
P R O T O K Ó Ł   nr  X / 2011 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  11 sierpnia  2011 r. 

 
 
 
Otwarcia obrad dziesiątej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 11 sierpnia 2011 r. dokonała o godz. 
15:15 Przewodnicząca Rady Gminy ElŜbieta Dziuda. Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe 
w sesji uczestniczy 13 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, 
Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, pracowników Urzędu Gminy: Waldemara Lembowicza, 
Katarzynę Mazurkiewicz, Michała Klimek,  Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bierawie Mirosława Wierzba, Kierownika Stacji Obsługi Caritas w Bierawie Jolantę Szewerda 
oraz aplikanta Łukasza AmbroŜego. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe dalszy porządek obrad dziesiątej 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  17 czerwca 2011r. 
4. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Gminy informacji o podejmowanych 

działaniach w okresie międzysesyjnym. 
5. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji. 
6. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o podejmowanych działaniach w okresie 

międzysesyjnym. 
7. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy Bierawa  na rok 2011, 
2) w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  

                finansowej, 
3) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania  

       i obciąŜania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich  
       wydzierŜawiania, wynajmowania i uŜyczania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub  
           na czas nieoznaczony,   

4) w sprawie zaliczenia ulicy OkręŜnej  w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych, 
5) w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, 
6) w sprawie udzielenia poparcia prośbie o ułaskawienie policjantów i apelu do  

      Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zastosowanie wobec nich prawa łaski. 
       
8. Interpelacje i wnioski radnych. 
9. Dyskusja i wolne wnioski. 
10. Zakończenie obrad. 

 
Wniosek o zmianę porządku obrad zgłosił Wójt Gminy, który wystąpił o wykreślenie  
z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulicy OkręŜnej  w Starym Koźlu do 
kategorii dróg gminnych (pkt. 7.4.), z uwagi na brak stosownej opinii Zarządu Powiatu w tej 
sprawie. 
 

Innych wniosków nie zgłoszono. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie radnych. Za przyjęciem 
wniosku opowiedziało się w głosowaniu 12  radnych, na 12 obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną 
większość głosów ustawowego składu Rady Gminy wobec czego został przyjęty. Rada Gminy 
będzie obradowała wg zmienionego porządku obrad, tj. z wyłączeniem pkt. 7.4. 
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Ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół z IX Sesji 
Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca 2011r.  wraz z  informacją uzupełniającą do tegoŜ 
protokołu. Jednocześnie zwróciła się z zapytaniem czy są uwagi do tego protokołu? 
 
Uwag ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy w celu  przyjęcia protokołu wraz z informacją uzupełniającą, zgodnie 
z § 29 statutu Gminy, przeprowadziła głosowanie.      
Za przyjęciem protokołu z IX sesji Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2011r. wraz z informacją 
uzupełniającą do tegoŜ protokołu – opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych. Nikt z radnych  nie 
był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe protokół wraz z informacją uzupełniającą został przyjęty. 
 
 
 
Ad.  4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie między sesyjnym podjęto następujące 
działania związane z pracą Rady Gminy: 

• uczestniczyła w dwóch posiedzeniach Komisji Rady Gminy, tj. w dniu 21 czerwca 2011r.  
w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dotyczącym spraw oświatowych i w dniu 10 sierpnia 
2011r. w posiedzeniu Komisji ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego,  

• od 1 sierpnia br. były pełnione cotygodniowe dyŜury w Urzędzie Gminy, 
• brała udział w przygotowaniu sesji Rady Gminy, 
• przesłano informację do Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu odnośnie braku kandydatów na 

ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu 
 
Ponadto do Rady Gminy wpłynęły: 
 

1) pismo ElŜbiety Rossa z dnia 04.07.2011r.  w sprawie remontu budynku komunalnego  
w Starym Koźlu przy ulicy Wolności 30, 

2) interpelacja od radnego Czesława Kudzia z dnia 29.07.2011r. dotycząca usunięcia 
pozostałości z słupka betonowego na wale p.powodziowym w Starym Koźlu, 

3) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  stwierdzająca nieistotne  naruszenie 
prawa poprzez nie zatwierdzenie sprawozdania finansowego. 

 
 
Ad. 5 
 
Informację o pracach Komisji złoŜyli: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna obradowała w dniu 21 czerwca 2011r. 
na temat wykorzystania subwencji oświatowej. Zakończono równieŜ protokół z przeprowadzonej 
kontroli w Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie (radni 
mogą się z nim zapoznać). W najbliŜszym czasie planowane jest spotkanie z Komisją Oświaty. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zaproponowała, aby kserokopię protokołu z kontroli przesłać 
wszystkim radnym. 
 
Radna K. Suchańska  - poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
spotkała się w dniu 10 sierpnia br. i omawiała projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
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Radny P. Sroka – poinformował, Ŝe do Komisji Oświaty wpłynęło pismo od Pani Dyrektor 
Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni, w którym ustosunkowała się do wypowiedzi radnego  
Rajnolda Lamaczka na posiedzeniu Komisji Oświaty. Wyjaśnił, Ŝe na tym spotkaniu radny podczas 
rozmowy z Panią Dyrektor, Radą Pedagogiczną zasugerował Ŝeby zwrócić uwagę na młodzieŜ, 
która wychodzi poza teren ogrodzenia Szkoły w kierunku lasu. Domniemał, Ŝe tam mogą popalać 
papierosy. Pani Dyrektor, moŜe i Rada Pedagogiczna, odebrała to trochę w inny sposób, Ŝe to 
młodzieŜ miałaby rozniecić poŜar, który miał miejsce na tym terenie. Pani Dyrektor wyjaśnia, Ŝe 
ten poŜar  przypadkowo został rozniecony przez mieszkańców, którzy tam palili ognisko.  
Po słowach Pana Lamaczka Pani Dyrektor poczuła się w pewnym dyskomforcie, Ŝe niby to 
młodzieŜ roznieciła ten poŜar. Okazało się jednak, Ŝe poŜar został wywołany przez mieszkańców. 
Według wyjaśnień, intencją  radnego Lamaczka było tylko pewne uczulenie dyrekcji na to, aby 
młodzieŜ nie oddalała się poza ogrodzenie Szkoły. 
 
