
P R O T O K Ó Ł   nr  VI /2011 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  01 marca  2011 r. 

 
 
Otwarcia obrad VI sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 01 marca 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 stanowiło quorum, przy którym Rada 
Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały.  
Następnie przywitała zebranych radnych, sołtysów, Wójta Gminy Ryszarda Gołębowskiego, 
Zastępcę Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek – Kubicką, 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Karinę Musioł, Kierownika Referatu 
Inwestycji Urzędu Gminy Waldemara Lembowicza, pracownika Urzędu Gminy Artura Pawlaczyka 
– redaktora naczelnego biuletynu „Głos Bierawy”, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego Marka Piątka, Radcę Prawnego Łukasza AmbroŜego, redaktora 
Gazety Lokalnej Jarosława Jurkowskiego oraz przybyłych gości.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe dalszy porządek obrad szóstej 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 31 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. Podjęcie uchwał: 

1) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

 

2) o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej, 
 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, 

 

4) w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie zapewnienia 
pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych  przez Środowiskowy 
Dom Samopomocy „Promyczek”, 

 

5) w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz narkotykowych, 

 

6) o sposobie załatwienia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bierawie.  

 

8. Interpelacje i wnioski radnych. 
 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 
 

10. Zakończenie obrad. 
 
Wnioski o zmianę porządku obrad zgłosili: 
 

Wójt Gminy  – zgłosił  wniosek o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy Bierawa na rok 2011. 
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie radnych. Za zmianą 
porządku obrad polegającą na dodaniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie  gminy Bierawa na rok 2011 – opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na  
14 obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną większość 
głosów ustawowego składu Rady Gminy, wobec czego został przyjęty. 
Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego porządku obrad. Dodatkowy projekt uchwały 
został wprowadzony jako  pkt. 7.7 
 
 
Ad. 3.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół z V Sesji 
Rady Gminy Bierawa z dnia 31 stycznia 2011r. Zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do tego 
protokołu? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
W celu  przyjęcia protokołu, zgodnie z § 29 statutu Gminy, przeprowadziła głosowanie.      
Za przyjęciem protokołu z V sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół został przyjęty. 
 
 
 
Ad.4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowała 
następujące działania:  
1. uczestniczyła w 3 posiedzeniach Komisji Rady Gminy Bierawa, w tym: 

• w dniu 16.02.2011r. i 21.02.2011r. - w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, 
• w dniu 28.02.2011r. - w posiedzeniu Komisji ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego.  
 

2. w dniu 21 lutego 2011r. w posiedzeniu Komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa,  
    rolnictwa i ochrony środowiska - brał udział vice przewodniczący Rady Gmina Bierawa Piotr  
    Sroka. 
 

3. w dniu 14.02.2011r. brała udział w szkoleniu dla Rady Gminy prowadzonym przez Mec.  
     Macieja Pająka.  W szkoleniu wzięło udział 16 uczestników, w tym  13 radnych. 
 

4. Uczestniczyła takŜe w 5 zebraniach wiejskich, których głównym tematem  były wybory sołtysów  
     i rad sołeckich, i tak: 

• 03.02.2011r. w  Dziergowicach 
• 07.02.2011r. w  Starej Kuźni i Lubieszowie 
• 08.02.2011r. w Starym Koźlu 
• 14.02.2011r. w Goszycach 
 

W zebraniu wiejskim w Kotlarni w dniu 04.02.2011r. - brał udział vice przewodniczący Rady 
Gminy Bierawa  Józef Kucharczyk. 
 

Przewodnicząca skierowała słowa podziękowania do  wszystkich sołtysów i mieszkańców tych 
sołectw za miłe przyjęcie. Dodała, cyt. „zebrania odbyły się zgodnie z maksymą, którą usłyszałam 
na jednym z zebrań   „Na zło trzeba reagować, a dobro trzeba chwalić”. Z satysfakcją stwierdzam,  
Ŝe mieszkańcy Gminy nie tylko reagują na zło, prosząc o pomoc w rozwiązywaniu nurtujących ich 
problemów, ale takŜe potrafią chwalić i docenić dobro.  
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Zostały docenione działania Wójta w zakresie:  
- podejmowanych działań proekologicznych (segregacja śmieci, dofinansowanie do pieców  
    ekologicznych i kolektorów słonecznych),  
-  sprawnego zorganizowania akcji odśnieŜania w okresie zimy,  
- wykonanych inwestycji budowy i remontu nawierzchni  dróg czy chodników. 
 

