
P R O T O K Ó Ł   nr  VIII /2011 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  29 kwietnia 2011 r. 

 
 
 
Otwarcia obrad VIII sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 29 kwietnia 2011 r. dokonała o godz. 15:30 
Przewodnicząca Rady Gminy ElŜbieta Dziuda. Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe w sesji 
uczestniczy 11 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, Dyrektora Samorządowego Zakładu BudŜetowego 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Marka Bobińskiego, Wiceprzewodniczącą 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Danutę Wróbel, Kierownika Stacji Obsługi Caritas  
w Bierawie Jolantę Szewerda, Mec. Mirosława  Semeniuka oraz przybyłych gości.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe dalszy porządek obrad ósmej 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 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 programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi za rok 2010. 

 

8. Przedstawienie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie 
informacji o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w Gminie Bierawa za rok 
2010. 

 

9. Podjęcie uchwał: 
1)  w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy Bierawa  na rok 2011, 
2)  o zmianie uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2011r.  
     dla samorządowego zakładu budŜetowego, 
3)  o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa,  
     określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
4)  o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej, 
5) o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budŜetu  
     gminy Bierawa na zastosowanie indywidualnego ekologicznego źródła ciepła, 
6)  w sprawie określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Kotlarni oraz  
     wysokości opłat. 

 

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 
przedstawionego porządku obrad? 
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Wójt Gminy – zgłosił wniosek o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy uŜyczenia. 
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie radnych.  
Za zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu pod obrady dodatkowego projektu 
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy uŜyczenia – opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe wniosek o zmianę porządku obrad 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. 9.7. 

 
 
 
Ad. 3.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół z VII Sesji 
Rady Gminy Bierawa z dnia 31 marca 2011r. Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do 
tego protokołu? 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 
W celu  przyjęcia protokołu, zgodnie z § 29 statutu Gminy, przeprowadziła głosowanie.      
Za przyjęciem protokołu z VII sesji Rady Gminy z 31 marca 2011r. opowiedziało się w głosowaniu 
11 radnych, na 11 obecnych na sali obrad.  Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół został przyjęty. 
 
 
 
Ad. 4. 
 
Informacja o działalności Przewodniczącej Rady Gminy Bierawa w okresie międzysesyjnym: 
 

1. Uczestniczyła w 3 posiedzeniach Komisji Rady Gminy Bierawa, w tym: 
• 07.04.2011r. i 20.04.2011r.  - w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, 
• 27.04.2011r. – w posiedzeniu Komisji  ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego. 
 

2. W dniu 07.04.2011r. wzięła udział w uroczystości obchodów Dnia Einchendorffa w Zespole  
     Szkół Dwujęzycznych w Solarni. 
 
3. W dniu  27.04.2011r. otrzymała pismo od Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie  
     utworzenia hospicjum dla mieszkańców naszego  powiatu.   
 
4. Pełniła poniedziałkowe dyŜury w urzędzie gminy zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
 
5. Brała udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieŜącej pracy Rady Gminy.  
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Ad. 5. 
 
Informację o pracach Komisji Rady Gminy złoŜyli: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym spotykała 
się 2 razy, 7 i 20 kwietnia br. Tematem posiedzeń była kontrola wydatków Samorządowego 
Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie za 2010r. Kolejne 
posiedzenie poświęcone tej sprawie odbędzie się w dniu 5 maja br. o godz. 8:30. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i rozwoju gospodarczego 
obradowała w dniu 27 kwietnia br.  Na posiedzeniu tym omawiano 4 projekty uchwał związanych 
z porządkiem obrad odbywającej się sesji Rady Gminy. 
 
Radny P. Sroka  - poinformował, Ŝe Komisja ds. Oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu w minionym okresie nie odbywała posiedzenia, z uwagi na brak potrzeb, które 
by inicjowały zwołanie posiedzenia Komisji. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. Porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 11 kwietnia br. odbyła wyjazdowe posiedzenie 
poświęcone zapoznaniu się z sytuacja popowodziową, nadal istniejącymi zagroŜeniami i stanem 
prowadzonych prac.   
 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy przedstawiając informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
poinformował, Ŝe działania te dotyczyły następujących kwestii: 
 

• w dniu 4 kwietnia br. – otrzymano informację od Marszałka Województwa na temat planu 
zagospodarowania województwa opolskiego. Pełną informację w tym zakresie 
zamieszczono w „Głosie Bierawy”, 

• w dniu 05 kwietnia br. miało miejsce spotkanie z Prezesem Spółdzielni Usług Rolniczych  
w sprawie działki w Bierawie przy ulicy Nowe Osiedle oraz zaległości podatkowych 
względem budŜetu Gminy Bierawa, 

• w dniu 06 kwietnia odbyło się spotkanie z sołtysami Gminy Bierawa, 
• w dniu 08 kwietnia br. brał udział w spotkaniu zorganizowanym w Łubowicach 

poświęconym słynnym postaciom Śląska (Zwirner, graf Arco, Eichendorf), 
• w dniu 13 kwietnia br. otrzymano informację z Funduszu Solidarności  Unii Europejskiej 

dla krajów poszkodowanych przez powódź o moŜliwości złoŜenia wniosku  
o dofinansowanie – przygotowany został wniosek  o środki na remont ulicy Kościuszki  
w Starym Koźlu, 

• w dniu 14 kwietnia br. odbyło się spotkanie dotyczące organizacji Pływadeł (18 czerwiec br. 
organizacja festynu po stronie gminy Cisek w miejscowości Przewóz). W tym samym dniu 
odbyło się równieŜ spotkanie z rodzicami dziewcząt z rocznika 1999 w sprawie szczepień 
przeciwko wirusowi HPV oraz podpisano umowę na realizację tych szczepień przez 
Niepubliczny   Zakład Opieki Zdrowotnej Irena Pass Szczepańska. Szczepieniem zostanie 
objętych 28 dziewcząt. Koszt szczepienia 1 osoby wynosi 900 zł, w tym dofinansowanie 
rodziców ustalono na kwotę 100 zł. 

