzica. Wówczas Gmina zaoszczędzi środki. A w sytuacji gdy rodziców nie 
będzie stać na zapłacenie, będzie mógł otrzymać na ten cel dofinansowanie z GOPS.  
K. Musioł  – jeŜeli rodzina zmieści się w kryterium dochodowym, to nie powinno być Ŝadnego 
problemu. 
 
Wójt Gminy  – dziewczynki będą szczepione za zgodą rodziców. Na Komisji zostało powiedziane 
o częściowej odpłatności, moŜe będzie to tylko część kwoty. Będzie to zaleŜne od tego na ile 
starczą środki zapisane na ten cel w budŜecie. 
 
Zastępca Wójta – jeŜeli koszt jednej szczepionki będzie 800 zł, to moŜe nie będzie potrzebna 
dopłata rodziców, bo starczą środki budŜetowe. JeŜeli będą droŜsze, to będzie musiała być dopłata 
przez rodziców. 
 
Radna E. Dziuda – jest to bardzo dobra oferta jeŜeli szczepionka kosztuje ok. 800 zł. Jeszcze 3 lata 
temu szczepionka kosztowała indywidualnie 1500 zł. Dopłaty rodziców powinny być brane pod 
uwagę. Z reguły jest tak, Ŝe jak się daje wszystko za darmo, to nie jest to dobrze odbierane. Dopłata 
jest mobilizacją dla rodzica. Jest gro rodziców, którzy sami sfinansowali takie szczepienia dla 
swoich dzieci, bez dofinansowania. JeŜeli więc Gmina wychodzi z taką inicjatywą i chce 
dofinansować, to powinno to być dobrze odebrane. Całkowite sfinansowanie przez Gminę, bez 
moŜliwości zapewnienia tego na lata następne jest niebezpieczne. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja ds. Oświaty pozytywnie zaopiniowała 
przedstawiony projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwał nr V/ 22/2011 w sprawie przyjęcia 
Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy 
na lata 2011-2013 - po głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr V/22/2011 – została przez Radę Gminy 
przyj ęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8.10. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił radnym plan pracy Komisji na 2011 rok.  
 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego planu pacy. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr V/ 23/2001 w sprawie 
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011 i poddała go pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr V/ 23/2001 została przez Radę Gminy 
przyj ęta jednogłośnie.  
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Ad. 8.11 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła radnym projekt uchwały nr V/ 24/2011 w sprawie 
wskazania wiceprzewodniczącego Rady Gminy  do wykonywania czynności związanych  
z wyjazdami słuŜbowymi Przewodniczącej Rady Gminy. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały pod głosowanie radnych,  
w wyniku którego uchwała nr V/ 24/2011 została przyjęta 15 głosami „za” – jednogłośnie. 
 
 
Ad. 8. 12. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko Komisji w sprawie skargi Pani 
Brygitty Kott – Kornek i Pana Franciszka Kornek na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bierawie, dotyczącej zaniechania oględzin budynku i szkód spowodowanych 
powodzią. Poinformował, Ŝe Komisja obradowała w tej sprawie dwukrotnie, zapoznała się  
z materiałami i szczegółowo przeanalizowała zarzuty przedstawione w skardze. Komisja uznała 
skargę za bezzasadną. Uzasadnienie zawarto w załączniku do uchwały. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę nr V/ 25/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie i poddała projekt tej uchwały pod głosowanie 
radnych, w wyniku którego uchwała została podjęta 13 głosami „za”, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. Jeden radny wyszedł w trakcie czytania projektu uchwały, a jedna 
radna nie brała udziału w głosowaniu, stwierdzając, Ŝe ma takie prawo. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr V/25/2001 została przez Radę Gminy 
przyj ęta. 
 
 
 
Ad. 8.13. 
 
Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały nr V/ 26/2011 o zmianie uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Wyjaśniła, Ŝe uchwała wiąŜe się  
z umiejscowieniem objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej w formie załącznika do 
uchwały. Takie objaśnienia dotąd były załącznikiem do uchwały budŜetowej, jako załącznik nr 15. 
Obecnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu doszła do wniosku, Ŝe takie objaśnienia powinny 
być dołączone do uchwały w tej sprawie, na co wskazuje art. 226 ustawy o finansach publicznych. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr V/ 26/2011 o zmianie uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – pod głosowanie radnych. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała nr V/26/2011 została podjęta 15 głosami „za” 
– jednogłośnie. 
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Ad. 9.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny P. Szewerda – przedstawił wniosek przyjęty na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w sprawie 
postanowień proceduralnych związanych z wydawaniem biuletynu Głos Bierawy, o treści: 
W celu ujednolicenia procedur związanych z wydawaniem Głosu Bierawy, Komisja Rewizyjna 
wnioskuje o powołanie Zespołu Redakcyjnego biuletynu Głos Bierawy. W skład Zespołu 
Redakcyjnego winny wejść 2 osoby spośród członków Rady Gminy oraz 2 osoby spośród 
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bierawa. Proponuje się wprowadzić kwartalną 
częstotliwość wydawania tegoŜ biuletynu.  Powołany Zespół Redakcyjny w terminie 2 tygodni 
winien opracować kształt wydawnictwa oraz procedury związane z umieszczaniem materiałów 
informacyjnych, które przedłoŜą na sesji Rady Gminy. 
 
Wójt Gminy  – jeŜeli sobie tak sformalizujemy wydawanie Głosu Bierawy, to nie zrobimy kroku do 
przodu. Nigdy nikomu nie zabroniono pisać do Głosu Bierawy. Nie jest to pismo ocenzurowane. 
JeŜeli tylko ktoś wyraŜa chęć i ochotę pisania do biuletynu, czy to spośród radnych, czy  
z mieszkańców, to ma taką moŜliwość. Jedyna rzecz to kwestia ograniczenia ilości stron, gdyŜ 
wszystko wiąŜe się z kosztami. Na dzień dzisiejszy 1 edycja kosztuje ok. 1,3 tys. zł ( w zaleŜności 
od ilości egzemplarzy). Jest to darmowy biuletyn informacyjny opisujący działania urzędu, szkół, 
przedszkoli, przedstawiający fakty i wydarzenia w zakresie działalności gminy. Dotychczas, na 
miesiąc przed planowanym terminem wydania Głosu Bierawy rozsyłano informacje o moŜliwości 
złoŜenia materiałów do Głosu Bierawy. Z tych informacji, które zostały złoŜone robiono skład  
i wydawano edycję. 
 
Radny P. Sroka – intencją zmiany tej redakcji jest taka intencja Ŝeby czasami niektóre szkoły 
zmobilizować do promocji  swojej szkoły koniecznością wprowadzenia tych materiałów. Okazuje 
się, Ŝe niektórzy dyrektorzy szkół promują szkołę na stronach internetowych, czy w innych 
formach, a w tym lokalnym numerze zostawiają to na uboczu. śeby przypisać szkołom część strony 
w tym biuletynie, Ŝeby wręcz wymusić na nich zachowanie promowania wydarzeń lokalnych. 
Drugą intencją jest zmobilizowanie sołtysów do umieszczania w tym biuletynie pewnych 
informacji. Aby równieŜ zagwarantować sołtysom część powierzchni redakcyjnej do promowania 
inicjatyw sołeckich i zmusić ich w pewien sposób do promowania swoich sołectw. Są teŜ głosy, Ŝe 
niektóre sołectwa otrzymują więcej egzemplarzy biuletynu, drugie mniej. Dlatego naleŜy dąŜyć do 
proporcjonalnego podziału nakładu na poszczególne sołectwa. 
 