Radny P. Musioł  - poinformował, Ŝe na dzień 10 sierpnia br. było zaplanowane posiedzenie 
Komisji ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  
Posiedzenie nie odbyło się z powodu braku quorum. Obecni radni brali udział w posiedzeniu 
Komisji BudŜetowej. 
 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe w okresie między sesyjnym podejmowane były takie działania 
jak: 

• w dniu 21 czerwca br. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych wygrało przetarg 
na budowę wagi samochodowej w Lubieszowie za kwotę 283 tys. zł. Realizacja będzie we 
wrześniu br. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 

• w dniu 21 czerwca br. odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie przedsiębiorców 
organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Starostwa Powiatowego nt. pozyskiwania 
funduszy europejskich, 

• w dniu 22 czerwca br. w Bierawie miała miejsce wakacyjna wizyta Radia Opole, 
• w dniu 26 czerwca br. odbył się Puchar Wójta w piłce noŜnej, który wygrał Ludowy Zespół 

Sportowy w Starym Koźlu. 
• w dniu 27 czerwca br. otrzymano informację od Marszałka Województwa o zwiększeniu 

kwoty środków unijnych na nową przeprawę mostową  do 7.300 tys. euro, czyli o jeden 
milion euro więcej niŜ zakładano, 

• w dniu 28 czerwca br.   otrzymano informację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji o moŜliwości wydatkowania środków z promesy, tj. 659 tys. zł na odbudowę 
ulicy Kościuszki w Starym Koźlu, 

• w dniu 29 czerwca br. podpisano umowę na realizację odbudowy drogi transportu rolnego  
w Lubieszowie ze środków popowodziowych Urzędu Marszałkowskiego i budŜetu gminy, 

• w dniu 30 czerwca br. uczestniczył w spotkaniu w Warszawie z Wiceministrem 
Infrastruktury Tadeuszem Jarmuziewiczem na temat moŜliwości pozyskania środków 
rządowych na uzupełnienie wkładu własnego na budowę mostu Cisek – Bierawa, 

• w dniu 05 lipca br. odbył się odbiór wyremontowanych wałów po ubiegłorocznej powodzi 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

• w dniu 6 lipca br.  zatrudniono 3 staŜystów z Powiatowego Urzędu Pracy. Uzyskano 
równieŜ  informację o moŜliwości zorganizowania kursu brukarza i wykonania remontu 
chodnika przy ulicy Nowej w Brzeźcach ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, 

• w dniu 7 lipca br. odbyło się spotkanie z sołtysami w sprawie organizacji doŜynek 
powiatowo – gminnych w Starej Kuźni, 

• w dniu 11 lipca br. podpisano umowy na odbudowę ulicy Turskiej w Dziergowicach i ulicy 
Sienkiewicza w Bierawie ze środków promesy MSWiA, 
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• w dniu 20 lipca br. pozyskano informację z Urzędu Marszałkowskiego o zwiększeniu 
środków unijnych na termomodernizację Domu Kultury o kwotę 283 tys. zł, co daje 75% 
udziału środków unijnych w tej inwestycji, 

• w dniu 05 sierpnia br. pozyskano informację od Wojewody o moŜliwości wykorzystania 
środków z oszczędności w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  
w wysokości 390 tys. z, tj. 50% wartości kosztorysowej zadania pn. Przebudowa ulicy 
Wiejskiej w Grabówce, 

• w dniu 10 sierpnia br. wysłano do Ukrainy zaproszenie na doŜynki powiatowo – gminne  
dla 5 osób,  

• od dnia 10 sierpnia br. Powiatowy Urząd Pracy będzie prowadził remont chodnika przy 
ulicy Nowej w Brzeźcach w ramach projektu. Nie będzie to jednak samo spotkanie  
z prowadzącym szkolenie teoretyczne, ale po raz pierwszy pozostanie trwały ślad tego 
projektu. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy, odnosząc się do wypowiedzi Wójta Gminy dotyczącej kursu 
brukarza w Brzeźcach, stwierdziła, Ŝe wcześniej odbyły się na terenie naszej gminy równieŜ 2 inne 
kursy brukarza w Dziergowicach i w Starym Koźlu. Jeden został zorganizowany przez 
Stowarzyszenie „Wszystkie Drogi i Myśli prowadzą do Dziergowic”. Tam teŜ został trwały ślad w 
postaci wzbogacenia placu zabaw dla dzieci. Drugi trwały ślad pozostał w Starym Koźlu, gdzie 
przy wsparciu Urzędu Gminy w ramach kursu brukarza, zorganizowanego przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Stare Koźle, został wykonany parking naprzeciwko Kościoła i Szkoły. 
 
 
Ad. 7. 1. 
 
Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały nr X/ 71/2011 w sprawie dokonania zmian  
w budŜecie gminy na 2011r. Zwróciła uwagę, Ŝe w projekcie uchwały zostały dodatkowo 
wprowadzone dwie zmiany, które były omawiane na Komisji. Jedna zmiana wiąŜe się  
z otrzymaniem środków na modernizację drogi w Grabówce. Natomiast druga dotyczy zwiększenia 
środków na dotacje do montaŜu pieców ekologicznych, solarów i dodatkowe nasadzenia. 
 
Radna K. Suchańska - poinformowała, Ŝe Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały - 4 głosami „za”, przy jednym głosie 
wstrzymującym.  
Największe wątpliwości budziła kwota 30 tys. zł planowana na dokumentację projektową budynku 
socjalnego w Bierawie. Radni podczas posiedzenia Komisji mieli najwięcej wątpliwości i pytań 
związanych z tym zadaniem. 
 
Radny P. Sroka – zawnioskował o przeniesienie propozycji dotyczącej przeznaczenia środków na 
dokumentację projektową budynku socjalnego w Bierawie na następną sesję, aby  radni mieli trochę 
więcej czasu do pewnych przemyśleń związanych z realizacją tegoŜ projektu. 
 
Wójt Gminy – stwierdził, iŜ moŜna ogłosić przerwę w obradach i iść zobaczyć budynek socjalny  
w Bierawie przy ulicy Dąbrowy. Wówczas radni będą mogli ocenić czy jest potrzeba budowy 
budynku socjalnego, czy jej nie ma. 
 
W. Lembowicz – budynek przy ulicy Dąbrowy w Bierawie, który jest uŜytkowany przez kilka 
rodzin jako budynek socjalny, w świetle przepisów prawa nie powinien być w ogóle uŜytkowany. 
Stan techniczny tego budynku na chwilę obecną jest bardzo zły. Została opracowana ekspertyza 
techniczna, która nakazuje rozbiórkę tego budynku lub przeprowadzenie generalnego remontu. 
Koszt remontu tegoŜ budynku byłby znacznie wyŜszy niŜ wykonanie dokumentacji i budowa 
nowego, gdzie Gmina moŜe otrzymać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego do 30% 
kosztów. Nikt nie mówi, Ŝe musimy ten budynek wybudować w przyszłym roku. Po poŜarze 
budynku socjalnego w Brzeźcach zostały poczynione juŜ pewne rozmowy. Projekt ma kosztować 
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29 tys. zł. Nic nas nie obliguje do tego, aby ten projekt zrealizować szybko. Będą moŜliwości 
finansowe, to projekt zostanie zrealizowany. Pozwolenie na budowę jest waŜne 3 lata. 
 
