
P R O T O K Ó Ł   nr  XI / 2011 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  12 września  2011 r. 

 
 
 
Otwarcia obrad jedenastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 12 września 2011 r. dokonała  
o godz. 15:30 Przewodnicząca Rady Gminy ElŜbieta Dziuda. Na podstawie listy obecności 
stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 14 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło 
quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Nieobecna była radna Iwona Domagała.  
Następnie przywitała zebranych radnych, sołtysów, Wójta Gminy Ryszarda Gołębowskiego, 
Zastępcę Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek – Kubicką, 
Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Waldemara 
Lembowicza, Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosława 
Wierzba, Kierownika Stacji Obsługi Caritas w Bierawie Jolantę Szewerda, Architekta Barbarę 
Zimoch oraz aplikanta Łukasza AmbroŜego. 
 
 

Ad. 2. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe dalszy porządek obrad jedenastej 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  11 sierpnia  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 sprawozdania Wójta Gminy na temat wykonania budŜetu gminy za  

I półrocze 2011r. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w tej sprawie.  

8. Podjęcie uchwał: 
 

1) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
     Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw, 
 

2) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy Bierawa  na rok 2011, 
 

3) w sprawie zaliczenia ulicy OkręŜnej  w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych, 
 

4) w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Wójta Gminy  
    Bierawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury  
    i ochrony kultury.       

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

  
Wniosek o zmianę porządku obrad - zgłosił radny Piotr Szewerda, który wystąpił o zdjęcie  
z porządku obrad sprawy z punktu 7, tj. rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy na temat 
wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2011r. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej  
i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w tej sprawie – z uwagi na brak opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedstawionej sprawie.  
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie radnych. 
Za wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad pkt. 7, tj. rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy na 
temat wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2011r. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej  
i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w tej sprawie – opowiedziało się  
w głosowaniu  14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani 
wstrzymujących nie było.  
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną 
większość głosów ustawowego składu Rady Gminy, wobec czego został przyjęty.  
Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego porządku obrad, z wyłączeniem  
pkt. 7. 
 
 
 
Ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
z X Sesji Rady Gminy Bierawa z dnia 11 sierpnia 2011r.  Jednocześnie zwróciła się  
z zapytaniem czy są uwagi do tego protokołu? 
 
Uwag ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy w celu  przyjęcia protokołu, zgodnie z § 29 statutu Gminy, 
przeprowadziła głosowanie.      
Za przyjęciem protokołu z X sesji Rady Gminy z dnia 11 sierpnia 2011r.  opowiedziało się  
w głosowaniu 10 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu,   nikt z radnych  nie był 
przeciwny. Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe protokół nr X/2011 został przyjęty. 
 
 
 
Ad. 4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym były podejmowane 
następujące działania: 
 
1. Uczestniczyła w 4 posiedzeniach Komisji Rady Gminy Bierawa, w tym: 

• 05.09.2011r.  w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, 
• 08.09.2011r.  w posiedzeniu Komisji  ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego,  

w posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Wychowania  Fizycznego  
i Sportu oraz w posiedzeniu Komisji ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Ponadto: 
• w dniu 05.09.2011r. brała udział w spotkaniu Rady sołeckiej i radnych z Dziergowic  

w sprawie podziału funduszu sołeckiego, 
• w dniu 06.09.2011r. brała udział w zebraniu wiejskim w Starym Koźlu w sprawie 

podziału funduszu sołeckiego, 
• w dniu 07.09.2011r. brała udział w zebraniu wiejskim w Ortowicach  w sprawie podziału 

funduszu sołeckiego. 

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

• 13.08.2011r. w festynie organizowanym przez Radę sołecką i parafialną w Ortowicach, 
• 28.08.2011r. w festynie doŜynkowym w Starym Koźlu, 
• 28.08.2011r. w Oktoberfest organizowanym przez Zarząd Gminny Mniejszości 

Niemieckiej w Bierawie, 
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• 03.09.2011r. w niekonwencjonalnych zawodach straŜackich organizowanych przez OSP 
Dziergowice.  