Radna E. Dziuda – na ostatniej stronie Głosu Bierawy jest zawarta informacja, Ŝe „Gminny 
biuletyn informacyjny wydaje Rada i Urząd Gminy. W związku z takim zapisem, głos decydujący 
powinni mieć równieŜ przedstawiciele Rady Gminy, bo tak wynika z formuły zawartej  
w biuletynie. To nie chodzi o to, Ŝe coś jest źle, Ŝe chcemy to zmienić. Nie naleŜy absolutnie tak 
tego odbierać. Chodzi o to, Ŝeby wprowadzić pewną zmianę. Co równieŜ nie oznacza, Ŝe 
dotychczasowa forma jest zła. Być moŜe  sołtysi równieŜ chcieliby pisać do Głosu Bierawy. 
Dlatego teŜ zostały skierowane ankiety do sołtysów.  W Głosie Bierawy powinna pojawiać się 
informacja o tym co dzieje się w poszczególnych sołectwach. MoŜna byłoby wyznaczyć np. po pół 
strony dla sołectwa. Kolejną kwestią to organizacje pozarządowe. Czy wszyscy wiedzą, co gdzie się 
dzieje? Jeśli to będzie wydawane na zasadzie kwartalnika, to będzie moŜna go wydawać np.  
w 3 miesiącu kaŜdego kwartału. RównieŜ będzie objęte kaŜde święto w ciągu roku, doŜynki, czy 
inne imprezy. Będzie moŜna uwzględnić to co się dzieje w poszczególnych miejscowościach. Jeśli 
któreś sołectwo nie wykorzysta swojego miejsca, to miejsce będzie mógł wykorzystać kto inny.  
Ile jest w Gminie Bierawa Domów Kultury, ile jest świetlic. Jak zostało powiedziane jest  
6 ośrodków krzewiących kulturę w naszej gminie. A w Głosie Bierawy ujrzałam na 2 stronach 
zdjęcia tylko z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie. Pytanie, czy w pozostałych 
ośrodkach naprawdę nic się nie dzieje? Dla mnie byłoby to okropne. Nie wiem, czy pozostałe 
Domy Kultury nic nie robią, czy po prostu nie dały materiałów? Nie wiem tego, dlatego nie 
twierdzę, Ŝe coś jest złego. I proszę mojego głosu nie odbierać w ten sposób. 
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Ja nie wiem, czy sołtysi wiedzą, kiedy te biuletyn jest  wydawany i kiedy mają dostarczyć 
materiały? Czy pozostali kierownicy Domów Kultury wiedzą o tym? PrzecieŜ są róŜne szkółki, 
zajęcia popołudniowe. Podejrzewam, Ŝe w gminie jest wielu mieszkańców którzy czytają Głos 
Bierawy. Natomiast jego zawartość jest poniekąd tendencyjna. JeŜeli ma być zespól redakcyjny, to 
powinno tym zajmować się kilka osób, a nie jedna. Stąd nasza sugestia. 
 
Wójt Gminy  – który artykuł z tych, które zostały tam zamieszczone, jest tendencyjny. Z tego co 
zostało powiedziane, to cała gazeta. Ten biuletyn zawiera informacje  o zadaniach, które realizuje 
Gmina. Zawiera informacje o przekazanych Ŝyczeniach, zawiera podziękowania, skład Rady 
Gminy, informacje o statystyce mieszkańców, o działalności OSP. JeŜeli uznajemy, Ŝe ta gazeta 
nadaje  się do kosza, to zobaczymy co będzie z następną edycją? Tradycją było wydawanie tej 
gazety w okolicy Świąt BoŜego Narodzenia, Wielkanocy i doŜynek gminnych. Były to 3 stałe 
terminy. Mieszkańcy są przyzwyczajeni do tego, Ŝe biuletyn wydawany jest w tych okresach.  
Czy Ŝyczenia zamieszczone na pierwszej stronie są tendencją? Takie stwierdzenie urąga osobom, 
które je napisały. 
 
Radna R. Kubica – ile kosztuje wydanie jednej edycji Głosu Bierawy? 
 