Korzystając z obecności władz Gminy na zebraniach, mieszkańcy: 
1) zgłaszali potrzeby  w zakresie: dalszej budowy chodników, poprawy oświetlenia, estetyki wsi 

(kosze na śmieci, czystość na placach zabaw, w centralnych miejscach wsi), budowy zbiornika 
wodnego w Kotlarni,  

2) zgłaszali brak piasku podczas zimy, problemy z kanalizacją,  
3) zwracali uwagę na kontrolę wykonywanych na rzecz Gminy inwestycji, takich jak: budowa 

drogi, chodników, naprawy dachu), na sprawy bezpieczeństwa (drzewa, przystanki, zatoczki, 
chodniki – zły ich stan, oświetlenie, popękane mury),  

4) wyraŜali zainteresowanie ekologią – zgłaszali fakt palenia podkładami kolejowymi,  
5) podnosili sprawy: ogrzewania w Korzonku (zły stan rur), złego wpływu na zdrowie 

wodociągowych rur azbestowych w Bierawie, braku trenera w siłowni w Domu Kultury  
w Bierawie, związane z pracami melioracyjnymi i podatkiem od nieruchomości, 

6) domagali się modernizacji sieci wodociągowej, zgłaszali problem z zaworami wodnymi przed 
licznikiem domowym, wyrw w wałach przeciwpowodziowych.  

Podsumowując wnioski z zebrań sołeckich Przewodnicząca Rady stwierdziła, iŜ  cyt. „najbardziej 
utrwalił mi się w pamięci brak świetlicy na Grabówce. W kaŜdym sołectwie mieszkańcy mają 
swoje miejsce spotkań, a na Grabówce spotkania odbywają się w bardzo skromnych warunkach. 
NaleŜy zastanowić nad tym problemem”. 
 
5. Dnia 12 stycznia 2011 roku  zostały przekazane wszystkim sołtysom ankiety. Cyt. „Dziękuję tym 
sołtysom, którzy oddali wypełnione ankiety. Z oddanych ankiet wynika, Ŝe sołtysi są zadowoleni  
z wielu osiągnięć i sukcesów swojego Sołectwa. Potrafią określić potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców. Niektóre z nich są bardzo kosztowne, ale są teŜ takie potrzeby i oczekiwania, które 
nie wymagają nowych nakładów finansowych  mieszkańców, a jedynie zainteresowania się sprawą  
i ich realizacją, w najbliŜszej przyszłości. W momencie, gdy Rada Gminy otrzyma pozostałe 
ankiety, będzie mogła dokonać ich podsumowania, a następnie sprecyzować wnioski w celu ich 
przedstawienia Panu Wójtowi z prośbą o ich realizację. Rozumiem, Ŝe wybór nowych Sołtysów 
mógł zakłócić dostarczenie ankiet. Dlatego proszę pozostałych Sołtysów o ich wypełnienie. JeŜeli 
jest taka konieczność, mogę udostępnić czyste druki”.  
 
6.  Do Rady Gminy wpłynęło: pismo z Kancelarii Prawnej, jako ponowienie skargi Pani Brigitty 
Kott-Kornek oraz Franciszka Kornek w związku z uchwałą Rady Gminy Bierawa z dnia 
31.01.2011r. nr V/25/2011 w przedmiocie uznania skargi za bezzasadną. W związku z powyŜszym 
– wezwano do uzupełnienia braków formalnych, czyli o doręczenie  pełnomocnictwa w terminie  
7 dni.  
 
 
 
Ad. 5. 
 

Informację o pracach Komisji złoŜyli: 
 

Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna w minionym okresie spotykała się  
dwa razy , tj. w dniu 16 i 21 lutego. Tematem pierwszego posiedzenia było rozpatrzenie skargi Pani 
Marzeny Janickiej na procedurę rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy powodzianom oraz 
skargi Pana Jana Kurzok na postępowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie  
w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym w powodzi. Dodatkowo omawiano sprawę 
Pani Reginy Gatzka w sprawie zawyŜonych opłat za wodę. Drugie posiedzenie poświęcone było 
kontroli wydatków na biuletyn „Głos Bierawy” oraz harmonogramu wywozu nieczystości.  
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Komisja dokonała następujących ustaleń: 
 

