
P R O T O K Ó Ł   nr  IX / 2011 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  17 czerwca  2011 r. 

 
 
 
Otwarcia obrad dziewiątej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 17 czerwca 2011 r. dokonała o godz. 
14:00 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, pracowników Urzędu Gminy: 
Waldemara Lembowicza, ElŜbietę Chromik i Katarzynę Mazurkiewicz,  Dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosława Wierzbę, Dyrektora Samorządowego Zakładu 
BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Marka Bobińskiego i Główną 
Księgową Zakładu Małgorzatę Pałac,  Kierownika Stacji Obsługi Caritas w Bierawie Jolantę 
Szewerda, Mec. Mirosława  Semeniuka oraz aplikanta Łukasza AmbroŜego. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe dalszy porządek obrad dziewiątej 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 29 kwietnia  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. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budŜetowego 

oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Bierawa oraz  sprawozdania z wykonania 

budŜetu gminy za rok 2010 : 
1) przedstawienie przez Wójta Gminy informacji na temat sprawozdania finansowego  
     i sprawozdania z wykonania budŜetu gminy wraz z informacją o stanie mienia  
     komunalnego, 
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  o sprawozdaniu  
    z wykonania budŜetu gminy za rok 2010, 
3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium   
     z wykonania budŜetu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do tego  
     wniosku, 
4) dyskusja nad wnioskiem Komisji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania  
     budŜetu, 
5) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania  
     budŜetu za 2010r. 

 

9. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy Bierawa  na rok 2011, 
2) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
3) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
4) w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umów dzierŜaw, 
5) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy, 
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6) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej 
własność Gminy, 

7) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy, połoŜonych w Dziergowicach, 

8) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów 
przez gminne składowisko odpadów, 

9) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za odbiór i składowanie odpadów 
komunalnych, przez zakład budŜetowy, 

10) w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników, 
11) w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie 

przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielanych 
świadczeń zdrowotnych, 

12) o sposobie załatwienia skargi na  postępowanie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bierawie w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym 
wskutek powodzi, 

13) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa. 
 

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? 
 

Wójt Gminy  – zawnioskował o dodanie do porządku obrad projektu uchwały: 
1) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 
2) o sposobie załatwienia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe zmiany w porządku obrad zostaną wprowadzone 
jeŜeli za zmianą w kaŜdym przypadku opowie się w głosowaniu bezwzględna większość 
ustawowego składu Rady, tj. co najmniej 8 radnych. Następnie poddała zgłoszone wnioski pod 
głosowanie. 
 
Za zmianą porządku obrad polegającą na dodaniu do porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie  przekazania środków finansowych dla Policji - opowiedziało się w głosowaniu  
14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną 
większość głosów ustawowego składu Rady Gminy, wobec czego został przyjęty. 
 

Za zmianą porządku obrad polegającą na dodaniu do porządku obrad projektu uchwały o sposobie 
załatwienia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – opowiedziało się  
w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną 
większość głosów ustawowego składu Rady Gminy, wobec czego został przyjęty. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała 
według zmienionego porządku obrad. Dodatkowe projekty uchwał zostaną wprowadzone jako  pkt. 
9.14. i  9.15. 
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Ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała radnych, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
z ósmej Sesji Rady Gminy Bierawa z dnia 29 kwietnia 2011r. i zwróciła się z zapytaniem, czy są 
uwagi do tego protokołu? 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady w celu  przyjęcia protokołu, zgodnie z § 29 statutu Gminy, przeprowadziła 
głosowanie.  Za przyjęciem protokołu z ósmej sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2011r. 
opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Jeden radny 
wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe protokół 
został przyjęty. 
 
 
 
Ad. 4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowane były 
takie działania jak: 
 
1. Uczestniczyła w 8 posiedzeniach Komisji Rady Gminy Bierawa, w tym: 

• 05.05.2011r., 19.05.2011r., 31.05.2011r., 07.06.2011r. - w posiedzeniach Komisji 
Rewizyjnej, 

• 09.06.2011r. – w posiedzeniu Komisji  ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego, 
• 09.06.2011r. i 14.06.2011r. – w posiedzeniach Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Wychowania Fizycznego i Sportu, 
• 13.06.2011r. – w posiedzeniu Komisji ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, 

Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska, 
Ponadto, w dniu 23 maja 2011r. wraz z wiceprzewodniczącymi Rady Gminy brała udział  
w spotkaniu przewodniczących komisji Rady Gminy Bierawa. 
 

2. Uczestniczyła w kilku imprezach organizowanych przez władze lokalne, oświatowe oraz przez  
organizacje działające na terenie naszej gminy: 

• 30.04.2011r. Moik w Solarni, 
• 01.05.2011r. Koncert w Starym Koźlu, 
• 03.05.2011r. Zawody strzeleckie na Strzelnicy w Solarni o Puchar Wójta z okazji 3 Maja, 
• 11.05.2011r. uroczyste obchody 40 rocznicy nadania Szkole Podstawowej  

w Dziergowicach imienia Alfonsa Zgrzebnioka,   
• 21.05.2011r. uroczyste obchody 90 Rocznicy Powstań Śląskich na Górze Św. Anny 

zorganizowane przez Urzędy Marszałkowskie Województwa Opolskiego i Śląskiego  pod 
patronatem i z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 

• 05.06.2011r. Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany w Starym Koźlu, 
• 09.06.2011r. Biesiada Śląska zorganizowana przez Przedszkole w Dziergowicach  

z udziałem przedszkolaków z ościennych gmin, 
• 12.06.2011r. Gminne Zawody StraŜackie w Goszycach 

Ponadto dodała, iŜ cyt. „Zdaję sobie sprawę, Ŝe zorganizowanie tych wszystkich uroczystości 
wymaga wysiłku wielu osób i ich ogromnego zaangaŜowania. Z tego miejsca wyraŜam słowa 
uznania ich organizatorom za wysoki poziom i profesjonalne przygotowanie, a jednocześnie za 
stworzenie dzieciom i dorosłym mieszkańcom Gminy Bierawa ciekawych form spędzania czasu 
wolnego. NaleŜy podkreślić, iŜ działania tego typu są takŜe elementem promocji naszej gminy. 
Bardzo dziękuję wszystkim organizatorom za zaproszenia”.   
 

3. Pełniła poniedziałkowe dyŜury w urzędzie gminy zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
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4. Brała udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieŜącej pracy Rady Gminy.  

5. Otrzymała: 

- do wiadomości pismo Wicewojewody Opolskiego z dnia 30.05.2011r. informujące o obowiązku 
przedłoŜenia Wojewodzie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
dokumentację prac planistycznych w celu oceny ich zgodności  z wymaganiami ustawy. 
 
- zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 29.06.2011r.  
 
- do wiadomości pismo ElŜbiety Rosa w sprawie przeprowadzenia remontu budynku komunalnego  
w Starym Koźlu przy ul. Wolności. 
 
- skargę Pana Tadeusza Wrona na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała równieŜ protokół ze spotkania Przewodniczących Komisji 
Rady z Przewodniczącymi Rady Gminy Bierawa. 
 
 
 
Ad. 5.  Informacj ę o pracach Komisji złoŜyli: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna w minionym okresie obradowała 
kilkakrotnie, tj. w dniach 5, 10, 19 i 31 maja oraz 7 i 10 czerwca br. Tematem była kontrola  
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie oraz analiza wykonania budŜetu 
za 2010r. i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego spotkała 
się na posiedzeniu w dniu 09 czerwca br., na którym omawiała projekty uchwał na dzisiejszą sesję 
Rady Gminy. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja ds. Oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu spotkała się trzykrotnie na wyjazdowych posiedzeniach komisji w dniach 9, 14  
i 15 czerwca br. W trakcie tych posiedzeń Komisja wizytowała placówki oświatowe Gminy 
Bierawa, z czego spisano odrębny protokół. 
 
Radny Cz. Kudzia – zwrócił uwagę, Ŝe jako członek Komisji Rewizyjnej nie był informowany  
o zwołaniu posiedzenia w dniu 15 czerwca br.  
 
Radna U. Olejnik – wyjaśniła, Ŝe trzecie posiedzenie odbyło się nie 15, ale 16 czerwca. Potrzeba 
zwołania tegoŜ posiedzenia wynikła bardzo szybko i była podyktowana koniecznością 
zwizytowania Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Starym Koźlu.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła uwagę na obowiązek powiadamiania radnych  
o posiedzeniach Komisji. Radny, będący członkiem Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu, 
dlatego musi być o tym informowany. Zwróciła uwagę przewodniczącym komisji o obowiązku 
przestrzegania tegoŜ obowiązku. 
 
Radny P. Sroka – nie zawsze wszyscy członkowie Komisji  mają czas wolny aby uczestniczyć we 
wszystkich pracach Komisji. Były sugestie, Ŝeby w wyjazdowych posiedzeniach brało udział 2-3 
członków Komisji. Warunkiem jest to, Ŝe Przewodnicząca na posiedzeniu Komisji z udziałem 
wszystkich członków omówi co było tematem tego spotkania. Wówczas radni będą mieć pełną 
wiedzę na temat działań Komisji. 
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Radny Cz. Kudzia – cyt. „jestem radnym ze Starego Koźla, a o posiedzeniu Komisji dowiedziałem 
się o godz. 12.00. Dzień wcześniej byłem na posiedzeniu Komisji i nie zostałem poinformowany  
o kolejnym posiedzeniu”. Faktem jest, Ŝe na posiedzeniu Komisji nie muszą być obecni wszyscy 
członkowie, ale muszą być wszyscy powiadomieni. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zauwaŜyła, Ŝe radny Czesław Kudzia ma rację i nie podlega to 
Ŝadnej dyskusji. Powiadomienia o terminach posiedzenia muszą dotrzeć do wszystkich członków 
Komisji. Ponowiła prośbę o przestrzeganiu tegoŜ obowiązku. 
 
