
 
P R O T O K Ó Ł   nr  XII / 2011 

 

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

 
 
 
Otwarcia obrad dwunastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 12 października 2011 r. dokonała  
o godz. 15:00 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. 
Nieobecny był radny Czesław Kudzia.  
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, inspektora ds. Oświaty ElŜbietę Chromik, Kierownika Stacji Obsługi Caritas  
w Bierawie Jolantę Szewerda, Mec. Mirosława Semeniuka, Dyrektora Samorządowego Zakładu 
BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, wiceprzewodniczącą Rady 
Powiatu Danutę Wróbel i redaktora Gazety Lokalnej Jarosława Jurkowskiego. 
  
 

Ad. 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe dalszy porządek obrad dwunastej 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  12 września  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. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 
szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których 
prowadzenie naleŜy do zadań własnych Gminy.  

9. Podjęcie uchwał: 
 

1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy Bierawa  na rok 2011, 
2) o zmianie uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2011r. 

dla samorządowego zakładu budŜetowego, 
3) w sprawie nazwy ulicy, 
4) w sprawie nazwy ulicy, 
5) w sprawie nazwy ulicy, 
6) w sprawie zaliczenia ulicy Sosnowej  w Lubieszowie do kategorii dróg gminnych 
7) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację 

projektu pn. „Okienko na świat”  wnioskowanego przez Gminę Bierawa do 
współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 
lata 2007-2013. 

8) w sprawie utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. „Okienko na świat”,  który 
będzie zrealizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Bierawa do 
współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 
lata 2007-2013. 
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10. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Gminy informacji na temat analizy 
oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych, pracowników samorządowych  
i kierowników jednostek organizacyjnych.  

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

 
Wnioski o zmianę porządku obrad – zgłosił Wójt Gminy, który zawnioskował o dodanie do 
porządku obrad projektów uchwał: 
 

1) w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Bierawa a Gminą 
Berezna na Ukrainie, 

2) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe wnioskowane zmiany zostaną wprowadzone, 
jeŜeli w głosowaniu za zmianą w kaŜdym przypadku opowie się bezwzględna większość 
ustawowego składu Rady, tj. co najmniej 8 radnych. 

Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy poddała zgłoszone wnioski pod 
głosowanie radnych. 
 
1) Za zmianą porządku obrad - polegającą na dodaniu do porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Bierawa a Gminą Berezna na 
Ukrainie – opowiedziało się 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 
przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów 
ustawowego składu Rady Gminy, wobec czego  został przyjęty. 
 

2) Za zmianą porządku obrad - polegającą na dodaniu do porządku obrad projektu uchwały  
o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, 
na 13 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od 
głosowania. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów 
ustawowego składu Rady Gminy, wobec czego  został przyjęty. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według 
zmienionego porządku obrad. Dodatkowe projekty uchwał zostaną wprowadzone jako pkt. 
9.9. i 9.10. 
 
 
Ad. 3.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół z XI 
Sesji Rady Gminy Bierawa z dnia 12 września 2011r.  Zwróciła się z zapytaniem czy są uwagi 
do tego protokołu? Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 

W celu  przyjęcia protokołu, zgodnie z § 29 statutu Gminy, przeprowadziła głosowanie.      
Za przyjęciem protokołu z 12 sesji Rady Gminy z dnia 12 września 2011r. opowiedziało się  
w głosowaniu 12 radnych, na 13 obecnych na sali obrad, jeden radny wstrzymał się od głosu. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół został przyjęty. 
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Ad.4. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie między sesyjnym podejmowane były 
następujące działania związane z pracą Rady Gminy: 
 
1. Uczestniczyła w 4 posiedzeniach Komisji Rady Gminy Bierawa, w tym: 

• 04.10.2011r.  w posiedzeniu Komisji ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego, 
• 11.10.2011r. : 
 –   w  posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Wychowania  Fizycznego  
      i Sportu, 
 –   w posiedzeniu Komisji ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa   

i  Ochrony Środowiska, 
– w  posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 
Ponadto, w dniu 22.09.2011r. uczestniczyła w zebraniu wiejskim w Dziergowicach. 

 

2. Uczestniczyła w doŜynkach gminno – powiatowych  w dniach 17 – 18.09.2011r. 
zorganizowanych w Starej Kuźni. Dodała, cyt. „Korzystając z okazji, bardzo serdecznie 
dziękuję sołtysowi Starej Kuźni, Panu Bolesławowi Czerpakowi, za bardzo dobrą 
organizację i osobiste zaangaŜowanie w wystrój wsi. Ogromne słowa uznania kieruję takŜe 
do mieszkańców wsi za pomysłowe, trafne i zabawne dekoracje oraz scenki rodzajowe,  
oddające prawdziwy doŜynkowy klimat wsi opolskiej. Dziękuję takŜe władzom gminy oraz 
powiatu za zorganizowanie doŜynek powiatowo – gminnych”. 

   
3.   W dniach 16 – 18 września 2011r. brała udział w podejmowaniu gości  z Ukrainy.  
 

4.    W dniu 19 września 2011r. uczestniczyła w podpisaniu umowy partnerskiej pomiędzy 
Gminami:  Bierawa i ukraińską Gminą Berezna, rejon Chmielnik. 

 

5. W dniach 5-6 października br. uczestniczyła w XVI Seminarium Śląskim w Kamieniu 
Śląskim dotyczącym śląskich identyfikacji oraz toŜsamości polsko- niemieckiej. 

 

6.  Była członkiem delegacji do partnerskiej gminy w Niemczech – Ostfildern  w dniach  od 
07.10.2011 – 10.10.2011r. 

 

 7. Pełniła, zamiennie  z zastępcami,  poniedziałkowe dyŜury w urzędzie gminy, zgodnie  
z ustalonym   harmonogramem. 

 

8. Brała udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieŜącej pracy Rady Gminy.  
 

9. Otrzymała: 
 

- pismo z Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Starostwa Powiatowego  w Kędzierzynie – 
Koźlu w związku z upływającą kadencją Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu z prośbą o podanie kandydata na kolejną 
czteroletnią kadencję.   
 