1. Wydatki na Głos Bierawy za 2010r. kształtowały się następująco: 
- 22.04.2010r. - 800 szt. – 1.708 zł, 
- 22.09.2010r. – 800 szt. – 1.586 zł 
- 30.12.2010r. – 800 szt. + 150 gratis – 1.769 zł 

2. Objętość 16 stron. 
3. Biuletyn jest rozprowadzany nieodpłatnie. 
4. Reklamy są zamieszczane nieodpłatnie. 

 

Wnioski: 
 

1. Powołać Zespół redakcyjny biuletynu „Głos Bierawy”. W skład Zespołu powołać  
dwie osoby ze składu Rady Gminy i dwie osoby spośród pracowników Urzędu Gminy. 

2. Spośród radnych do Zespołu redakcyjnego – proponuje się Karolinę Suchańską  
i Sonię Wiesiołek. 

3. Dokonywać podziału nakładu biuletynu na poszczególne sołectwa, proporcjonalnie do ilości 
mieszkańców. 

4. Utrzymać dotychczasowe terminy wydawania biuletynu, tj. przed Wielkanocą, przed 
Świętami BoŜego Narodzenia, w okresie doŜynek gminnych.   

5. W Głosie Bierawy nie zamieszczać bezpłatnych reklam. 
6. Wprowadzić całoroczny harmonogram wywozu odpadów. 
7. Sprawdzić koszt wydruku kwartalnych harmonogramów wywozu odpadów przez ZGKiM  

w roku 2010.  
 
A. Pawlaczyk – poinformował, Ŝe w roku bieŜącym będą 3 wydania Głosu Bierawy, tj. w okresie 
Wielkanocy, przed doŜynkami gminnymi oraz przed BoŜym Narodzeniem.  KaŜda jednostka moŜe 
przygotować materiał na 1 stronie formatu A4 i max. do 3 zdjęć.  Materiały powinny być przesłane 
drogą elektroniczną lub dostarczone w formie gotowej do opublikowania. 
Zostały ustalone terminy przygotowania materiałów: do 1 kwietnia 2011r., do 1 września 2011r. 
oraz do 1 grudnia 2011r.  oraz dokonano podziału zadań:  

• Redaktor Naczelny będzie odpowiadać za informacje: z Urzędu Gminy, dotyczące inwestycji, 
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z GCKiR w Bierawie i Domów Kultury, szkół  
i przedszkoli. 

• Pani Karolina Suchańska będzie odpowiadała za informacje z zakresu OSP, stowarzyszeń, rad 
sołeckich i sołectw, działania Rady Gminy. 

• Pani Sonia Wiesiołek będzie odpowiedzialna za publikowanie informacji z zakresu Ludowych 
Zespołów Sportowych, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, 
Rewiru Dzielnicowych Policji i Mniejszości Niemieckiej. 

 
Ł. AmbroŜy – jeŜeli chodzi o status prawny takiego zespołu, to takie uregulowania zawiera ustawa 
prawo prasowe. KaŜdą redakcją kieruje redaktor naczelny. Zgodnie z zapisem art. 25 tejŜe ustawy, 
w redakcji moŜe działać kolegium redakcyjne lub zespół redakcyjny. Redaktor naczelny odpowiada 
za pracę redakcji. Zaproszenie do zespołu redakcyjnego powinno wynikać z inicjatywy redaktora 
naczelnego. To redaktor  moŜe sobie sam dobierać osoby do pomocy, do konsultacji, czy do 
opiniowania. Wynika to całościowo z systemu prawa, który funkcjonuje w naszym kraju. 
Uwzględnienie wniosku Komisji Rewizyjnej  mogłoby się odbyć przede wszystkim w takiej formie, 
Ŝe redaktor naczelny zaprosi do współpracy osoby wskazane przez Radę Gminy, ewentualnie 
pracowników  Urzędu na zasadzie inicjatywy własnej.  Redaktor naczelny odpowiada za całość  
i powinien dobierać sobie osoby, z którymi będzie współpracować.  
 