Radna U. Olejnik – odczytała wnioski spisane  przez Komisję po przeglądzie placówek 
oświatowych –  w załączeniu. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska obradowała w dniu 13 czerwca br. Tematem posiedzenia było 
omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy poinformował radnych, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowane były takie 
działania jak: 
 

• w dniu 29 kwietnia br. złoŜono wieńce przy Pomniku ku czci Powstań Śląskich, 
• w dniu 3 maja br. odbyły się zawody o Puchar Wójta o tarczę konstytucji 3 Maja  

w strzelaniu z Kbks-u, 
• w dniu 6 maja br. odbył się przetarg na remont ulicy Turskiej w Dziergowicach ze środków 

promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zostały złoŜone dwie oferty. 
Przetarg wygrała firma z Nowego Targu. 

• w dniu 06 maja br. uczestniczył w Zjeździe Gminnym OSP, 
• w dniu 07 maja br. uczestniczył w Zjeździe Towarzystwa Społeczno –Kulturalnego 

Niemców na Śląsku Opolskim w Rzędowicach, 
• w dniu 09 maja br. został przeprowadzony przetarg na remont ul. Sienkiewicza  w Bierawie 

ze środków promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zostały złoŜone  
2 oferty. Wygrała firma  „M+” z Kędzierzyna-Koźla, 

• w dniu 11 maja br. brał udział w Akademii gminnej z okazji obchodów rocznicy powstań 
śląskich oraz w święcie Szkoły w Dziergowicach z udziałem Pani Kurator i przedstawiciela 
Marszałka Województwa J. Wójcika, 

• w dniu 13 maja br. uczestniczył w posiedzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region”. 
W ramach Związku został złoŜony wniosek do Funduszu Spójności. Obecnie wniosek 
zajmuje 8 miejsce w rankingu. Odwołanie spowoduje przejście na 7 miejsce. 

• w dniu 14 maja br. brał udział w spotkaniu z posłami PiS z Górnego Śląska, 
• w dniu 16 maja br. na zaproszenie Komisji do spraw Nazw Miejscowości i Obiektów 

Fizjograficznych w Warszawie brał udział w posiedzeniu na temat ustalenia niemieckiej 
nazwy miejscowości Dziergowice. Ostatecznie ustalono nazwę Oderwalde. 
Ponadto złoŜono wniosek do MSWiA o dofinansowanie  odbudowy ulicy Kościuszki  
w Starym Koźlu z oszczędności po przetargowych na kwotę ok. 650 tys. zł. 

• w dniu 17 maja br. uczestniczył w otwarciu boiska „Orlik” w Zakrzowie, 
• w dniu 18 maja br. miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą remontu ulicy Turskiej 

w Dziergowicach, 
• w dniu 24 maja br. miało miejsce podpisanie  umowy z wykonawcą na remont ulicy 

Sienkiewicza w Bierawie. W tym teŜ dniu na konto Gminy wpłynęły środki w kwocie  
980 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za zrealizowane zadanie dotyczące 
budowy tranzytu kanalizacyjnego, 
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• w dniu 25 maja br. brał udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa w Starostwie 
Powiatowym w sprawie zabezpieczeń przeciwpowodziowych, 

• w dniu 26 maja br. odbył się Gminny Konkurs ortograficzny, który wygrała Szkoła 
Podstawowa w Starej Kuźni, 

• w dniu 31 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim odebrał Srebrny KrzyŜ Zasługi, 
• w dniu 01 czerwca br. brał udział w spotkaniu u Wojewody w sprawie zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych. Zadania są w toku realizacji. Do 30 czerwca mają być 
zlikwidowane wyrwy, a do 30 lipca uzupełnienie wałów w Dziergowicach. 

• w dniach 3-5 czerwca br. miała miejsce wizyta przedstawicieli Niemieckiego Czerwonego 
KrzyŜa z Burmistrzem R. Lechnerem, 

• w dniu 06 czerwca 2011r. odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie Pływadeł, 
• w dniu 07 czerwca br. otrzymano informację od Ministra Środowiska na temat penetracji 

geologicznej  części Gminy Bierawa  pod kątem poszukiwania ropy i  gazu przez Firmę 
SILUPRIAN z Warszawy. Z koncesji Gmina Bierawa otrzyma kwotę ok. 10 tys. zł, 

• w dniu 13 czerwca br. otrzymano informację od Wojewody  w sprawie pozytywnej opinii 
do wniosku dotyczącego dofinansowania odbudowy ulicy Kościuszki w Starym Koźlu  
w kwocie 650 tys. zł z oszczędności promesy MSWiA, 

• w dniu 14 czerwca br. miała miejsce wizyta Posła Adama Krupy związana z inwestycją 
budowy mostu Cisek – Bierawa, 

• w dniu 22 czerwca br. odbyła się sesja absolutoryjna w Związku Międzygminnym „Czysty 
Region”. 

 
Dyskusji na temat przedstawionych sprawozdań nie podejmowano. 
 
 
 
Ad. 7. 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 
2011r.  omawiała roczne sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budŜetowego – Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie za 2010r. Analizą objęto w szczególności: 
bilans Zakładu i rachunek zysków i strat. Wszelkie uwagi i wątpliwości radnych zgłoszone do tegoŜ 
sprawozdania zostały wyjaśnione przez Dyrektora Zakładu.  
Komisja 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie finansowe. 
Następnie odczytał projekt uchwały nr IX/ 54/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budŜetowego. 
 
Dyskusji na temat przedstawionego sprawozdania nie podejmowano. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poddała odczytany projekt uchwały nr IX/ 54/2011 w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budŜetowego - pod 
głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14-tu 
obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr IX/ 54/2011 została przyjęta. 
 
 
 
Ad. 8. 
 

1. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budŜetu 
gminy za rok 2010 oraz informację o stanie mienia komunalnego – sprawozdania w załączeniu. 
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Dokonując ogólnego podsumowania powiedział: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Państwo 
Sołtysi, zaproszeni goście. Na dzisiejszej sesji radni Gminy Bierawa mają rozpatrzeć i zatwierdzić 
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy za rok 2010 oraz 
dokonać jego oceny. Zgodnie z ustawą, za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada 
organ wykonawczy, czyli Wójt Gminy i to działania tego organu w tym zakresie  muszą zostać 
ocenione. Realizacja budŜetu to nic innego jak wykonywanie zapisów uchwały budŜetowej  
z dnia 21 grudnia 2009r. Wówczas to, Rada Gminy uchwaliła dochody budŜetowe w kwocie  
23,3 mln zł, które po zmianach na koniec 2010r. wyniosły 25,8 mln zł. Natomiast wydatki 
uchwalone na kwotę 26,1 mln zł wzrosły do kwoty 27,7 mln zł. Realizacja dochodów budŜetowych 
osiągnęła poziom 95%, a wydatków ponad 96%. Na realizację projektów unijnych po stronie 
dochodów zapisano kwotę ponad 2 mln zł.  
UwaŜam, Ŝe osiągnięte wskaźniki dochodowe i rozchodowe mogą dawać nam wspólną satysfakcję. 
Patrząc na stronę dochodową warto zauwaŜyć, Ŝe w roku 2010 kończącym kadencję 2006-2010,  
w której odnotowano wzrost PKB w skali kraju, pojawiły się symptomy kryzysu gospodarczego. 
Koło napędowe polskiej gospodarki zaczęło zwalniać. Przykładem tego są wpływy z opłaty 
eksploatacyjnej, które były niŜsze o 100 tys. zł od prognozowanej na rok 2010, a takŜe wpływy  
z udziału w podatkach budŜetu państwa. 
Dbałość o środki finansowe ze źródeł pozabudŜetowych sprawiła, Ŝe budŜet roku 2010 osiągnął 
cyfrę blisko 26 mln złotych. Do budŜetu dodatkowo na realizację róŜnych projektów pozyskano 
kwotę prawie 2 mln zł. Jest to kwota znacząca dla budŜetu. Niestety część środków, wydatkowaną 
na projekty unijne, odzyskano dopiero w kolejnym roku budŜetowym, a była to kwota 1,1 mln zł. 
W tym miejscu pragnę podziękować Kierownikowi Referatu Inwestycji, który wraz z całym 
zespołem pracował nad przygotowaniem wniosków  i aplikowaniem o środki zewnętrzne, rządowe 
i unijne. Niewątpliwie dwa zdarzenia losowe miały znaczący wpływ na realizację zadań w roku 
ubiegłym, tj. majowo – czerwcowa powódź i czerwcowy poŜar budynku socjalnego w Brzeźcach. 
Około 300 tys. zł wydano na walkę z Ŝywiołem,  163 tys. zł. na usuwanie skutków poŜaru  
w Brzeźcach i doinwestowanie byłego budynku Ośrodka Zdrowia w Bierawie z dostosowaniem na 
potrzeby pogorzelców. Powódź miała równieŜ wpływ na obniŜenie dochodów własnych. Z tytułu 
strat poniesionych przez powódź rolnicy uzyskali umorzenie III i IV raty podatku rolnego. 
Zdarzenia te pociągnęły za sobą równieŜ znaczny wzrost potrzeb finansowych związanych  
z usuwaniem ich skutków.  
Ze środków unijnych realizowano projekty: 
 - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:   w przedszkolach: Radosne przedszkole, 
Maluchy poznają świat, w szkołach – Uczymy z pasją w klasach 1-3, w Gimnazjum - Wspieranie 
kompetencji kluczowych, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej projekt indykatywny „Lepsze 
jutro”, 
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Modernizacja Bazy Edukacyjnej w Gminie,  
- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – wykonaliśmy bardzo waŜną inwestycje 
kanalizacyjną - rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych. Wymieniono równieŜ pokrycie dachowe na 
Domu Ludowym w Brzeźcach. 
Wydatki inwestycyjne pochłonęły kwotę 6,8 mln zł, co stanowi 95% planu wydatków,  
z czego aŜ 3 mln zł przeznaczono na nowe systemy kanalizacyjne. Ogółem wydatki na inwestycje 
osiągnęły poziom 25 % ogólnych wydatków budŜetowych.   
Wśród wykonanych inwestycji wartym podkreślenia jest zrealizowane zamierzenie poprzedniej 
kadencji dotyczące wybudowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Dwujęzycznych   
w Solarni, oddanej do uŜytku 1 września 2010r. W sumie na inwestycje w Oświacie w  V Kadencji 
samorządu  wydatkowaliśmy kwotę 5 mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł stanowiły środki rządowe  
i unijne. 
Około 1 mln zł wydatkowano na remonty. Gmina finansowała równieŜ zajęcia rehabilitacyjne dla 
dzieci niepełnosprawnych i Warsztaty Terapii Zajęciowej – w ramach porozumień z Urzędem 
Miasta i Starostwem Powiatowym. Wykonując budŜet dbaliśmy o zachowanie zrównowaŜonego 
rozwoju gminy, realizowaliśmy zadania w dziedzinie zdrowia, ochrony środowiska, budowy dróg  
i chodników, sportu, a takŜe dziedzictwa kulturowego poprzez udzielanie dotacji na remont 
obiektów zabytkowych. 
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Realizując uchwalony budŜet nie brakowało teŜ problemów i trudności. Przykładem moŜe być 
sprawa pozyskania dodatkowej kwoty subwencji oświatowej o prawie 400 tys. zł., czy pozyskanie 
zaległych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  w kwocie 122 tys. zł z tytułu 
realizowanej w 2009r. inwestycji „Boisko Wielofunkcyjne w Dziergowicach. NajwaŜniejszym jest 
jednak to, Ŝe podjęte działania znalazły pozytywne rozstrzygnięcie w czasie. W kaŜdym  
z powyŜszych przypadków tylko inwencją własną, a nie szumem medialnym udało się odzyskać 
pieniądze naleŜne gminie.  Dlatego teŜ dzisiaj dziękuję radnym minionej kadencji za zrozumienie 
tych trudnych sytuacji finansowych naszego budŜetu. 
Niestety w roku 2010 były równieŜ zadania, które nie zostały wykonane. Do takich zadań naleŜy 
budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Bierawie, którego Gmina miała być 
współinwestorem. Jego realizacja decyzją Zarządu Województwa Opolskiego, jako inwestora, 
została przeniesiona na rok 2012. Powodem był brak środków finansowych na to zadanie. 
UwaŜam, Ŝe ubiegłoroczny budŜet został wykonany dobrze. Cele jakie sobie załoŜyliśmy wspólnie 
w uchwale budŜetowej zostały w duŜym stopniu zrealizowane. Staraliśmy się działać tak, aby nie 
zawieść naszych mieszkańców. Cieszę się, Ŝe opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca 
wykonania budŜetu jest pozytywna, gdyŜ jest ona odzwierciedleniem naszej dobrze wykonanej 
pracy. Dziękuję mojemu Zastępcy, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz i wszystkim pracownikom za 
wszelaką pomoc w realizacji ubiegłorocznych zadań. Mając na uwadze powyŜsze proszę  
o udzielenie absolutorium za rok 2010r.”.    
Następnie, wypełniając obowiązek zawarty w zapisach § 8 pkt. 1 uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu 
naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, 
udzielenia innych ulg w spłacie tych naleŜności oraz wskazania  organów do tego uprawnionych, 
Wójt Gminy przedstawił informację o umorzonych naleŜnościach oraz udzielonych ulgach w 2010. 
Poinformował, Ŝe ogólna kwota rozłoŜonych naleŜności na raty  wyniosła 5.602,32 zł, a naleŜności 
umorzonych 770,34 zł. Szczegółowa informacja w załączeniu. 
  
 
2. 
 

Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka  - odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budŜetu za  2010r.  zawartą w uchwale nr 212/2011 z dnia 
29 kwietnia 2011r. – uchwała w załączeniu. 
 
 
3. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Szewerda omówił sprawozdanie z przeprowadzonej 
kontroli wykonania budŜetu gminy za 2010r. Poinformował, Ŝe oceny działalności budŜetowej 
gminy za 2010r. Komisja dokonała na podstawie rozpatrzonego sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budŜetu gminy. Analiza sprawozdań dokonywana była pod względem 
wykonania planowanych zadań, celowości wydatków, gospodarności, zgodności z ewidencją 
księgową oraz zachowania dyscypliny budŜetowej.  
Komisja Rewizyjna po dokonanej analizie całości materiałów budŜetowych stwierdziła, Ŝe: 

1) budŜet był realizowany stosownie do wymogów ustawy o finansach publicznych, 
2) sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budŜetu Gminy jest zgodne ze stanem 

faktycznym, przedstawia pełną zgodność budŜetu wykonanego z budŜetem uchwalonym, 
3) wszelkie zmiany dokonywane były na podstawie odpowiednich uchwał zmieniających 

budŜet zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków,  
4) stopień realizacji dochodów i wydatków budŜetowych pozwolił na prawidłową ocenę  

wykonanego budŜetu. Większość dochodów została wykonana w planowanych 
wysokościach. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe planowane w budŜecie dochody są prognozą ich 
wielkości, naleŜy uznać, Ŝe zapisane po stronie planu kwoty pochodzą ze szczegółowych  
wyliczeń. Uzyskane kwoty praktycznie w wysokości planu finansowego potwierdzają 
bieŜące analizowanie sytuacji finansowej gminy,  
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5) w trakcie roku realizowano zadania ujęte w budŜecie. 
6) wydatki były realizowane w granicach ustalonego planu finansowego. Sprawdzenie 

niektórych wydatków pozwalało stwierdzić, Ŝe są one dokonywane bez strat dla budŜetu, 
7) rozbieŜności pomiędzy stanem planowanym, a rzeczywistym w realizacji zadań 

inwestycyjnych w większości są spowodowane przyczynami zewnętrznymi, a w 
szczególności długotrwałymi procedurami administracyjnymi, 

8) analiza sprawozdań finansowych dała podstawę do stwierdzenia, Ŝe Wójt Gminy dbał  
o pozyskanie dochodów, w tym środków ze źródeł zewnętrznych, a wydatki czynił 
oszczędnie i celowo. ZadłuŜenie Gminy z tyt. zaciągniętej długoterminowej poŜyczki  
w kwocie 886.100,00 zł nie stanowi zbyt duŜego obciąŜenia dla budŜetu gminy, 

9) ujemny wynik budŜetu za rok 2010 jest wynikiem  m.in. nie uzyskania przez Gminę 
środków na zadania realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na łączną kwotę 
1.129.260 zł, w tym: na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w kwocie 
984.606 zł i na remont dachu na sali Domu Ludowego w Brzeźcach – 144.654 zł. 
Sytuacja powyŜsza jest całkowicie niezaleŜna od Gminy. 

 
Reasumując całokształt wykonania budŜetu Gminy Bierawa za 2010r., Komisja Rewizyjna 
działając w oparciu o art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu Gminy 
Bierawa, postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budŜetu Gminy za 2010r.  
i wystąpić do Rady Gminy Bierawa z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy Bierawa 
absolutorium z tego tytułu.  
Za takim stanowiskiem głosowało 5 radnych biorących udział w posiedzeniu, na ogólną liczbę 
5 radnych.  Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.   
  
Następnie radny P. Szewerda odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie  absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania 
budŜetu za 2010r. – zawartą w uchwale nr 346/2011 z dnia 10 czerwca 2011r. 
 
4. 
 
W dyskusji nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Bierawa absolutorium 
udział wzięli: 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – biorąc pod uwagę przedstawione przez Wójta sprawozdanie  
z wykonania budŜetu oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o tym sprawozdaniu, 
jak równieŜ stanowisko Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budŜetu  moŜna odnieść wraŜenie, 
Ŝe przedstawione sprawozdania nie wymagają większej dyskusji. BudŜet został wykonany 
prawidłowo, o czym świadczy szczegółowe sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Wniosek i opinie  
w tej sprawie są pozytywne, zatem radni mają jasną sytuację i mogą na ten temat wypowiedzieć się 
w głosowaniu. 
 
Radny P. Sroka – z planu budŜetu wypadła kwota planowana na modernizację drogi wojewódzkiej  
w Bierawie wraz z budową chodnika. Zadanie to zostało przesunięte w czasie przez zarządcę drogi, 
nie z winy Gminy. Gmina juŜ 2 lata temu wyasygnowała w swoim budŜecie pewną kwotę na 
opracowanie projektu modernizacji tej drogi. Kolejny raz został przesunięty termin realizacji.  
Jaką Gmina ma gwarancję ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich, Ŝe ta inwestycja w roku 
przyszłym wejdzie do planu i będzie zrealizowana? 
 
Wójt Gminy  – pismo gwarantujące zamiar realizacji tegoŜ zadania zostało podpisane przez 
Marszałka  Województwa Józefa Sebestę i Wicemarszałka Tomasza Kostusia. Te dwie osoby 
powinny być gwarancją tego co w tym piśmie zostało zaproponowane. 
Na modernizację drogi i budowę chodnika inwestor otrzymał pozwolenie na budowę na początku 
br. W ciągu 2 lat to zadanie musi zostać wykonane. Cyt. „Moim zdaniem, nie moŜna się do końca 
wypowiadać za kogoś. Ale skoro to zapewnienie jest w formie pisemnej, skoro jest pozwolenie na 
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budowę, więc to zadanie zgodnie z deklaracją powinno zostać wykonane w terminie  określonym  
w piśmie”. 
 