• w dniu 18 kwietnia br. uczestniczył w spotkaniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego 
z udziałem Przewodniczącego TSKN Norberta Rascha, Posła Ryszarda Galla oraz 
burmistrzów i wójtów.  Na spotkaniu zaprezentowano nowe technologie budowy dróg. 
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• w dniu 21 kwietnia br.  sporządzony został wniosek  o poŜyczkę do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowa kanalizacji 
sanitarnej wsi Solarnia i Dziergowice wraz z tranzytem do oczyszczalni w ZAK SA. 
Wniosek o dofinansowanie będzie składany do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
z okresem realizacji na 3 lata. 

• w dniu 22 kwietnia br. wystosowano pismo do Starostwa Powiatowego  w sprawie drzew – 
lip rosnących przy ulicy Mickiewicza w Bierawie, 

• w dniu 27 kwietnia br. otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dla 
naszej gminy środków w kwocie 235 tys. zł  z Funduszu Odbudowy Gruntów Rolnych na 
odbudowę drogi w Lubieszowie. W tym dniu miało równieŜ  miejsce podpisanie protokołu  
z kontroli zadana realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
dotyczącego budowy tranzytu kanalizacyjnego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w ZAK 
SA. 

• w dniach 27-28 kwietnia br. brał udział w ćwiczeniach Obrony Cywilnej  pod kryptonimem 
„Las 2011”. Były to ćwiczenia Państwowych StraŜy PoŜarnych organizowane przez KG 
PSP w Warszawie dla województwa śląskiego, małopolskiego, opolskiego, mazowieckiego, 
podlaskiego i dolnośląskiego. Udział brało ok. 500 straŜaków i 100 samochodów bojowych.  

• w dniu dzisiejszym, po sesji, zostanie złoŜony wieniec przy Pomniku Powstańców  Śląskich 
w Dziergowicach oraz zapalone znicze na grobach powstańców. 

 
Dyskusji na przedstawione tematy nie podejmowano. 
 
 
 
Ad. 7. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za rok 2010 – sprawozdanie dołączono do protokołu jako załącznik nr 1. 
 
Dyskusji na temat przedstawionego sprawozdania nie podejmowano. 
 
 
 
 
Ad. 8. 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie Karina Musioł przedstawiła radnym 
informację o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w Gminie Bierawa za rok 2010. 
Informację dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 2. 
 
Dyskusji na temat przedstawionej informacji  nie podejmowano. 
 
 
 
Ad. 9.1. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek Kubiczka odczytała treść projektu uchwały nr VIII/47/2011  
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy Bierawa  na rok 2011. 
 
Radna Karolina  Suchańska poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
rozpatrując projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy Bierawa  na rok 2011 
wniosła jedną zmianę do tegoŜ projektu.  
 



 5 

Zmiana ta dotyczyła zmniejszenia dotacji dla Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie z przeznaczeniem na koszenie terenów zielonych z 60 
tys. do 20 tys. zł. Po zmianie projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie  4 głosami „za”, na 
4 obecnych na posiedzeniu.  
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Wójt Gminy  poinformował, Ŝe w ubiegłym roku na prace porządkowe i koszenie, bez koszenia 
poboczy dróg, przeznaczono  134.714 zł. Na koszty te składały się płace wraz z pochodnymi 
pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, koszty paliwa 
 i sprzętu. 
 
Radny Cz. Kudzia – w pierwotnym projekcie uchwały zakładano 3-krotne koszenie. Teraz tego 
zapisu nie ma. Ile przewiduje się koszeń? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – Komisja wniosła o skreślenie ilości koszeń. 
 
Radny J. Morcinek  - chcieliśmy Ŝeby Zakład Gospodarki Komunalnej kosił i to nie podlega 
Ŝadnej dyskusji.  Ale kwota planowana na ten cel, zdaniem radnych, jest zbyt wysoka. Przyjmuje 
się 1600 zł od jednego hektara.  PrzecieŜ są róŜne powierzchnie do koszenia. Są powierzchnie, 
które moŜna kosić ciągnikiem i takie, które trzeba kosić ręcznie. PrzecieŜ to nie jest to samo.  
1.600 zł za wykoszenie  jednego hektara ciągnikiem, co zajmuje 1,5 godziny, chyba jest kwotą za 
wysoką. Inne jest koszenie ręczne powierzchni płaskich, a inne na skarpach. Komisja 
zawnioskowała o zmniejszenie tej kwoty. Powinniśmy próbować wymyślić  inne rozwiązanie, Ŝeby 
te kwoty były mniejsze. MoŜe powinno dojść jeszcze do spotkania z sołtysami celem 
wypracowania innego rozwiązania.  
 
Przewodnicząca Rady – Komisja analizowała wszystkie za i przeciw. RozwaŜaliśmy równieŜ to, 
czy w poszczególnych sołectwach znalazłyby się osoby, które podjęłyby się koszenia, np. na 
umowę – zlecenie, czy umowę o dzieło. (..) Nie wiązałoby się to wówczas z zatrudnieniem, które 
generuje bardzo wysokie koszty.  Radni uwaŜają, Ŝe tą samą pracę moŜna wykonać  taniej. A Pan 
Dyrektor z pewnością wykaŜe się  kreatywnością, pomysłowością, aby ta praca  została zrobiona  
w ramach środków, którymi dysponuje Zakład Gospodarki Komunalnej. JeŜeli rzeczywiście będzie 
jakaś trudność, to trzeba będzie się jeszcze nad tą kwestią zastanowić. Być moŜe znajdą się osoby, 
które będą chciały zarobić i mają sprzęt, Ŝe podejmą się wykonania tej pracy za mniejsze pieniądze 
niŜ 1600 zł za hektar.  Na razie przeznaczy się na to zadanie 20 tys. zł  i zobaczymy, być moŜe da 
się to wykonać tańszymi środkami, tańszym sposobem. Niekoniecznie musi to być firma.  MoŜe 
nawet znajdą się rolnicy, którzy dysponują sprzętem technicznym  i zrobią to taniej, a nie 
koniecznie za 1600 zł za hektar. Tak jak zostało to powiedziane teren terenowi nie jest równy. 
Inaczej kosi się duŜe tereny, a inaczej tam gdzie rosną krzewy. Ta jedna stawka na wszystko  
z pewnością nie jest adekwatna do czynności jakie mają być wykonane. 
 