 5 

Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego  
obradowała w dniu 28 lutego br.  Omawiała 4 projekty uchwał, a to: 

1. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

2. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej, 
3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
4. w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie zapewnienia pobytu 

dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych  przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Promyczek”, 

 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu w minionym okresie nie obradowała. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska  w dniu 21 lutego 2011r. spotkała się z sołtysami wsi. Omawiano 
sprawy z zakresu melioracji i spółki wodnej. 
 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowane były takie działania jak: 

• w dniu 1 lutego br. brał udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Ochrony Środowiska  
z udziałem Ministra Kraszewskiego  oraz Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
Dyskusja dotyczyła inwestycji rządowych. Na Opolszczyźnie, w ramach środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, BudŜetu Państwa i Unii Europejskiej planuje 
się do realizacji 3 zadania: zbiornik Lewin Brzeski 120 mln zł, zbiornik Nysa 467 mln zł, 
zbiornik Racibórz 1.277 mln zł. Obwałowania są w gestii samorządu województwa. 

 

• w dniu 07 lutego br. uczestniczył w spotkaniu z Marszałkiem Województwa w sprawie 
podziału Krajowej Rezerwy Wykonania. Do podziału jest kwota 54,16 mln euro za 
najwyŜszy procent wydatkowania funduszy unijnych. Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski 
otrzymał środki na projekt  indykatywny – przebudowa mostu Cisek – Bierawa 6,27 mln zł, 
co stanowi 10% środków w ramach województwa. 

 

• w dniu 08 lutego br. uczestniczył w spotkaniu w ramach Związku Gmin Śląska Opolskiego 
poświęconym dalszym negocjacjom  z Grupą Tauron w sprawie kosztów konserwacji 
oświetlenia ulicznego, 

 

• w dniu 09 lutego br. spotkał się z przedstawicielami Firmy Cemex w sprawie nowych 
technologii budowy dróg (drogi betonowe, szczególnie w terenach powodziowych), 

 

• w dniu 11 lutego br. brał udział w posiedzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region”. 
W ramach Związku został złoŜony wniosek o środki unijne na regionalną spalarnię 
odpadów, 

 

• w dniu 18.02.br. – zakończono cykl zebrań wiejskich i zebrań w ochotniczych straŜach 
poŜarnych w Gminie. Toczy się postępowanie w sprawie kradzieŜy samochodu OSP  
w Lubieszowie 

 

• w dniu 21 lutego br. – otrzymano informację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji o środkach na odbudowę infrastruktury uszkodzonej w powodzi. Otrzymano 
środki na 2 zadania: odbudowę części ul. Sienkiewicza w Bierawie, odbudowę części ulicy 
Turskiej w Dziergowicach. Nie otrzymano środków na zabudowę grobli przy ulicy 
Kościuszki w Starym Koźlu. 

 

• w dniu 23 lutego br. otrzymano informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji 
oświatowej na rok 2011 w kwocie 6.556 tys. zł, 
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• w dniu 25 lutego br. odbyło się spotkanie z Panią Bieńkowską – Ministrem Rozwoju 
Regionalnego w sprawie I miejsca  w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania. 

 

• w dniu 28 lutego br. otrzymano informację z Powiatowego Urzędu Pracy o uruchomieniu 
robót publicznych dla rolników poszkodowanych przez powódź. Gmina złoŜyła równieŜ 
wniosek do konkursu z zakresu zdrowia – choroby rakowe. Ponadto w tym dniu odbyła się 
wizyta inwestorów na teren gminny w strefie Stare Koźle. Obecnie toczą się sprawy 
formalno – prawne związane z wydzieleniem działki i sprawy środowiskowe. 

 
 
Ad. 7.1.  
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka odczytała projekt uchwały nr VI/ 27/2011 o zmianie 
uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów  
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.  
 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 
 

Radna K. Suchańska poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 4 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VI/27/2011 o zmianie uchwały 
w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów  
i wysokości wynagrodzenia za inkaso – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad.  Głosów przeciwnych, 
ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VI/27/2011 została przez Radę Gminy 
przyjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 7.2. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka odczytała projekt uchwały nr VI/ 28/2011 o zmianie 
uchwały w sprawie opłaty targowej. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie, 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VI/ 28/2011 o zmianie 
uchwały w sprawie opłaty targowej – pod głosowanie radnych, w wyniku którego uchwała została 
podjęta 14 głosami „za”, przy udziale w głosowaniu 14 radnych – jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 7.3. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka odczytała projekt uchwały nr VI/ 29/2011 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Poinformowała, 
Ŝe Gmina dofinansowuje Warsztaty Terapii Zajęciowej juŜ od kilku lat. W roku  2011 dotacja 
wynosiła 7 tys. zł. Obecnie zmniejszyła się liczba podopiecznych z terenu Gminy Bierawa. Kwota 
dotacji została ustalona w wys. 4.932 zł.  
 
Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 



 7 

Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie, 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały nr VI/ 29/2011 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VI/ 29/2011 została przyjęta przez Radę 
Gminy jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 7.4. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka odczytała projekt uchwały nr VI/30/2011 w sprawie 
podjęcia współpracy z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie zapewnienia pobytu dziennego oraz 
specjalistycznych usług opiekuńczych  przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”.  
Wyjaśniła, Ŝe w zajęciach tych uczestniczą dzieci niepełnosprawne z terenu Gminy Bierawa.  
W roku 2010 dofinansowanie wyniosło 9.600 zł. W roku 2011 w uchwale budŜetowej przewidziano  
na ten cel równieŜ kwotę 10 tys. zł.  
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Radna K. Suchańska poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie, 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VI/30/2011 w sprawie 
podjęcia współpracy z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie zapewnienia pobytu dziennego oraz 
specjalistycznych usług opiekuńczych  przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” – 
pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujący nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VI/30/2011 została przez Radę Gminy 
przyjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 7.5. 
 
Zastępca Wójta  omówił projekt gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz narkotykowych. Następnie odczytał projekt uchwały nr VI/31/2011 w sprawie 
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
narkotykowych. 
Podkreślił, Ŝe program ten, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, jest opracowywany  
i przedstawiany Radzie Gminy co roku. BudŜet Komisji wynosi ok. 100 tys. zł i generalnie od kilku 
lat nie ulega zmianie. W ramach tych środków realizowane  są działania związane z szeroko pojętą 
profilaktyką.  Potrzeb jest bardzo duŜo, ale na wszystko nie starcza środków.  Dofinansowaniem 
objęto: 
- realizowany program profilaktyczny w VI klasach szkół podstawowych 
- działalność ogniska terapeutycznego w Kotlarni – 15 godzin tygodniowo (wynagrodzenie  
  pracownika oraz koszty bieŜące), 
- działalność świetlicy w Korzonku i w Brzeźcach, 
- wyjazdy uczniów na „Zielone szkoły” – w ubiegłym roku kaŜdy  uczeń, który brał udział w tym  
  wyjeździe otrzymał dofinansowanie w wys.  33 zł, 
- zajęcia dla dzieci prowadzone w ramach półkolonii organizowanych w Dziergowicach  
  i Lubieszowie, 
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- zajęcia w salach gimnastycznych organizowane od października do końca marca, prowadzone  
   przez osoby posiadające uprawnienia, odpowiadające za całokształt prowadzonych zajęć, 
- działalność Punktu Konsultacyjnego (czynny co 2 tygodnie, w środę), w którym zatrudnia się  
  prawnika i psychologa. 
 

Poinformował równieŜ, Ŝe Gminna Komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi do niedawna 
liczyła 8 członków.  Od dnia 14 lutego br., zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy, zmniejszył się 
skład Komisji. Komisja obecnie liczy 4 członków.  
 
Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VI/31/2011 w sprawie 
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
narkotykowych – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VI/ 31/2011 została przez Radę Gminy 
przyjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 7.6. 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę Pani Marzeny 
Janickiej na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2011 r.  Komisja zapoznała się z przedstawionymi 
zarzutami i przygotowała stanowisko Komisji w tej sprawie. 
Radni obecni na posiedzeniu, 5 głosami „za”, wypowiedzieli się za przekazaniem skargi do 
materiałów prowadzonego w tej sprawie  postępowania administracyjnego. 
Następnie odczytał projekt uchwały nr VI/ 32/2011 o sposobie załatwienia skargi na Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiotowej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr  VI/ 32/2011 o sposobie 
załatwienia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie – pod 
głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 
a 2 radnych  wstrzymało się od głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VI/ 32/2011 została przez Radę Gminy 
przyjęta. 
 
 
 
Ad. 7.7. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka odczytała projekt uchwały nr VI/ 33/2011 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2011r.  Wyjaśniła,  Ŝe przedstawiony projekt uchwały jest 
wynikiem podpisanej przez Wójta Gminy w dniu dzisiejszym umowy z Powiatowym Urzędem 
Pracy, dotyczącej zatrudnienia 40 rolników w ramach prac związanych z usuwaniem skutków 
powodzi.  Taka umowa była podpisana równieŜ w ubiegłym roku, gdzie rolnicy byli zatrudnieni od 
września do grudnia. W ramach obecnej umowy rolnicy będą zatrudnieni  od 1 marca do 12 
sierpnia. Środki na ten cel pochodzą z budŜetu państwa. 
 