Radny J. Kucharczyk – czy odłoŜenie tej decyzji na okres 1 miesiąca jest po to, Ŝeby Gmina 
ewentualnie zakupiła stary budynek z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne? Czy po co? 
 
Radny P. Sroka – sprawa budynku socjalnego była dyskutowana na Komisji. Padła wówczas 
propozycja Ŝeby rozejrzeć się ewentualnie za kupnem starego budynku, który moŜna byłoby 
zaadoptować na mieszkania socjalne. I tak nie będziemy od razu budować tego budynku. Te dwa 
czy trzy tygodnie nic nie zmieni. Wprawdzie Pan Wójt na Komisji powiedział, Ŝe wykorzystano juŜ 
wszystkie moŜliwości, zdiagnozowano cały teren Gminy i nie znaleziono budynku do kupna, który 
nadawałby się do zaadoptowania na mieszkania socjalne. Jednak teraz pojawiły się głosy, Ŝe jest 
jakiś budynek do sprzedania w  Solarni za kwotę 70 tys. zł. Jego adaptacja będzie kosztowała  
z pewnością kolejne 70 tys. zł. Było powiedziane, Ŝe wybudowanie nowego budynku socjalnego 
wyniesie ok. 1 mln zł. Cyt. „Ja nie powiedziałem nie. Mówię tylko dajmy sobie czas tydzień, dwa 
na przemyślenie. Taka jest intencja mojej wypowiedzi”. Kiedy radni chodzili po placówkach  
to słyszeli, Ŝe jedna Pani Dyrektor ma problem z kwotą 4 tys. zł na piec do przyrządzania posiłków 
dla dzieci w przedszkolu. Z kolei w innej placówce brakuje kwoty 8 tys. zł na wymianę 
nieszczelnego okna. Dlatego zamiar wydatkowania kwoty rzędu 30 tys. zł naleŜy dobrze 
przemyśleć. Informacja o takim zamierzeniu dopiero teraz została podana dla szerszej grupy osób. 
Podjęcie decyzji wymaga przemyślenia.  Rozumiem Pana Wójta, który uŜył argumentów, Ŝe to on 
będzie musiał odpowiadać przed Prokuratorem jak coś się stanie, a nie radni. Ale Wójt musi 
równieŜ zrozumieć radnych. 
 
W. Lembowicz – zostały juŜ przeprowadzone pierwsze rozmowy z projektantami. Planuje się 
wybudować budynek mieszkalny dwu segmentowy z czteroma mieszkaniami, kaŜde o pow. 40 m2. 
Jedno musiałoby być dostosowane dla osoby niepełnosprawnej. Koszt jednego metra 
kwadratowego kształtować się będzie w granicach 2.500 zł. Wybudowanie tego budynku 
kosztowałoby w granicach od 250 do 300 tys. zł, w zaleŜności od standardu. Budynek musiałby 
spełniać standard budynku socjalnego o niezbędnych parametrach określonych ustawą. Działka, na 
której miałby zostać ustawiony nowy budynek jest działką gminną, uzbrojoną we wszystkie media. 
Radni powinni wziąć pod uwagę to, Ŝe Gmina ma ustawowy obowiązek zapewnienia mieszkań 
socjalnych dla mieszkańców o niskich dochodach. Według sporządzonego kosztorysu na remont 
budynku socjalnego w Brzeźcach Gmina musiałaby przeznaczyć kwotę w granicach 1 mln zł. 
RównieŜ duŜe koszty wiązałyby się z zaadaptowaniem  budynku byłego Ośrodka Zdrowia  
w Bierawie, który na dzień dzisiejszy nie spełnia wymogów określonych dla lokali socjalnych.  
W tym budynku osoby zostały umieszczone tymczasowo, po poŜarze budynku w Brzeźcach.  
 
Wójt Gminy – nie ma problemu pieca w Przedszkolu w Dziergowicach i nie ma teŜ problemu  
z oknem w Szkole Dwujęzycznej w Solarni. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – cieszy ta informacja, gdyŜ na Komisji Oświaty te problemy 
zostały podniesione. 
 
Radny J. Morcinek – naleŜy mieć na względzie to, Ŝe radni nie są przeciwni budowie budynku 
socjalnego. Wiadomym jest, Ŝe Gmina musi z tym problemem coś zrobić. Na Komisji była taka 
propozycja Ŝeby zakupić uŜywany budynek mieszkalny, przeznaczyć go do remontu  
i zaadaptować na mieszkania socjalne. Czy na zaadaptowanie starego budynku Gmina będzie mogła 
starać się o dofinansowanie, a jeŜeli tak to w jakim procencie to dofinansowanie by przysługiwało?   
śeby nie okazało się tak, Ŝe dostaniemy dofinansowanie na budowę nowego obiektu i będzie to 
tańsze rozwiązanie niŜ wyremontowanie starego obiektu, a z tego nie skorzystamy. JeŜeli byłaby 
moŜliwość otrzymania dofinansowania równieŜ na remont, a Gmina miałaby taki budynek, to 
naleŜałoby się równieŜ nad tym zastanowić. Obecnie z tego co zostało powiedziane są rodziny, 
którym nie naleŜy się mieszkanie socjalne, a w takim budynku zamieszkują. JeŜeli więc zostanie 
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wybudowany nowy budynek socjalny i mieszkania otrzymają te rodziny, którym się one naleŜą, to 
co z rodzinami, którym takie mieszkania nie przysługują? Co z tymi rodzinami zrobimy? 
 