Nadto dodała, iŜ cyt. „Zdaję sobie sprawę, Ŝe zorganizowanie tych wszystkich uroczystości 
wymagało 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. 
4. Brała udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieŜącej pracy Rady Gminy.  
5. Otrzymała: 
- pismo z Urzędu Skarbowego w sprawie oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych, 
- do wiadomości pismo Reginy Gatzka w sprawie wadliwych wodomierzy z prośbą  
   o zainteresowanie i pomoc w związku z ich uŜytkowaniem i odpłatnością, 
- pismo Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu RP ogłoszonych  
   na dzień 9 października 2011r. 
 
 
 
Ad. 5. 
 
Informacj ę o pracach Komisji złoŜyli: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna spotkała się na posiedzeniu w dniu 
5 września 2011r. w sprawie pisma Reginy Gzatka dotyczącego wadliwych wodomierzy,  
w sprawie wydania opinii na temat wykonania budŜetu za I półrocze 2011r. oraz w sprawie 
wydatkowania subwencji oświatowej za 2010r. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i rozwoju gospodarczego 
spotkała się na posiedzeniu w dniu 08 września 2011r. Omawiano projekty uchwał na dzisiejszą 
sesję Rady Gminy. 
 
Radna U. Olejnik  - poinformowała, Ŝe Komisja ds. Oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu obradowała na posiedzeniu w dniu 8 września 2011r. Tematem posiedzenia 
było omówienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania 
dorocznych nagród Wójta Gminy Bierawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania kultury i ochrony kultury. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. Porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska spotkała się w dniu 8 września br. Tematem spotkania było 
omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw. 
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Ad. 6.  
 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym były podejmowane następujące 
działania: 
 

• w dniu 23 sierpnia br. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy  
i Firmą Profektus w sprawie kursu brukarskiego  związanego z przebudową chodnika  
w Brzeźcach przy ulicy Nowej ze środków Powiatowego Urzędu Pracy,  

• w dniu 24 sierpnia br. odbyło się spotkanie  z ówczesnym Dyrektorem Zespołu Opieki 
Zdrowotnej P. Szymańskim w sprawie sytuacji dotyczącej szpitala i ewentualnej pomocy 
ze stron gmin, 

• w dniu 25 sierpnia br. spotkał się z Zarządami Wspólnot w sprawie sprawowania zarządu 
bezpośredniego nad kotłownią w Kotlarni przy ulicy Gliwickiej 34 i warunków dostawy 
ciepła, z której dostarczane jest ciepło do budynku w którym mieści się kotłownia, 

• w dniu 26 sierpnia br. odbył się przetarg na wybór wykonawcy przebudowy ulicy 
Wiejskiej w Grabówce w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 

• w dniu 29 sierpnia br. odbyła się Komisja Kwalifikacyjna oceniająca kandydatury na 
stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Bierawie. Komisja wybrała kandydaturę Piotra Walkiewicza. 

• w dniu 29 sierpnia br. odbyło się spotkanie w sprawie organizacji doŜynek powiatowo – 
gminnych w Starej Kuźni, 

• w dniu 01 września br. uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego. Dodał, iŜ do tego 
czasu  prawie wszystkie sprawy  związane z remontami w obiektach oświatowych 
zostały zrealizowane  w ramach posiadanych środków, 

• w dniu 5 września br. zostało przeprowadzone szkolenie pracowników z zakresu kontroli 
zarządczej, obejmujące środowisko wewnętrzne czyli przestrzeganie  wartości etycznych, 
kompetencje zawodowe i strukturę organizacyjną, cele i zarządzanie ryzykiem, jak  
i mechanizmy kontroli wewnętrznej i instytucjonalnej, 

• w dniu 09 września 2011r. podpisano umowę na wykonawstwo ulicy Wiejskiej  
w Grabówce z Firmą K+D z Krapkowic. W tym teŜ dniu przedstawiona została przez 
architekta koncepcja  projektu przyszłego budynku socjalnego dla gminy, 

• w dniu 16 września br. przyjedzie 5 osobowa delegacja z Ukrainy, w tym Wójt Gminy 
Berezna Jewhen Torochtij. 