Radny J. Kucharczyk - proszę powiedzieć co rolnicy będą wykonywać, co to będą za prace? 
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Wójt Gminy – intencją ustawodawcy było wsparcie rolników, którzy ponieśli straty w wyniku 
powodzi i utracili moŜliwości dochodowe w swoim gospodarstwie. Rolnicy mogli korzystać z tej 
formy pomocy dopiero od września ubiegłego roku. Aby zakwalifikować się do zatrudnienia  
w ramach robót publicznych,  rolnik musi spełniać kryteria określone w ustawie, tj. posiadać uŜytki 
rolne o pow. co najmniej 2 hektarów przeliczeniowych, posiadać ubezpieczenie w KRUS oraz mieć 
zalane co najmniej  30 % gospodarstwa rolnego. 
Generalna zasada jest taka, Ŝe rolnicy mogą pracować we własnych gospodarstwach  i równieŜ 
pomagać w pracach porządkowych w gminie. 
 
Radna B. Poplucz – czy rolnik musi być właścicielem gruntów, czy moŜe być tylko dzierŜawcą? 
 
Wójt Gminy – rolnik musi być posiadaczem gruntów, które zostały zalane przez powódź. 
 
Radna U. Olejnik – czyli rolnicy będą wykonywać teraz te prace, które dotąd wykonywały osoby 
zatrudnione w ramach robót interwencyjnych? 
 
Wójt Gminy – rolnicy nie będą zatrudnieni do robót interwencyjnych.  W związku z tym, Ŝe rolnicy 
w wyniku powodzi ponieśli duŜe straty w gospodarstwach rolnych mają moŜliwość zatrudnienia  
w ramach robót publicznych. Będzie to praca na swoim gospodarstwie i pomoc w pracach 
porządkowych na terenach gminnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VI/ 33/2011 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2011r.  – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VI/33/2011 została podjęta jednogłośnie, 
15 głosami „za”. 
 
 
ad.8  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny P. Szewerda – przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o wyznaczenie do rady redakcyjnej 
(zespołu redakcyjnego)  biuletynu „Głos Bierawy” następujących radnych: 

1. Karolina Suchańska 
2. Sonia Wiesiołek 

 
Ł. AmbroŜy – ustosunkowując się do wniosku Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, Ŝe Rada Gminy 
powinna ograniczyć się wyłącznie do wskazania nazwisk radnych, którzy mieliby w tym zespole 
uczestniczyć. Przepis ustawy mówi jasno, to redaktor naczelny dobiera sobie osoby do współpracy. 
Za całość odpowiada redaktor naczelny. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zostały przedstawione 2 kandydatury radnych do rady redakcyjnej. 
Czy Państwo radni są za tym, Ŝeby proponowane osoby weszły do rady redakcyjnej biuletynu „Głos 
Bierawy”? 
 
Radny J. Kucharczyk – czy do tego składu moŜna dobrać jeszcze inne osoby? Proponowałbym 
Pana Romana Woźnego. 
 
Ł. AmbroŜy – Rada Gminy działa jako gremium kolegialne i moŜe wyznaczyć do tego zespołu 
wyłącznie radnych. Redaktor naczelny moŜe zaprosić inne osoby do współpracy, ale juŜ bez 
podejmowania decyzji przez Radę. 
 
Radny Cz. Kudzia – czy my jako Rada mamy głosować za kandydaturą redaktora naczelnego? 
 
Wójt Gminy – redaktora naczelnego wyznacza Wójt. 
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Rady P. Szewerda – Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami dotyczącymi Głosu Bierawy. 
Z uchwały wynika, Ŝe redaktora naczelnego powołuje Wójt, za zgodą Rady Gminy. Pierwszym 
redaktorem był Roman Woźny, następnie Dominik Klimanek, a obecnie redaktorem jest Artur 
Pawlaczyk. Redaktor naczelny wyraził zgodę na współpracę z wyznaczonymi radnymi. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – Komisja Rewizyjna zaproponowała Panią Karolinę Suchańską  
i Panią Sonię Wiesiołek. Pewne ustalenia zostały juŜ przez redaktora naczelnego dokonane. 
Czy proponowane osoby wyraŜają zgodę na wyznaczenie do zespołu redakcyjnego? 
 