Wójt Gminy – Urząd Gminy przesłał jednej rodzinie informację, Ŝe w przypadku wyburzenia tego 
budynku muszą sobie szukać mieszkania we własnym zakresie, albowiem dochód tej rodziny 
przekracza kryterium dochodowe. JeŜeli chodzi o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa 
Krajowego, to moŜna wnioskować o dofinansowanie do budowy i do remontu. Ale trzeba wiedzieć 
jaki budynek się kupi, czy stan prawny tego budynku jest znany i jakie będą koszty remontu.  
NaleŜałoby porównać koszty budowy nowego i koszty remontu istniejącego budynku. Dzisiaj nikt 
nie sprzeda tanio Ŝadnego budynku, wszystko ma swoją cenę. JeŜeli byłby to budynek w złym 
stanie technicznym, to koszt remontu z pewnością będzie znaczny. Czasem koszt remontu jest 
wyŜszy niŜ budowa nowego obiektu od podstaw.   Teren na którym miałby zostać postawiony 
nowy budynek jest uzbrojony w media, co ma teŜ duŜy wpływ na obniŜenie kosztów. Gmina ma 
obowiązek posiadać lokale socjalne. Jak coś się stanie w budynku przy ulicy Dąbrowy, to nikt nie 
zadzwoni do radnych, tylko do Wójta. WiąŜe się to z rygorami prawnymi.  
 
Radny J. Kucharczyk – wnioskuję, aby radny Sroka wycofał swój wniosek. JeŜeli ten czasookres 
jednego miesiąca nic nie wniesie, to bym prosił Ŝeby nie blokować tego zamierzenia.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – cyt. „myślę, Ŝe tutaj jest za duŜo pytań  pod względem jeŜeli, a 
czy moŜna, a czy ktoś sprawdził?”  Wczoraj Komisja BudŜetowa na ten temat dyskutowała ponad  
2 godziny. Dyskusja była bardzo burzliwa, było wiele propozycji i pytań.  Nie na wszystkie pytania 
jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Rada Gminy składa się z 15 osób i wszyscy powinni być w tej 
sprawie w pełni zorientowani. Sprawa mieszkań socjalnych jest bardzo waŜna. Jest zadaniem 
Gminy, jest obowiązkiem. My to rozumiemy. Jesteśmy za tym Ŝeby te mieszkania były. Tylko 
pytanie, czy w tej formie? JeŜeli jest tyle wątpliwości. MoŜe udałoby się kupić stare domy,  
zaadoptować je na mieszkania socjalne i Ŝeby nie było kumulacji tych rodzin w jednym miejscu. 
MoŜe byłoby to tańsze rozwiązanie. Pan Lembowicz powiedział, Ŝe koszt jednego metra nowego 
budynku kształtuje się w granicach 2.500 zł. Wczoraj Pan Wójt powiedział, Ŝe nowy budynek byłby 
ogrzewany energią elektryczną. Kogo stać ogrzewać budynek prądem? Cyt. „Bo mnie nie stać, a 
pracuję. Czy Was  byłoby stać na zaoferowanie sobie takiego standardu?”. 
Czy standardem podstawowym jest ogrzewanie energią elektryczną? Według przepisów unijnych 
być moŜe tak. Temat, który usłyszeliśmy wczoraj jest tematem bardzo waŜnym. Jest to sprawa  
i społeczna i finansowa, o której ma decydować Rada. PoniewaŜ jest to temat bardzo waŜny nie 
moŜna go realizować z pośpiechem, bez zastanowienia, bez analizy innych moŜliwości. Dlatego 
uwaŜam, Ŝe wniosek radnego Sroki jest jak najbardziej słuszny. JeŜeli w ciągu miesiąca nie 
wybudujemy, to w ciągu miesiąca nie musimy teŜ kupić jakiegoś budynku. JeŜeli kwestia budowy 
byłaby oddalona o kilka lat, to myślę, Ŝe szybciej kupimy stary budynek i go wyremontujemy.   
A jeŜeli dostaniemy teŜ dofinansowanie do remontu, to moŜe by się to opłaciło. 
Teraz wszyscy mówią: a jeŜeli, a moŜe.  Tutaj chodzi o kwestię podjęcia decyzji zgodnie  
z własnym sumieniem. Musimy być przekonani, Ŝe inwestycja którą podejmujemy jest słuszna.  
Pan Wójt staje twarzą w twarz z instytucjami prawnymi, które zarzuciłyby Ŝe Gmina nie spełnia 
swoich zadań w zakresie zapewnienia mieszkań socjalnych. Cyt. „Natomiast my staniemy twarzą 
twarz z wyborcami, którzy powiedzą na to nie ma pieniędzy, na wały nie ma, na chodniki nie ma, 
na place zabaw nie ma. Tu nie ma na to, tu na to. A Ci, którzy nic nie robią, prądu nie płacą, wody 
nie płacą, dostają mieszkania socjalne. I oni ciągle mają rękę wyciągniętą. I my im w nagrodę 
wybudujemy nowe mieszkania ogrzewane energią elektryczną? Pytanie, jak nas wyborcy 
potraktują?”. Dajmy radnym czas do przemyślenia do następnej sesji, nie postępujmy pochopnie. 
To są kwestie i finansowe i społeczne. I uwaŜam w tym przypadku, Ŝe społeczne są waŜniejsze niŜ 
finansowe. Popieram wniosek Pana Sroki i proszę o zrozumienie dla radnych, aby mogli 
zagłosować w zgodzie z własnym sumieniem. Popieram wniosek o wykreślenie tego zadania z 
projektu uchwały i przełoŜenie tych środków np. do rezerwy celowej. Jest to temat zbyt waŜny, 
Ŝeby go potraktować zbyt pochopnie.  
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Skarbnik Gminy  – wyjaśniła, Ŝe Wójt musi wyrazić zgodę na dokonanie zmiany w projekcie 
uchwały budŜetowej. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy  - poniewaŜ są w projekcie uchwały inne elementy waŜne dla 
funkcjonowania gminy, dlatego radni nie chcą odrzucać tego projektu uchwały, ani głosować 
przeciwko. Chodzi tylko o  wniesienie jednej poprawki, aby w tej kwestii radni mieli czas na 
zastanowienie. Jest to temat trochę kontrowersyjny. Nie mówimy nie, ale potrzebujemy więcej 
czasu na przemyślenie. Czy Wójt wyraŜa na to zgodę? 
 
Wójt Gminy  – dobrze byłoby zarządzić przerwę i zobaczyć budynek przy ulicy Dąbrowy. MoŜe 
wówczas będzie mniej dyskusji. 
 
W. Lembowicz – cena jednego ara gruntu w naszej gminie kształtuje się w granicach 4 tys. zł. Za 
grunty w Brzeźcach trzeba zapłacić nawet do 10 tys. zł za jeden ar. NaleŜy wziąć pod uwagę to, Ŝe 
budynek zamierzamy wybudować na własnym gruncie, uzbrojonym w infrastrukturę. Zamierza się 
wybudować ten budynek metodą tradycyjną, po najmniejszych kosztach. Sprawa jest naprawdę 
pilna, gdyŜ w Gminie brakuje takich obiektów. Zapewnienie lokali socjalnych jest zadaniem 
własnym Gminy. Jest to zadanie tak samo waŜne jak waŜne są drogi, oświetlenie ulic. To teŜ są nasi 
mieszkańcy i nie moŜemy uciekać od tematu. 
 