 
Ponadto poinformował, Ŝe sołectwo Lubieszów zajęło I miejsce w konkursie na najlepszy 
projekt w Programie Odnowa Wsi. Przekazał takŜe informację o stanie budowy zbiornika 
Racibórz, gdzie budowa  ze względu na złoŜone protesty jest opóźniona  o ok. 9 miesięcy. 
Planowana realizacja przewidziana jest na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2011r. 
Ponadto zaprosił radych i sołtysów do wzięcia udziału w DoŜynkach powiatowo – gminnych   
w dniu 18 września br. w Starej Kuźni.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają zapytania do 
przedstawionej informacji. 
 
Zapytań nie zgłoszono. 
 
 
 
Ad. 7.  Wykreślono. 
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Ad. 8.1. 
 
Architekt B. Zimoch  - przedstawiając projekt uchwały nr XI/ 76/2011 w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla 
poszczególnych sołectw – poinformowała: plan obejmuje 37 róŜnych obszarów o łącznej 
powierzchni ponad 99 hektarów. Są to róŜnorodne obszary, połoŜone w róŜnych rejonach 
Gminy, jedne mniejsze, a jedne większe. Procedura związana ze sporządzeniem tegoŜ planu 
trwała dosyć długo, a to ze względu na to, Ŝe pojawił się wniosek rolny i wniosek leśny. 
Udzielenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze trwało od miesiąca 
marca 2010r. do maja 2011r.  DuŜo czasu pochłonęły instytucje zewnętrzne. Uzyskano zgodę na 
zmianę przeznaczenia obszarów objętych planem, aczkolwiek nie w pełni. Nie uzyskano zgody 
na poszerzenie drogi w Starej Kuźni o 3-4 metry, czyli do parametrów technicznych jakie 
powinny być dla drogi dojazdowej, tj. 10 metrów  w liniach rozgraniczających. W tym miejscu 
przewiduje się wykonanie substandardowego dojazdu do zabudowy mieszkaniowej. Wniosek  
w tej sprawie nie znalazł akceptacji  Ministerstwa, reprezentowanego przez Dyrekcję Lasów 
Państwowych, w związku z czym ten plan trzeba było dostosować do stanu prawnego jaki 
uzyskano w wyniku tych uzgodnień i opinii. Plan obejmujący 37 obszarów posiada  
30 załączników graficznych.  Proponuje się uchwalenie zmian planu zagospodarowania 
przestrzennego, poniewaŜ plan ten generalnie jest odpowiedzią na wcześniej złoŜone wnioski 
przez mieszkańców Gminy Bierawa o przeznaczenie określonych terenów na róŜne funkcje. 
Jedyną przeszkodą uchwalenia tego planu jest konieczność wcześniejszego rozpatrzenia uwagi, 
która wpłynęła do tegoŜ projektu i nie została uwzględniona przez rozstrzygnięcie Wójta. 
Procedura przewiduje dwustopniowe rozpatrywanie uwagi. Najpierw uwagi wpływają do organu 
przygotowującego projekt, czyli do Wójta Gminy. Wójt Gminy rozpatruje uwagi. JeŜeli uwaga 
zostanie uwzględniona, to zostaje dokonana zmiana w projekcie. JeŜeli uwaga nie zostanie 
uwzględniona, to nie dokonuje się zmian w projekcie. Wójt kieruje listę nieuwzględnionych 
