
P R O T O K Ó Ł   nr  VII /2011 
 

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

 
 
Otwarcia obrad VII sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 31 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, Dyrektora Gminnego Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bierawie Mirosława Wierzbę, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kędzierzyńsko 
– Kozielskiego Marka Piątka, Radcę Prawnego Łukasza AmbroŜego oraz przybyłych gości.  
W obradach uczestniczył równieŜ redaktor Gazety Lokalnej Jarosław Jurkowski. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe dalszy porządek obrad siódmej sesji Rady Gminy 
został ustalony następująco: 

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

 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 01 marca 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 przez Wójta Gminy sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami 
dla Gminy Bierawa za lata 2009 – 2010. 

 

8. Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla 
Gminy Bierawa za lata 2009 – 2010. 

 

9. Podjęcie uchwał: 
 

1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2011r., 
2) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
3) w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco, 
4) w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy na rok 2012 środków 

stanowiących fundusz sołecki, 
5) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budŜetu gminy 

Bierawa – kartą płatniczą, 
6) w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umów uŜyczenia, 
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa stanowiska 

do waŜenia pojazdów przy drodze wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Lubieszów, 
8) O zmianie uchwały w sprawie współdziałania z Województwem Opolskim  

w zakresie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Bierawie, 
9) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu 

w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Bierawie, 
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego wsi Brzeźce, 
11) o sposobie załatwienia skargi na postępowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bierawie w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym wskutek powodzi,  
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12) w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region”  
z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 

13) w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region”  
z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu. 

 

10. Interpelacje i wnioski radnych. 
11. Dyskusja i wolne wnioski. 
12. Zakończenie obrad. 

 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy są wnioski w sprawie zmiany 
porządku obrad?  
 
Wnioski o zmianę porządku obrad nie zostały zgłoszone. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według 
przedstawionego porządku obrad. 
 
 
Ad. 3.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół z VI Sesji 
Rady Gminy Bierawa z dnia 01 marca 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 VI sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na  
13 radnych obecnych na sali obrad. Jeden radny wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie 
było. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół został przyjęty. 
 
 
 
Ad. 4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowała 
następujące działania związane z pracą Rady Gminy: 
 
1. uczestniczyła w 5 posiedzeniach Komisji Rady Gminy Bierawa, w tym: 

• 11.03.2011r. i 24.03.2011r. - w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, 
• 16.03.2011r. – w posiedzeniu komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Wychowania 

Fizycznego i Sportu,  
• 28.03.2011r. – w posiedzeniu Komisji ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego, 
• 30.03.2011r. –  w posiedzeniu Komisji ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
 

2. w dniu 22.03.2011r. wzięła udział w Konferencji pn. „ TE OPOLSKIE DZIOUCHY –  
      KOBIETY W POLITYCE”  współorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa  
      Opolskiego oraz Radio Opole.   
 

3. w dniu 02.03.2011r. uczestniczyła w zebraniu zorganizowanym przez Radę Sołecką  
       w Dziergowicach z udziałem wójta, przedstawicieli Urzędu Gminy oraz przedstawicieli  
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       organizacji lokalnych  na temat planu pracy Rady Sołeckiej na rok 2011r. oraz spraw bieŜących  
       wsi. 
 4.  otrzymała: 

• pismo Wojewody Opolskiego wzywające do udzielenia informacji czy podczas odbytych 
sesji wszyscy radni mieli prawo głosowania, tj. czy ich działalność nie koliduje  
z obowiązującymi przepisami, na które to pismo udzieliła stosownej odpowiedzi,  

• pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego                      
zawierające informację o wpisaniu projektu pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi 
powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa” na Listę indywidualnych projektów kluczowych  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 
2013 oraz wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania.  

 

5. pełniła poniedziałkowe dyŜury w urzędzie gminy zgodnie z harmonogramem ustalonym 
wspólnie z radnymi pełniącymi funkcję vice przewodniczących Rady Gminy Bierawa, 

 

6. brała udział w organizowaniu bieŜącej pracy Rady Gminy.  
 
 
 
Ad. 5. 
 
Informację o pracach Komisji Rady Gminy złoŜyli: 
 
Radna K. Suchańska  - poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego   
obradowała na posiedzeniu w dniu 28 marca br. i omawiała projekty uchwał będących przedmiotem 
obrad dzisiejszej sesji. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu  spotkała się w dniu 16 marca br. w Domu Kultury w Bierawie  
z kierownictwem Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie. Komisja zapoznała się ze 
statutową działalnością Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie.  Na spotkaniu 
szczegółowo przedstawiono infrastrukturę obiektów oraz koszty  związane z ich utrzymaniem. 
Komisji w formie prezentacji multimedialnej zaprezentowano ramy działalności kulturalnej  
i organizowane imprezy. Omówiono równieŜ aspekty  formalno – prawne związane z ich 
organizacją. Dyrektor GCKiR w Bierawie przedstawił analizę środków finansowych 
przyznawanych instytucji w formie dotacji i osiąganych dochodów. Dalsza część spotkania była 
wypełniona merytoryczną dyskusją, z której  wyciągnięto następujące wnioski: 

1. kultura w Gminie jest nie dofinansowana. Szczególne braki ujawnia się w zakresie 
utrzymywania budynków gminnych, a będących w uŜyczeniu GCKiR w Bierawie.  
W budŜecie Gminy naleŜy uwzględnić zadania remontowe, ogólnobudowlane, zgłaszane 
przez dyrekcję GCKiR w Bierawie, 