Dyr. Bobiński - Rada Gminy 31 stycznia br. uchwalając zmiany do statutu postanowiła, Ŝe do 
zadań Zakładu  naleŜy koszenie trawników na placach gminnych, placach zabaw, utrzymanie 
czystości i porządku. Na podstawie tej uchwały Zakład przymierzył się do tego. Otrzymaliśmy  
z Gminy wykaz terenów obejmujący 42 pozycje, które mają być koszone Są to najróŜniejsze tereny. 
Stwierdziliśmy jako Zakład, Ŝe siły  własne nie wystarczą, nie mamy sprzętu, ani ludzi, którzy by 
ten zakres prac wykonywali.  UwaŜaliśmy, Ŝe najprostszym rozwiązaniem, najtańszym i najbardziej 
prawidłowym  będzie ogłoszenie przetargu  na wybór wykonawcy. Przetarg wyłoni tych, którzy są 
najtańsi i którzy najlepiej to wykonają. Zostało złoŜonych juŜ 8 ofert. Ceny zawarte w ofertach 
kształtują się  od 12 do 25 groszy za 1 metr kwadratowy w zaleŜności od tego jaki to jest teren, czy 
to jest mały trawnik, czy boisko. Na tej podstawie przyjęto średnią cenę 14,5 gr za 1m2. MnoŜąc tą 
stawkę przez 12,5 hektara powierzchni przewidzianej do koszenia wyliczono kwotę 52 tys. zł netto.  
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W związku z tym, Ŝe kwota ta przekracza 14 tys. euro jest koniczność ogłoszenia przetargu na to 
zadanie.  Dlatego teŜ wystąpiono do Gminy o przyznanie środków finansowych na to zadanie.  
W  budŜecie Zakładu środki na ten cel nie zostały zaplanowane. Przewidziano trzy  koszenia. Czy 
to jest duŜo, czy mało?  Myślę, Ŝe to jest minimum. MoŜe się okazać, jeŜeli będzie deszczowe lato, 
Ŝe będzie to za mało.  Na pewno trzeba będzie kosić niektóre tereny, np. tam gdzie będą imprezy, 
więcej niŜ 3 razy. JeŜeli teraz radni przyznają na ten cel tylko 20 tys. zł,  to my to przyjmiemy  
i ogłosimy przetarg na to zadanie w ramach tej kwoty. Inaczej nie moŜemy postąpić, gdyŜ nie 
wolno jest dzielić zamówienia publicznego na części.  Sądzę, Ŝe kwota 20 tys. zł będzie tylko na  
1 koszenie. Procedura przetargowa trwa dość długo.  W przypadku ogłoszenia przetargu na 
początku mają, to pierwsze koszenie odbędzie się najwcześniej za miesiąc, czyli na przełomie maja 
i czerwca.  Po drugie naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe paliwo w stosunku do roku ubiegłego  zdroŜało  
o 30%. Z informacji jakie posiadamy paliwo ma zdroŜeć  o 20 groszy. JeŜeli będziemy 
organizowali trzy, a przynajmniej dwa przetargi, to kaŜdy z tych przetargów będzie droŜszy. 
Głównym kosztem w koszeniu jest paliwo. W umowie przyjęliśmy, Ŝe wykonawca winien wskazać 
stawki koszenia najróŜniejszym sprzętem, np. kosiarką spalinową ręczną, spalinową kołową, 
spalinową samobieŜną, kosiarką zamontowaną na ciągniku, rotacyjną zamontowaną na ciągniku, 
kosiarką bijakową.  Wszystko w zaleŜności od wielkości terenu i od ukształtowania, czy są to rowy, 
czy są to wzgórki, czy jest to przy drodze, czy w oddaleniu.  Wykonawca winien nam wszystkie 
ceny podać i wyliczyć z tego jedną cenę ryczałtową. Nie moŜemy się z wykonawcą rozliczać inną 
stawką  za wykoszenie trenu kosiarką ręczną, a inną za wykoszenie kosiarką rotacyjną. Cena będzie 
ustalona ryczałtowo  na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wprowadzono równieŜ 
zastrzeŜenie  co do okresu wykonawstwa. Nie moŜna zacząć jednego dnia, a zakończyć np. za dwa 
miesiące. Termin na wykoszenie wynosi 14 dni.  MoŜe to stworzyć kłopot dla wykonawcy, gdyŜ 
moŜe się spotkać z róŜnymi warunkami pogodowymi. Cena za jaką to koszenie będzie 
wykonywane  będzie ustalona na przetargu.  
 
Przewodnicząca Rady – radni podczas dyskusji na posiedzeniu Komisji zwrócili uwagę, Ŝe moŜna 
byłoby to inaczej zorganizować, niekoniecznie na zasadzie duŜego przetargu.  MoŜna by pomyśleć, 
porozmawiać z ludźmi, z sołtysami i rozwaŜyć czy na terenie kaŜdego sołectwa  nie znajdą się 
osoby, które wykonałyby to samo zadanie, ale za mniejsze pieniądze.  Moim zdaniem są ludzie, 
którzy teŜ chcą zarobić i mogliby to wykonać np. za 500 zł za hektar. Tutaj Pan powiedział, Ŝe 
wybraliście Państwo najprostszą metodę. 
 
Dyr. Bobiński – jedyną moŜliwą. 
 