uwag pod obrady Rady Gminy. Radni w drodze głosowania powinni się wypowiedzieć na temat 
uwzględnienia, czy nie uwzględnienia uwagi.  Do projektu planu  wpłynęły dwie uwagi. Jedna 
została uwzględniona przez Wójta, a druga nie. Proponuje się aby nie uwzględniać tej uwagi, 
dlatego, Ŝe cyt. „w mojej opinii nie ma moŜliwości uwzględnienia tej uwagi”. W tym planie 
miejscowym, w drodze uchwały Rady Gminy, został wyznaczony obszar gdzie ma przebiegać 
droga ruchu przyśpieszonego w ściśle określonym punkcie w Kędzierzynie (za ogródkami 
działkowymi), która ma wchodzić w istniejący układ drogowy. Ma to być tzw. obwodnica.   
Dwa punkty, w których umocowana jest ta droga są ściśle określone. Warunki techniczne dla tej 
klasy drogi  nakazują aby łuki były kilkuset metrowe. Nie moŜna tej drogi robić w sposób 
dowolny. Na tym obszarze trzeba teŜ uwzględnić pewne róŜnice terenu, gdyŜ jest to teren 
zalewowy. Droga ma przebiegać przez działkę osoby, która wniosła uwagę. Cyt. „UwaŜam, Ŝe 
tej uwagi nie naleŜy uwzględniać poniewaŜ ustalenie przebiegu drogi jest konieczne  
i niezbędne”. Wynika ono równieŜ z planu wyŜszego rzędu. Strona, która wniosła uwagę 
twierdzi, Ŝe działka jest wart 1 mln zł i Ŝąda takiego odszkodowania, gdyŜ wynika to z operatu 
szacunkowego. JednakŜe wartość działki została ustalona w wyniku błędnego ustalenia stanu 
faktycznego, poniewaŜ rzeczoznawca przyjął, Ŝe cała działka osoby składającej uwagę, przez 
którą ma przebiegać ta droga, jest w obecnym planie terenem usługowym. A w rzeczywistości 
tylko część działki jest terenem usługowym, a część jest terenem łąk i pastwisk. Natomiast 
faktem jest, Ŝe stronie przysługuje odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę. Z tym, Ŝe 
rzeczywistą szkodę, jeŜeli zaistnieje, strona musi udowodnić. Jest tu jednak specyficzna sytuacja, 
poniewaŜ jest to droga wojewódzka. W związku z tym, z chwilą podziału tego terenu  
i wydzielenia drogi automatycznie działka ta na mocy ustawy przechodzi na Skarb Państwa i tą 
stroną płacącą za wykup (która negocjuje wartość wykupu) jest Skarb Państwa. Nie ma tu 
odpowiedzialności Gminy.    
Strona moŜe starać się o odszkodowanie, o którym mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. Wszystkie roszczenia jakie strona miałaby w wyniku 
uchwalenia tegoŜ planu, związane z tą działką, strona musi zgłosić i udowodnić. JeŜeli strona nie 
zgodzi się z opisem stanu poniesionej szkody, to przysługiwać jej będzie nawet droga sądowa. 
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W zasadzie nie ma moŜliwości przerzucenia tej drogi w inne miejsce. Jest to pewnego rodzaju 
sytuacja patowa. Dlatego teŜ z tego względu zaproponowano Panu Wójtowi  Ŝeby tej uwagi nie 
uwzględniać. Wójt Gminy nie uwzględnił wniesionej uwagi i skierował ją do Rady Gminy.   
 