Przewodnicząca Rady – to nie jest ucieczka od tematu. Chodzi tylko o czas na przemyślenie 
tematu. UwaŜam, Ŝe radnym  się to naleŜy. Kto z radnych przed sesją wiedział o budowie nowych 
mieszkań socjalnych. Nikt. Nie wymuszajmy na ludziach decyzji co do których nie są przekonani. 
Traktujmy się po partnersku.  Jest tylko prośba o więcej czasu na zastanowienie. Myślę, Ŝe to jest 
uczciwe wobec obu stron.  Sprawa jest na tyle waŜna, Ŝe trzeba ją dobrze przemyśleć. NaleŜy dać 
ludziom czas na zastanowienie.  
 
Wójt Gminy – nie wiedzieliśmy równieŜ tego, Ŝe dostaniemy dodatkowe 283 tys. zł ze środków 
unijnych na termomodernizację, czy tego, Ŝe wróci sprawa środków z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych na drogę w Grabówce. Są to sprawy aktualne. Bardzo proszę  
o 15 minut przerwy i przejście na ulicę Dąbrowy. Będziemy mieli wówczas jasność sytuacji, Ŝe to  
o czym dzisiaj rozmawiamy nie jest niczym wyimaginowanym.  
 
Radny J. Morcinek – chcemy wybudować 4 mieszkania socjalne, a potrzebujemy mieszkań dla 
15-tu rodzin. Co to więc zmieni? PrzecieŜ problem dalej zostanie. 
 
Zastępca Wójta – tematu generalnie nie moŜna odrzucić. Po poŜarze budynku w Brzeźcach 
okazało się, Ŝe kumulacja mieszkańców lokali socjalnych w jednym miejscu  dała juŜ po raz 
kolejny złe efekty. W Brzeźcach juŜ budynku socjalnego nie będzie. Podobna sytuacja jest  
z budynkiem byłego Ośrodka Zdrowia w Bierawie. Cała infrastruktura w tym budynku jest 
nieodpowiednia. Tam lokale socjalne nie powstaną.  DąŜy się do tego, aby wybudować po 3-4 
mieszkania socjalne w kilku miejscowościach. Temat ten jest o wiele szerszy. Dzisiejsza decyzja, 
jeŜeli radni zadecydują za przekazaniem środków na opracowanie dokumentacji technicznej, będzie 
tylko małym krokiem w kierunku zwiększenia liczby lokali socjalnych. Części osób, którzy po 
poŜarze budynku w Brzeźcach zostali przeniesieni do Bierawy, mieszkania socjalne się juŜ nie 
naleŜą. Te osoby wiedzą, zostali o tym poinformowani na piśmie, Ŝe muszą opuścić zajmowany 
lokal socjalny. Dzisiejsza decyzja w zasadzie niczego nie zmieni. Czekamy na kolejne sugestie  
o moŜliwości zakupienia innych budynków na terenie Gminy celem przystosowania do potrzeb 
lokali socjalnych.  Dobrze byłoby aby decyzja o przeznaczeniu środków na opracowanie 
dokumentacji technicznej budynku socjalnego została podjęta. Te osoby, którym takie mieszkania 
się nie naleŜą, na pewno ich nie dostaną. 
 
Radny J. Morcinek  - mieszkania socjalne naleŜy zapewnić wyłącznie tym osobom, którym się 
one naleŜą. Innym nie. 
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W. Lembowicz – budynek byłego Ośrodka Zdrowia w Bierawie w świetle przepisów nie ma  
charakteru budynku socjalnego, to nie jest budynek mieszkalny. Te osoby w ogóle nie powinny tam 
mieszkać. Po poŜarze budynku w Brzeźcach osoby, które w nim zamieszkiwały musiały zostać 
przeniesione do innych obiektów. Są tam mieszkania wyłącznie tymczasowe. Gmina powinna 
myśleć o budowie lokali socjalnych, bo z roku na rok sytuacja ulega pogorszeniu. 
 
Radny J. Morcinek - budynek Ośrodka Zdrowia jest przynajmniej  bezpieczny. 
 
Zastępca Wójta – w budynku Ośrodka Zdrowia nie ma miejsca, aby ulokować tam rodziny 
mieszkające w budynku przy ulicy Dąbrowy.  
 
Wójt Gminy  – nasza Gmina odziedziczyła budynki z byłego ADM-u, w Kotlarni od Kopalni 
Piasku „Kotlarnia”, w Korzonku od Zakładów Azotowych.  Problemy Gminy Bierawa są 
nieporównywalne np. z sąsiednią Gminą Cisek.  
 
Radna S. Wiesiołek – w budynku socjalnym w Bierawie przy ulicy Dąbrowy mieszka jedna 
rodzina, która nie powinna tam mieszkać. Powinna mieszkać w budynku komunalnym. Jak zostanie 
wybudowany nowy budynek socjalny, czy ta rodzina na pewno się z tego starego budynku 
wyprowadzi?  
 
Wójt Gminy  – Gmina odziedziczyła ten budynek po RSP, były tam mieszkania słuŜbowe.   
Ta rodzina juŜ od roku ma informację na piśmie, Ŝe w przypadku wyburzenia tego budynku musi 
sobie znaleźć inne mieszkanie, gdyŜ standard dochodowy tej rodziny nie zezwala na przyznanie 
lokalu socjalnego. Pomysł budowy nowych lokali socjalnych nie pojawił się dopiero teraz, ani po 
poŜarze budynku w Brzeźcach. Zamiar ten pojawił się duŜo wcześniej. PoŜar przyśpieszył tylko 
pewne decyzje, gdyŜ te lokale są bardzo potrzebne.  
 
Radny P. Sroka – ile potrzeba czasu na przystąpienie do realizacji zadania licząc od momentu 
podjęcia decyzji o przeznaczeniu środków na opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskania 
pozwolenia, złoŜenia wniosku o dofinansowanie zadania? 
 