 
5. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał projekt uchwały nr IX/ 55/2011 w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budŜetu gminy za 2010r.  
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały pod głosowanie 
radnych, w wyniku którego uchwała została podjęta 15 głosami „za”, na 15 obecnych na sali obrad, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr IX/ 55/2011 w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budŜetu gminy za 2010r.  – została podjęta 
jednogłośnie. 
 
Wójt Gminy podziękował radnym za udzielone absolutorium. Stwierdził, iŜ jednogłośny werdykt 
głosowania jest sukcesem nas wszystkich, tym bardziej, Ŝe radni oceniali budŜet uchwalony przez 
Radę Gminy poprzedniej kadencji. Dzisiaj moŜna powiedzieć, Ŝe nie był to rok łatwy. Takie 
zdarzenia jak powódź, poŜar budynku socjalnego i z tego wynikające konsekwencje, czy zmiana 
kwot subwencji oświatowej w trakcie roku, powodowały, Ŝe realizacja budŜetu była znacznie 
utrudniona. Dysponowano ograniczonymi środkami finansowymi, wprowadzono znaczne 
oszczędności, m.in.  w placówkach oświatowych, dla których zakupywano olej opałowy z duŜą 
częstotliwością i w małych ilościach. Gospodarka jest nieprzewidywalna. JuŜ na przełomie II i III 
kwartału ub. roku było wiadomym, Ŝe wpływy nie będą takie jak przewidywano. DuŜym 
problemem dla Gminy było równieŜ odzyskanie środków wydatkowanych przez Gminę na zadania 
realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z powodu przedłuŜających się 
terminów rozpatrzenia wniosków o płatność rozwaŜaliśmy konieczność zaciągnięcia kredytu 
obrotowego.  
Wielokrotnie musieliśmy porozumiewać się w tej sprawie z Agencją Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Jedynie Regionalny Program Operacyjny w miarę szybko 
reagował na wnioski o płatność. Trudności te udało się przezwycięŜyć. Dlatego teŜ, cyt. „jeszcze 
raz dziękuję za pozytywną ocenę budŜetu gminy za rok ubiegły”. 
 
 
 
Ad. 9.1. 
 

Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka przedstawiła radnym projekt uchwały nr IX/ 56/2011 
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2011r. Wyjaśniła, Ŝe w związku z decyzją 
radnych podjętą na posiedzeniu Komisji BudŜetowej nastąpiła zmiana w załącznikach do uchwały. 
Zmiana dotyczyła zmniejszenia kwoty wydatków na Domy Pomocy Społecznej z 25.000 zł do 
20.000 zł. Środki w kwocie 5 tys. zł przeznaczono na zwiększenie dotacji inwestycyjnej do zakładu 
budŜetowego na modernizację samochodu. Podjęcie proponowanej uchwały spowoduje, Ŝe nie 
będzie juŜ deficytu w budŜecie gminy, który był planowany na początku roku. BudŜet zamknie się 
nadwyŜką, która zostaje przeznaczona  na spłatę poŜyczki.  Sytuacja ta jest wynikiem tego, Ŝe 
Gmina uzyskała zwrot środków z Unii za zrealizowane inwestycje.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania dotyczące 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Radny J. Morcinek – wyjaśnił, Ŝe zmiana w projekcie uchwały spowodowana została zwiększeniem 
dotacji na przebudowę samochodu straŜackiego z dostosowaniem do przewozu odpadów. Dyrektor 
Zakładu wystąpił o dotację w kwocie 18.500 zł. Komisja zgodziła się na 15.000 zł. 
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Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego omawiany 
projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poddała odczytany projekt uchwały nr IX/ 56/2011 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2011r. – pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały 
opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała nr IX/ 56/2011 w sprawie dokonania zmian  
w budŜecie gminy na 2011r. – została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. 
 
 
 
Ad. 9.2. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka przedstawiła radnym projekt uchwały nr IX/ 57/2011 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wyjaśniła, Ŝe 
przedmiotowa uchwała jest następstwem  uchwały o dokonaniu  zmian w budŜecie gminy.  
W budŜecie wykreślono zaplanowaną poŜyczkę na termomodernizację Domu Kultury i jej spłatę  
w latach następnych. W związku z tym wykreśleniem muszą zostać zmienione objaśnienia do 
wieloletniej prognozy finansowej.   
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiotowej sprawie. 
 
Radna K. Suchańska poinformowała, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 
Komisję, 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projektu uchwały nr IX/ 57/2011 w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej  - pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał 
się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr IX/ 57/2011 w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej została podjęta jednogłośnie – 15 
głosami „za”. 
 
 
 
Ad. 9.3. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr IX/58/2011 sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają pytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Dyskusji w przedmiotowej sprawie nie podejmowano. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
przedstawiony projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za”. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr IX/58/2011 sprawie udzielenia 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr IX/58/2011 sprawie udzielenia 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków – została podjęta 15 głosami „za” – jednogłośnie. 
 
 
Ad. 9.4 
 
K. Mazurkiewicz – odczytała projekt uchwały nr IX/ 59/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z  zapytaniem czy są pytania do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Radni nie podjęli dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa 
i ochrony środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 4 głosami „za”, przy 4 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr IX/59/2011 w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw pod 
głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt z radnych nie był 
przeciwny i nie wstrzymał się od głosowania. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr IX/59/2011 w sprawie wyraŜenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw – została 
podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. 
 
 
Ad. 9.5. 
 
K. Mazurkiewicz – odczytała projekt uchwały nr  IX/60/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z  zapytaniem czy są pytania do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Dyskusji nie podejmowano. 
 
Radny P. Musioł poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 5 głosami „za”, 
przy 5 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr  IX/60/2011 w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – pod 
głosowanie radnych, w wyniku którego uchwała została przyjęta – 15 glosami „za” przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr IX/60/2011 została podjęta. 
 



 13

Ad. 9.6. 
 
K. Mazurkiewicz – odczytała projekt uchwały nr IX/61/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z  zapytaniem czy są pytania do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska zaopiniowała omawiany  projekt uchwały pozytywnie – 5 głosami „za”, przy 
5 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr IX/61/2011 w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy – pod 
głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr IX/61/2011 w sprawie wyraŜenia 
zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy – została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9.7. 
 
K. Mazurkiewicz – odczytała projekt uchwały nr  IX/62/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, połoŜonych w Dziergowicach.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z  zapytaniem czy są pytania do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Przed głosowaniem dyskusji nie podejmowano. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe  Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała omawiany  projekt uchwały pozytywnie – 5 głosami 
„za”, przy 5 obecnych. 
 
Przewodnicząca poddała odczytany projekt uchwały nr  IX/62/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na 
zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, połoŜonych w Dziergowicach – 
pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało  14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr  IX/62/2011 w sprawie wyraŜenia 
zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, połoŜonych  
w Dziergowicach – została przez Radę Gminy podjęta. 
 
Radny R. Lamaczek – odnosząc się do kwestii drzew rosnących na terenie działek rekreacyjny, 
stwierdził, Ŝe były tam  przypadki wycinki drzew, prawdopodobnie bez zezwolenia. 
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Wójt Gminy – wyjaśnił, Ŝe jest to teren rekreacyjny. Zostały tam wybudowane 2 budynki na 
podstawie pozwolenia na budowę.  JeŜeli ktoś zakupi tam działkę do zabudowy, to moŜe wyciąć 
tylko te drzewa, które  są konieczne w celach zabudowy.  KaŜde podejrzenie nielegalnej wycinki 
drzew naleŜy zgłaszać na Policję. 
 
Radny J. Kucharczyk – takie sprawy powinny być konsultowane z radą sołecką. NaleŜy zapytać 
sołtysa jakie jest stanowisko sołectwa w tej sprawie. 
 
Wójt Gminy – wyjaśnił, Ŝe działki rekreacyjne zostały wykazane do sprzedaŜy przez Radę Gminy 
poprzedniej kadencji. 
 
K. Mazurkiewicz – wyjaśniła, Ŝe w 2009r. Rada  Gminy  podjęła juŜ uchwałę w tej sprawie.  
Dotychczasowi dzierŜawcy działek rekreacyjnych wyrazili chęć kupna.  W trakcie sprzedaŜy 
wystąpiła kwestia dojazdu do poszczególnych działek. Zostały poszerzone drogi dojazdowe. 
Dokonane zostały podziały działek, w związku z czym nastąpiła zmiana w numeracji niektórych 
działek. Dlatego teŜ uchwała o wykazaniu przedmiotowych działek do sprzedaŜy musiała zostać 
ponowiona.  Teren ten według ewidencji gruntów stanowi las, a nie teren budowlany.  Na wycinkę 
drzew potrzebne jest zezwolenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.  
To on decyduje o wycince drzewa, a nie Wójt Gminy. 
 
 
 
Ad. 9.8. 
 
Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały nr IX/63/2011 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za przyjmowanie odpadów przez gminne składowisko odpadów. 
Wyjaśnił, Ŝe w uchwale proponuje się wzrost opłaty z dotychczasowej 140 zł do 160 zł za tonę 
przyjmowanych odpadów na składowisku. Wzrost opłaty jest ściśle powiązany z ponoszeniem 
przez Gminę zwiększonej opłaty środowiskowej, która wynosi 115 zł od kaŜdej tony opadów 
składowanych na gminnym składowisku.  Dotychczasowa opłata, w porównaniu z opłatami 
stosowanymi w innych gminach, jest stosunkowo niska. Aby zniwelować ponoszone koszty 
zaproponowano podwyŜszenie tejŜe opłaty o 20 zł.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z radnych chce zabrać głos  
w sprawie przedstawionego projektu uchwały? 
 