2. w strukturze zatrudnienia Komisja dostrzega brak etatowych realizatorów imprez  
i instruktorów kółek zainteresowań. Zasoby kadrowe uniemoŜliwiają w pełni realizację 
zadań statutowych, a w szczególności animację kulturalną środowiska. Taki cel moŜna by 
osiągnąć poprzez zatrudnienie instruktorów etatowych i obsługi technicznej, 

3. wspomagać, popierać i lobbować za dofinansowaniem GCKiR w Bierawie ze wszelkich 
dostępnych środków gminnych w roku bieŜącym, a w 2012r. rzetelnie przyznać dotację wg 
planu budŜetu przedstawionego przez Dyrektora GCKiR w Bierawie, 

4. podnieść rangę i znaczenie Kultury w środowisku poprzez aktywne uczestnictwo radnych  
w imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez GCKiR w Bierawie. 

 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska obradowała na dwóch posiedzeniach. Pierwsze z posiedzeń odbyło 
się w dniu 08 marca br. w terenie i było poświęcone  zapoznaniu się z sytuacją popowodziową  
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w Gminie Bierawa, nadal istniejącymi zagroŜeniami i stanem prowadzonych prac w odbudowie 
zniszczonej infrastruktury w południowo wschodniej części gminy. 
Drugie spotkanie Komisji odbyło się w dniu 30 marca br. Tematem posiedzenia było omówienie 
projektów uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy, w sprawach 
dotyczących Komisji. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja Rewizyjna obradowała dwukrotnie w dniu  
11 i 24 marca br. Na posiedzeniach rozpatrywano sprawę skargi na postępowanie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bierawie oraz rozpoczęto kontrolę wydatków Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie.  
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowane były następujące 
działania: 

1. w dniu 07 marca br. spotkał się z przedstawicielem Energii Pro w sprawie nowej umowy na 
konserwację oświetlenia ulicznego w gminie. W negocjacjach, które trwały od  
29 października 2010r. wynegocjowano kwotę 5,76 zł od 1 słupa energetycznego. Kwota 
wyjściowa wynosiła 7,50 zł netto od 1 słupa. 

 

2. w dniu 09 marca br. brał udział w spotkaniu z Wiceministrem Sportu w sprawie oceny 
nowej ustawy o sporcie pod kątem dotacji dla organizacji pozarządowych, w tym Ludowych 
Zespołów Sportowych, 

 

3. w dniu 10 marca br. uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Kamieniu Śląskim  
z Wiceministrem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomaszem 
Siemioniakiem i Wojewodą Opolskim  dotyczącym  uroczystego przekazania promesy  
o wartości 1,8 mln zł na realizację dwóch zadań związanych z odtworzeniem infrastruktury 
zniszczonej przez powódź, 

 

4. w dniu 14 marca br.  brał udział w szkoleniu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu 
na temat dyscypliny finansów publicznych, 

 

5. w dniu 15 marca br. spotkał się z przedstawicielem Energii Pro w sprawie zastosowania  
10 % obniŜki za zuŜytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, 

 

6. w dniu 16 marca br. otrzymano informację od Posła Adama Krupa na temat stanowiska 
Ministerstwa Środowiska o budowie zbiornika Racibórz, 

 

7. w dniu 17 marca br. odbyło się spotkanie na temat organizacji „Pływadeł”.  Na spotkaniu 
tym miasto Racibórz wypowiedziało się za zorganizowaniem tej imprezy, a miasto 
Kędzierzyn – Koźle było przeciwne.  Kolejne spotkanie w tej sprawie zaplanowano na dzień 
14 kwietnia br. w Bierawie, 

 

8. w dniu 17 marca br. spotkał się z przedstawicielem Spółdzielni Usług Rolniczych  
w Kędzierzynie - Koźlu na temat zaległości podatkowych wobec budŜetu gminy Bierawa 
oraz oferty sprzedaŜy działki połoŜonej w Bierawie, będącej własnością SUR, 

 

9. w dniu 24 marca br. brał udział w obchodach z okazji  15 - lecia istnienia Firmy Sport Lihgt 
z siedzibą w Cisku, która buduje nową halę produkcyjną w Bierawie, 

 

10. w dniu 31 marca br. miała miejsce wizyta inwestora na teren inwestycyjny w Starym Koźlu 
z branŜy samochodowej. 

 

Ponadto otrzymał zaproszenie do udziału w uroczystym wręczeniu nagród dla osób 
wyróŜnionych w plebiscycie Gazety Lokalnej – Natalii Ciechomskiej z LZS Zawisza Stara 
Kuźnia (jako wyróŜniającego się sportowca) i Bogdana Szocik z LZS Stare Koźle  (jako 
wyróŜniającego się działacza). 



 5 

  
Radni nie podejmowali dyskusji na tematy przedstawione w sprawozdaniu. 
 
Ad. 7. 
 