Radna Karolina Suchańska – wyraziła zgodę 
Radna Sonia Wiesiołek – wyraziła zgodę. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy - czy jesteście Państwo za tym, Ŝeby proponowane radne weszły  
w skład rady redakcyjnej „Głosu Bierawy”? 
 
Radni, 15 głosami „za”  wypowiedzieli się za wyznaczeniem radnej Karoliny Suchańskiej  
i radnej Sonii Wiesiołek do zespołu redakcyjnego „Głos Bierawy”. 
 
Radna R. Kubica – w związku z wnioskiem, który padł na zebraniu wiejskim w Bierawie 
dotyczącym ograniczenia prędkości na ulicy Ottona Steiera i Dworcowej w Bierawie, zwróciła się  
z zapytaniem, czy zostało wysłane juŜ pismo w tej sprawie? 
 
Wójt Gminy – wyjaśnił, Ŝe pismo w tej sprawie nie zostało wysłane. Została natomiast 
przeprowadzona rozmowa z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich. Uzyskano informację, Ŝe na 
całej długości obowiązuje juŜ ograniczenie prędkości.  
 
Radna R. Kubica – to ograniczenie obowiązuje na krótkim odcinku, a chodzi o to Ŝeby było na całej 
długości tych dróg (przez całą wieś), szczególnie dla samochodów cięŜarowych. 
 
Radny J. Kucharczyk – proszę o ustosunkowanie się do zarzutów, które padły na zebraniu 
wiejskim w  Brzeźcach odnośnie wadliwie wykonanych robót na Sali Domu Ludowego  
w Brzeźcach. Chodzi o prace dekarskie. Czy był to zarzut zasadny, czy bezzasadny. 
 
Wójt Gminy – jedyna rzecz, która tam została podniesiona dotyczyła wysuniętej deski (łaty) 
mocującej krawędź na dachu (3-4 cm). Jeśli chodzi o roboty, to zostały zrobione zgodnie  
z projektem, za wyjątkiem wymienionej łaty.  
 
Radny Cz. Kudzia – wystąpił z wnioskiem w sprawie: 

• udroŜnienia odpływu wód gruntowych od ulicy Braci Wolnych (posesja Gwozdecka- 
Syryński do studzienki przy posesji Schary Gerard), 

• wyczyszczenia i udroŜnienia odpływu wód przy ulicy Braci Wolnych (pos. Pyrlik  
w kierunku ulicy Nowej, aŜ do rowy melioracyjnego biegnącego w stronę ul. Wolności  
i dalej do posesji Owczarek), 

• wycięcia lub doprowadzenia do wycięcia drzew przy ulicy Braci Wolnych od Przedszkola  
w kierunku Bierawy (aŜ do ulicy łączącej ulicę Braci Wolnych  z ulicą Kościelną). Drzewa 
te rosną bezpośrednio pod linią telefoniczną, powodując uszkodzenia w sieci w czasie 
silniejszych wiatrów, 

• naprawy ulicy Polnej od skrzyŜowania z ulicą Braci Wolnych, aŜ do ulicy biegnącej  
w stronę nowo wybudowanej drogi do tzw. terenów inwestycyjnych (Ameryka) oraz 
udroŜnienie rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuŜ tej ulicy, 

• przeprowadzenia ponownych wyborów do Rady Sołeckiej w Starym Koźlu, stwierdzając, Ŝe 
wybory te zostały przeprowadzone w sposób niezgodny z prawem.  
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Radna B. Poplucz  
• na ulicy Leśnej w Lubieszowie została ustawiona druga tabliczka z nazwą „Ulica Sosnowa”.  

Ulica Leśna kończy się dopiero przy lesie. Tablica z nazwą ulicy Sosnowej powinna zostać 
ustawiona na drodze bocznej. Czy ulica Leśna została skrócona, czy droga ta ma dwie 
nazwy? 

• zostały równieŜ przestawione tablice przy wjeździe do miejscowości Lubieszów. Czy 
granice Lubieszowa się zmieniły, czy pozostały takie jakie były, poniewaŜ tablice z nazwą 
miejscowości są o wiele dalej? 

• czy Urząd Gminy ma ewidencję hydrantów w kaŜdej miejscowości? Kiedy ostatnio 
hydranty były czyszczone i konserwowane? Co z uszkodzonymi hydrantami? 