Dyskusji nie podejmowano. 
 
Radna K. Suchańska  - poinformowała, Ŝe Komisja ds.  budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały nr IX/63/2011 o zmianie uchwały  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów przez gminne składowisko 
odpadów – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr IX/63/2011 o zmianie uchwały  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów przez gminne składowisko 
odpadów – została przez Radę Gminy podjęta. 
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Ad. 9.9. 
 
Zastępca Wójta przedstawił radnym projekt uchwały nr IX/64/2011 o zmianie uchwały w sprawie 
ustalenia cen i opłat za odbiór i składowanie odpadów komunalnych, przez zakład budŜetowy. 
Wyjaśnił, Ŝe 3 lata temu Gmina zakupiła ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
pojemniki o poj.1100 litrów, mając nadzieję, Ŝe te pojemniki zastąpią uŜywane dotychczas 
pojemniki KP7. W praktyce okazało się jednak, Ŝe wywóz odpadów z pojemników KP7 był 
dwukrotnie tańszy niŜ z pojemników 1100 litrów, dlatego zastosowanie pojemników 1100 l było 
znikome. RównieŜ opłata za wywóz odpadów z pojemników 1100 l stosowana przez konkurencję 
była znacznie niŜsza. Obecnie Gmina ma 60 takich pojemników, które nie są wykorzystywane. 
Dlatego proponuje się obniŜenie dotychczasowej opłaty ze 120 zł do 80 zł za jednokrotne 
opróŜnienie pojemnika w celu zachęcenia podmiotów do uŜytkowania takich pojemników. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z radnych chce zabrać głos  
w sprawie przedstawionego projektu uchwały? 
 
Radny J. Morcinek – 2 lata temu właśnie w tej sprawie zabierałem głos, wskazując, Ŝe 
proponowana przez Gminę opłata za wywóz odpadów z pojemników 1100 litrów jest zbyt 
wygórowana. Firma Bracia Strach za wywóz odpadów z tych pojemników pobierała opłatę  
o połowę mniejszą. Niektóre zakłady juŜ przeszły do konkurencji. Z powrotem będzie ich pozyskać 
bardzo cięŜko. 
 
Radna K. Suchańska  - poinformowała, Ŝe Komisja ds.  budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr IX/64/2011 o zmianie uchwały 
w sprawie ustalenia cen i opłat za odbiór i składowanie odpadów komunalnych, przez zakład 
budŜetowy - pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała nr IX/64/2011 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia 
cen i opłat za odbiór i składowanie odpadów komunalnych, przez zakład budŜetowy – została 
podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”. 
 
 
 
Ad. 9.10. 
 
B. Gawlik poinformowała radnych, Ŝe w roku bieŜącym Rada Gminy jest zobowiązana 
przeprowadzić wybory ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu.  Spośród 
zgłoszonych kandydatów Rada  będzie wybierała dwóch ławników. Wybory muszą być 
przeprowadzone w terminie do 31 października br. Do końca czerwca przyjmowane są zgłoszenia 
kandydatów na ławników. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych zgłoszeni 
kandydaci podlegać będą zaopiniowaniu przez Zespół opiniujący powołany przez Radę Gminy. 
 
Spośród radnych na kandydatów do Zespołu Opiniującego zgłoszono: 
 
Radny J. Morcinek – zaproponował radnego Józefa Kucharczyka, który wyraził zgodę, 
 
Radny P. Sroka – zaproponował radnego Czesława Kudzia, który nie wyraził zgody 
 
Radny J. Morcinek – zaproponował radną Renatę Kubica, która wyraziła zgodę 
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Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr IX/65/2011 w sprawie powołania 
zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników, proponując powołanie do tego 
Zespołu następujące osoby: 

1. Józef Kucharczyk 
2. Renata Kubica  
3. Barbara Gawlik 
4. Mirosław Semeniuk. 

 
W następnej kolejności Przewodnicząca poddała odczytany projekt uchwały nr IX/65/2011  
w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników - pod głosowanie 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, a 2 radnych wstrzymało się od głosu.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe  uchwała nr IX/65/2011 w sprawie powołania 
zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9.11. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr IX/66/2011w sprawie wydania opinii  
o projekcie uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na 
ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych.  
Wyjaśnił, Ŝe zgodnie z przepisami art. 43, projekt uchwały  o likwidacji publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, bądź o przekształceniu zakładu, jeŜeli w wyniku przekształcenia ma nastąpić 
likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności, wymaga opinii 
wojewody  oraz właściwych organów gmin i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń 
zdrowotnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z radnych chce zabrać głos  
w sprawie przedstawionego projektu uchwały? 
 
Dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały nie podejmowano. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr IX/66/2011w sprawie wydania 
opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego 
na ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 10 radnych, 5 radnych wstrzymało się od 
głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr IX/66/2011 została przez Radę 
Gminy podjęta. 
 
 
 
Ad. 9.12. 
 
Radny P. Szewerda poinformował radnych, Ŝe Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę Pana Jana 
Kurzoka. W posiedzeniu udział wziął skarŜący, który przedstawił Komisji uwagi i zastrzeŜenia.   
Następnie odczytał projekt uchwały nr IX/67/2011 o sposobie załatwienia skargi na  postępowanie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie w zakresie udzielania pomocy osobom 
poszkodowanym wskutek powodzi. 
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Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr IX/67/2011 o sposobie 
załatwienia skargi na  postępowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie w zakresie 
udzielania pomocy osobom poszkodowanym wskutek powodzi – pod głosowanie radnych.  
Na sali obrad obecnych było 14 radych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. Głosów przeciwnych nie było. Natomiast 1 radny nie brał udziału  
w głosowaniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr IX/67/2011 została przez Radę 
Gminy podjęta. 
 
 
 
Ad. 9.13. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr IX/68/2011 w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa. Odczytał równieŜ opinię Terenowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Kędz.-Koźlu w przedmiotowej sprawie. 
W trakcie omawiania projektu uchwały zwrócił uwagę na wprowadzoną korektę w § 24. Zmiana ta 
dotyczyła połączenia ust. 1 i 2, który otrzymał brzmienie: 
„W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez 
szczury i muszy zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji  miejsc 
oraz pomieszczeń w nieruchomościach, w szczególności takich jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, 
korytarze i pomieszczenia piwniczne, strychy, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne, 
gospodarcze, magazyny”. Natomiast dotychczasowy ust. 3 otrzymał numer 2. 
 
Radny J. Morcinek – nie wszyscy sołtysi wiedzą, Ŝe opróŜnianie koszy ulicznych naleŜy do 
obowiązków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie. W Kotlarni nie są 
odbierane odpady z koszy ustawionych na placu koło Kościoła. NaleŜy zwrócić na to uwagę  
i odbierać odpady z koszy nawet wówczas jeŜeli nie są zapełnione do pełna. NaleŜy systematycznie 
opróŜniać te pojemniki,  aby nie dopuścić do przepełniania koszy i rozsypywania się odpadów. 
Kolejną kwestią jest odbieranie odpadów z imprez. Ostatnio były zawody straŜackie w Goszycach. 
Była prośba do Zakładu Gospodarki Komunalnej o odebranie tych odpadów, jednak do dzisiaj nie 
zostało to zrobione. Po kaŜdej większej imprezie odpady powinny być odbierane od razu na drugi 
dzień.   
 
Przewodnicząca Rady Gminy -  czy Zakład Gospodarki Komunalnej jest w stanie podołać takiemu 
zadaniu i odbierać te odpady? 
 
Dyr. Bobiński – Zakład ma ponad 100 koszy ulicznych, odpady z tych koszy odbierane są 2 razy  
w miesiącu, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach.   
Do tej pory nie było Ŝadnej skargi. MoŜe się zdarzyć, Ŝe w ciągu tych 2 tygodni kosz ulegnie 
zapełnieniu. Jednak Zakład nie moŜe odbierać tych odpadów częściej, bo Zakładu na to nie stać. 
Natomiast odpady z imprez są odbierane wtedy, kiedy jest to moŜliwe. NajbliŜszy termin odbioru 
odpadów w Goszycach przypada w najbliŜszy wtorek i wtedy te odpady zostaną odebrane. 
Dodatkowo samochód śmieciarka nie będzie wysyłany do Goszyc, bo jest to nieopłacalne i brak jest 
teŜ wolnych terminów. Zakład nie posiada innego małego samochodu Ŝeby odebrać te odpady.  
Jak zostanie przebudowany samochód Jelcz, to wówczas będzie moŜliwość odbierania odpadów  
w workach. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – podczas dyskusji na posiedzeniu Komisji Porządku kilka osób 
stwierdziło, Ŝe po wywozie odpadów pozostają odpady, nie wszystkie kosze uliczne są opróŜniane. 
Dlatego są dwie sprawy. Jedna dotyczy przypomnienia sołtysom, Ŝe w regulaminie utrzymania 
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czystości i porządku w gminie jest zapis o obowiązku opróŜniania koszy ulicznych. Natomiast 
druga dotyczy wywozu odpadów po imprezach. JeŜeli mówimy o czystości regionu, jesteśmy jako 
Gmina w takich bardzo ambitnych programach, staramy się przyznawać dotacje dla Zakładu 
budŜetowego, to trzeba w jakiś sposób te kwestie rozwiązywać. Z naszej strony wykazana jest 
dobra wola, chęć współpracy z Zakładem budŜetowym. JeŜeli zatem Pan Dyrektor wnosi do Rady 
prośby o dotację, dofinansowanie do pewnych zadań, to my odbieramy to jako prawo do zwrócenia 
Panu uwagi, aby te śmieci po imprezie były odbierane. Nikt, ani na swoim podwórku, ani na placu, 
które jest wspólną własnością, nie chce trzymać śmieci przez okres  półtorej, czy dwóch tygodni.  
Zorganizowanie jednego dodatkowego wyjazdu w celu odbioru odpadów nie powinno stanowić 
większego problemu. Zakład dysponuje róŜnymi samochodami i moŜna te kilka worków odebrać.  
Przy odrobinie dobrej woli, jest to zadanie do wykonania od razu następnego dnia po imprezie. Cyt. 
„W imieniu całej Rady prosimy Pana o uwzględnienie tej prośby i odbieranie tych worków na 
bieŜąco”. 
 