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Bierawa 
za lata 2009 – 2010. Materiał dołączono do protokołu jako załącznik nr 1. 
W trakcie omawiania zwrócił uwagę na to, Ŝe zakres informacji z realizacji gminnego planu 
gospodarki odpadami odpowiada  treści przyjętego planu. Oznacza to, Ŝe w informacji z realizacji 
planu gospodarki odpadami przedstawiono postępy w realizacji kaŜdego z zadań zapisanych  
w planie lub wyjaśniono powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień. Wnioski zawarte 
w informacji powinny zostać uwzględnione w aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami. 
Zadania zaplanowane w „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bierawa” 
realizowane były zgodnie z załoŜeniami określonymi w „Krajowym planie gospodarki odpadami 
2010” oraz w „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego”. 
Na uwagę zasługują wyniki selektywnych zbiórek odpadów, które wykazały wyraźną tendencję 
wzrostową w stosunku do ubiegłych okresów sprawozdawczych. 
Stopień realizacji zadań: 
* na koniec 2010 r. umowami na odbiór odpadów komunalnych objęte było 95% mieszkańców 
gminy, 
* kontynuowano wdroŜone we wcześniejszych latach selektywne zbiórki następujących grup 
odpadów: 
- opakowaniowych: papier, tworzywa sztuczne, szkło, 
- wielkogabarytowych (w tym zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), 
- zuŜytych baterii, 
- przeterminowanych leków od ludności. 
* ze względu na brak instalacji do odzysku i unieszkodliwiania bioodpadów, nie wdroŜono 
selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych; 
(przyjęto jednak, iŜ ok. 70% bioodpadów wytwarzanych na terenie gminy, zagospodarowywane jest 
przez mieszkańców we własnym zakresie np. na przydomowych kompostownikach), 
* w 2010 r. przeprowadzono pełną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest występujących 
na terenie gminy oraz opracowano „Program usuwania azbestu z terenu gminy Bierawa”, 
* w 2009 r. Gmina Bierawa przystąpiła do Związku Międzygminnego „Czysty Region”, który 
wykonywać będzie publiczne zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi m. in. 
w zakresie budowy i eksploatacji Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania 
Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu, w ramach Południowo -Wschodniego Regionu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi (podział na regiony zgodnie z APGOWO), 
* realizowano zdania z zakresu edukacji ekologicznej. 
 
 
Ad. 8. 
 

Wójt Gminy przedstawił  raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Bierawa za 
lata 2009 – 2010. Materiał dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 2. 
W trakcie omawiania tego materiału podkreślił, Ŝe Program Ochrony Środowiska dla Gminy 
Bierawa stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Gminie. 
Podstawowym załoŜeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach 
– od krajowego do gminnego – jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska 
naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy 
chroniące środowisko przed degradacją, a takŜe stworzyła warunki dla wdroŜenia wymagań 
obowiązującego w tym zakresie prawa. Analizując realizację programu na poziomie gminnym 
naleŜy pamiętać, Ŝe praktycznie zadania o charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni 
wpływ na stan środowiska i związane z jego ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem, obciąŜają 
samorząd gminy i powiatu oraz podmiotów gospodarczych. 
Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd gminny wpływa na 
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moŜliwości bezpośredniej i pośredniej ochrony środowiska na terenie gminy. 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w ramach przyjętego 
przez Radę Gminy Bierawa „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa”. 
Do najwaŜniejszych zadań moŜna zaliczyć: 
- budowę i modernizację dróg, 
- zadania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, 
- edukację ekologiczną. 
Mimo tak krótkiego okresu czasu jaki upłynął od zatwierdzenia Programu ochrony środowiska dla 
Gminy Bierawa nastąpiły juŜ znaczące zmiany w przepisach (np. zmiana Polityki Ekologicznej). 
Niektóre z zadań obciąŜających samorząd gminy wymagają nakładów znacznych środków 
finansowych, co niejednokrotnie jest podstawową przyczyną braku ich realizacji. W tym przypadku 
waŜną sprawą jest określenie priorytetów dla poszczególnych tematów zadań i określenie 
konieczności ich wykonania w określonym czasie. 
 
 
 
Ad. 9.1.  
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka przedstawiła radnym projekt uchwały nr VII/34/2011 
w sprawie  dokonania zmian w budŜecie gminy na 2011r. i udzieliła w tej sprawie koniecznych 
wyjaśnień. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego omówiła 
zakres proponowanych zmian w budŜecie gminy i zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały 
pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się do radnych z zapytaniem, czy są pytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VII/34/2011 w sprawie  
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2011r. – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych (na 14-tu obecnych na sali 
obrad), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VII/34/2011 w sprawie  dokonania zmian 
w budŜecie gminy na 2011r. – została przyjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9.2. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka przedstawiła projekt uchwały nr VII/ 35/2011  
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej i udzieliła w tej sprawie 
stosownych wyjaśnień. 
Poinformowała, Ŝe zmiany w uchwale dotyczą dopisania w przedsięwzięciach zadania dotyczącego 
rekultywacji odpadów, a takŜe  uaktualnienia danych.  
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego omówiła 
przedstawiony projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych z zapytaniem, czy są zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
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Dyskusji w przedmiotowej sprawie nie podejmowano. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VII/ 35/2011 w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych (na 14-tu obecnych na sali 
obrad), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VII/ 35/2011 w sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej – została przyjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 9.3. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka przedstawiła radnym projekt uchwały nr VII/36/2011 
w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco. 
Wyjaśniła, iŜ zamiarem Urzędu jest  zwiększenie zakresu usług dla mieszkańców, poprzez 
stworzenie moŜliwości przyjmowania w kasie Urzędu Gminy róŜnych opłat, np. za energię 
elektryczną, opłat za telefony, itp. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem 
uchwały, który zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych z zapytaniem, czy ktoś z radnych chce zabrać 
głos w sprawie przedstawionego projektu uchwały? 
 
Dyskusji w przedmiotowej sprawie nie podejmowano. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VII/36/2011w sprawie 
wniesienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VII/36/2011 w sprawie wniesienia 
zabezpieczenia w formie weksla in blanco – została podjęta jednogłośnie - 14 głosami „za”. 
 