 
 
Ad. 5.  Informacj ę o pracach Komisji złoŜyli: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna obradowała w dniu  
11 października br. Tematem posiedzenia było wydanie opinii nt. informacji o wykonaniu 
budŜetu gminy za I półrocze 2011r.  
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
spotkała się na posiedzeniu w dniu 3 października br. w celu omówienia projektów uchwał na 
dzisiejszą sesję Rady Gminy.  
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Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe posiedzenie Komisji ds. Oświaty, kultury, zdrowia, 
wychowania fizycznego i sportu odbyło się w dniu 11 października. Tematem posiedzenia było 
omówienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o 
wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie naleŜy do zadań 
własnych Gminy. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska  obradowała w dniu 11 października br. Tematem posiedzenia 
było omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy. 
 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowane były takie 
działania jak: 
 

• w dniu 10.09.br. uczestniczył w spotkaniu  w Starostwie Powiatowym w sprawie budowy 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych na linii Odry po stronie Gminy Bierawa. 
Przekazano do protokołu zapis dotyczący posadowienia cylindrów napełnianych wodą  
do wys. 1,2 m w Starym Koźlu  wzdłuŜ linii brzegowej  w okolicy ulicy Wolności na 
długości 250-300 mb, 
 

• w dniach 17-18.09.br. odbyły się doŜynki powiatowo – gminne w Starej Kuźni. 
Uroczystość odbyła się przy wspaniałej pogodzie z udziałem gości z Ukrainy. Obecni 
byli równieŜ Wicewojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, szefowie lokalnych firm, banków. W tym 
miejscu skierował słowa podziękowania do wszystkich którzy przyczynili się do 
organizacji tych doŜynek. 
 

• w dniu 16.09.br. miało miejsce przywitanie delegacji z Ukrainy, a w dniu 19.09. 
podpisany został układ partnerski pomiędzy Gminą Bierawa a Gminą Berezna na 
Ukrainie. Wyjazd delegacji nastąpił w dniu 19.09.2011r. Poinformował, Ŝe samochód, 
którym jechała delegacja w drodze powrotnej uległ wypadkowi, w wyniku którego 
zginęły dwie osoby, a 3 osoby zostały poszkodowane. W dniu 21 września br. 
przeprowadzono rozmowę z proboszczem Parafii Chmielnik odnośnie pogrzebu Pani 
Haliny Brylant i przekazania kondolencji rodzinom ofiar. Przeprowadzono równieŜ 
rozmowę z Konsulem w Winnicy w sprawie pomocy rodzinom ofiar i poszkodowanym. 
 

• w dniu 20.09.br. odbyło się spotkanie z organizatorami doŜynek w celu dokonania 
podsumowania i przekazania podziękowań, 
 

• w dniu 23.09.br. w Warszawie odebrał nagrodę finansową za zajęcie II miejsca  
w Konkursie Zdrowa Gmina w kwocie 50 tys. zł, 
 

• w dniu 26.09.br. uczestniczył w spotkaniu Komisji wyborczych powołanych do 
przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu RP w dniu 9 października 2011r., 
 

• w dniu 28.09.br. miała miejsce wizyta Dyrektora BGś p. Chojnowskiej w sprawie 
organizacji śniadania biznesowego dla rolników Gminy Bierawa i K-Koźle w Domu 
Kultury w Bierawie. W tym teŜ dniu uczestniczył w posiedzeniu Rady Liderów Lokalnej 
Grupy Działania Euro Country w sprawie oceny wniosków. Poinformował, Ŝe 3 wnioski 
z Gminy Bierawa weszły na listę rankingową i otrzymają dofinansowanie, 
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• w dniu 29.09. odbyło się posiedzenie Związku Czysty Region w celu wyboru 
Przewodniczącego Zgromadzenia i Zastępcy. Miała miejsce równieŜ prezentacja 2 firm 
zajmujących się odpadami. 
 

• w dniu 03.10.br. obowiązki Dyrektora Samorządowego Zakładu BudŜetowego 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie przejął Piotr Walkiewicz, 
 

• w dniu 03.10.br. uczestniczył w spotkaniu w sprawie budowy mostu  Cisek – Bierawa. 
Poinformował, ze została podpisana umowa na finansowanie tej inwestycji do kwoty  
30 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 85%, z budŜetu 
Państwa 6,17%, wkład własny 8,83%. Przetarg na wybór wykonawcy na opracowanie 
projektu dotychczas nie został rozstrzygnięty. Oferty opiewały na kwotę od 200-750 tys. 
zł. 
 

• w dniu 04.10.br. otrzymano informację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji o przyznaniu dotacji na tablice dwujęzyczne w kwocie ok. 50 tys. zł.  
W tym teŜ dniu otrzymano informację ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – 
Koźlu o zakończeniu rekultywacji 273 hektarów terenu Kopalni Piasku Kotlarnia  
i wyłączenia tej powierzchni z opodatkowania, 
 

• w dniu 5.10.br. odbył się konkurs ekologiczny  dla uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjów w Starej Kuźni. Spotkał się równieŜ P. Krzysztofem WaŜnym – ekspertem 
Krajowej Rady Ochrony Środowiska  i Ministerstwa Środowiska w sprawie nowej 
ustawy śmieciowej. Ustalono termin szkolenia w tej sprawie dla radnych i pracowników 
Urzędu na dzień 24 października br. godz. 15:30.  
 

• w dniu 09.10.br. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP. Najwięcej głosów na terenie 
Gminy Bierawa do Sejmu uzyskali kandydaci Platformy Obywatelskiej, na drugim 
miejscu kandydaci Mniejszości Niemieckiej, na miejscu trzecim kandydaci Prawa  
i Sprawiedliwości, na czwartym kandydaci Ruchu Palikota.  

 
Dyskusji na temat przedstawionych informacji nie podejmowano. 
 
 
 
 
Ad. 7. 
 