W. Lembowicz – wszystko zaleŜeć będzie od tego jakimi środkami finansowymi będziemy 
dysponować w przyszłym roku i jaka będzie moŜliwość pozyskania środków zewnętrznych. 
Głównym zadaniem, które Gmina w przyszłym roku planuje wykonać, to  rozpoczęcie budowy 
kanalizacji w Solarni  wraz z budową rurociągu tłocznego do Zakładów Azotowych. Na ten cel 
istnieje moŜliwość pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ok.  
3 mln zł. Zadanie to planuje się rozłoŜyć na dwa lub trzy etapy. Rozpoczęcie zadania jest waŜne  
z uwagi na posiadane pozwolenie. Sama realizacja budowy budynku socjalnego o powierzchni  
160m2 (4 mieszkania po 40m2 z moŜliwością podziału dwóch na mniejsze) nie powinna trwać 
dłuŜej niŜ rok czasu. Budynek wykonywany byłby metodą tradycyjną, tj. ściany murowane, 
docieplane z zewnątrz celem zapewnienia norm cieplnych. Opracowanie dokumentacji technicznej, 
po przyznaniu środków na ten cel, nie powinno trwać dłuŜej niŜ do końca br. Potem moŜe dopiero 
zostać złoŜony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie tegoŜ zadania, który 
moŜna składać dwa razy w roku, tj. w marcu i w październiku  Czy będziemy to zadanie realizować 
zaleŜy od Rady Gminy.  
 
Radny P. Sroka – moŜna zatem powiedzieć, Ŝe przez te 1,5 roku Pan Wójt nadal będzie  
w niekomfortowej sytuacji, gdzie prawo nakłada na niego obowiązek zapewnienia mieszkań 
socjalnych. Przez półtorej, czy nawet dwa lata  Pan Wójt wiedząc, Ŝe jest zagroŜenie dla tych ludzi, 
nie będzie spokojnie spał.  
 
Wójt Gminy  – ale będę miał linię obrony. 
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Ł. Ambro Ŝy  - padło tutaj stwierdzenie, Ŝe Pan Wójt nie będzie spokojnie spał. NaleŜy mieć na 
względzie, Ŝe w ustawie są wymienione zadania własne gminy, a nie zadania własne wójta. 
Organami Gminy są Rada i Wójt. I Wójt się moŜe ekskulpować, tzn. pokazać, Ŝe był projekt 
uchwały w tej sprawie. Radni równieŜ odpowiadają za realizację budŜetu gminy i realizację zadań 
gminy. Jesteście za to współodpowiedzialni. Pan Wójt przedstawił konkretne rozwiązania, terminy. 
Nie naleŜy przyjmować, Ŝe tylko Wójt jest za wszystko odpowiedzialny. Radni równieŜ ponoszą 
odpowiedzialność. JeŜeli cokolwiek stanie się w budynkach socjalnych, to radni będą musieli 
podjąć uchwałę o wypłacie odszkodowania.  Tutaj czas ma znaczenie. 
 
Przewodnicząca Rady – Pan Lembowicz powiedział, Ŝe wnioski moŜna składać do końca marca  
i października. Kto z radnych jest za tym Ŝeby decyzję o sfinansowaniu projektu budowy mieszkań 
socjalnych przenieść na następną sesję? Ilu radnych potrzebuje więcej czasu Ŝeby ten temat 
przemyśleć? 
 
Za odłoŜeniem tego tematu na następną sesję głosowało 10 radnych. 
 
Przewodnicząca Rady – jeŜeli decyzję o sfinansowaniu tegoŜ projektu podejmie się we wrześniu, 
to zdąŜy się jeszcze złoŜyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Nikt nie będzie czuł, Ŝe  wymuszono na nim podjęcie tej decyzji, Ŝe zgodził się na coś 
nie będąc świadomy swojej decyzji. Pan Wójt miał duŜo czasu na przemyślenie tego tematu i na 
kalkulacje finansowe. Radni nie. Dziękuję Panu AmbroŜemu za to, Ŝe powiedział, Ŝe Rada Gminy 
jest jednym z organów Gminy.  To Rada Gminy jest organem stanowiącym, a Wójt jest 
wykonawczym. JuŜ nie raz padły słowa, Ŝe Rada Gminy podniosła podatki. Rada zrobiła to, zrobiła 
tamto. JuŜ nie raz była prośba o przemyślane decyzje. JeŜeli zatem jest kwestia do przemyślenia  
i nie będzie to kolidowało z terminem złoŜenia wniosku o dofinansowanie, to naleŜy ten jeden 
temat odłoŜyć na następną sesję. Mówi się tylko o jednym zapisie uchwały budŜetowej, aby nie 
blokować innych działań. śeby nie było tak, Ŝe nie zostanie przyjęta cała uchwała.  
 
W. Lembowicz – Bierawa ma specyficzne ukształtowanie. Wiele terenów jest objętych ścisłą 
ochroną konserwatorską. Ten teren, na którym ma powstać ten budynek znajduje się równieŜ w tej 
strefie. Projekt wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Są to procedury, które trwają 
długo. To wymaga czasu. Gminie zaleŜy na tym, Ŝeby to przyśpieszyć.  
 
Radny P. Musioł – naleŜy mieć na względzie to, Ŝe remont budynku niejednokrotnie wiąŜe się  
z podwójnymi kosztami. Budynku dla 4 rodzin nie kupi się za 100 tys. zł. Kupi się ruinę, do której 
trzeba będzie dołoŜyć 3,4 razy tyle. Nad czym się zastanawiamy, nad 30 tys. zł, które mamy wydać 
na opracowanie dokumentacji? A jeszcze mamy moŜliwość otrzymania dofinansowania. PrzecieŜ 
budynek stojący przy ulicy Dąbrowy w kaŜdej chwili moŜe się zawalić, sypią się dachówki.  Chyba 
wszyscy wiedzą jak ten budynek wygląda. Mamy własną działkę w pełni  uzbrojoną. Koszt budowy 
nowego domu będzie niŜszy niŜ kupno i remont starego. Czy Gminie brakuje na coś 30 tys. zł.? 
 