 
 
Ad. 9.4. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr VII/ 37/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na 
wyodrębnienie w budŜecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. 
Przypomniał, Ŝe wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 
proponuje się juŜ po raz drugi. W ubiegłym roku Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie 
środków funduszu sołeckiego na rok 2011, który obecnie jest realizowany. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie – 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się do radnych z zapytaniem, czy ktoś z radnych chce 
zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu uchwały. 
 
Dyskusji nie podejmowano. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VII/ 37/2011 w sprawie 
wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz 
sołecki – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych (na 14-tu obecnych na sali 
obrad), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VII/ 37/2011 w sprawie wyraŜenia zgody 
na wyodrębnienie w budŜecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki – została 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9.5. 
 
 

Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka odczytała projekt uchwały nr VII/ 38/2011 w sprawie 
dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budŜetu gminy Bierawa – kartą płatniczą. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie, 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos 
w sprawie omawianego projektu uchwały? 
 
Radni nie podjęli dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VII/ 38/2011 w sprawie 
dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budŜetu gminy Bierawa – kartą płatniczą - 
pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych (na 14-tu obecnych na sali 
obrad). Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VII/ 38/2011 w sprawie dopuszczenia 
zapłaty podatków stanowiących dochody budŜetu gminy Bierawa – kartą płatniczą – została przez 
Radę Gminy przyjęta jednogłośnie, 14 głosami „za”. 
 
 
 
ad. 9.6.  
 

Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały nr VII/ 39/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów uŜyczenia.  
Wyjaśnił, Ŝe podjęcie tej uchwały wiąŜe się z przedłuŜeniem  licencji dla Ludowych Zespołów 
Sportowych. Proponuje się zawarcie umów uŜyczenia boisk sportowych w Dziergowicach, 
Lubieszowie, Bierawie, Starym Koźlu, Starej Kuźni i Goszycach - na okres 10 lat. UŜyczenie tych 
obiektów dotyczy prowadzonej działalności sportowej. KaŜda inna działalność prowadzona na 
boisku wymaga zgody właściciela. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa 
i ochrony środowiska rozpatrzyła sprawę dotyczącą uŜyczenia boisk i zaopiniowała przedstawiony 
projekt uchwały pozytywnie, 4 głosami „za”, przy 4 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z radnych chce zabrać głos  
w przedstawionej sprawie? 
 
Radni nie podjęli dyskusji w przedstawionej sprawie. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VII/ 39/2011 w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów uŜyczenia – 
pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VII/ 39/2011 w sprawie wyraŜenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów uŜyczenia – została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
Ad. 9.7. 
 
Wójt Gminy poinformował radnych, Ŝe ok. 2 tygodnie temu wpłynęło do Urzędu Gminy pismo  
z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu,  podpisane przez Marszałka Józefa Sebestę i Wicemarszałka 
Tomasza Kostusia, informujące o tym, Ŝe w budŜecie Województwa Opolskiego  nie zostały na rok 
bieŜący wyodrębnione środki na budowę chodnika przy ulicy Ottona Steiera w Bierawie  
i przebudowę ulicy na odcinku ponad 800 metrów. Marszałek i Wicemarszałek Województwa 
proponują, aby Gmina przeniosła środki planowane na dofinansowanie wymienionej inwestycji, 
zapisane w budŜecie naszej gminy na rok 2011 w kwocie 400 tys. zł, na budowę stanowiska do 
waŜenia pojazdów i parkingu w Lubieszowie. Natomiast realizację zadania dotyczącego budowy 
chodnika i przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej proponują przenieść na lata 2012 – 2013.  
Wartość kosztorysowa stanowiska do waŜenia pojazdów i parkingu w Lubieszowie wynosi 250 tys. 
zł. W związku z czym przygotowany został projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 
Odczytał projekt uchwały nr VII/40/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację 
zadania pn. „Budowa stanowiska do waŜenia pojazdów przy drodze wojewódzkiej nr 425  
w miejscowości Lubieszów”. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego bardzo 
szczegółowo rozpatrywała propozycję Zarządu Województwa. W wyniku dyskusji postanowiono 
przedstawiony projekt uchwały zaopiniować pozytywnie. Stanowisko Komisji zostało przyjęte   
4 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania w przedstawionej 
sprawie? 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny J. Morcinek – dla budŜetu gminy jest to bardzo duŜa kwota. Nie wiadomo za jaką kwotę 
zostanie zrealizowana ta inwestycja. Na Komisji padła nawet propozycja Ŝeby ewentualnie 
wstrzymać się z budową stanowiska do waŜenia pojazdów do czasu, aŜ Województwo będzie miało 
środki i rozpocznie budowę chodnika i remont drogi. JednakŜe Wójt przekonał radnych co do 
dofinansowania tegoŜ zadania. Zapewnił, Ŝe dojdzie do podpisania umowy z Marszałkiem 
Województwa, w której zostaną zapisane te ustalenia. Nie godząc się na propozycję Zarządu 
Województwa moŜemy pozbawić się realizacji inwestycji budowy chodnika i przebudowy jezdni  
w Bierawie wartej 3 mln zł. Radni w dobrej wierze, chcąc wykazać przychylność dla Zarządu 
Województwa zgodzili się na przedstawioną propozycję uchwały. 
 