Wójt Gminy przedstawił informację o wykonaniu budŜetu gminy za I półrocze 2011r. 
Informację dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 1.  
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
zawartą w uchwale nr 450/2011 z dnia 21 września 2011r., którą dołączono do protokołu jako 
załącznik nr 2. 
W  następnej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji 
Rewizyjnej na temat informacji o wykonaniu budŜetu gminy za I półrocze 2011r., którą 
dołączono do protokołu jako załącznik nr 3. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionej informacji. 
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Ad. 8. 
 
Inspektor ds. Oświaty ElŜbieta Chromik przedstawiając informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów  
w szkołach, których prowadzenie naleŜy do zadań własnych Gminy, stwierdziła, iŜ informacja 
takowa jest przedstawiana radnym juŜ po raz trzeci. Taki obowiązek został zapisany w 2009r.  
w ustawie o systemie oświaty. JeŜeli chodzi o sieć szkół w naszej gminie, to kaŜda szkoła ma 
określony obwód szkolny.   
Do Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni naleŜą: Goszyce, Kotlarnia, Stara Kuźnia i Korzonek. 
Do Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu naleŜą: Brzeźce, Bierawa i Stare Koźle. Do Szkoły 
Podstawowej w Dziergowicach naleŜą: Bierawa, Lubieszów, Dziergowice i Solarnia. Obwodem 
szkolnym dla Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni i Gimnazjum w Solarni oraz 
Gimnazjum w Bierawie  jest teren całej Gminy. 
Przedszkola nie mają określonego obwodu, poniewaŜ nie ma takiego wymogu.  
Wszystkie dzieci w gminie mają umoŜliwiony dostęp do przedszkola. Dzieci pięcio  
i sześcioletnie są dowoŜone do przedszkoli równieŜ autobusami szkolnymi. Dzieci trzy oraz 
czteroletnie dowoŜone są przez rodziców. Liczba dzieci w przedszkolach jest dość duŜa.  
Do Przedszkola w Dziergowicach zgłoszonych było 70-ro dzieci i wszystkie zostały przyjęte.  
Z tego jedno dziecko jest spoza terenu Gminy, jest to dziecko nauczycielki. W kolejce do 
przyjęcia oczekuje dwoje dzieci 2,5-letnich. Wg informacji Dyrektora, od miesiąca listopada 
najprawdopodobniej zwolni się jedno miejsce, poniewaŜ jedna rodzina wyprowadza się poza 
teren gminy, w związku z czym jedno dziecko będzie mogło być przyjęte.  
Oddział Przedszkolny w  Lubieszowie nie ma kompletu dzieci, jest tam jeszcze 9 wolnych 
miejsc. W Oddziale Przedszkolnym w Kotlarni nie ma dzieci spoza terenu Gminy Bierawa. 
Przyjęte zostały wszystkie zgłoszone dzieci.  
Do Przedszkola w Bierawie zostały przyjęte wszystkie zgłoszone dzieci, jest komplet. Nie ma 
dzieci oczekujący na przyjęcie. Dwoje dzieci w tym przedszkolu jest spoza terenu Gminy. Są to 
indywidualne sytuacje.  
Do Oddziału Przedszkolnego w Starym Koźlu jest dwoje dzieci oczekujących na przyjęcie. 
Przyjętych jest dwoje dzieci z terenu Kędzierzyna-Koźla z rocznika 2005 i 2006, są to dzieci 
nauczycielek oraz jedno dziecko z rocznika 2008, jest to dziecko pracownicy Urzędu Gminy. 
Jest teŜ jedno dziecko, które kiedyś zamieszkiwało w Starym Koźlu, a obecnie wyprowadziło się 
poza teren Gminy, ale w dalszym ciągu jest przywoŜone do tego przedszkola.  
JeŜeli chodzi o demografię urodzeń, to jest ciągle malejąca. W roku 2004 na terenie Gminy 
Bierawa urodziło się 54-ro dzieci, a do klas pierwszych przyjęto tylko 45. W roku szkolnym 
2010/2011 w Szkołach Podstawowych było 352 uczniów, obecnie jest o 7 mniej.   
W Gimnazjach było 216 uczniów, obecnie jest o 6 mniej. Przybyło natomiast o 24 dzieci  
w Przedszkolach, mimo zmiany uchwały o opłacie za przedszkola.  Średnio na jeden oddział  
w szkołach podstawowych przypada 14-tu uczniów, a w przedszkolach 20-ro dzieci. 
Ogółem w szkołach i przedszkolach liczba zatrudnionych wynosi 87,38 etatu, w tym w szkołach 
68,59 etatu.  Średnio w gimnazjach na 1 nauczyciela przypada 8-ro uczniów. 
Średnia wynagrodzeń za 8 miesięcy, tj. od stycznia do sierpnia br. przedstawia się następująco:  
* nauczyciele staŜyści – osiągnęli wymagane minimum. RóŜnica wyniosła na plus 2.058,30 zł.  
   W przeliczeniu na etaty (5,05 etatu) - nauczyciele staŜyści średnio zarobili o 407 zł więcej  
   od średniej kwoty na etat, 
* nauczyciele kontraktowi – osiągnęli wymagane minimum. RóŜnica wyniosła na plus  
    39.010,80 zł.  W przeliczeniu na etaty (15,36 etatu) - nauczyciele kontraktowi średnio zarobili  
    o 2.539,77 zł więcej od średniej kwoty na etat, 
* nauczyciele mianowani – osiągnęli wymagane minimum. RóŜnica wyniosła 9.351,02 zł.  
    W przeliczeniu na etaty (20,72 etatu) - nauczyciele mianowani zarobili średnio o 451,30 zł  
    więcej od średniej kwoty na etat, 
* nauczyciele dyplomowani – róŜnica wyniosła 194.816,92 zł. W przeliczeniu na etaty (41,19)  
   - nauczyciele dyplomowani zarobili średnio o 4.729,71 zł więcej od średniej kwoty na etat. 
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W kaŜdej szkole zatrudniony jest pracownik administracyjny, są sprzątaczki, woźne  
i konserwatorzy. W Szkole Podstawowej w Dziergowicach dodatkowo są zatrudnieni palacze 
(ogrzewanie jest węglowe) oraz kucharka i intendentka, poniewaŜ szkoła posiada własną 