Przewodnicząca Rady – uwaŜamy, Ŝe to nie jest jedyna moŜliwa metoda działania. Dyrektor 
Zakładu jest osobą zarządzającą. I to nie jest nasz problem, tylko Pana Dyrektora. Słusznie Pan 
Dyrektor wspomniał, Ŝe doszło Panu nowe zadanie. Pozwolę sobie Panu przypomnieć, Ŝe niedawno 
Gminy teŜ dostały nowe zadanie: prowadzenie przedszkoli i szkół. Czy za tymi wszystkimi 
zadaniami Gminy dostają środki finansowe? Nie. Gmina musi sobie z tym poradzić sama. Dostaje 
pieniądze tylko na część tych zadań.  Musi ekonomicznie zarządzać środkami, zasobami. Zakład 
dostał nowe zadanie. Na część przeznaczamy  środki, a pozostałe są w gestii Dyrektora. Rolą 
Dyrektora jest  umiejętnie dysponować środkami  i pomyśleć nad tańszym rozwiązaniem, a nie na 
najprostszym. Poza tym,  firma  nie zawsze rokuje wykonawstwo najlepszej jakości. Jest tu kilka 
kwestii, które moŜna byłoby jeszcze rozwiązać. Kwota 20 tys. zł  nie została uznana za kwotę tylko 
na jedno koszenie. Chcemy w ten sposób się zorientować co do kosztów. Przede wszystkim 
naleŜałoby się wstrzymać z ogłaszaniem przetargu. Najpierw porozmawiać z sołtysami, niech 
zrobią rozeznanie  we wsiach. MoŜe znajdą się osoby, które by się tym zadaniem zajęły. Wrócić do 
tych najprostszych zasad postępowania i moŜe dać ludziom zarobić. A nie działać zbyt rozrzutnie, 
gdyŜ mamy do czynienia z pieniędzmi publicznymi.  
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Wójt Gminy  – obserwując to co było robione w roku ubiegłym, dwa lata temu, dysponując 
mniejszą lub większą liczbą osób zatrudnianych  poprzez Powiatowy Urząd Pracy, niekiedy 
zwalnianych ze względu na alkohol, nie chciałbym mieć problemów, które pojawiały się do tej 
pory.  To nie sołectwo będzie osądzane , tylko Gmina będzie osądzana  przez pryzmat pracy tychŜe 
osób. JeŜeli ktoś tego nie przeŜył, to nie wie o czym jest mowa. Był nawet przypadek, Ŝe 
otrzymałem informację, Ŝe pracownik z Gminy idzie pijany z kosą przewieszoną przez ramię przez 
Lubieszów.   Metoda proponowana przez Panią Przewodniczącą nie spełni się, gdyŜ nie będziemy 
mieli Ŝadnej kontroli.  śaden z sołtysów nie jest w stanie upilnować takich osób. Umowa-zlecenie 
jest umową na wykonanie jakiegoś zadania, konkretnej czynności. Nie jest ona obostrzona Ŝadnym 
rygorem. I to jest problem, o którym Państwo nie wiecie. Nie chciałbym przeŜywać ponownie tego 
co się do tej pory działo. Niejednokrotnie trzeba było jeździć za tymi ludźmi i prosić ich Ŝeby 
przyszli do pracy, bo w przeciwnym razie nie mogłyby korzystać ze środków pomocy społecznej. 
Były teŜ przypadki porzucania pracy przez te osoby. Kolejną kwestią jest sprawa sprzętu. Osoba, 
która będzie chciała się zatrudnić będzie musiała mieć własny sprzęt. Jak komuś zepsuje się 
kosiarka, to kto poniesie koszty naprawy. Jest teŜ problem z dowoŜeniem paliwa do kosiarek.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – nie moŜna twierdzić, Ŝe w całej gminie są tylko pijacy.  
 
Wójt Gminy  – mówiłem o osobach, które nie pracują, które są zatrudniane przez Powiatowy Urząd 
Pracy. 
 
Przewodnicząca Rady – a ja nie mówię o osobach, które nie pracują. Powiedziałam, Ŝe są 
mieszkańcy na terenie Gminy, którzy dysponują sprzętem, np. rolnicy, którzy mogą zostać 
zatrudnieni do koszenia. Gdybyśmy doszli do wniosku, Ŝe w Gminie Bierawa uczciwi i rzetelni  są 
tylko pracownicy zatrudnieni w instytucjach samorządowych, to pozostali mieszkańcy to alkoholicy 
chodzący z kosą przewieszoną przez ramię? Panie Wójcie, Pan mówi o  zatrudnionych jednostkach, 
nie moŜe Pan mówić o ogóle.  
 
Wójt Gminy – na wstępie mojej wypowiedzi podkreśliłem, Ŝe chodziło o osoby, które podlegały 
rygorowi zatrudnienia. Do innych się nie odnosiłem. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – a my nie wskazujemy na tych, o których mówi Pan Wójt.   
My mówimy o mieszkańcach Gminy, którzy mają sprzęt i być moŜe tym by się zajęli.  To jest teŜ 
tylko forma przypuszczenia, gdyŜ na razie nie robiono jeszcze Ŝadnego rozeznania. Zdaniem 
radnych, rolą dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej jest zrobienie rozeznania w jaki sposób 
zrobić to zadanie mniejszym kosztem, a nie najprostszym, a jednocześnie najdroŜszym.  Chodzi  
o to, Ŝeby troszeczkę popatrzeć na finanse, oszczędne gospodarowanie finansami.  Z doświadczenia 
wiem, zarządzając zakładem i budŜetem, Ŝe nie na wszystko starcza. Ale jeŜeli nie starcza na 
wszystko, to trzeba mądrze gospodarować tym co się ma.  Mądrze gospodarować to znaczy szukać 
tańszych sposobów, a nie najprostszych i najłatwiejszych. UwaŜam, Ŝe istotnie, dla Pana, 
najprościej, jak sam Pan stwierdził, wynająć firmę  i zapłacić ogromne pieniądze, a potem zrobić 
podwyŜkę ceny wody, za wywóz odpadów  i koło się kręci - bylebym nie miał więcej roboty. 
Natomiast my radni uwaŜamy, Ŝe  trzeba się troszeczkę wysilić, pomyśleć jak to moŜna zrobić 
taniej i dać pracę ludziom, niekoniecznie tym pijanym z kosą na plecach. Są teŜ porządni ludzie, 
którzy mają niskie dochody, są uczciwi, są rzetelni  i jeŜeli mają umowę, to taką pracę wykonają 
naleŜycie. 
 