Przewodnicząca Rady – 30 tys. zł to nie jest złotówka. To są pieniądze podatników. Proszę to 
wziąć pod uwagę. Bywa tak, Ŝe czasami ktoś nie dostanie 3 tys. zł, czy 5 tys. zł. KaŜda złotówka 
jest cenna, ma swoją wartość. I nie moŜemy sobie pozwolić na to, Ŝe wydamy 30 tys. zł na coś co 
być moŜe nie będzie realizowane. Nad kaŜdą kwotą musimy się zastanowić. Nie moŜemy 
powiedzieć, Ŝe 30 tys. zł jest małą kwotą i moŜemy zaryzykować. JeŜeli chodzi o stare budynki, to 
wiele osób kupuje takie budynki i je remontuje. Robią to tylko dlatego, Ŝe ich nie stać na nowe.  
Radnym nie przedstawiono Ŝadnych kosztorysów, Ŝadnej informacji, Ŝe budowa nowego obiektu 
kosztowałaby tyle, a remont i rozbudowa starego tyle. JeŜeli radnym przedstawi się takie 
kalkulacje, będą konkrety, to łatwiej będzie moŜna podjąć decyzję.  
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Wójt Gminy  – nowy obiekt ma być postawiony w strefie ochrony konserwatorskiej. Jest to 
najstarsza część Bierawy i nowe budynki architektonicznie muszą być zbieŜne z architekturą, które 
je otacza. Dyskutuje się juŜ dłuŜszy czas, a nikt nie chce iść zobaczyć tego budynku, który nie 
nadaje się do zamieszkania. Proszę o zarządzenie przerwy i udanie się radnych w to miejsce. 
Największą wartość w tym budynku ma instalacja elektryczna, bo jest nowa oraz  instalacja wodna. 
Wszystko inne jest stare. 
 
Radna S. Wiesiołek – a co będzie jeŜeli tej zimy ten budynek się zawali? Co zrobimy  
z lokatorami? 
 
Wójt Gminy  – ten budynek nie był nigdy remontowany, nawet wówczas jak zawiadywała nim 
RSP. Gmina zmieniła jedynie sieć wodną i instalację elektryczną. JeŜeli Rada przeznaczy środki na 
opracowanie dokumentacji, to jak najszybciej postaramy się o projekt i wystąpimy do Banku 
Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie. 
 
Radna R. Kubica – wniosła o zarządzenie przerwy w obradach i udanie się na obejrzenie 
omawianego miejsca. Radni powinni zobaczyć ten budynek i przekonać się, Ŝe rzeczywiście to 
wszystko co zostało powiedziane polega na prawdzie.  Zamiar budowy budynku socjalnego istniał 
juŜ w poprzedniej kadencji, zabrakło jednak środków na realizację. To nie jest temat pierwszego 
dnia, ciągnie się  od dawna. I tylko z powodu braku środków finansowych został nie zrealizowany. 
 
Radna B. Poplucz – jest to trudny temat, ale musi być w jakiś sposób realizowany. I Wójt i radni 
ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań gminy.  
  
Przewodnicząca Rady Gminy – ogłosiła 15 mit. przerwę w obradach. 
 
Po przerwie Przewodnicząca Rady Gminy wystąpiła o szczegółowe przedstawienie informacji na 
temat planowanego zadania. 
 
W. Lembowicz – poinformował, Ŝe miałyby to być 2 budynki w zabudowie szeregowej, w tym  
4 mieszkania o pow. 40 m2 kaŜde. Dwa mieszkania będą mogły być podzielone na dwa mniejsze. 
Orientacyjny koszt przy przyjęciu niezbędnego minimum wynosić będzie ok. 2.500 zł/m2, tj. ok. 
400 tys. zł za cały budynek. Budynek byłby postawiony na działce gminnej, całkowicie uzbrojonej,  
przez co koszty wykonawstwa mogą być niŜsze. JeŜeli chodzi o system ogrzewania, to na ten temat 
moŜna jeszcze podyskutować z projektantami. W pierwotnej wersji przyjmowano wykonanie 
ogrzewania elektrycznego z licznikiem na kartę. MoŜna rozwaŜyć ewentualnie wykonanie 
ogrzewania węglowego na piece elektryczne, czy gazowe na propan-butan.     
W pierwszej kolejności musi być wykonana dokumentacja techniczna, która będzie wymagała 
uzgodnienia z konserwatorem zabytków, albowiem teren znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej. Przewiduje się, Ŝe projekt zostałby wykonany do końca roku. Gmina będzie 
miała moŜliwość uzyskania bezzwrotnego dofinansowania tej inwestycji w wys. 20% z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Koszt wykonawstwa po przetargu moŜe być niŜszy od przewidywanego. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś 
wątpliwości dotyczące poruszanej sprawy?  
W związku z tym, iŜ radni nie podejmowali dalszej dyskusji, Przewodnicząca Rady Gminy poddała 
odczytany projekt uchwały nr X/ 71/2011 w sprawie dokonania zmian w budŜecie Gminy na 2011r. 
– pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12-tu obecnych na 
sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe  uchwała nr X/ 71/2011 w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie Gminy na 2011r. została podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 7.2. 
 
Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały nr X/ 72/2011 w sprawie ustalenia zakresu 
i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe projekt uchwały został przez Komisję ds. BudŜetu  
i Rozwoju Gospodarczego zaopiniowany pozytywnie – 5 głosami „za”.  
 
Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały X/ 72/2011 w sprawie ustalenia 
zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – pod głosowanie 
radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 
ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr X/ 72/2011 w sprawie ustalenia zakresu  
i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – została podjęta 
jednogłośnie. 
  
 
 
Ad. 7.3. 
 
K. Mazurkiewicz przedstawiła radnym projekt uchwały nr X/ 73/2011 o zmianie uchwały 
w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciąŜania nieruchomości 
stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierŜawiania, wynajmowania i uŜyczania na czas 
oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub na czas nieoznaczony. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Radni nie zgłosili Ŝadnych uwag, ani zapytań w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr X/ 73/2011 o zmianie uchwały 
w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciąŜania nieruchomości 
stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierŜawiania, wynajmowania i uŜyczania na czas 
oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub na czas nieoznaczony – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 
ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr X/ 73/2011 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 7.4. – wykreślono z porządku obrad. 
  
Ad. 7.5. 
 
Sekretarz Gminy B. Gawlik przedstawiła radnym projekt uchwały nr X/74/2011 w sprawie 
przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu wraz z uzasadnieniem. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Radni nie zgłosili Ŝadnych uwag, ani zapytań. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr X/ 74/2011 w sprawie 
przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. śaden z radnych nie 
był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr X/74/2011 w sprawie przyjęcia zmiany 
Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu uzyskała wymaganą prawem bezwzględną 
większość głosów ustawowego składu rady gminy, tj. 15 radnych, wobec czego została podjęta.  
 
 
 
Ad. 7. 6. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr X/ 75/2011 w sprawie udzielenia poparcia prośbie  
o ułaskawienie policjantów i apelu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zastosowanie wobec 
nich prawa łaski oraz udzielił koniecznych wyjaśnień w tej sprawie.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem czy radni mają uwagi, czy zapytania  
w przedmiocie przedstawionego projektu uchwały? 
 