stołówkę. DowoŜeniem uczniów zajmuje się Firma Veolia. Dzieci są dowoŜone z terenu całej 
Gminy, dowoŜono ok. 290 dzieci miesięcznie. Koszt miesięczny to ok. 30 tys. zł. Uczniowie 
dowoŜeni są za biletami miesięcznymi.  
Dodatkowo 7-ro dzieci było dowoŜonych Busem, zakupionym ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do Szkoły Specjalnej w Kłodnicy i do 
oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu. Odbiorem dzieci 
zajmowali się rodzice. Gmina zwracała koszty paliwa za przewóz dziecka ze szkoły, na 
podstawie zawartej umowy. Były jeszcze dzieci, które dojeŜdŜały do szkoły środkami transportu 
publicznego. Dziecko i opiekun otrzymywali  zwrot kosztów biletu miesięcznego. Dodatkowo 
Gmina zwracała jeszcze koszty dojazdu osobom, które kończyły Gimnazjum w Środowiskowym 
Hufcu Pracy w Lenartowicach.  
Ze stypendiów szkolnych, tzw. pomocy materialnej skorzystało 28 uczniów. Z pomocy tej mogły 
korzystać te rodziny w których dochód na członka  rodziny nie przekraczał 351 zł na osobę. 
Średnia kwota miesięcznego stypendium wyniosła 126 zł.  
Stypendia za wyniki w nauce w I półroczu otrzymało 33 uczniów, a w II półroczu 52 uczniów. 
NajwyŜsza średnia ocen w I półroczu wyniosła 5,60 i otrzymała ją uczennica Szkoły 
Podstawowej w Solarni. Drugą średnią 5,50 otrzymały uczennica Szkoły Podstawowej w Solarni 
i uczennica Szkoły Podstawowej w Dziergowicach. Trzecią średnią 5,36 otrzymała uczennica 
Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni. Wysokość nagrody wynosiła 110 zł. 
W II półroczu średnią ocen 5,70 otrzymały dwie uczennice Szkoły w Solarni. II miejsce ze 
średnią 5,60 zajęła uczennica Gimnazjum w Solarni i dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej  
w Solarni. Średnią ocen 5,50 otrzymała szóstka uczniów ze Szkoły Podstawowej  
w Dziergowicach. Wysokość nagrody wyniosła 135 zł. 
Dodatkowo przyznane były jeszcze nagrody edukacyjne za szczególne osiągnięcia edukacyjne. 
Tą nagrodę otrzymało 12-tu uczniów. Wysokość nagrody 400 zł. 
Wyniki egzaminów klasach szóstych przedstawiają się następująco ( w porównaniu do średniej 
wojewódzkiej w roku 2001/2002 – 29,8 pkt. , obecnie 25,1 pkt.): 
- Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni – w roku 2001/2002 – 29,6 pkt., obecnie  22,9 pkt.,  
- Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu – w roku szkolnym 2001/2002 – szkoła 26,2 pkt.,  
    obecnie  21,0. 
- Szkoła Podstawowa w Solarni w roku 2001/2002 – 32 punkty, obecnie 21,7 pkt.  
- Szkoła Podstawowa w Dziergowicach – w roku szkolnym 2001/2002 – 31,4 pkt, obecnie  
   24,1 pkt. 
Dane te pokazują, Ŝe średnia ulega obniŜeniu. 
Gimnazja przedstawiane są wg Ewidencyjnej Wartości Dodanej (EWD). Gimnazjum w Bierawie 
w części humanistycznej  obecnie jest szkołą niewykorzystanych moŜliwości, szkołą sukcesu  
i szkołą wymagającą pomocy. W części matematyczno-przyrodniczej – jest to szkoła 
wymagająca pomocy, minimalnie zahacza o szkołę sukcesu i szkołę  niewykorzystanych 
moŜliwości.  
Gimnazjum w Solarni w części humanistycznej jest szkołą niewykorzystanych moŜliwości, 
szkołą sukcesu i szkołą wymagającą pomocy. Tak samo jest w części matematyczno – 
przyrodniczej.  
Na urlopach zdrowotnych przebywało i przebywa 3 nauczycieli.  
Zdaniem dyrektorów na wyniki nauczania mają wpływ następujące czynniki: 
- gro rodziców ponad 60% posiada wykształcenie podstawowe i zawodowe, 
- uczniowie Ŝyją w takim środowisku, w którym brak jest większej motywacji, celem jest 
nauczenie się języka niemieckiego i wyjazd do  pracy za granicą. 
Dyrektorzy nie powiedzieli jednak nic na temat pracy z uczniem zdolnym i pracy z uczniem 
potrzebującym pomocy. Brakło teŜ informacji na temat zwolnień lekarskich nauczycieli, których 
w szkołach jest  bardzo duŜo. Ze zwolnieniami lekarskimi wiąŜą się godziny doraźnych 
zastępstw, czyli nauczanie tego samego przedmiotu, czy innego, czy tylko opieka nad dziećmi. 
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Rodzi się zatem pytanie czy wówczas jest realizowana podstawa programowa. Z pewnością 
informacja o absencji nauczycieli w szkołach pokazałaby wpływ na wyniki nauczania. 
Dyrektorzy nie wypowiedzieli się równieŜ na temat losów absolwentów, czyli gdzie idą 
uczniowie po ukończeniu Gimnazjów. Ponadto Pani Chromik stwierdziła, iŜ to, Ŝe rodzice mają 
niskie wykształcenie, jak twierdzą dyrektorzy, czy to, Ŝe Ŝyjemy w środowisku w jakim Ŝyjemy, 
nie jest Ŝadnym wytłumaczeniem. JeŜeli nasi rodzice mieli podstawowe, czy zawodowe 
wykształcenie, to czy dzieci nie mają prawa do wyŜszego wykształcenia?  
Wczoraj na posiedzeniu Komisji jeden z radnych powiedział, Ŝe nie wszyscy musimy mieć 
wyŜsze wykształcenie. Ale przecieŜ kaŜdy z rodziców dąŜy do tego, Ŝeby dziecko osiągnęło jak 
najwyŜsze wykształcenie, bez względu na to czy on ma wyŜsze wykształcenie, czy nie i bez 
względu na to w jakim środowisku Ŝyjemy. Kiedyś modny był wyjazd do Niemiec i w związku z 
czym potrzebny był język niemiecki. Ale to się skończyło, to przeminęło. Uczniowie nie mogą 
dalej myśleć tymi kategoriami. Pierwszym nauczycielem dziecka jest rodzic, a tym drugim 
szkoła i nauczyciele.  
 