Dyr. Bobiński – worki z odpadami muszą być odbierane wyznaczonymi do tego celu samochodami. 
Odpady nie mogą  być przewoŜone kaŜdym samochodem. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – to Dyrektor Zakładu winien zadbać o dobrą organizację pracy, o to 
Ŝeby odpady zostały odebrane odpowiednim samochodem i w terminie. 
 
Radny P. Musioł – w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie mówi się w § 6, Ŝe 
częstotliwość opróŜniania koszy ulicznych winna być nie mniejsza niŜ co 2 tygodnie, jednak nie 
moŜna dopuścić do przepełniania się pojemników. 
 
Dyr. Bobiński – Zakład w miarę moŜliwości będzie ten obowiązek realizował. Będziemy starali się 
spełnić Państwa oczekiwania. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja po zapoznaniu się z projektem regulaminu  
i wprowadzonymi zmianami, zaopiniowała ten projekt  pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr IX/68/2011 w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr IX/68/2011 w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa - została przyjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9.14. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr IX/ 69/2011 w sprawie przekazania środków finansowych 
dla Policji w kwocie 5 tys. zł, w tym na dodatkowe słuŜby policjantów 3 tys. zł i na paliwo do 
samochodów słuŜbowych 2 tys. zł. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radna B. Poplucz – Gmina ma przekazać pieniądze dla Policji, a policjantów tak naprawdę jest 
coraz mniej. Czy nie moŜna byłoby iść w kierunku powołania straŜy gminnej? Czy coś w tym 
kierunku moŜna byłoby zrobić, czy to jest realne? Na dzień dzisiejszy mamy 2 policjantów na 12 
sołectw. W przeciągu 2-3 tygodni w samym Lubieszowie były 3 kradzieŜe. Zanim Policja 
dojechała, to sprawców juŜ dawno nie było. 
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Wójt Gminy – nie ma korelacji pomiędzy straŜą gminną, a Policją. KaŜda z tych instytucji ma inne 
zadania określone ustawą. Proponowana dotacja w kwocie 5 tys. zł jest na rzecz Komendy 
Powiatowej Policji w Kędzierzynie- Koźlu z przeznaczeniem dla Rewiru Dzielnicowych Policji  
w Bierawie. Decyzje dotyczące zatrudnienia policjantów podejmuje Komendant Wojewódzki. I to, 
Ŝe w Bierawie jest tylko 3 policjantów nie jest winą Gminy. Jako Gmina nie mamy na to wpływu. 
W straŜy gminnej musiałyby być co najmniej 3 etaty. StraŜ musiałaby być wyposaŜona  
w samochód. Za 5 tys. zł, jakie proponuje się przeznaczyć dla Policji nie utrzymamy ani cząstki 
etatu. MoŜemy mówić jedynie o wspólnej straŜy dla gmin wiejskich powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego. Ale wówczas teŜ byłyby problemy. Trzeba byłoby ustalić parytet udziału w kosztach, 
podzielić słuŜby tak, aby kaŜda Gmina była w jakiś sposób zadowolona. Na dzień dzisiejszy, 
skromnie rzecz biorąc, nie jesteśmy w stanie wyasygnować 200 tys. zł na powołanie straŜy 
gminnej.   
 
Radna B. Poplucz – mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, sądzę, Ŝe warto zastanowić 
się nad powołaniem straŜy gminnej. NaleŜy na ten temat dyskutować. 
 
Wójt Gminy – Ŝeby dyskutować o tym co moŜe Policja, a co straŜ gminna naleŜy prześledzić obie 
ustawy. Wówczas będziemy mieli pogląd na te sprawy.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – czy my mamy wpływ na to ile funkcjonariuszy jest na terenie 
Gminy? 
 
Wójt Gminy – nie mamy na to wpływu. 
 
Przewodnicząca Rady – Policja ma swoje zadania, swoje plany i swój budŜet. Nie jest to zaleŜne od 
Gminy, na te sprawy nie mamy wpływu. 
 
Radna U. Olejnik – moŜna zastanowić się nad powołaniem stróŜy nocnych. Samo to, Ŝe nocą ktoś 
pojawi się na terenie sołectwa jest juŜ bardzo waŜne. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – na pewno jest to temat bardzo szeroki i nie rozstrzygniemy go na 
jednej sesji. Z pewnością warto do tych tematów wracać, o nich dyskutować, ale trzeba temu 
poświęcić więcej czasu. 
 
Radna S. Wiesiołek – ostatnio w poniedziałek była interwencja na Policji, było wezwanie, jednak 
Policjant odmówił przyjazdu, z uwagi na to, Ŝe był sam. To po co my jako Gmina mamy ich 
dofinansowywać? 
 
Wójt Gminy – jeŜeli są takie sytuacje to naleŜy dzwonić na telefon alarmowy 997. Ze względów 
bezpieczeństwa jeden policjant nie moŜe brać udziału w interwencji. Takie są procedury. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – w kaŜdej pracy są pewne zasady, które muszą być przestrzegane. 
Nie mamy  na to wpływu. Trudno ocenić dlaczego była taka odpowiedź. Nie jest to czas na 
rozstrzyganie takich sytuacji. 
 
Wójt Gminy – pieniądze te mają być przeznaczone na dodatkowe słuŜby policjantów z Rewiru 
Dzielnicowych Policji w Bierawie i na paliwo do pojazdów słuŜbowych, które są w dyspozycji 
równieŜ tegoŜ Rewiru. Pierwsze słuŜby patrolowe będą wykorzystywane w najbliŜszą sobotę 
podczas Pływadeł i w niedzielę podczas festynu. Środki te wystarczą na ok. 30 słuŜb 8-mio 
godzinnych. 
 
Radny J. Morcinek – naleŜy zwrócić uwagę na zwiększenie częstotliwości objazdu poszczególnych 
wsi. Policja powinna w nocy przynajmniej raz przyjeŜdŜać do kaŜdej miejscowości. 
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Przewodnicząca Rady Gminy  - Policja nie zawsze dysponuje taką liczbą policjantów, aby spełnić 
oczekiwania. MoŜna się zwrócić z zapytaniem do Policji czy jest taka moŜliwość, czy te codzienne 
wyjazdy nocne do kaŜdej miejscowości byłyby moŜliwe? 
 
Radna U. Olejnik – jeŜeli będziemy kolejny raz podejmować taką uchwałę, to naleŜałoby poprosić 
na sesję któregoś z policjantów. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zaproszenie na sesję policjanta, który nie jest decydentem mija się  
z celem. MoŜna zaprosić Komendanta z Komendy Powiatowej Policji w Kędz.Koźlu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie odczytany projekt uchwały nr IX/ 69/2011  
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. Za przyjęciem uchwały głosowało  
11 radnych, 2 radnych było przeciwnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr IX/ 69/2011 w sprawie przekazania 
środków finansowych dla Policji – została podjęta. 
 
 
Ad. 9.15. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała skargę złoŜoną przez Pana Tadeusza Wrona na Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie oraz projekt uchwały nr IX/70/2011 o sposobie 
załatwienia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie. 
Poinformowała jednocześnie, Ŝe skargi tej nie przekazywano do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej, 
gdyŜ wynika z niej jednoznacznie, Ŝe w poruszonej sprawie jest prowadzone postępowanie. Rada 
Gminy nie moŜe zrobić nic innego niŜ przekazać sprawę do rozpatrzenia w toku postępowania. 
 

Ł. AmbroŜy – wyjaśnił, Ŝe jeŜeli strona postępowania ma jakiekolwiek uwagi do prowadzonego 
postępowania, to powinna zwrócić się z tym do organu, który prowadzi postępowanie. Organ po 
włączeniu skargi do akt sprawy musi te zarzuty wziąć pod uwagę. Rada Gminy nie moŜe na 
zasadzie przepisu bezwzględnie obowiązującego zrobić nic innego, jak tylko przekazać sprawę do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z racji tego, Ŝe jest prowadzone postępowanie 
administracyjne w tej sprawie. Zwykle bywa tak, Ŝe uwagi zamiast kierować do organu, to dana 
osoba kieruje  do Rady Gminy, Ministerstwa, a te organy i tak muszą przekazać sprawę do organu, 
który prowadzi postępowanie. Skarga musi być na podstawie przepisu bezwzględnie 
obowiązującego załatwiona w takim trybie. Zarzut, nawet jeśli jest merytorycznie uzasadniony, to  
i tak podlega rozpoznaniu w trybie KPA i nie ma Ŝadnej innej moŜliwości działania. W sytuacji, 
gdy Rada Gminy nie skierowałaby tej skargi w trybie KPA  do akt toczącego się postępowania, 
wówczas naraziłaby się na  tryb nadzorczy Wojewody. Co do stanowiska Komisji Rewizyjnej. 
Skarga wpłynęła do Rady Gminy bardzo późno i nie było moŜliwości zasięgnięcia juŜ opinii 
Komisji Rewizyjnej. A ponadto stanowisko Komisji Rewizyjnej i tak nie mogłoby być inne. Istotą 
sprawy są kwestie popowodziowe. Czy Komisja zaopiniowałaby tą skargę pozytywnie, czy nie, to  
i tak nie miałoby większego znaczenia.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy – podczas szkolenia radnych równieŜ zostało powiedziane, Ŝe jeŜeli 
sprawa jest w toku postępowania administracyjnego, to Komisja Rewizyjna i tak nie ma moŜliwości 
ingerowania w tą sprawę. Rada Gminy w takiej sprawie nie moŜe zrobić nic innego, niŜ przekazać 
ją do akt sprawy. 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy  przeprowadziła głosowanie w sprawie uchwały  
nr IX/70/2011 o sposobie załatwienia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bierawie. Za przyjęciem uchwały glosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 
jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr IX/70/2011 o sposobie załatwienia 
skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie – została przyjęta. 
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ad.10.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny Cz. Kudzia – zgłosił wnioski w sprawie: 
 
- interwencji do odpowiednich słuŜb w celu wycięcia starego, próchniejącego dębu obok basenu  
p. poŜarowego przy ulicy Leszczyka w Starym Koźlu. Dąb ten stwarza ogromne zagroŜenie, gdyŜ 
rośnie bezpośrednio przy linii wysokiego napięcia i jego gałęzie wiszą nad tą linią. 
 