Wójt Gminy  – od 1.300 zł do 1.600 zł w zaleŜności od składu. 
 
M. Wierzba – wydaje się, Ŝe Przewodnicząca Rady wkłada „kij w mrowisko” niepotrzebnie. Chce 
juŜ teraz oświadczyć, Ŝe nawet jeśli zmieni się redakcja, będzie tak jak Pani sobie Ŝyczy. Wszystkie 
domy kultury, świetlice działające w Gminie Bierawa wchodzą w strukturę Gminnego Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bierawie. Jest to jedna instytucja. Spójrzcie do uchwały, którą poprzednicy  
w 1991r. podjęli. To są właśnie wszystkie ośrodki, które tam naleŜą. I nie moŜe być tak, Ŝe ktoś mi 
teraz będzie mówił, Ŝe na siłę musimy dokładnie podzielić kartkę na  6 części, a Strzelnica będzie 
pod siódmą częścią. I z kaŜdej trzeba informacje. Kto pojedzie? Ja tam będę jechał i będę specjalnie 
zdjęcia robił z tego co tam się dzieje?  Kto takie daleko idące wnioski wyciąga, Ŝe tam się nic nie 
dzieje? Jeśli Wy dzielicie budŜet, czy Wy kaŜdej miejscowości daliście po równo? I czy tam gdzie 
w danym momencie nie daliście nic, moŜna stwierdzić, Ŝe tam się nic nie robi? W jednym roku coś 
się robi np. za 700 tys. zł, a w drugim roku w innym się robi. Jeśli cokolwiek się robi, to dotyczy to 
Gminnego Centrum. To są jakieś ambicje, które od niedawna wyszły, Ŝe dzielicie te miejscowości. 
Gminne Centrum obejmuje całą Gminę. Są ośrodki, które nie mają ani kadry, tylko opiekunów.  
Ci ludzie nie są przyzwyczajeni do tego Ŝeby pisać. Oni nie napiszą. 
 
Radna E. Dziuda – nie uwaŜam, Ŝe wydawany Głos Bierawy jest zły. Proszę tego tak nie odbierać. 
Ale naleŜy dać szanse innym ludziom. JeŜeli dane sołectwo przedstawi choćby jedną imprezę, która 
się odbyła w trakcie minionego okresu, to czy jest to coś złego? Państwo sołtysi, czy nie dajecie do 
Głosu Bierawy Ŝadnych informacji, dlatego, Ŝe nie chcecie, czy nie wiecie kiedy ten biuletyn jest 
wydawany? 
 
C. Grzesik  - kiedyś dzwoniono do mnie z zapytaniem, czy mam jakieś materiały. Wówczas je 
przygotowywałam. Ale nie zawsze mam czas Ŝeby pamiętać o przygotowaniu materiałów. Nie było 
informacji, więc materiały nie były przekazywane. W naszym sołectwie dzieje się bardzo wiele  
i nie byłoby problemu Ŝeby jakieś informacje przygotować.  
 
Radna E. Dziuda – wiadomym jest, Ŝe wiąŜe się to z pewnymi obowiązkami. Trzeba przygotować 
tekst, zdjęcia. W Głosie Bierawy jest duŜo cennych informacji. Ale chodzi o to, Ŝeby umoŜliwi ć 
innym osobom pisanie do Głosu Bierawy. 
 
Radny Cz. Kudzia – nie dziwię się oburzeniu Pana Wójta. Odnoszę wraŜenie,  Ŝe chodzi  
o stworzenie recenzji. Państwo sołtysi, czy ktoś Wam kiedykolwiek zabraniał pisać artykuły do 
Głosu Bierawy? Sołtysi są i byli informowani o tym, Ŝe jest przygotowywane wydanie biuletynu. 
Na spotkaniu Komisji z dyrektorami szkół padła ta sama kwestia i wszystkie Panie Dyrektorki 
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wypowiadając się stwierdziły, Ŝe piszą do gazety, wszystkie materiały są przekazywane i nie ma  
z tym Ŝadnego problemu. Widzę, Ŝe jest to ingerowanie w coś, co dobrze funkcjonuje. 
 