Wójt Gminy – nie mają sprzętu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – nie moŜna powiedzieć, Ŝe nie mają sprzętu. A z iloma osobami 
Pan rozmawiał? 
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Wójt Gminy  – nie będę komentował. Chyba Państwo nie wiecie o czym mówimy.  Mówimy  
o róŜnych rzeczach. Mówię o kręgu osób z którymi mieliśmy do czynienia przy koszeniu.  Zasada 
logicznego wydawania środków to jest zasada taka. Ogłoszenie  przetargów nie neguje logicznego 
wydawania środków. Np. termomodernizacja Domu Kultury - kwota wypromowana w budŜecie  
1,2 mln zł. Kwoty ujawnione na przetargu od 1.161 tys. zł do 1.750 tys. zł. Gdybyśmy nie robili 
przetargu, to nie byłoby rozeznania cenowego.  
 
W. Lembowicz – naleŜy zauwaŜyć, Ŝe Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, zgodnie  
z uchwałą został zobowiązany do koszenia terenów zielonych i zgodnie z przepisami prawa 
oszacował wartość zamówienia na podstawie tego, ile Gmina ponosiła kosztów na koszenie 
terenów zielonych w poprzednich latach. Dyrektor nie ma innych moŜliwości prawnych jak tylko 
ogłoszenie przetargu. To co zostało powiedziane jeden rolnik będzie miał kosiarkę do ciągnika, a 
kto inny będzie kosił rowy. Albo będziemy robić kompleksowo, albo robimy w częściach, ale nie 
będzie w tym momencie odpowiedzialnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – myślę, Ŝe porównanie kosztów ubiegłego roku do tego nie jest 
właściwe. 
 
Radny J. Morcinek – na posiedzeniu Komisji pytałem co będzie jeŜeli Rada przeznaczy na ten cel 
60 tys. zł, a po przetargu wyjdzie 48-50 tys. zł. Pieniądze zostaną w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej. Było powiedziane, Ŝe tych pieniędzy nie moŜna z powrotem przekazać. Doszliśmy do 
wniosku, Ŝe nie ma potrzeby organizowania przetargu na cały sezon. Zrobić na  część, zobaczyć 
wynik i rozeznać ewentualnie inne moŜliwości. W Goszycach odśnieŜaliśmy we własnym zakresie  
i było to rozwiązanie duŜo mądrzejsze niŜ czekanie na ciągnik, który przyjeŜdŜał z innej 
miejscowości. Koszenie moŜna zorganizować na podobnej zasadzie. JeŜeli w Goszycach znajdę 
osobę, która podejmie się koszenia i powie, Ŝe to zrobi, to będzie moŜna na tej osobie polegać. 
Dlatego wybierzmy firmę tylko na pierwsze koszenie i zobaczmy jak to wyjdzie.  
 
Dyr. Bobiński – zostało powiedziane, Ŝe w ubiegłym roku koszenie kosztowało prawie 135 tys. zł. 
Ja oszacowałem, Ŝe dzięki przetargowi  kosztować to będzie mniej niŜ połowę. Czy to nie jest 
właściwe szacowanie? JeŜeli środki zostaną, to będą zwrócone do budŜetu. Były takie przypadki, Ŝe 
środki oddawano do budŜetu. JeŜeli Rada przyzna na koszenie 20 tys. zł, to zostanie ogłoszony 
przetarg na 20 tys. zł.  Nie moŜna inaczej postąpić. Chyba, Ŝe Rada zwolni mnie z tego zadania, to 
wówczas będzie moŜna to wykonywać w inny sposób. Póki co jestem do tego zobowiązany i muszę 
oszacować wartość zamówienia i muszę ogłosić przetarg, gdyŜ wartość przekracza 14 tys. euro.  
Nie wiem, czy w zakresie odśnieŜania wartość zamówienia przekraczała 14 tys. euro. 
Przypuszczam, Ŝe nie.  Ale w tej sytuacji przetarg jest niezbędny. 
 
Zastępca Wójta – nie rozumiem tej dyskusji. PrzecieŜ chodzi o nasze Firmy, które zatrudniają 
naszych mieszkańców. Czy te firmy są gorsze od indywidualnych osób? Z tego co wiem, z ośmiu 
firm, które złoŜyły oferty, sześć jest z terenu naszej gminy i zatrudniają naszych mieszkańców. 
Trzeba szukać oszczędności. Ale upieranie się co do wykonawstwa nie jest zbytnio uzasadnione. 
Teraz na start jest to jedyne słuszne rozwiązanie. Obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych. 
I niewątpliwie trzeba się trochę znać Ŝeby na niektóre tematy dyskutować. 
 
Wójt Gminy  – odśnieŜają tylko te osoby, które dysponują sprzętem. Z odśnieŜaniem daliśmy sobie 
bardzo dobrze radę. Na zebraniach wiejskich mieszkańcy podkreślali, Ŝe było to zrobione zgodnie  
z oczekiwaniami naszej społeczności lokalnej. I o to nam chodzi. Jednak koszenie trwa dłuŜej  
w zaleŜności od tego jakim sprzętem będzie dysponowała Firma. 
 