- wycięcia 2 usychających drzew rosnących w Starym Koźlu na wale przeciwpowodziowym  przy 
ulicy Wolności od posesji Gerard Owczarek do ulicy Kościelnej do posesji Kusz. Drzewa te  
w czasie ostatniej burzy zostały mocno uszkodzone. Stojące kikuty tych drzew są suche i stwarzają 
zagroŜenie dla osób poruszających się po wale. 
 
 
Radny R. Lamaczek – wystąpił o wycięcie chwastów koło Pomnika w Dziergowicach 
 
Wójt Gminy – poinformował, Ŝe do tych prac moŜna wykorzystać osobę zatrudnioną w ramach 
prac społeczno – uŜytecznych. 
 
Radna U. Olejnik – parkingiem przy Przedszkolu zajmują się przedszkolaki. Pomnikiem 
niemieckim opiekuje się Mniejszość Niemiecka. StraŜacy opiekują się placem zabaw. Dlatego 
Pomnikiem Powstańców powinna zajmować się Szkoła Podstawowa.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – propozycja jest słuszna i moŜna to w ten sposób rozwiązać. 
Pielęgnowanie tych szczególnych miejsc pamięci jest bardzo waŜne. Warto zatem porozmawiać  
w tej sprawie z Dyrektorem Szkoły. 
 
Zastępca Wójta – poinformował, Ŝe Pani Dyrektor Szkoły została poinformowana juŜ o tym, Ŝe po 
przeprowadzonym remoncie Pomnika obowiązkiem Szkoły jest zapewnienie dbałości o to miejsce.  
 
Radna B. Poplucz – zawnioskowała ponownie o naprawę uszkodzonego hydrantu na ulicy 
OkręŜnej w Lubieszowie, który od dłuŜszego czasu jest nieczynny. 
 
Dyr. Bobiński – poinformował, Ŝe przedmiotowy hydrant został ujęty do naprawy i będzie to 
zrobione jeszcze w tym miesiącu. 
 
Radny J. Kucharczyk – został teŜ uszkodzony hydrant przy ul. Gliwickiej. Było obiecane, Ŝe 
hydrant zostanie przeniesiony w stronę Domu Nauczyciela.  
 
Dyr. Bobiński – Gmina zakupiła 25 hydrantów i są one montowane przez Zakład własnymi 
środkami. Obecnie jest przygotowywany zakres potrzeb. Niezbędnym jest zakup jeszcze co 
najmniej 8 hydrantów.  
 
Wójt Gminy – jeŜeli ktoś zauwaŜa w ciągu dnia zdarzenie mające związek z uszkodzeniem 
hydrantu, to naleŜy odnotować numery rejestracyjne samochodu i te dane przekazywać do Urzędu. 
Gmina musi ponosić koszty naprawy hydrantu, a powinniśmy otrzymać odszkodowanie. JeŜeli 
sprawca jest znany, to nie ma problemu. 
 
Rady R. Lamaczek – mieszkańcy Dziergowic w ostatnim czasie są bardzo niezadowoleni  
z lekarza, który przyjmuje w Ośrodku Zdrowia w Dziergowicach. Jakie są moŜliwości zmiany 
lekarza? 
 
Wójt Gminy – jest to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej i Gmina nie ma na to wpływu. Lekarz 
otrzymuje etat na podstawie umowy z Funduszem Zdrowia, jeŜeli uzyska odpowiednią liczbę 
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pacjentów. JeŜeli ludzie zmienią opcje i lekarz nie będzie miał zaoptowanej odpowiedniej liczby 
pacjentów, to wówczas nie będzie miał umowy. 
 
Radna S. Wiesiołek – wyjaśniła, Ŝe dwa razy w roku moŜna zmieniać deklaracje do lekarza. MoŜe 
to być raz na pół roku, czy dwa razy w miesiącu, ale na tym koniec. Na 1 etat lekarza przypada 
2.500 pacjentów. JeŜeli będzie poniŜej 700 osób zapisanych do lekarza, to Fundusz odmówi 
podpisania umowy. 
 
Przewodnicząca Rady – ale jaka jest gwarancja, Ŝe będzie inny lekarz ? 
 
Radna S. Wiesiołek – naleŜałoby szukać lekarza, który chciałby podpisać umowę na świadczenie 
usług w Dziergowicach na kolejny rok. Decyzja jednak jest po stronie pacjenta. 
 
Przewodnicząca Rady – mieszkańcy Dziergowic chcą mieć opiekę medyczną na miejscu. Obecnie 
ta usługa nie spełnia ich oczekiwań. 
 
Wójt Gminy – skargę na lekarza moŜe napisać tylko osoba, która  została poszkodowana lub 
rodzina. Nie moŜe tego zrobić nikt inny. 
 
Radny R. Lamaczek – mieszkańcy juŜ zbierają podpisy w sprawie zmiany lekarza.  
W Dziergowicach mieszka inny lekarz, który mógłby świadczyć te usługi. 
 
Przewodnicząca Rady – oddolna inicjatywa mieszkańców moŜe okazać się słuszna. 
 
Radna U. Olejnik – cały szum zrobił się od tego, Ŝe  mieszkaniec Dziergowic  zasłabł na ulicy. 
Wówczas ktoś pobiegł do Ośrodka Zdrowia, jednak Pani doktor mimo, iŜ w tym czasie nie miała 
pacjentów nie poszła na miejsce, tylko powiedziała, Ŝe trzeba tą osobę przynieść do Ośrodka. 
Ludzie twierdzą, Ŝe nie udzieliła pierwszej pomocy. 
 
Wójt Gminy – my jako Gmina nie moŜemy ingerować do Izby Lekarskiej, musi to zrobić rodzina 
tejŜe osoby. 
 
Radna K. Suchańska – za domem, który został postawiony przez Gminę na ulicy Leszczyka  
w Starym Koźlu jest straszne gruzowisko. Kto jest odpowiedzialny za to, kto wziął pieniądze za 
uprzątnięcie tego gruzu? 
 
Wójt Gminy – jest to teren prywatny i obowiązkiem właściciela posesji jest dbać o porządek.  
To Pan Micek zarządza tą nieruchomością i powinien o ten porządek zadbać. Ten teren nie jest 
własnością gminy.  
 
Radna K. Suchańska – ten budynek został ustawiony w ramach pomocy dla powodzian. 
 
Wójt Gminy – Pan Micek zgodził się Ŝeby gruzowanie było na miejscu. Nowy budynek został 
postawiony wyŜej o 30-40 cm. Właściciel zawiaduje całą posesją i powinien zadbać o porządek, a 
nie Gmina. 
 
Radna K. Suchańska – gruz jest poza posesją 
 
Wójt Gminy – teren za posesją jest terenem leśnym. Leśnictwo wywoziło tam drzewo i teren został 
rozjeŜdŜony. Gruz został tam nawieziony na wniosek leśniczego do uzupełnienia i wyrównania tego 
terenu. 
  
Przewodnicząca Rady Gminy – są to zwały gruzu poza ogrodzeniem Pana Micka i nie stanowi to 
Ŝadnego uzupełnienia terenu. Bardzo dobrze, Ŝe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomógł tej 
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rodzinie, bo prawdopodobnie sama tej inwestycji by nie wykonała. JeŜeli juŜ się pomaga komuś  
w danej sytuacji, to jest prośba Ŝeby pomóc do końca. Gruz na tej małej posesji nie pozwala nawet 
na urządzenie małego ogródka. Jest tam jedno wielkie gruzowisko wokół domu. 
Czy moŜna się dowiedzieć jaka Firma buduje ten dom? Czy budynek został juŜ odebrany?  
Na budynku jest wiele niedoróbek. Rynny są nie uzupełnione, woda leje się po całym drewnianym 
budynku, deski zostały juŜ wypatrzone. Blacha przy fundamentach nie została w ogóle 
przymocowana, moŜna ją podnieść ręką. Wykonawstwo wymaga wiele poprawek. JeŜeli jest to 
osoba, która sama nie poradzi sobie z tym, to naleŜy jej pomóc wykonać to zadanie do końca. 
Został wykopany teŜ rów koło drogi na odcinku ok. 60 metrów, o szerokości 30-40 cm i głębokości 
60-70 cm, niczym nie zabezpieczony. Czy ten rów został juŜ zasypany? 
 