B. Misky – jeŜeli się coś istotnego dzieje w sołectwie, to o tym wie Gmina, o tym wie Wójt i to jest 
zawsze ujęte w informacjach zamieszczonych w Gazecie.  A jeŜeli są inne wydarzenia, np. czyn 
społeczny, to nie uwaŜam, Ŝeby była to informacja, którą trzeba dać do Głosu Bierawy. 
 
Wójt Gminy  – Głos Bierawy jest to biuletyn informacyjny, a nie opiniotwórczy. Zamieszczane są 
tam waŜne informacje dotyczące Gminy i jej jednostek. Czy np. informacja na temat zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych powinna się ukazać w Głosie Bierawy, czy teŜ nie? Bo jeŜeli uwaŜacie, Ŝe 
takiej informacji nie powinno tam być, to po co mamy tą gazetę w ogóle wydawać? 
 
Przewodnicząca Rady – czy Komisja Rewizyjna chce przeprowadzić głosowanie w sprawie 
zgłoszonego wniosku? 
 
Radny J. Morcinek – moŜe warto porozmawiać na temat biuletynu jeszcze na posiedzeniach 
Komisji. Dobrze byłoby opracować pewne zasady i przypisać kaŜdemu część strony. Opracować 
takie ramy całościowe. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, Ŝe wniosek Komisji Rewizyjnej na razie nie 
będzie poddawany pod głosowanie. 
 
Radna R. Kubica – proszę o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 
podniesienia studzienek na ulicy Dworcowej i O. Steiera, gdyŜ obecnie pokrywy ze studzienek  są 
zatopione. 
 
 
Ad. 10. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – przekazała informację o terminie planowanego szkolenia dla 
radnych w dniu 14 lutego 2011r. o godz. 14.00, zapraszając na nie wszystkich radnych  
i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Bierawa. 
 
Radny R. Skupin – co ze sprzątaniem przystanków, u nas przystanek nie jest sprzątany juŜ od 
listopada.  
 
Wójt Gminy – poinformował, Ŝe osoba sprzątająca przystanki była na dłuŜszym chorobowym,  
a potem na urlopie. 
 
 
 
Ad. 11. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła obrady V sesji Rady Gminy w dniu 31 stycznia 2011r. o godz. 18:40 
 
 
          Przewodnicząca Rady  
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik     mgr ElŜbieta Dziuda 
 
 
Załączniki: 

1. uchwała nr V/ 14/2011 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług do ceny odprowadzanych 
ścieków 
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2. uchwała nr V/ 15/2011 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości 

3. uchwała nr V/ 16/2011 w sprawie zmiany wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 

4. uchwała nr V/17/2011 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. LEPSZE  JUTRO 
współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego 

5. uchwała nr V/18/ 2011 o zmianie uchwały w sprawie statutu Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie 

6. uchwała nr V/ 19/2011 o zmianie uchwały w sprawie w regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie gminy Bierawa + opinia SANEPID-u 

7. uchwała nr V/20 / 2011 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej  wyraŜenia woli 
nieodpłatnego nabycia na mienie gminy nieruchomości gruntowych połoŜonych  
w Dziergowicach. 

8. Uchwała nr V/21/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budŜetu 
gminy Bierawa na zastosowanie indywidualnego ekologicznego źródła ciepła, 

9. Uchwała nr V/ 22/2011 w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych 
przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2011-2013 

10. Uchwała nr V/ 23/2011 sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011 
11. Uchwała nr V/ 24/2011 w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Gminy  do 

wykonywania czynności związanych z wyjazdami słuŜbowymi Przewodniczącej Rady 
Gminy. 

12. Uchwała nr v/ 25/2011w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bierawie 

13. Uchwała nr V/ 26/2011 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

14. Listy obecności radnych i sołtysów 
 

  
 