Zastępca Wójta – mając doświadczenie zdajemy sobie sprawę, Ŝe te trzy koszenia mogą nie 
wystarczyć. W ubiegłych latach niektóre tereny były koszone 5-6 razy. Dlatego nad tym naleŜy się 
zastanowić i szukać innych rozwiązań. Trzykrotne koszenie to jest minimum. I tu jest pytanie, czy 
nam wystarczy środków i jak to rozwiązać? 
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Przewodnicząca Rady – sądzę, Ŝe radnym teŜ zaleŜało głównie na tym Ŝeby rozpatrzeć inne 
moŜliwości, poniewaŜ teŜ stwierdziliśmy, Ŝe trzykrotne koszenie będzie za mało. A jeŜeli trzy razy 
będzie za mało, to 60 tys. zł teŜ będzie za mało. Dlatego ustalenia były takie, Ŝeby się zastanowić  
i spróbować poszukać tańszych sposobów. To nie znaczy równieŜ, Ŝe mamy złe firmy. Nawiązałam 
do tego tylko dlatego, Ŝe była mowa o osobach, które w pracy chodzą pijane. Nie moŜna 
powiedzieć, Ŝe ci którzy pracują w jakiejś instytucji, w szkole, w urzędzie, w ośrodku są normalni, 
uczciwi, Ŝe za nich moŜna ręczyć, a pozostałych trzeba pilnować. Jest to uwłaczające dla 
pozostałych mieszkańców.  Są ludzie, którzy się stoczyli, są na marginesie społecznym. Ale my 
akurat nie wskazujemy tych osób. Komisja stwierdziła, Ŝe warto się zastanowić nad tym tematem  
i go przedyskutować. Na konkretne koszenie pieniądze są przeznaczone, tak Ŝeby nie było przestoju 
w pracy. A nad kolejnymi warto się zastanowić.  
Czy nie naleŜałoby porozmawiać z ludźmi, którzy by się tym zadaniem zajęli za mniejsze 
pieniądze? Wtedy moŜna by ewentualne środki wykorzystać na większą częstotliwość koszenia. 
Chodziło nam o to, Ŝeby nie podejmować zbyt pochopnych decyzji. JeŜeli uwaŜamy, Ŝe warto 
dyskutować, to jest to słuszny kierunek. Zły byłby przykład działania Rady, gdyby wszystko 
przyjmowała tak jak się podaje bezmyślnie, bezkrytycznie. UwaŜam, Ŝe Rada stanęła na wysokości 
zadania, wyraŜając swoje stanowisko. UwaŜam równieŜ, Ŝe warto wyciągnąć rękę do dyskusji, 
zastanowić się, zrobić spotkanie z sołtysami i rozeznać, czy znajdą się osoby w sołectwach,  które 
by się takiego zadania podjęły. Co nie wyklucza równieŜ firm.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały nr VIII/47/2011  
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy Bierawa  na rok 2011. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, na 10 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 
ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała nr VIII/47/2011  w sprawie dokonania zmian w budŜecie 
gminy Bierawa  na rok 2011 – została przez Radę Gminy przyjęta. 
 
 
 
Ad. 9.2.  
  
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka przedstawiła radnym projekt uchwały  
nr VIII/ 48/2011 o zmianie uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 
2011r. dla samorządowego zakładu budŜetowego. Wyjaśniła, Ŝe dotacja dla samorządowego 
zakładu budŜetowego ustalana jest w oparciu o stawki jednostkowe. Uchwałę w tej sprawie podjęto 
w dniu 22 grudnia 2010r., gdzie ustalono stawki dotacji do wszystkich rodzajów działalności 
prowadzonej przez Zakład. W związku z dołoŜeniem nowego zadania zaszła konieczność ustalenia 
stawek dla tego rodzaju działalności. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe przedstawiony projekt uchwały, uwzględniający 
wprowadzoną zmianę, został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami „za” na 4 obecnych.  
 
Dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały nie podejmowano. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały nr VIII/ 48/2011 o zmianie 
uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2011r. dla samorządowego 
zakładu budŜetowego. W wyniku którego uchwała została podjęta – stosunkiem głosów 10 „za” – 
jednogłośnie, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VIII/48/2011 została przez Radę Gminy 
przyjęta. 
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Ad. 9.3. 
 
Sekretarz Gminy B. Gawlik przedstawiła radnym projekt uchwały nr VIII/49/2011 o zmianie 
uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów  
i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Wyjaśniła, Ŝe wprowadzenie zmian w uchwale z dnia  
01 lutego 2010r.  zostało podyktowane sugestią organu nadzoru, zdaniem którego: 
 

1) zapis § 4 w brzmieniu  „Wypłata wynagrodzenia za inkaso następować będzie po 
rozliczeniu kaŜdej raty łącznego zobowiązania pienięŜnego” wykracza poza upowaŜnienie 
zawarte w ustawie. Rada nie powinna określać sposobu wypłaty wynagrodzenia dla 
inkasenta.  Dlatego zapis winien zostać skreślony. 

 
2) zapis § 3 o treści „Zobowiązuje się inkasentów do rozliczania inkasa w terminie 3 dni po 

upływie terminu płatności” - nie odpowiada dyspozycji art. 47 § 4a ordynacji podatkowej, 
dlatego winien zostać zmodyfikowany. Zgodnie ze wskazanym przepisem, terminem 
płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie  
z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić, chyba, Ŝe organ 
stanowiący wyznaczył termin późniejszy. Dlatego dotychczasowy zapis § 3 zastąpiono 
nowym brzmieniem dotyczącym wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów. 

 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 4 głosami „za”, przy 4 obecnych. 

 
Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VIII/49/2011 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 10 radnych, na 10 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 
ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VIII/ 49/2011 została przez Radę Gminy 
przyjęta. 

 
 

Ad. 9.4. 
 
Sekretarz Gminy B. Gawlik odczytała projekt uchwały nr VIII/50/2011 o zmianie uchwały  
w sprawie opłaty targowej. Wyjaśniła, Ŝe tak jak w przypadku poprzedniej uchwały, wprowadzenie 
zmian w uchwale z dnia 04 lutego 2009r.  zostało podyktowane sugestią organu nadzoru.  
W pierwotnej uchwale dopatrzono się, Ŝe: 
 

1) zapis § 4 ust. 4  o treści: „Wynagrodzenie będzie wypłacone inkasentowi w terminie do 
końca miesiąca, w którym dokonano rozliczenia pobranej opłaty targowej” - wykracza poza 
upowaŜnienie zawarte w ustawie. Rada nie powinna określać  sposobu wypłaty 
wynagrodzenia dla inkasenta.  Dlatego zapis winien zostać skreślony. 