W. Lembowicz – kierownik budowy dokonał juŜ przeglądu tej inwestycji. Te wszystkie usterki 
zostały spisane i będą usunięte. Rury spustowe były zmontowane, zostały zdemontowane w trakcie 
ocieplania budynku i będą zamontowane jeszcze raz. Nie było jeszcze odbioru końcowego. Muszą 
zostać wykonane jeszcze pewne rzeczy, np. ławy kominiarskie. Są to sprawy, które się toczą.  
Na pewno temat zostanie poprowadzony do końca. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – musi to zostać wyraźnie powiedziane, kto za ten budynek jest 
odpowiedzialny, gdyŜ ludzie myślą, Ŝe to Gmina. Jest wiele takich pomówień. 
K. Musioł – to nie jest tak, Ŝe Gmina wzięła pieniądze i Gmina budowała ten dom. Było to 
inwestycja w ramach pomocy dla powodzian. To konkretna osoba otrzymała pomoc rządową i ta 
osoba równieŜ podpisała umowę z wykonawcą. I to ta osoba moŜe Ŝądać od wykonawcy usunięcia 
tych usterek. Gmina angaŜuje się  w pomoc tej rodzinie wyłącznie z tego powodu, Ŝe ta rodzina  
takiej pomocy potrzebuje. 
 
Wójt Gminy – dwie rodziny na terenie Gminy znalazły się w takiej sytuacji. Obie rodziny były 
niewydolne i wymagały pomocy. Jeśli chodzi o rów, to został on wykopany przez Pana Micka  
w celu wykonania przyłącza energetycznego. I to on musi go zakopać. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – moŜna byłoby ten gruz wywieźć, nawieźć ziemi i zrobić 
przynajmniej miejsce na mały ogródek. 
 
 
Ad. 11.  Dyskusja i wolne wnioski 
 
Wójt  Gminy – ustosunkował się do zarzutu dotyczącego informacji na temat ustawienia znaku 
„Uwaga dzieci” koło Przedszkola w Starym Koźlu, Lubieszowie i Kotlarni. Cyt. „Na Komisji padło 
stwierdzenie, Ŝe Ja kłamię”. Dla wyjaśnienia tej sytuacji odczytał pismo z dnia 17.11.2010r.,  
w którym m.in. zostało stwierdzone, Ŝe po przeanalizowaniu proponowanych zmian  
w oznakowaniu w terenie i wizji przedstawicieli Departamentu Infrastruktury Urzędu 
Marszałkowskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich, a następnie omówieniu przedmiotowej 
sprawy na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sejmiku negatywnie 
zaopiniowano wniosek Gminy o ustawienie znaków „Uwaga dzieci” koło wymienionych placówek 
przedszkolnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – wyjaśniła, iŜ temat dotyczący ustawienia znaku koło Przedszkola 
wynikł na posiedzeniu Komisji Oświaty podczas rozmowy na temat bezpieczeństwa dzieci 
przyprowadzanych przez rodziców do przedszkola. Pani Dyrektor poinformowała, Ŝe ma juŜ zgodę 
na ustawienie znaku przy przedszkolu. W piśmie tym stwierdzono, Ŝe po zapoznaniu się  
z wymienioną sprawą na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pozytywnie 
zaopiniowano wniosek o ustawienie znaku „Uwaga dzieci” koło Przedszkola. Ta sama Komisja  
stwierdziła, Ŝe w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających  do placówek 
przedszkolnych zlokalizowanych  przy drogach wojewódzkich ustawione zostaną znaki 
ostrzegawcze. O tym piśmie radni biorący udział w Komisji dowiedzieli się przypadkiem. 
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Przedmiotowe pismo zostało w tym samym dniu przedstawione Wice wójtowi na posiedzeniu 
Komisji z zapytaniem, czy zostały przeprowadzone jakieś rozmowy na temat realizacji? 
W rezultacie okazało się, Ŝe  13 października była zgoda na postawienie tych znaków, a później po 
wizji lokalnej ta zgoda została wycofana. 
 
Zastępca Wójta – Wójtowi chodziło o to, Ŝe nie moŜemy tak pochopnie na forum mówić, Ŝe ktoś 
mówi nieprawdę. W piśmie z dnia 13 października była zgoda na ustawienie znaków, a w kolejnym 
piśmie z 17 listopada była odmowa.  Wniosek został zaopiniowany pozytywnie, ale projekt 
realizacji juŜ nie. Jako Gmina jesteśmy za ustawieniem tych znaków, ale decyduje zarządca drogi. 
Ta sprawa była juŜ przedmiotem dyskusji radnych poprzedniej kadencji, to nie jest nic nowego.   
Na dzień dzisiejszy sprawa jest zamknięta.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – myślę, Ŝe sprawa nie jest zamknięta. NaleŜy pisać kolejne pisma do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ile ludzi musi zginać, aby była zgoda na postawienie znaku? Kiedy 
został ustawiony znak koło Szkoły w Starej Kuźni? Czy nie było to po wypadku? 
 
Wójt Gminy – w Starej Kuźni koło Szkoły był ustawiony znak „Uwaga dzieci”. W późniejszym 
czasie został dołoŜony ten sam znak, ale na duŜej planszy.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – Jest to droga wojewódzka, po której samochody jeŜdŜą bardzo 
szybko. Dlatego jest wielka prośba do Pana Wójta, aby dołoŜył wszelkich starań i aby taki sam 
znak pojawił się przy Przedszkolu w Starym Koźlu.  
 
Wójt Gminy – sytuacja powinna ulec poprawie po wydzieleniu miejsca na parking koło 
przedszkola. Wówczas będzie moŜna podjechać samochodem pod Przedszkole. 
 
Zastępca Wójta – Komisja nie zgodziła się równieŜ na wykonanie koło Przedszkola przejścia dla 
pieszych. Przejście musi być w takim miejscu, w którym zapewni się bezpieczeństwo pieszym.  
Na tak ruchliwej drodze, gdzie po przeciwnej stronie nie ma chodnika, ani zatoczki, wykonanie 
przejścia dla pieszych jest nie moŜliwe.   
Przedstawił równieŜ informację na temat rozmów z przedstawicielami gazownictwa na temat 
planów gazyfikacji Gminy Bierawa. Poinformował, iŜ najwcześniej gazyfikacją mają być objęte 
Goszyce i Kotlarnia, gdyŜ główny ciąg będzie prowadzony od strony Sośnicowic. Projekt ma być 
skończony do końca 2012r.  Według załoŜeń realizacja ma nastąpić w kolejnych 3 latach.  
JeŜeli chodzi o inne miejscowości, to planuje się opracowanie koncepcji gazyfikacji dla 
miejscowości Brzeźce,  Stare Koźle i Bierawa. Zarząd Spółki ma podjąć decyzję o przygotowaniu 
projektu gazyfikacji dla tych miejscowości. Dla Kotlarni i Goszyc perspektywa gazyfikacji wynosi 
ok. 5 lat, dla Bierawy, Starego Koźla i Brzeziec ok.10 lat.  
 
Radna U. Olejnik – przekazała zaproszenie do Dziergowic na „Noc Utopca” w dniu 20 lipca br.  
o godz. 20:00 koło StraŜy PoŜarnej. 
 
M. Czyrny – zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w Festynie który odbędzie się w Kotlarni  
w dniu 2.07.br. od godz. 15:00. 
 

B. Czerepak – zaprosił zebranych do wzięcia udziału w turnieju piłki noŜnej w Starej Kuźni. 
 

Na zakończenie Przewodnicząca Rady Gminy zaprosiła wszystkich uczestników sesji do wzięcia  
udziału w dzisiejszym  spotkaniu integracyjnym.  
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Ad. 12. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany i zamknęła 
obrady 9 sesji Rady Gminy w dniu 17 czerwca 2011r. o godz. 17:35. 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik    mgr ElŜbieta Dziuda 
 
Załączniki: 
 

1. uchwała nr IX/ 54/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
samorządowego zakładu budŜetowego. 

2. Sprawozdanie finansowe Gminy Bierawa oraz  sprawozdania z wykonania budŜetu gminy 
za rok 2010 oraz informacja o umorzonych naleŜnościach niepodatkowych oraz udzielonych 
ulgach w 2010r. 

3. uchwała nr 212/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29.04.2011r.  
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu za  2010r.   

4. uchwała nr 346/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 czerwca 2011r. 
na temat opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2010r. 

5. uchwała nr IX/55/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierawa absolutorium z tytułu 
wykonania budŜetu gminy za 2010r.  

6. uchwała nr IX/56/2011w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy Bierawa  na rok 
2011, 

7. uchwała nr IX/57/2011 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, 

8. uchwała nr IX/58/2011 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

9. uchwała nr IX/59/2011w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw, 

10. uchwała nr IX/ 60/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy, 

11. uchwała nr IX/61/2011w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej 
stanowiącej własność Gminy, 

12. uchwała nr IX/62/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy, połoŜonych w Dziergowicach, 

13. uchwała nr IX/63/2011 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
przyjmowanie odpadów przez gminne składowisko odpadów, 

14. uchwała nr IX/64/2011 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za odbiór  
i składowanie odpadów komunalnych, przez zakład budŜetowy, 

15. uchwała nr IX/65/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów 
na ławników, 

16. uchwała nr IX/66/2011w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu  
w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielanych 
świadczeń zdrowotnych, 

17. uchwała nr IX/67/2011 o sposobie załatwienia skargi na  postępowanie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bierawie w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym 
wskutek powodzi, 

18. uchwała nr IX/68/2011w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Bierawa + opinia Terenowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kędz.-Koźlu 

19. uchwała nr IX/69/2011 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji, 
20. uchwała nr IX/70/2011 o sposobie załatwienia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bierawie. 
21. listy obecności radnych i sołtysów. 