JeŜeli nauczyciel wie, Ŝe rodzic danego ucznia ma wykształcenie podstawowe i nie potrafi 
przygotować swojego dziecka, to od tego jest nauczyciel który powinien go przygotować  
i uświadomić, Ŝe jego edukacja nie powinna się kończyć na znajomości języka niemieckiego, 
wyjeździe do Niemiec  i bycie tanią siłą roboczą. Z tym trudno jest się zgodzić.  Komisja 
Oświaty ponownie powinna spotkać się z dyrektorami szkół w celu omówienia tego tematu.  
Cyt. „Nie wiem jakie są zdania radnych, ale uwaŜam, Ŝe kaŜdy uczeń  bez względu na 
wykształcenie rodziców, na środowisko w jakim Ŝyje, ma prawo, a my obowiązek przygotować 
go do dobrego startu i ma prawo do wyŜszego wykształcenia, jeŜeli tylko ten uczeń tego chce”. 
 
Radna R. Kubica – zawnioskowała o dostarczenie radnym przedstawionej informacji w formie 
pisemnej.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poparła ten wniosek. Dodała, iŜ mając taki materiał do wglądu 
będzie moŜna dopiero te dane dobrze przeanalizować. Komisja Rewizyjna równieŜ analizuje 
wydatki na cele oświatowe. JeŜeli ktoś z radnych chce w tych posiedzeniach uczestniczyć to ma 
taką moŜliwość. Oświata jest przecieŜ waŜnym punktem naszego Ŝycia, świadczy o rozwoju. 
Wszyscy chcemy Ŝeby było jak najlepiej. JeŜeli chodzi o młodzieŜ pracującą na zachodzie, to 
naleŜy podkreślić, Ŝe gro młodzieŜy nadal uczy się w szkołach średnich, bądź studiuje. Potrafią 
pogodzić jedno z drugim. MłodzieŜ coraz częściej myśli o tym Ŝeby zostać w kraju, tu na 
miejscu. Ten okres wyjazdów rzeczywiście się juŜ kończy. Myślę, Ŝe jest to pozytywny sygnał 
dla nas wszystkich. 
 
Radny P. Szewerda poinformował, Ŝe najbliŜsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się  
w dniu 26.10.2011r. o godz. 15.15.  
 
 
 
Ad. 9.1. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka przedstawiła radnym projekt uchwały  
nr XII/ 80 /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 – 3 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym, na 4-ch obecnych na posiedzeniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się  z zapytaniem, czy ktoś z radnych chciałby zabrać 
głos w sprawie przedstawionego projektu uchwały? 
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Radni nie podejmowali w tej sprawie dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XII/ 80 /2011 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy Bierawa  na rok 2011 – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, nikt z radnych 
nie był przeciwny. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XII/ 80 /2011  została przyjęta. 
 
 
 
Ad. 9.2. 
 
Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XII/ 81 /2011 o zmianie uchwały  
w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2011r. dla samorządowego zakładu 
budŜetowego. Wyjaśniła, Ŝe w związku z uchwalonymi zmianami do budŜetu nastąpiła zmiana 
wysokości dotacji dla Samorządowego Zakładu BudŜetowego  Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Bierawie na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. W związku z czym 
koniecznym jest podjęcie uchwały o zmianie stawek dotacji przedmiotowej. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie – 3 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym, na 4-ch obecnych na posiedzeniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się  z zapytaniem, czy ktoś z radnych chciałby zabrać 
głos w sprawie przedstawionego projektu uchwały? 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiotowej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XII/81/2011 o zmianie 
uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2011r. dla samorządowego 
zakładu budŜetowego - pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu  14 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XII/81/2011 została przyjęta. 
 
 
 
Ad. 9.3. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr XII/ 82/2011 w sprawie nadania nazwy  
ulica Jana Pawła II drodze połoŜonej w Bierawie. Poinformował, Ŝe jest to droga prostopadła do 
ulicy SerŜyski  i równoległa do ulicy Dworcowej. Z propozycją nadania takiej nazwy wystąpiła 
Rada Sołecka w Bierawie. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. Porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska - zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
4 głosami „za”, przy 4 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos 
w sprawie przedstawionego projektu uchwały? 
 
Dyskusji nie podejmowano. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XII/ 82/2011 w sprawie 
nazwy ulicy – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14-tu radnych, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XII/82/2011 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
Ad. 9.4. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XII/ 83/2011 w sprawie nadania nazwy - ulica Cicha 
drodze w Bierawie, równoległej do ulicy Jana Pawła II.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. Porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska - zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
4 głosami „za”, przy 4 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos 
w sprawie przedstawionego projektu uchwały? 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiotowej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały nr XII/ 83/2011 w sprawie nadania 
nazwy ulicy – 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 XII/83/2011 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9.5. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr XII/ 84/2011 w sprawie nadania nazwy 
ulica Lawendowa drodze połoŜonej w Dziergowice. Poinformował, Ŝe jest to droga równoległa 
do ulicy Granicznej. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. Porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska – zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
4 głosami „za”, przy 4 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy radni mają zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XII/84/2011 w sprawie 
nadania nazwy ulicy – pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się  
w głosowaniu 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XII/84/2011 została podjęta 
jednogłośnie. 
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Ad. 9.6. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr XII/85/2011 w sprawie zaliczenia ulicy 
Sosnowej  w Lubieszowie do kategorii dróg gminnych. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. Porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
4 głosami „za”, przy 4 obecnych. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały pod głosowanie radnych,  
w wyniku którego uchwała została przyjęta 14 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących  - jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9.7. 
 