  

2) zapis § 4 ust. 3  w brzmieniu:  „Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić  w całości 
za dany miesiąc, w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca, w którym były pobierane 
opłaty, do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy” -  nie odpowiada 
dyspozycji art. 47 § 4a ordynacji podatkowej, dlatego winien zostać zmodyfikowany. 
Zgodnie ze wskazanym przepisem, terminem płatności dla inkasentów jest dzień 
następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata 
podatku powinna nastąpić, chyba, Ŝe organ stanowiący wyznaczył termin późniejszy. 
Dlatego teŜ dotychczasowy zapis § 4 ust. 3 zastąpiono nowym brzmieniem. 
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Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 4 głosami „za”, przy 4 obecnych. 

 
Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VIII/50/2011 o zmianie 
uchwały w sprawie opłaty targowej – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, na 10 obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VIII/ 50/2011  została przez Radę Gminy 
przyjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 9.5. 
 
Zastępca Wójta przedstawił radnym projekt uchwały nr VIII/51/2011 o zmianie uchwały w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowej ze środków budŜetu gminy Bierawa na zastosowanie 
indywidualnego ekologicznego źródła ciepła. Wyjaśnił, Ŝe zmiana ta ma charakter porządkujący 
Uchwała została przyjęta w uchwalonym kształcie, z zastrzeŜeniem o dodanie zapisu w § 2 oraz  
o wykreślenie zapisu § 13 i § 14, jako zbędne. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania w sprawie omawianego 
projektu uchwały? 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VIII/51/2011 o zmianie 
uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budŜetu gminy Bierawa na 
zastosowanie indywidualnego ekologicznego źródła ciepła – pod głosowanie radych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało  10 radnych, na 10 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 
ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VIII/51/2011  została przez Radę Gminy 
przyjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9.6. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr VIII/52/2011 w sprawie określenia zasad 
korzystania z cmentarza komunalnego w Kotlarni oraz wysokości opłat. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy radni chcą zabrać głos w sprawie 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr VIII/ 52/2011 w sprawie 
określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Kotlarni oraz wysokości opłat – pod 
głosowanie radnych.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała nr VIII/ 52/2011 została podjęta – stosunkiem 
głosów 10 „za”, na 10 radnych obecnych na posiedzeniu, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała została podjęta. 
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Ad.9.7. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr VIII/ 53/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy uŜyczenia. Wyjaśnił, Ŝe 
przedmiotem umowy uŜyczenia ma być nieruchomość gruntowa o powierzchni 16 m2 połoŜona  
w Starej Kuźni na rzecz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na której ustawione są 
urządzenia pomiarowe. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie radnych odczytany projekt uchwały  
nr VIII/53/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy uŜyczenia. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, na 9 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych  
i wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr VIII/53/2011 została przyjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 10. Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny J. Kucharczyk – dlaczego w komisjach przetargowych nie ma czynnika społecznego, tj.  
osób z radnych, czy z grona sołtysów? Jest wiele pomówień w tym zakresie. 
 
Wójt Gminy – ustawodawca w 2004r. zmienił zasadę funkcjonowania komisji przetargowej.  
W latach poprzednich, kiedy funkcjonował zarząd, członkami komisji przetargowej były osoby  
reprezentujące Zarząd Gminy oraz inne osoby, np. radni. Na dzień dzisiejszy zgodnie z ustawą 
członkami komisji przetargowej są osoby spośród pracowników Urzędu Gminy. Przewodniczącym 
Komisji przetargowej w naszej gminie jest Zastępca Wójta. Członkami komisji są: Waldemar 
Lembowicz, Michał Klimek, Adrian Zygmund, Sabina Mroczek. Wójt nie jest członkiem Komisji. 
Rolą Wójta jest zatwierdzanie wyniku przetargu. Przetargi są organizowane zgodnie z prawem, są 
ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w szerszym zakresie w zaleŜności od wielkości 
zamówienia. Przetargi są sprawdzane w czasie kaŜdej kontroli. W trakcie ostatniej kontroli nie było 
Ŝadnego zastrzeŜenia do działalności komisji przetargowej. Protokół z przeprowadzonego przetargu 
jest dostępny. 
 
W. Lembowicz – postępowanie przetargowe jest jawne od momentu otwarcia ofert. KaŜdy ma 
prawo wglądu, zapewniona jest jawność postępowania. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy 
ustalane są z góry w specyfikacji. Ustalając warunki, przede wszystkim preferowana jest cena. 
KaŜdy zainteresowany ma prawo brać udział w przetargu. 
 
Radny R. Skupin – została złoŜona obietnica wykonania asfaltu w Korzonku przy bloku nr 2 i 3.  
Temat ten ciągnie się juŜ od ok. 5 lat. Został wykonany chodnik. Podczas opadów deszczu woda 
spływa na plac zabaw. Czy są jakieś plany w tym zakresie? 
 
Wójt Gminy – potrzeb jest bardzo duŜo. Nie ma w tej chwili Ŝadnych środków, które byłyby 
przewidziane na odnowienie nawierzchni dróg. W roku bieŜącym planuje się tylko cząstkowy 
remont dróg, ale dotychczas nie ruszyła jest otaczarnia. Pamięta się o tym zadaniu, ale nie 
dysponujemy Ŝadnymi środkami, aby móc to zadanie zrealizować. W perspektywie myśli się 
równieŜ o utwardzeniu dróg, które są na dzień dzisiejszy piaszczyste, np. Stare Koźle ulica 
Wierzbowa, Stara Kuźnia ulica  Jodłowa, Lubieszów ulica Sosnowa. 
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Radny P. Musioł - na ulicy Leśnej w Bierawie pojawia się coraz więcej dziur, jeździ tam coraz 
więcej samochodów. 
 
Wójt Gminy – do tej pory nie ruszyła jeszcze otaczarnia i nie ma masy asfaltowej. 
 
Radny P. Musioł – druga sprawa dotyczy tzw. zabytkowej ulicy Ogrodowej w Bierawie wyłoŜonej 
kostką granitową. Dopóki nie było kanalizacji kostka na drodze była w miarę równa i woda 
naleŜycie spływała. Po wybudowaniu kanalizacji droga została odbudowana. Twierdzono, Ŝe kostka 
musi zostać ułoŜona z powrotem, bo jest to jedyna droga zabytkowa w Bierawie. Kostka została tak 
ułoŜona, Ŝe woda stoi na drodze i nie ma gdzie spływać. Dopóki nie wsiąknie, tworzą się zastoiska 
wody.  Czy są jakieś zamierzenia dotyczące tej drogi? 
 