Wójt Gminy  – została podjęta decyzja o odrzuceniu wniesionej uwagi, poniewaŜ ta droga 
została wykreślona w planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. JuŜ na 
posiedzeniu Komisji informowano radnych, Ŝe dostosowujemy przebieg planowanego odcinka 
drogi do stanu istniejącego, czyli do miejsca w którym będzie się stykać z drogą na terenie 
miasta Kędzierzyn – Koźle. Nie jest prawdą, Ŝe Gminę obciąŜy się odszkodowaniem, albowiem 
Gmina nigdy nie będzie inwestorem na drodze wojewódzkiej, tylko Zarząd Województwa. 
 
Radny P. Musioł  - poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska – zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
i wypowiedziała się za uchwaleniem tegoŜ planu. 
 
Radny J. Kucharczyk – wniósł o odczytanie wniesionej uwagi w całości, aby radni byli 
świadomi za czym mają głosować. 
 
Architekt B. Zimoch – odczytała wniesioną uwagę o treści: „Dotyczy: działki Nr 67/2 mapa  
5 połoŜenie Brzeźce. Zgodnie z art.18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu   
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, ze zmianami) wnoszę 
następujące uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bierawa dla terenu obejmującego działkę nr 67/2 mapa 5 połoŜenie Brzeźce. Nie zgadzam się ze 
zmianą przeznaczenia wymienionej działki wnioskowaną w projekcie. W aktualnym planie  
zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Brzeźce uchwalonym przez Radę Gminy 
Bierawa uchwałą nr X/62/2003 z dnia 8 sierpnia 2003 roku, wymieniona działka znajduje się  
w obszarze oznaczonym jako: U - tereny usług róŜnych, natomiast projekt nowego planu 
zakłada zmianę przeznaczenia większej części działki  na: 1KGP - tereny drogi głównej ruchu 
przyśpieszonego. Planowana zmiana jest związana ze zmianą planowanego przebiegu odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 408, która według aktualnego planu miała przebiegać przez działkę  
nr 64/7, gdzie obecnie jest planowana lokalizacja sklepów wielkopowierzchniowych. 
Zmiana przyniosłaby znaczne korzyści właścicielowi działki nr 64/7, natomiast mi 
uniemoŜliwiłaby realizację prawa własności mojej działki, zgodnie z dotychczasowym 
przeznaczeniem i prowadziła do wywłaszczenia.  Nie rozumiem zasadności planowanej zmiany 
przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 408, poza domniemaniem prymatu jednego interesu 
nad innym. Warunkiem wyraŜenia mojej zgody na planowane zmiany jest: zamiana działki na 
inną o takiej samej powierzchni, połoŜoną przy drodze wojewódzkiej nr 408 z moŜliwością 
wyjazdu z tej drogi, o takim samym przeznaczeniu, na terenie sołectwa Brzeźce, lub wypłacenie 
odszkodowania    w wysokości 1 miliona złotych, zgodnie  z art. 36 i art. 37 ustawy z dnia  
27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
ze zmianami). Wartość nieruchomości została oszacowana na 1 000 000 zł, w czerwcu 2011 
roku przez Rzeczoznawcę Majątkowego inŜ. Stanisława Starczewskiego, uprawnienia nr 2550. 
W załączeniu kopia wyciągu z operatu szacunkowego, data sporządzenia 26 czerwiec 2011 rok”. 
 
Wójt Gminy  -  wniósł o odrzucenie wniesionej uwagi. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie radnych wniosek o odrzucenie uwagi 
wniesionej przez Pana Alojzego Thiel do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Za odrzuceniem uwagi głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od 
głosu, głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe wniesiona uwaga została przez Radę Gminy 
odrzucona. 
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W następnej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały 
nr XI/ 76/2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw. Za przyjęciem uchwały glosowało 
14-tu radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XI/76/2011 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8.2. 
 
Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały nr XI/ 77/2011 w sprawie dokonania zmian  
w budŜecie gminy Bierawa  na rok 2011 i udzieliła w tej sprawie koniecznych wyjaśnień.  
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie, 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się do radnych z zapytaniem, czy są uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały? Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XI/ 77/2011 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy Bierawa  na rok 2011 – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XI/ 77/2011 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8.3. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XI/ 78/2011 w sprawie zaliczenia ulicy OkręŜnej   
w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych. Poinformował, Ŝe projekt uchwały uzyskał 
pozytywną opinię Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się do radnych z zapytaniem, czy są uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały? Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy - poddała odczytany projekt uchwały nr XI/ 78/2011 w sprawie 
zaliczenia ulicy OkręŜnej  w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych – pod głosowanie 
radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14-tu radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie 
wstrzymał się od głosowania. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XI/ 78/2011 została podjęta 
jednogłośnie. 
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Ad. 8.4. 
 
Zastępca Wójta przedstawił radnym projekt uchwały nr XI/ 79/2011 w sprawie ustanowienia 
zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Wójta Gminy Bierawa za osiągnięcia  
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury,  
z uwzględnieniem poprawek wniesionych do projektu uchwały na posiedzeniu Komisji ds. 
Oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja ds. Oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu – po uwzględnieniu wniesionych poprawek zaopiniowała projekt uchwały 
pozytywnie – 4 głosami „za” – jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem czy są pytania do przedstawionego 
projektu uchwały? Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XI/ 79/2011 w sprawie 
ustanowienia zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Wójta Gminy Bierawa za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury – 
pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XI/ 79/2011 została przyjęta 
jednogłośnie. 
 