Zastępca Wójta przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków 
finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. „Okienko na świat”  
wnioskowanego przez Gminę Bierawa do współfinansowania, w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 
Wyjaśnił, Ŝe załoŜenia programu są radnym znane, były juŜ prowadzone dwie dyskusje w tym 
temacie.  Główne załoŜenie programu to wykluczenie cyfrowe gospodarstw indywidualnych, tj. 
zaopatrzenie 30 gospodarstw domowych w komputery i dostarczenie Internetu. Dodatkowo 
projekt zakłada wyposaŜenie w sprzęt jednostek gminnych (szkół, domów kultury). Z tego 
projektu planuje się zakupić 74 komputery, 6 laptopów, 3 urządzenia wielofunkcyjne,  
2 projektory, 6 drukarek. Sprzęt zostałby przeznaczony dla dwóch Domów Kultury, tj. w Starej 
Kuźni i Dziergowicach, do Szkoły Dwujęzycznej w Solarni, do Szkoły Podstawowej  
w Dziergowicach, do Przedszkola w Bierawie i do Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu.  
Całość projektu to koszt 546 tys. zł, z czego 85% to środki unijne  (464 tys. zł) i 15 % udziału 
własnego (82 tys. zł). Program będzie realizowany od 1.07.2012 do czerwca 2013r.  Program 
przewiduje takŜe, Ŝe jednostka realizująca, w tym przypadku Gmina, będzie musiała zapewnić 
trwałość tego projektu, tzn. funkcjonowanie sprzętu oraz koszt związany z dostarczeniem 
Internetu przez 5 kolejnych lat od zakończenia projektu. Jest to koszt ok. 100 tys. zł, licząc 
średnio 20 tys. zł na rok. Wiadomym jest, Ŝe wśród radnych jest wiele wątpliwości. Ale 
zadaniem Urzędu jest szukanie moŜliwie dostępnych środków zewnętrznych. NaleŜy mieć na 
względzie, Ŝe środki te są coraz mniej dostępne takŜe w segmencie jeŜeli chodzi o sprzęt 
elektroniczny. Projekt zakłada róŜne ryzyka. Jednak w rezultacie stwierdzono, Ŝe w projekcie 
jest więcej plusów niŜ minusów, a więc warto go zrealizować. Projekt z pewnością nie będzie 
łatwy.   
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja BudŜetowa na posiedzeniu w dniu  
3 października br. pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały 3 głosami „za”  
i 1 głosie wstrzymującym. W późniejszym czasie pojawiły się jednak wątpliwości. Dlatego teŜ 
ten temat omawiano ponownie na posiedzeniach pozostałych Komisji Rady Gminy w dniu 
wczorajszym. 
 
Radny J. Morcinek – na wczorajszym posiedzeniu radni stwierdzili, Ŝe czas na realizację tego 
projektu jest najgorszy z moŜliwych. Jeszcze nie ucichły głosy na temat budowy nowych 
mieszkań socjalnych. Słyszano głosy, Ŝe takim ludziom się nowe mieszkania nie naleŜą. Teraz 
znowu myśli się o zakupie sprzętu komputerowego dla 30-tu rodzin, dzisiaj jeszcze nie wiadomo 
dla kogo.  
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Prawdopodobnie przy dzieleniu tych komputerów znowu w całej Gminie  zawrze, będą głosy 
niezadowolenia, dlaczego te osoby, a nie tamte? Nie wiadomo jak będzie wyglądał 
przyszłoroczny budŜet, czy będą wpływy podatkowe od Kopalni Piasku. Zawsze  byłem zdania, 
Ŝe jeŜeli dają 85% środków, to tylko naleŜy brać. Ale w przedstawionym projekcie jest wiele 
niewiadomych i naleŜy dobrze to przemyśleć. 
 
Radna B. Poplucz -  jestem za tym aby sięgać po środki zewnętrzne, jednak musi to być 
działanie bardzo rozwaŜne. NaleŜy dobrze zastanowić się nad tym projektem. Pytałam 
mieszkańców co o tym sądzą. Powiedziano mi, Ŝe obecnie kaŜdy ma komputer w domu. A jak 
nie mają to mogą korzystać z nowego sprzętu w kawiarenkach internetowych.  
Osobiście nie jestem przekonana do tego projektu, tym bardziej, Ŝe moŜe to doprowadzić do 
duŜego niezadowolenia wśród mieszkańców. Nie moŜe to być sprzęt dla ludzi, którym np. nie 
chce się pracować, a tacy teŜ są. Mamy inne waŜne potrzeby. Zacznijmy myśleć o naszym 
starzejącym się społeczeństwie. 
 