Wójt Gminy -   jest to pewnego rodzaju karta przetargowa  do dalszych działań mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa pieszych i ruchu pojazdów na drogach wojewódzkich. Drogą wojewódzką 
nr 408 na odcinku przebiegającym przez gminę Bierawa przejeŜdŜa na dobę 6,5 tys. pojazdów.  
Te działania wyzwolą równieŜ pewne inicjatywy  i szybszą reakcję na nasze pisma. JeŜeli będziemy 
liczyć tylko na realizację zadań przez Zarząd Województwa, to moŜemy nie uzyskać za wiele, 
zawsze będzie odpowiedź, Ŝe brakuje środków. Skoro Zarząd Województwa nie jest w stanie 
wybudować w tym roku chodnika, a my mamy w budŜecie wypromowane środki na budowę tego 
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chodnika i proszą nas o przeznaczenie tych środków na wybudowanie stanowiska do waŜenia 
pojazdów w Lubieszowie, to powinniśmy się na to, jako Gmina zgodzić. JeŜeli zaleŜy nam na 
przebudowie  naszych dróg, to bez współpracy z Zarządem Województwa  się nie obejdzie. Cztery 
lata temu Zarząd Wojewódzki przebudował odcinek drogi wojewódzkiej nr 425 w Solarni, 
kosztowało to ponad 1 mln zł. Dwa lata temu chcąc zmodernizować odcinek ulicy Ottona Steiera 
Gmina równieŜ musiała się do tego zadania dołoŜyć. Gmina wykonała projekt na budowę 
stanowiska do waŜenia pojazdów i projekt  na chodnik, na który Zarząd Województwa w miesiącu 
styczniu uzyskał pozwolenie na budowę. Została podjęta uchwała o współpracy z Zarządem 
Województwa. JeŜeli nie będzie inicjatywy ze strony Gminy, to sądzę Ŝe nie będzie równieŜ chęci 
współpracy z drugiej strony.  
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VII/40/2011 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa stanowiska do waŜenia pojazdów 
przy drodze wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Lubieszów” – pod głosowanie radnych.  
W wyniku którego uchwała została podjęta – 10 głosami „za”, 1 głosie przeciwnym i 4 głosach 
wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VII/40/2011 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na realizację zadania pn. „Budowa stanowiska do waŜenia pojazdów przy drodze 
wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Lubieszów” – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9.8. 
 

Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr VII/ 41/2011 o zmianie uchwały w sprawie 
współdziałania z Województwem Opolskim w zakresie budowy chodnika przy drodze 
wojewódzkiej w Bierawie.  
Przypomniał, Ŝe uchwała w sprawie współdziałania z Województwem Opolskim w zakresie 
budowy chodnika została podjęta w roku 2009, przez Radę Gminy ubiegłej kadencji. Został 
opracowany projekt na tą inwestycję i uzyskano juŜ pozwolenie na budowę. Zgodnie z ustaleniami 
z Zarządem Województwa ta inwestycja będzie realizowana w latach 2012-2013. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
rozpatrzyła przedstawiony projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z radnych chce zabrać głos  
w spawie przedstawionego projektu uchwały. 
 
Dyskusji nie podejmowano. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VII/ 41/2011 o zmianie 
uchwały w sprawie współdziałania z Województwem Opolskim w zakresie budowy chodnika przy 
drodze wojewódzkiej w Bierawie – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VII/ 41/2011 o zmianie uchwały w sprawie 
współdziałania z Województwem Opolskim w zakresie budowy chodnika przy drodze 
wojewódzkiej w Bierawie – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 9.9. 
 
Zastępca Wójta przedstawił radnym projekt uchwały nr VII/ 42/2011 w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu w zakresie budowy chodnika przy drodze 
powiatowej w Bierawie. 
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Wyjaśnił, Ŝe chodzi o budowę chodnika przy ulicy Mickiewicza w Bierawie, aŜ do boiska.  Projekt 
będzie dotyczyć takŜe uporządkowania jezdni z lekkim poszerzeniem. Dokumentacja na budowę 
chodnika jest prawie na ukończeniu. W najbliŜszym tygodniu zostanie złoŜony wniosek  
o pozwolenie na budowę.  Uzyskano ustne zapewnienie, Ŝe po uprawomocnieniu się pozwolenia na 
budowę, Starostwo przystąpi do budowy. Zadanie powinno  zostać wykonane z tegorocznego 
budŜetu. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie, 5 głosami „za”.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z radnych chce zabrać głos  
w spawie przedstawionego projektu uchwały? 
 
Dyskusji nie podejmowano. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VII/ 42/2011 w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu w zakresie budowy 
chodnika przy drodze powiatowej w Bierawie – pod głosowanie radnych. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta 15 głosami „za”, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VII/ 42/2011 w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu w zakresie budowy chodnika przy 
drodze powiatowej w Bierawie - została przez Radę Gminy przyjęta. 
 
 
 
Ad. 9.10. 
 

Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr VII/ 43/2011 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi Brzeźce. Wyjaśnił, 
Ŝe chodzi o działkę na której znajduje się firma OPONMAX w Brzeźcach przy drodze 
wojewódzkiej nr 408. Ustalenie przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego  wymienionej nieruchomości było juŜ przedmiotem zmiany w roku ubiegłym.  
W praktyce okazało się jednak, Ŝe nie uda się wpisać w obszar, który wówczas został wydzielony, 
budynku mieszkalnego wraz z zapleczem. Powiększenie obszaru zabudowy pozwoli na wpisanie 
projektowanego budynku na tej działce. Dlatego proponuje się podjęcie niniejszej uchwały. 
Jak daleko posunięte są zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego, które miały być 
uchwalone do końca marca? OtóŜ dopiero w połowie miesiąca marca br. Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych uwzględniła wniosek Heildelberg Kruszywa o powiększenie obszaru 
górniczego o dwa dodatkowe hektary. W momencie otrzymania pisma w niniejszej sprawie będzie 
moŜna przystąpić do uchwalenia wszystkich opracowanych zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego Gminy. To opóźnienie nie jest spowodowane opieszałością Gminy, tylko samą 
procedurą zmiany dla terenu wnioskowanego przez Heildelberg Kruszywa.  Wszystkie planowane 
zmiany będą ujęte w jednej uchwale. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa 
i ochrony środowiska w wyniku rozpatrzenia projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaopiniowała niniejszy projekt 
uchwały pozytywnie, 4 głosami „za”, przy 4 obecnych. 
 

A. Podworski  – zbieg okoliczności spowodował, Ŝe praktycznie zabrakło 2 metrów na 
wymienionej działce do tego, aby wybudować budynek mieszkalny. Dzięki uprzejmości Pana 
Wójta i radnych, zostanie ponowiona procedura zmiany przeznaczenia tejŜe działki. Natomiast my 
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jako inwestor poniesiemy koszty zmiany przeznaczenia działki w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
 

Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VII/ 43/2011 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi 
Brzeźce – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VII/ 43/2011 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi Brzeźce – została 
przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych. 
 
 
Ad. 9.11. 
 
Radny P. Szewerda poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna dwukrotnie zajmowała się rozpatrzeniem 
skargi Pana Jana Kurzok na podstępowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie  
w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym wskutek powodzi. W związku z tym, iŜ 
prowadzone jest postępowanie administracyjne przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 
Komisja wypowiedziała się za przekazaniem niniejszej skargi do Kolegium. Stanowisko Komisji 
zostało zawarte w uchwale  nr VII/ 44/2011 o sposobie załatwienia skargi na postępowanie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie, które Komisja Rewizyjna przyjęła 
jednogłośnie, 5 głosami „za”. Odczytał projekt przedmiotowej uchwały. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie odczytany projekt uchwały nr VII/ 44/2011 
o sposobie załatwienia skargi na postępowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie 
w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym wskutek powodzi. 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 13 głosami „za”, przy 2 głosach wstrzymujących. 
Głosów przeciwnych nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VII/ 44/2011 o sposobie załatwienia skargi 
na postępowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie w zakresie udzielania pomocy 
osobom poszkodowanym wskutek powodzi – została przyjęta. 
 
 
          
Ad. 9.12. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr VII/ 45/2011 w sprawie przyjęcia zmian 
statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu. 
Wyjaśnił, Ŝe zwiększający się zakres obowiązków Zarządu Związku, wynikający w szczególności  
z postępu prac nad przygotowaniem i złoŜeniem przez Związek wniosku aplikacyjnego  
o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko - przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie 
Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiana Odpadów, wymaga zatrudnienia 
Przewodniczącego Zarządu Związku, jako osoby odpowiedzialnej za kierowanie bieŜącymi 
sprawami Związku i innymi sprawami wskazanymi w § 22 Statutu Związku. Zatrudnienie takie 
wymaga uprzedniego wprowadzenia do § 18 Statutu Związku proponowanej w uchwale zmiany, 
albowiem zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, przewodniczący zarządu związku 
międzygminnego jest pracownikiem związku zatrudnianym na podstawie wyboru, jeŜeli statut 
związku tak stanowi. Wymiar zatrudnienia oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu określi 
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Zgromadzenie Związku. Do tej pory obowiązki te wykonywała była Wiceprezydent Miasta 
Kędzierzyna – Koźla Pani Brygida Kolenda Łabuś.  
 
Radny J. Morcinek – nowo wybrani radni nie mają wiedzy na temat tegoŜ Związku, dlatego 
proszę o wyjaśnienie przedmiotu działalności Związku. 
 
Wójt Gminy  – Związek Międzygminny „Czysty Region” jest to Związek celowy mający  
w zakresie swego działania kwestie związane z zamiarem wybudowania spalarni w Kędzierzynie – 
Koźlu, w okolicy Sławięcic.  
Związek obecnie zrzesza 17 gmin. Gmina Bierawa nie była członkiem załoŜycielem, przystąpiła do  
niego w 2009r. Cała dotychczasowa działalność Związku sprowadzała się bezpośrednio lub 
pośrednio  do przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - przedsięwzięcia 
polegającego na zaprojektowaniu i budowie Regionalnego Centrum Zagospodarowania  
i Unieszkodliwiania Odpadów. Centrum słuŜyć będzie zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu 
odpadów ze wszystkich gmin – członków Związku, niezaleŜnie od daty ich przystąpienia do 
Związku. 
Związek złoŜył wniosek do Funduszu Spójności na kwotę 150 mln zł, przeszedł ocenę formalną. 
Do podziału w ramach tego działania jest kwota ok. 100 mln zł. Natomiast wnioski zostały złoŜone 
na kwotę ok. 900 mln zł. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska – zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie,  
4 głosami „za”. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VII/ 45/2011 w sprawie 
przyjęcia zmian statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – 
Koźlu – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na ustawową liczbę  
15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VII/ 45/2011 w sprawie przyjęcia zmian 
statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu – została 
podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”.  
 