 
Ad. 9.     Interpelacje radnych 
 
Radny J. Kucharczyk – boisko w Brzeźcach  to duŜy obszar  gruntowych nieuŜytków. Wiele 
lat stoi puste, nie jest zagospodarowane. Od czasu do czasu trzeba ten teren kosić. Czy władze 
gminy mają koncepcję zagospodarowania tego terenu? 
 
Wójt Gminy  – na początku lat 90-tych boisko jeszcze funkcjonowało. Obecnie nie ma druŜyny  
i nikt tam nie gra. Trudno byłoby odtworzyć strukturę Ludowego Zespołu Sportowego, 
albowiem brakuje chętnych którzy chcieliby grać w piłkę.   Teren jest koszony dwa razy w roku. 
Były nawet zamierzenia co do wybudowania na tym terenie ORLIKA. W ubiegłym roku 
skierowano pismo do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków finansowych na ten cel. 
Uzyskano odpowiedź, Ŝe nie ma środków. Jedynie Gminy powodziowe mogły się ubiegać  
o środki. Większość naszych boisk jest uŜytkowana na bieŜąco. Jedynie boiska w Korzonku  
i Lubieszowie są uŜytkowane sporadycznie. Na chwilę obecną nic więcej nie moŜna powiedzieć, 
wszystko będzie zaleŜało od środków finansowych. 
 
Zastępca Wójta – przez dłuŜszy czas były prowadzone rozmowy z prywatnym przedsiębiorcą, 
który był zainteresowany przejęciem tegoŜ terenu w celu wybudowania tam obiektu sportowego 
z prawdziwego zdarzenia. Osoba ta ma 3 takie obiekty sportowe na terenie województwa 
śląskiego. Był tym terenem bardzo zainteresowany ze względu na dobre połoŜenie. Obecnie ma 
jednak jakieś problemy finansowe. Być moŜe jest to temat tylko przesunięty w czasie.   
 
Radna S. Wiesiołek – skierowała słowa podziękowania  za szybką reakcję w sprawie wycięcia 
krzaków i wykoszenia traw na drodze dojazdowej w kierunku Zakładów Azotowych. 
 
 
 
Ad 10.  Dyskusja i wolne wnioski. 
 
Zastępca Wójta – poinformował, Ŝe sołectwo Lubieszów wygrało konkurs „Piękna Wieś 
Opolska” na najlepszy projekt.  Sołectwo zaprezentowało się bardzo dobrze. 
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Radna B. Poplucz – dotarła do mnie informacja, Ŝe w budŜecie zostaną zlikwidowane środki na 
tzw. „mały fundusz”. Środki te są niezbędne na bieŜącą działalność sołectwa, na organizacje 
spotkań integracyjnych z mieszkańcami. Dlatego naleŜy sołectwom pozostawić ten fundusz. 
Fundusz sołecki jest funduszem typowo inwestycyjnym. I takie zadanie musi być zrealizowane 
w określonej kwocie.  BieŜące wydatki sołectwa trudno jest ująć w funduszu sołeckim. 
Likwidując „mały fundusz” ograniczy się moŜliwości rozwoju sołectwa. Niech będzie to nawet 
mała kwota, ale Ŝeby ona była.  
 