Wójt Gminy – czy Pan wie, kto to powiedział? 
 
Przewodnicząca Rady – słuchając róŜnych wypowiedzi widać, Ŝe potrzeb jest duŜo, a środków 
mało. Myślę, Ŝe to jest najmocniejszy argument, który nam przyświecał podejmując wszelkie 
decyzje odnośnie uchwał i wydatkowania środków. PoniewaŜ tych potrzeb jest rzeczywiście bardzo 
duŜo. W niektórych szkołach dachy przeciekają, elewacje odpadają, schody są niedokończone, tam 
teŜ trzeba środków. Gdybyśmy tak rzeczywiście kaŜdemu chcieli dać tyle o ile poprosi, to po prostu 
tych środków nie ma. Dlatego trzeba rozsądnie gospodarować tym, co jest. I wszyscy powinni 
poszukać moŜliwości. Stąd taki apel odnośnie ekonomicznego wydatkowania środków publicznych. 
 
 
Ad. 11. Dyskusja i wolne wnioski 
 
Wójt Gminy  - przedstawił informację dotyczącą ruchu pojazdów na ul. Braci Wolnych w Starym 
Koźlu i ulicy Dworcowej w Bierawie, opracowaną na podstawie  danych interaktywnego znaku 
drogowego mierzącego prędkość i liczbę przejeŜdŜających samochodów. 
Na podstawie tych danych ustalono, Ŝe ulicą Braci Wolnych w przeciągu tygodnia przejechało 
prawie 40 tys. pojazdów cięŜarowych i osobowych. Na kaŜde 1000 samochodów  przypada 200 
samochodów  cięŜarowych. Dopuszczalną prędkość 50 km/h przekroczyło 30 % pojazdów.  
W sumie na 39.205 samochodów, 13.640 samochodów przekroczyło dopuszczalną prędkość  
w róŜnej skali. Średnie obciąŜenie ruchu drogowego wyniosło 6 tys. pojazdów na dobę. 
 
Sołtys M. Czyrny – czy coś się zmieniło w zakresie zatrudnienia osób do prac interwencyjnych? 
 
Wójt Gminy – na razie wszystko jest bez zmian. Pozytywnej zmiany moŜna spodziewać się 
najwcześniej pod koniec czerwca br. 
 
Sołtys M. Czyrny – jest problem z kopaniem grobów na cmentarzu w Kotlarni. Woda podchodzi 
bardzo wysoko. NaleŜałoby się nad tym zastanowić, gdyŜ musi być zachowana głębokość 
pochówku. Jest to sprawdzane przez Sanepid. 
 
Wójt Gminy – w całym kraju po opadach roku ubiegłego i po zimie grunt został bardzo mocno 
nawodniony, poziom wód gruntowych podwyŜszył się o ok. 1 metra. I to jest przyczyna, Ŝe woda 
podchodzi bardzo wysoko.   MoŜna byłoby np. zamówić igłofiltry i odsączyć wodę. Innej metody 
nie ma. śaden rów nie jest w stanie odwodnić terenu cmentarza.  
 
Sołtys L. Nikel  - w związku z danymi, które zostały przedstawione przez Wójta dotyczące 
natęŜenia ruchu, czy istnieje moŜliwość ustawienia fotoradaru w Starym Koźlu na ulicy Braci 
Wolnych koło przedszkola? Jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi. Dochodzi nawet do 
sytuacji, Ŝe samochody nie zatrzymują się przed przejściem dla pieszych. Na tej drodze jest coraz 
większy ruch i duŜe zagroŜenie bezpieczeństwa dla pieszych. 
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Wójt Gminy  – zgodnie z prawem drogowym jeŜeli są ustawiane skrzynki na fotoradary, to muszą 
one być pełne. Fotoradary mają się pojawić w miejscach najbardziej niebezpiecznych. Dzisiaj nie 
wiadomo jakie będą to miejsca.  Do końca lipca te kwestie mają być uregulowane. Gmina wiejska 
nie moŜe inwestować w fotoradar, bo nie ma straŜy miejskiej. Zarządca drogi nie ma środków na 
ustawienie fotoradarów.  Jednak Ŝaden fotoradar, Ŝadne znaki nie będą przeszkodą na piratów 
drogowych. 
 
Przewodnicząca Rady – moŜna zainwestować w ustawienie duŜej tablicy „Uwaga dzieci”. 
 
Wójt Gminy  - znak „Uwaga dzieci” ustawia się tylko przy szkołach, nie dotyczy to przedszkoli, 
gdyŜ do 10 lat dziecko musi być pod opieką dorosłych. 
 
 
 
Ad.12. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała zebranych, Ŝe porządek obrad został zrealizowany.  
Po czym zamknęła obrady VIII sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 29 kwietnia 2011r. o godz. 
17:40. 
 
 
          Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik     mgr  ElŜbieta Dziuda 
 
 
 
 
 
Załączniki 
 

1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 
2010. 

2. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w Gminie Bierawa za rok 
2010. 

3. uchwała nr VIII/47/2011 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy Bierawa  na rok 
2011. 

4. uchwała nr VIII/ 48/ o zmianie uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji 
przedmiotowej na 2011r. dla samorządowego zakładu budŜetowego. 

5. uchwała nr VIII/49/2011 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat 
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,. 

6. uchwała nr VIII/50/2011 o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej. 
7. uchwała nr VIII/51/2011 o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze 
środków budŜetu gminy Bierawa na zastosowanie indywidualnego ekologicznego źródła 
ciepła. 

8. uchwała nr VIII/52/2011 w sprawie określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego 
w Kotlarni oraz wysokości opłat. 

9. uchwała nr VIII/53/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy uŜyczenia.  

10. listy obecności radnych i sołtysów. 
 