Radny R. Lamaczek – sprzęt komputerowy znajdujący się we wioskach internetowych nie jest 
w pełni wykorzystany. Chodzi tam kilka osób. W pierwszej kolejności  naleŜy zadbać o naleŜyte 
wykorzystanie juŜ posiadanego sprzętu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jeŜeli chodzi o przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, to 
jesteśmy za tym. Jesteśmy równieŜ za tym aby wykorzystać dostępne  środki finansowe, które 
daje Unia Europejska. Ale jedno pytanie, czy rzeczywiście kaŜdą promocję naleŜy wykorzystać?  
Przy okazji wydatkowania środków na zakup  komputerów dla 30 rodzin znowu pojawi się 
problem. Z uwagi na ochronę danych osobowych te informacje nie będą upublicznione, ale i tak 
z czasem wyjdzie to na jaw i mogą zrodzić się zarzuty dlaczego komputer otrzymała ta rodzina, 
a nie inna bardziej potrzebująca. Kolejna sprawa, w naszej Gminie są 4 wioski internetowe  
w Lubieszowie, Dziergowicach, Bierawie i Goszycach.  Jak często młodzieŜ korzysta z tego 
sprzętu? Niektórzy nie mają sprzętu komputerowego w domu, co jest rzadkością, dlatego  o tych 
ludziach teŜ trzeba pamiętać. Ale czy my musimy kupować 74 komputery , które trzeba będzie 
przez 5 lat po zakończeniu projektu utrzymywać, płacić za Internet, ponosić koszty remontu, 
wymiany części. Wymiana części to koszt 400-500 zł. Gdyby na tym wydatku sprawa się 
kończyła i nie było wymogu utrzymywania sprzętu przez 5 kolejnych lat od zakończenia 
projektu, to myślę Ŝe projekt byłby bardzo atrakcyjny, byłby zasadny. W tym projekcie musimy 
przez 5 lat płacić za Internet i utrzymanie sprzętu. Jest to koszt ok. 20 tys. zł na rok i nie jest to 
jeszcze pełna kalkulacja. Po zakończeniu projektu mamy zapewnić 5 lat trwałości projektu.  
Nie wiadomo, czy w tym okresie nie zostanie wprowadzone w naszym kraju euro ? Dziś nie ma 
pieniędzy na budowę kanalizacji, a my mamy pakować się w wydatki, których nie da się na 
dzień dzisiejszy w pełni przewidzieć. Nie wiemy czy te 30 gospodarstw domowych będzie dbało 
o ten sprzęt. JeŜeli sprzęt zostanie zniszczony, a my mamy zapewnić trwałość projektu , to 
naszym obowiązkiem będzie zakupienie nowego sprzętu.  Kolejna sprawa, jak zostało 
powiedziane, jest to bardzo dobra oferta dla szkół, domów kultury. Czy na dzień dzisiejszy jest u 
nas szkoła która nie ma pracowni komputerowej? Nie ma takiej szkoły.  
W kaŜdej szkole jest pracownia i w miarę nowy sprzęt, zakupiony w ostatnich 3-4 latach.   
Czy jest słuszne aby jednorazowo kupować taką ilość sprzętu? Czy nie lepiej taki sprzęt 
elektroniczny kupować sukcesywnie? Myślę, Ŝe jest to dobra oferta, ale gdyby nie było załoŜenia 
o konieczności utrzymywania tego sprzętu przez 5 kolejnych lat od zakończenia projektu.  
Po wczorajszych dyskusjach w komisjach stwierdziliśmy, iŜ:  

• Jest to niekorzystna kalkulacja finansowa dla gminy, polegająca na wydaniu duŜych 
pieniędzy w celu uzyskanie niewielkich korzyści. 

• Sprzęt komputerowy naleŜy uzupełniać systematycznie i na bieŜąco a nie w tak 
duŜych ilościach.  

• Szkoły mają bardzo dobrze wyposaŜone pracownie komputerowe  i dodatkowy – 
jednorazowy - zakup tak duŜej liczby komputerów jest nieekonomiczny, a ze 
względów technicznych, wręcz niezrozumiały.  
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• Na terenie gminy istnieją bardzo dobrze wyposaŜone 4 kawiarenki internetowe, które 
skutecznie zapobiegają wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców naszej gminy. Opiekę 
sprawują straŜacy i wszyscy mogą z nich korzystać.. 

• Domy kultury oraz szkoły równieŜ umoŜliwiają dostęp do komputerów   
i technologii informacyjnych. 

• 30 komputerów z oprogramowaniem  kosztuje ok. 90 000,00 zł, a my wnosimy wkład 
własny do projektu ok. 82 tysiące. Ponadto,  przewiduje się dodatkowy koszt ok. 
100 000 zł w ciągu 5 – ciu kolejnych lat po zakończeniu projektu, czyli w latach 
2013-2018,   na ich eksploatację  i utrzymanie, w tym opłatę Internetu do wszystkich 
komputerów.  
Nie mamy absolutnie Ŝadnej gwarancji, Ŝe taka kwota będzie wystarczająca. 
Wiadomo, Ŝe w projekcie otrzymamy 74 komputery. Pytanie, czy na juŜ 
potrzebujemy taką liczbę?  Bo jeśli nie, to jest to wyrzucanie pieniędzy.  

• Czy kupujemy kolejny telewizor, czy komputer, chociaŜ je posiadamy, tylko dlatego, 
Ŝe jest okazja i promocja, gdy jednocześnie brakuje nam środków na inne potrzeby, 
m.in. związane z bezpieczeństwem ?   

• Kto będzie decydował o tym, kto ma otrzymać te komputery? Radni usłyszeli,  Ŝe to 
podlega ochronie danych osobowych.  Mamy złe doświadczenia z pomocą dla 
powodzian. Gro ludzi czuje krzywdę. Czy taka forma pomocy nie wywoła więcej 
niezgody i szkody niŜ poŜytku? 

 
Przewodnicząca Rady , cyt. „Moją uwagę zwrócił fakt, Ŝe projekt uchwały dotyczącej 
zapewnienia trwałości rezultatów projektu, tzn. zapewnienia jego kontynuacji przez kolejne 5 lat 
po jego zakończeniu, jest zaskakująco dziwnie sformułowany, gdyŜ nie została w nim wskazana 
Ŝadna konkretna kwota, pozostawiając dowolność  w wydatkowaniu środków na utrzymanie 
sprzętu i opłatę internetową.Dziś  Rada Gminy ma wyrazić wolę, czyli zgodę,   na 
zabezpieczenie środków finansowych,  nie wiedząc o jakie wielkości chodzi. Mamy się zgodzić 
na wydatkowanie pieniędzy, choć nie wiemy jakie to będzie ostateczna kwota. 
A zatem, nasza decyzja moŜe nas kosztować 2 tysiące, 20 tysięcy,  a moŜe to być i 200 tysięcy 
złotych rocznie. JuŜ teraz słyszymy często od wójta, Ŝe sytuacja gospodarcza jest trudna, Ŝe nie 
mamy pieniędzy na kanalizację, Ŝe brakuje środków na chodniki, na załatanie dziur w drogach, 
na lampy, udroŜnienie rowów melioracyjnych  i na wiele innych naprawdę pilnych zadań”.  
Przed nami wiele zadań, najwaŜniejsze to budowa kanalizacji. Jak często mieszkańcy zgłaszają 
radnym brak lampy, lustra drogowego, brak chodnika, dziury w drogach. Komu zgłaszają to 
proszę podnieść rękę do góry. W tym momencie radni podnieśli rękę. A komu zgłaszali brak 
komputera? – nikt z radnych nie podniósł ręki. Jak przychodzimy do Urzędu w sprawie lampy, 
znaku drogowego, to co słyszymy, Ŝe nie ma pieniędzy. JeŜeli nikt nie zgłasza potrzeby 
komputerów, to my na siłę kupujemy komputery. Pytanie, czy nasza decyzja będzie  
w tym momencie słuszna? 
 