 
Wójt Gminy – obszar zabudowy oznacza obszar zwartej zabudowy. Nie jest to obszar geodezyjny. 
Nazwa sołectwa teŜ nie jest związana z obszarem geodezyjnym. Tego elementu przy oznaczeniu 
nazwy miejscowości nie bierzemy pod uwagę. 
JeŜeli chodzi o hydranty, to Urząd nie posiada takiej ewidencji. Hydranty są elementem sieci 
wodociągowej, które były budowane w róŜnych czasach, są uwidocznione w dokumentacji 
technicznej. Hydrant przy posesji Wilk został uszkodzony. Obecnie jest on zakręcony i będzie 
naprawiany na wiosnę (jak poprawią się warunki pogodowe). 
 
Wójt Gminy – poinformował, Ŝe w związku z ograniczeniem środków dla Powiatowych Urzędów 
Pracy, Gmina uzyskała odpowiedź, Ŝe na razie brak jest środków na organizację robót 
interwencyjnych, robót publicznych i społeczno – uŜytecznych. Jedyne roboty są dla rolników, 
którzy ponieśli straty w swoim gospodarstwie z tyt. powodzi. Być moŜe sytuacja ulegnie zmianie  
w późniejszym terminie. 
 
Radna R. Kubica – w ubiegłym roku Rada Gminy przeznaczyła pieniądze na projektowanie 
wałów w gminie Bierawa. Warunkiem wykonania tego projektu było wyasygnowanie środków  
z budŜetu Gminy. I co dalej? 
 
Wójt Gminy – była to kwota 16.300 zł brutto i była wydatkowana na opracowanie opinii. Celem 
tego opracowania było potwierdzenie, czy istniejące wały moŜna nadbudowywać? Ekspertyza jest 
pozytywna.  Wniosek w sprawie budowy wałów, bazujący na opracowanej opinii, został 
skierowany do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, przez Urząd Marszałkowski. Kwota 
wnioskowana 35 mln zł. W efekcie ta sprawa została odłoŜona, być moŜe na koniec bieŜącego roku 
lub na początek przyszłego. Najprawdopodobniej budowa wałów po stronie prawobrzeŜnej ma 
zakończyć się do 2015r. NajwaŜniejszą sprawą jest takŜe budowa zbiornika Racibórz, która ma się 
rozpocząć na przełomie trzeciego i czwartego kwartału br. Zbiornik ten w czasie powodzi będzie 
zabezpieczał gminę Bierawa, ale nie do końca. Będzie to zaleŜało od poziomu wód powodziowych. 
Warunek jest jeden, aby nowe wały były posadowione na koronie obecnych wałów.  
NajwaŜniejszą rzeczą dla nas jest odbudowa zniszczonej infrastruktury po powodzi. Gmina 
otrzymała z budŜetu Państwa 1,8 mln zł na wykonanie dwóch zadań, na wnioskowane trzy.  
Jak znajdą się oszczędności, będziemy próbować pozyskać środki na trzecie zadanie, tj. zabudowę 
grobli w Starym Koźlu przy ulicy Kościuszki. 
 
Radny P. Szewerda – czy w tym roku planowana jest podwyŜka wartości punktu dla pracowników 
obsługi szkół i przedszkoli. 
 
Wójt Gminy – w budŜecie zaplanowano 3% wzrost płac. W związku ze zmiana przepisów, tabele 
płac dla pracowników obsługi szkół i przedszkoli są określone kwotowo, a nie punktowo. Rada 
Gminy nie określa juŜ wartości punktu. 
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Ad. 9. 
 
Dyskusji nie podejmowano. 
 
 
Ad. 10. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został wyczerpany. Po czym 
zamknęła obrady VI sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 01marca 2011r. o godz. 17:10. 
 
 
         Przewodnicząca  Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik     mgr ElŜbieta Dziuda 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. uchwała nr VI/27/2011 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat 
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

 

2. uchwała nr VI/28/2011 o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej, 
 

3. uchwała nr VI/29/2011w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

 

4. uchwała nr VI/30/2011w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Kędzierzyn – Koźle  
w zakresie zapewnienia pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych  przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”, 

 

5. uchwała nr VI/31/2011w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych, 

 

6. uchwała nr VI/ 32/2011o sposobie załatwienia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bierawie.  

 

7. uchwała nr VI/ 33/2011 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy Bierawa na rok 
2011. 

 

8. Listy obecności radnych i sołtysów. 
 

 
 

  
 