 
 
ad. 9.13. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr VII/ 46/2011 w sprawie przyjęcia zmian 
statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu. 
Wyjaśnił, iŜ Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów będzie słuŜyć 
zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów ze wszystkich gmin, będących członkami 
Związku, niezaleŜnie od daty przystąpienia do Związku. Działalność Związku w latach następnych 
polegać będzie na zaprojektowaniu i budowie Centrum. W konsekwencji wszystkie koszty 
dotychczasowej działalności Związku ponoszone były bezpośrednio lub pośrednio na 
przygotowanie wniosku aplikacyjnego i finansowane w całości ze składek członkowskich obecnych 
członków. Zaś w latach następnych Związek ponosić będzie wyłącznie koszty związane 
bezpośrednio lub pośrednio z zaprojektowaniem i budową Centrum, które to koszty w części 
niesfinansowanej ze środków Funduszu Spójności sfinansowane będą takŜe ze składek 
członkowskich. Uzasadnionym jest zatem zobowiązanie  gmin, które dopiero przystąpią do 
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Związku w roku 2011 i w latach następnych, do partycypacji w kosztach poniesionych w latach 
poprzedzających ich przystąpienie do  Związku.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska – zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie,  
4 głosami „za”. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VII/ 46/2011 w sprawie 
przyjęcia zmian statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – 
Koźlu – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na ustawową liczbę  
15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VII/ 46/2011 w sprawie przyjęcia zmian 
statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu – została 
podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”.  
 
 
 
Ad. 11  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny Cz. Kudzia – zgłosił wniosek Rady Sołeckiej w Starym Koźlu dotyczący przeniesienia 
blaszanego garaŜu wraz z łodzią straŜacką z placu parkingowego przy ulicy Wolności w bezpieczne 
miejsce. Uzasadnienie: GaraŜ w tym miejscu ogranicza widoczność na park, stwarza młodzieŜy 
moŜliwość spotykania się w ukryciu. Miejsce za garaŜem jest bardzo zanieczyszczone. Brak jest  
w tym miejscu pojemnika na odpady. 
 
Wójt Gminy – jeŜeli chodzi o pojemnik na odpady, to znajduje się on w odległości 10 metrów od 
słupa ogłoszeniowego.  Mówienie, Ŝe w tym miejscu nie ma pojemnika na odpady jest po prostu 
nieprawdą. 
 
Radny Cz. Kudzia – kosz jest koło sklepu, a nie koło parku. 
 
Radny R. Lamaczek – w Dziergowicach w obszarze starej Odry zostały wysypane odpady. 
 
Wójt Gminy – sprawa została zgłoszona na Policję. 
 
Radna I. Domagała – zgłosiła wniosek o ustawienie koło Kościoła w Kotlarni zamykanego 
pojemnika na odpady.  
 
 
Ad. 12.  Dyskusja i wolne wnioski. 
 
Zastępca Wójta – poinformował o planowanej zbiórce przedmiotów wielkogabarytowych. W dniu 
9 kwietnia – stare meble, dywany, armatura łazienkowa. Tydzień później elektronika.  
Do 8 kwietnia naleŜy zgłosić chęć oddania opon. Wszelkie uwagi  związane ze zbiórką tych 
odpadów naleŜy zgłosić najpóźniej w poniedziałek. Zaproponował ustalenie terminu spotkania  
z sołtysami na temat planowanych imprez lokalnych. 
 
Uzgodniono termin na dzień 6 kwietnia br. o godz. 18.00 
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Sołtys B. Czerepak – zwrócił się o przyjazd Komisji Rady Gminy ds. porządku publicznego  
i bezpieczeństwa do Starej Kuźni w następujących sprawach: 

1. ruin w Parku, które  zagraŜają bezpieczeństwu,  
2. złego stanu ścian oporowych obok jazu, 
3. złego stanu mostków przy drodze powiatowej (ulica Brzozowa), których remont miał być 

juŜ dawno wykonany. 
 
Wójt Gminy – w sprawie mostków przy ulicy Brzozowej wielokrotnie rozmawiano  z P. Krysiem . 
Miało to być zrobione. Być moŜe naleŜałoby w tą sprawę  włączyć radnego Piątka. 
 
Radny J. Kucharczyk – Wójt Gminy powinien zaproponować Radzie Gminy przyznanie środków 
na remont Sali Ludowej w Brzeźcach. Został zrobiony dach. Obiekt stoi pusty, jest bezuŜyteczny.  
Konieczny jest remont. 
 
Wójt Gminy  – wiadomym jest, Ŝe Gmina ma zdeponowane środki w Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 1.150 tys. zł. Te środki najprawdopodobniej do końca kwietnia 
br. nie będą do pozyskania, ze względu na przedłuŜające się procedury, narzucone odgórnie. 
Wniosek o płatność został sporządzony przez Gminę prawidłowo, bez uwag. śeby pieniądze mogły 
zostać wypłacone musi zostać przeprowadzona kontrola tej inwestycji. Kontrola odbędzie się 
dopiero w połowie kwietnia. Dopiero po kontroli zostanie uruchomiona dalsza procedura. Na dzień 
dzisiejszy nie zadeklarujemy Ŝadnej kwoty ze względu na zaistniałą sytuację. 
 
Radny R. Skupin - jak przedstawia się sprawa z budynkiem w Ortowicach po Taraba? Stan 
budynku jest beznadziejny. 
 
Wójt Gminy – wolą Sądu ten budynek wraz z całą posesją został przekazany na Skarb Państwa,  
w imieniu którego występuje Starostwo Powiatowe.  
 