Radni nie zgłosili Ŝadnych uwag, ani zapytań. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr X/ 75/2011 w sprawie 
udzielenia poparcia prośbie o ułaskawienie policjantów i apelu do Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej o zastosowanie wobec nich prawa łaski – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. śaden z radnych nie 
był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr X/75/2011 została podjęta jednogłośnie, 
12 głosami „za” – jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8.   Interpelacje i wnioski radnych. 
 
Radna R. Kubica – w przeszłości była zgłaszana sprawa złego posadowienia klap na studzienkach 
kanalizacyjnych na ulicy O. Steiera i ulicy Dworcowej w Bierawie, co powoduje  wstrząsy 
budynków znajdujących się przy tej drodze. Czy uzyskano jakąś odpowiedź z Zarządu Dróg? 
 
Wójt Gminy  - poinformował, Ŝe w tej sprawie została przeprowadzona rozmowa telefoniczna. 
Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował, Ŝe klapy będą sukcesywnie naprawiane. Gmina 
oczekuje na realizację. Najprawdopodobniej będzie to robione po zakończeniu robót na drodze  
nr 408 na odcinku Goszyce – Kotlarnia.  Zgłoszone nierówności  na ulicy Dworcowej i Ottona 
Steiera zostały naprawione  dopiero na początku sierpnia.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy  - duŜe nierówności występują równieŜ na drodze koło Dworca 
PKP w Dziergowicach. Dziury są tak głębokie, Ŝe trudno jest przejść. W momencie, gdy są opady, 
czy roztopy, stojąca na drodze woda powoduje duŜe rozlewiska. Osoby, które udają się w kierunku 
stacji PKP mają duŜe trudności z przejściem. Czy Gmina ma moŜliwość poprawienia stanu drogi? 
 
Wójt Gminy  – powiadomił, Ŝe Gmina otrzymała w tym roku od PKP ofertę wykupienia tej drogi. 
Gmina nie podjęła jednak dyskusji z PKP, gdyŜ uwaŜa, Ŝe droga była własnością Skarbu Państwa  
i Gmina powinna ją przejąć na mocy decyzji komunalizacyjnej. Wówczas dopiero Gmina mogłaby 
inwestować w remont tej drogi. JeŜeli Gmina będzie dysponowała frezowinami, to droga zostanie 
częściowo naprawiona.  
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Radna B. Poplucz – po raz kolejny poruszyła sprawę remontu chodnika w Lubieszowie. 
Podkreśliła, Ŝe chodnik jest w bardzo złym stanie i wymaga pilnego remontu. Uszkodzone są juŜ 
nie tylko krawęŜniki, wypada równieŜ kostka. Coś z tą sprawą naleŜy w końcu zrobić.  
 
Wójt Gminy  – Gmina juŜ po raz kolejny skieruje pismo w sprawie remontu chodnika  
w Lubieszowie. Ale jaki będzie efekt, to niewiadomo. Remont tego chodnika został juŜ przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich przyrzeczony na spotkaniu, które odbyło się wiosną 2010r. Remont 
miał być przeprowadzony w miesiącach jesiennych. Do tego jednak nie doszło. Trudności 
finansowe sprawiają, Ŝe nawet planowane zadania nie są realizowane. To co się dzieje na rynkach 
finansowych z pewnością nie napawa optymizmem. Wszystko to przekłada się na gospodarkę, na 
moŜliwości finansowe, na zatrudnienie. Stan dróg wymaga coraz większych nakładów, zima 
spowodowała wielkie straty w infrastrukturze drogowej. Gmina nie jest za tą sprawę 
odpowiedzialna. Za to co się dzieje na drogach odpowiada zarządca drogi. W miesiącu lipcu Gmina 
skierowała pismo do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie ujęcia w planie na 2012r. remontu drogi 
nr 408 na odcinku drogi przebiegającej przez Stare Koźle oraz budowę brakującego odcinka 
chodnika w przy tym odcinku drogi. Uzyskano odpowiedź, Ŝe ujecie w planie takiego zadania moŜe 
mieć miejsce tylko w przypadku wykreślenia z planu budowy chodnika w Bierawie.  
 
Radna B. Poplucz – zawnioskowała o udroŜnienie przepustu koło posesji Majnusz w Lubieszowie. 
 
Radny R. Lamaczek – poinformował, Ŝe sfrezowania wymaga równieŜ odcinek drogi koło 
Lewiatana w Dziergowicach. Czy jest szansa na poszerzenie mostku przy zakręcie? 
 
Wójt Gminy  – nie ma szans na poszerzenie tegoŜ mostku. Takie próby były juŜ czynione. JednakŜe 
jest to mocno obwarowane przepisami. Mostek jest na cieku wodnym podległym pod Zarząd 
Województwa i wymagałoby to uzgodnienia z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich. Wiązałoby się to równieŜ z duŜym nakładem finansowym.  
 
 
 
Ad. 9. 
 
Sołtys L. Nykiel – po kaŜdej ulewie ulica Nowa w Starym Koźlu z jest notorycznie zalewana  
z powodu braku odprowadzania wody. Czy jest moŜliwość zrobienia 2-3 studzienek chłonnych na 
tej drodze? 
 
Wójt Gminy –  temat odprowadzenia wody z ulicy Nowej w Starym Koźlu jest Gminie znany. 
Studzienki chłonne nie rozwiąŜą problemu. Studzienki mają swoją pojemność i teŜ się zapełnią. 
Istnieje moŜliwość wykonania rury odprowadzającej wodę, jednakŜe wymaga to duŜego nakładu 
środków. O tym zadaniu się pamięta, ale na razie nie ma na ten cel środków.  
 
 
 
Ad. 10. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła obrady dziesiątej sesji Rady Gminy w dniu 11 sierpnia 2011r. o godz. 17:40. 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
          mgr ElŜbieta Dziuda 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
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Załączniki: 
 

1. uchwała nr X/71/2011 w sprawie dokonania zmian w budŜecie Gminy na 2011r. 
2. uchwała nr X/72/2011 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej, 
3. uchwała nr X/73/2011 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, 

zbywania i obciąŜania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich 
wydzierŜawiania, wynajmowania i uŜyczania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub na 
czas nieoznaczony, 

4. uchwała nr X/74/2011 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego w Opolu, 

5. uchwała nr X/75/2011 w sprawie udzielenia poparcia prośbie o ułaskawienie policjantów  
i apelu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zastosowanie wobec nich prawa łaski. 

6. listy obecności radnych i sołtysów 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 