Wójt Gminy  – fundusz sołecki moŜe być przeznaczony na wszelkie zadania własne gminy, 
określone w ustawie. Zadaniem własnym gminy jest zarówno integracja społeczeństwa, jak  
i dbanie o porządek i czystość w sołectwie, przeprowadzenie remontu, czy inwestycje. Koszenie 
traw wchodzi w zakres prac porządkowych. Wiadomym jest, Ŝe wielokrotność koszeń zaleŜy od 
warunków pogodowych, ale moŜna to w jakiś sposób określić. Nie mówi się, Ŝe sołectwa mają 
kosić pobocza dróg. Chodzi o koszenie i utrzymanie skwerów w sołectwach.  Np. sołectwo 
Brzeźce równieŜ kosi plac przy przystanku, czy przy placu zabaw. 
KaŜdy z sołtysów otrzymał informację o wielkości funduszu sołeckiego na przyszły rok. 
Wielkość funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw wzrosła prawie o 20%. Mówienie  
o tym, Ŝe sołectwa zuboŜeją, nie jest do końca prawdą, gdyŜ sołectwa będą miały do dyspozycji 
porównywalne kwoty jak w roku bieŜącym.     
 
Sołtys M. Czyrny – w Kotlarni powierzchnia terenów do koszenia wynosi ponad 2 hektary, a 
wysokość funduszu sołeckiego jest porównywalna z inną miejscowością np. Korzonkiem, który 
do koszenia ma tylko 11 arów. Czy sołectwo Kotlarnia dostanie dodatkowe fundusze na 
koszenie? 
 
Wójt Gminy  – Kotlarnia rzeczywiście ma bardzo duŜy teren do koszenia, są to róŜne tereny, np. 
boisko. Nie wszystkie tereny sołectwo musi kosić we własnym zakresie.  Chodzi przede 
wszystkim o skwer w centrum wsi, który powinien być utrzymywany z funduszu sołeckiego. 
PrzecieŜ fundusz sołecki utworzono z zamiarem  upiększenia sołectw, ale nie tylko. Fundusz ten 
moŜe obejmować wszystkie sprawy zawarte katalogu zadań własnych gminy. 
 
Sołtys M. Czyrny – czy Kotlarnia moŜe liczyć na dodatkowe pieniądze? 
 
Wójt Gminy – jeŜeli chodzi np. o utrzymanie boiska, to z pewnością tak.  
 
Sołtys M. Czyrny – a co z koszeniem placu zabaw, pobocza przy chodniku? 
 
Wójt Gminy  – te tereny będą koszone na takich samych zasadach jak pobocza dróg, nie musi to 
być w gestii sołectwa.  
 
Sołtys M. Czyrny – inne sołectwa mają taki sam fundusz jak Kotlarnia, a nie mają tyle koszenia. 
Te sołectwa  mogą sobie zagospodarować fundusz sołecki w pełni. My mamy do koszenia ponad 
2 hektary i koszenie pochłonie znaczne środki.  
 
Wójt Gminy  – sołectwo powinno zająć się skwerem w centrum wsi, tak jak to robią inne 
miejscowości. 
  
Przewodnicząca Rady – sołtysi powinni przeanalizować wykazy terenów do koszenia. W roku 
bieŜącym pierwsze wykazy obejmowały powierzchnię 12,5 hektara, a po weryfikacji 
powierzchnia ta wzrosła do 16,5 hektara. W związku z tym, iŜ powierzchnia do koszenia 
znacznie się zwiększyła, trzeba ponownie przeanalizować te wykazy i przedyskutować temat 
koszenia. Sołtysi mają takŜe problemy z przygotowaniem wniosków do funduszu sołeckiego, 
sporządzeniem sprawozdań. Dlatego teŜ wskazanym byłoby zorganizowanie spotkania w celu 
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wyjaśnienia tych problemów. W piśmie skierowanym do sołtysów jest odwołanie do kilku 
ustaw, np. o samorządzie gminnym, czy o funduszu sołeckim. NaleŜałoby te przepisy udostępnić 
sołtysom. Chodzi o to, Ŝeby sołtysi mieli konkretny materiał, na którym będą mogli pracować.  
Takie spotkanie sołtysów z Wójtem moŜe wiele wyjaśnić. Kto z sołtysów jest za 
zorganizowaniem takiego spotkania? (Głosowanie) 
Skoro większość sołtysów popiera ten wniosek, naleŜy takie spotkanie zorganizować.     
W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała, aby to spotkanie zorganizować bezpośrednio po 
dzisiejszej sesji, na co wójt i sołtysi wyrazili zgodę.    
 