Sołtys L. Nikel – w Starym Koźlu w pobliŜu placu zabaw w odległości  ok. 20 metrów znajduje się 
słup wysokiego napięcia. Oprócz tego jest dość duŜy nasyp, po którym  wspinają się dzieci. Jak 
moŜna byłoby to zabezpieczyć, czy moŜna byłoby ten słup ogrodzić? W pierwszej kolejności 
naleŜałoby ten teren wyrównać. 
 
Wójt Gminy  – te obiekty nie są chronione, nikomu nie wolno wchodzić na słup energetyczny. Ta 
wiedza musi być dzieciom wpajana przez rodziców. Nie wiadomo kto tą pryzmę ziemi w tym 
miejscu usypał. Urząd Gminy wystosuje pismo do Energetyki o zabezpieczenie tego słupa. 
Zobaczymy jaki będzie efekt. JeŜeli nie będzie, to spróbujemy tą pryzmę ziemi usunąć we własnym 
zakresie.  
 
Sołtys M. Czyrny – czy zmieniło się coś w kwestii zatrudnienia osób do prac interwencyjnych 
i  robót publicznych? Czy są jakieś szanse na zatrudnienie osób w sołectwach w ramach tych robót? 
 
Wójt Gminy – w kwestii zatrudnienia osób do prac interwencyjnych i robót publicznych niewiele 
się zmieniło. Otrzymaliśmy z Powiatowego Urzędu Pracy informację o moŜliwości zatrudnienia  
6 osób na prace społecznie uŜyteczne. Jest to 40 godzin w miesiącu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – odczytała pismo otrzymane od Przewodniczącego Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego w sprawie wyasygnowania z budŜetu gminy środków finansowych 
na budowę mostu Cisek Bierawa. Pismo w załączeniu. 
 
Radny Powiatowy M. Piątek – wiadomym jest, Ŝe Powiat tej inwestycji w całości nie udźwignie. 
Powiat wystąpił do  Gminy Bierawa i Gminy Cisek o dofinansowanie w wys. 25 % brakującej 
kwoty. Z pewnością koszt budowy mostu nie musi być tak wysoki.  Nie musi to być most, który jest 
w wizji. Musi powstać projekt.  Powinno dojść do spotkania Wójtów tych Gmin ze Starostą 
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Powiatu w celu wspólnego omówienia tego tematu i przeanalizowania moŜliwości i wypracowania 
jakiegoś wspólnego stanowiska. 
 
Wójt Gminy – istnieje w ramach Ministerstwa Infrastruktury tzw. Krajowa rezerwa drogowa,  
o którą moŜna się starać.  Musi być spełniony jeden warunek, tzn. musi istnieć projekt tego mostu. 
Obecnie jest tylko koncepcja, wizja mostu pylonowego, który jest szalenie drogi. Najpierw 
powinien zadziałać rozsądek. Starostwo powinno w pierwszej kolejności starać się  
o środki zewnętrze z krajowej rezerwy drogowej, a dopiero w drugiej kolejności sięgać po środki 
własne i środki z Gmin.   
Jest to projekt indykatywny, środki na budowę mostu są zagwarantowane, chyba Ŝe nastąpi 
rezygnacja z budowy. Nie kto inny jak Marszałek Województwa postarał się o środki finansowe na 
budowę tego mostu. 
 
Radny Powiatowy M. Piątek – nawołuję tylko do spotkania  stron zainteresowanych. NaleŜy się 
spotkać i wypracować jakieś wspólne stanowisko. 
 
Wójt Gminy  – podziękował radnym za pozytywne odniesienie się do wszystkich przedstawionych 
projektów uchwał. 
 
Radna B. Poplucz – przekazała zaproszenie do udziału w Zawodach Psich Zaprzęgów  
w najbliŜszy weekend. 
 
 
Ad. 13. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został wyczerpany. Po czym 
zamknęła obrady VII sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 31 marca 2011r. o godz. 17:25. 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik    mgr ElŜbieta Dziuda 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Bierawa za lata 2009 – 2010. 
2. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Bierawa za lata 2009 – 2010 
3. uchwała nr VII/ 34/2011 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2011r. 
4. uchwała nr VII/ 35/2011 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 
5. uchwała nr VII/ 36/2011 w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco. 
6. uchwała nr VII/ 37/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy na 

rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. 
7. uchwała nr VII/ 38/2011 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody 

budŜetu gminy Bierawa – kartą płatniczą. 
8. uchwała nr VII/ 39/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów uŜyczenia. 
9. uchwała nr VII/ 40/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. 

„Budowa stanowiska do waŜenia pojazdów przy drodze wojewódzkiej nr 425  
w miejscowości Lubieszów. 

10. uchwała nr VII/ 41/2011 o zmianie uchwały w sprawie współdziałania z Województwem 
Opolskim w zakresie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Bierawie. 

11. uchwała nr VII/ 42/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kędzierzyńsko – 
Kozielskiemu w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Bierawie. 
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12. uchwała nr VII/ 43/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego wsi Brzeźce. 

13. uchwała nr VII/ 44/2011 o sposobie załatwienia skargi na postępowanie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bierawie w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym 
wskutek powodzi. 

14. uchwała nr VII/ 45/2011 w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Międzygminnego „Czysty 
Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu. 

15. uchwała nr VII/ 46/2011 w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Międzygminnego „Czysty 
Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu. 

16. Pismo Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
17. listy obecności radnych i sołtysów. 
 