Wójt Gminy –  niektóre sołectwa zakupiły sobie sprzęt do koszenia, dlatego muszą go  
w naleŜyty sposób wykorzystać. JeŜeli sołectwa nie kosiłyby skwerów, placów, to co zrobią  
z zakupionym sprzętem? Sama ustawa o funduszu sołeckim jest bardzo prosta, wskazuje wręcz, 
Ŝe środki funduszu mogą być przekazane na realizację zadań własnych gminy, które są określone 
w ustawie o samorządzie gminnym. JeŜeli jest taka potrzeba, to w kaŜdej chwili moŜna się 
spotkać z sołtysami. NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe przy sporządzaniu kosztorysu poszczególnych 
zadań do funduszu sołeckiego naleŜy uwzględniać kwoty brutto. 
 
Radny J. Morcinek – wydaje się, Ŝe za mało wykorzystujemy profesjonalnego sprzętu. 
Utrzymanie terenów zielonych powinno odbywać się w jakiś zorganizowany sposób.  
Np. w Gminie Sośnicowice utrzymaniem zieleni zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej. 
MoŜe lepiej byłoby zatrudnić 2-3 osoby w Komunalce, wyposaŜyć Zakład w profesjonalny 
sprzęt, np. samojezdne kosiarki i realizować to w taki sposób. MoŜe wówczas koszty koszenia 
byłyby mniejsze i byłoby to lepsze rozwiązanie. Jest to temat bardzo szeroki i naleŜy go dobrze 
przemyśleć. 
 
Sołtys D. Staudt – na spotkaniu kiedy była mowa o koszeniu  zostało powiedziane, Ŝe sołtysi 
dostaną dodatkowe środki na koszenie. W roku bieŜącym sołectwo Brzeźce miało ponad 22.000 
zł, w tym 17.500 zł  z funduszu sołeckiego, 3.500 zł na bieŜące wydatki sołectwa i 3.500 zł na 
koszenie. Na rok przyszły fundusz sołecki dla sołectwa Brzeźce wynosić będzie 21.000 zł  
i w tym są środki na koszenie. Środki te będą bardzo ograniczone i nie wystarczą na planowane 
zadania. Sołectwo planowało utworzenie  boiska do piłki siatkowej i zakup traktorka do koszenia 
trawy. Przyznane sołectwu środki będą nie wystarczające.  
 
Wójt Gminy  – został dokonany wstępny podział środków budŜetowych na poszczególne 
sołectwa. Pierwsze koszenie w tym roku wykonywała firma zewnętrzna, a kolejne koszenia 
wykonywane były we własnym zakresie. W przyszłym roku środki budŜetowe mogą być realnie 
niŜsze niŜ w roku obecnym, albowiem warunki ekonomiczne w skali makro nie napawają 
optymizmem. NaleŜy to mieć na uwadze. 
 
Przewodnicząca Rady – naleŜałoby zrobić kalkulację i wyliczyć czy lepiej opłaca się koszenie 
indywidualne przez poszczególne sołectwa, czy przez Zakład z wykorzystaniem profesjonalnego 
sprzętu. Trzeba się nad tym tematem zastanowić, ale do tego potrzebne są konkretne informacje. 
 
 
 
Ad. 11. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła obrady XI sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 12 września 2011r. o godz. 17:05. 
 
         Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik     mgr ElŜbieta Dziuda 
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Załączniki: 
 

1. uchwała nr XI/ 76/2011w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla poszczególnych sołectw, 

 
2. uchwała nr XI/ 77/2011 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy Bierawa  na rok 

2011, 
 

3. uchwała nr XI/ 78/2011 w sprawie zaliczenia ulicy OkręŜnej  w Starym Koźlu do 
kategorii dróg gminnych, 

 
4. uchwała nr XI/ 79/2011 w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania dorocznych 

nagród Wójta Gminy Bierawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania kultury i ochrony kultury. 

 
5. listy obecności radnych i sołtysów. 
      

 
  
 
 
 
 