Zastępca Wójta – z połową argumentów Pani Przewodniczącej w ogóle się nie zgadzam. Ale 
tutaj nie chodzi o to, czy się zgadzamy z argumentami, czy nie. Po to został ten temat 
przedstawiony, aby radni mogli to przedyskutować. Myśmy jako urzędnicy przygotowali  
i przedstawili ten projekt, a radni mają podjąć słuszną decyzję.  Nie moŜemy jednak uŜywać 
argumentów, które w Ŝaden sposób nie są trafne.  My na Ŝadną dziedzinę nie mamy 
wystarczających środków, zawsze są jakieś potrzeby.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia 
środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. „Okienko na świat”  
wnioskowanego przez Gminę Bierawa do współfinansowania, w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 – pod głosowanie radnych. Za 
przyjęciem uchwały nie opowiedział się Ŝaden radny, 13 -tu radnych było przeciwnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nie została przyjęta. 
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Ad. 9.8. 
 
Projektu uchwały w sprawie utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. „Okienko na świat”,  
który będzie zrealizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Bierawa do 
współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-
2013 – nie rozpatrywano ze względu na bezprzedmiotowość (nie przyjęcie uchwały z pkt. 9.7.). 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła uwagę na uzasadnienie zawarte w projekcie uchwały, a 
mianowicie, Ŝe  po upływie tego okresu na Gminie Bierawa spoczywałby obowiązek 
zapewnienia trwałości realizacji projektu poprzez utrzymanie sprzętu oraz prawidłowe jego 
wykorzystanie. Nie została wskazana kwota. Gmina miałaby zapewnić środki, ale nie wiadomo 
ile. Byłoby to zbyt wielkie ryzyko dla Gminy. 
 
 
Ad. 9.9. 
 

Zastępca Wójta przedstawił radnym projekt uchwały nr XII/86/2011 w sprawie nawiązania 
współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Bierawa a Gminą Berezna na Ukrainie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają pytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Dyskusji w przedmiotowej sprawie nie podejmowano. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XII/86/2011 w sprawie 
nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Bierawa a Gminą Berezna na Ukrainie – 
pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 – tu radnych, na 14 –tu obecnych 
na sali obrad. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwałą nr XII/86/2011 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
Ad. 9.10. 
 
Skarbnik Gminy - przedstawiła radnym projekt uchwały nr XII/ 87/2011 o zmianie uchwały  
w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów  
i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Poinformowała jednocześnie, Ŝe zmiana inkasenta 
następuje z uwagi na rezygnację Pani Ilony Kaźmierczak z pełnienia funkcji inkasenta.  
Uzyskano opinię prawną według której pracownik Urzędu moŜe pełnić tę funkcję. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XII/87/2011 o zmianie 
uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso – pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 13-tu radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XII/87/2011 została przez Radę Gminy 
przyjęta. 
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Ad. 10.  Interpelacje i wnioski radnych. 
 
Radna R. Kubica – na poprzedniej sesji poruszony został temat studzienek na ulicy Ottona 
Steiera i ulicy Dworcowej w Bierawie. Klapy na studzienkach są nierówne. Miało to być 
zrobione, a w dalszym ciągu studzienki są nierówne. NaleŜy to zgłosić ponownie. 
 

Radny J. Kucharczyk – na jednej z sesji podniesiono kwestię przesunięcia hydrantu  
w Brzeźcach w kierunku posesji Gliwicka 5. Działka, na której znajduje się hydrant została 
sprzedana. Gmina zobowiązała się do przesunięcia tegoŜ hydrantu, jednakŜe w dalszym ciągu 
nie zostało to zrobione. NaleŜy mieć to na uwadze. 
 
Radny R. Skupin – zwrócił się o wystąpienie do Państwa Jasiulek, zam. w Ortowicach  
o uporządkowanie drogi gminnej oraz o doprowadzenie do likwidacji trzech dziur na ulicy 
Górniczej w Ortowicach. 
 
Radny P. Sroka – wystąpił o naprawę płotu przy budynku wielomieszkaniowym w Solarni przy 
drodze wojewódzkiej. 
 
Dyr. Walkiewicz – poinformował, Ŝe płot miał zostać naprawiony w dniu wczorajszym. 
 

 

 
Ad. 11. Dyskusja i wolne wnioski 
 
Sołtys M. Czyrny – skierował zaproszenie do Przewodniczącej Rady Gminy i Komisji Oświaty 
na spotkanie z Radą Sołecką w Kotlarni w terminie ustalonym wspólnie, w celu przedstawienia 
zamierzeń sołectwa. 
 
Sołtys I. Urbansky – w związku ze skargami mieszkańców na jakość wody, skierowała prośbę  
o zwrócenie uwagi na konieczność odpuszczania wody na końcówkach sieci wodociągowej  po 
kaŜdej awarii sieci wodociągowej, tak aby leciała czysta woda z kranów u mieszkańców. 
Zwróciła się równieŜ z prośbą o informowanie sołtysów o kaŜdej awarii sieci wodociągowej  
w celu przekazania tej informacji mieszkańcom. 
 
Sołtys B. Czerepak – zwrócił się z zapytaniem czy wiadomym jest kiedy nastąpi przejęcie ulicy 
Parkowej i Leśnej w Starej Kuźni? 
 
Zastępca Wójta – wyjaśnił, iŜ  przejęcie dróg w Starej Kuźni jest uzaleŜnione od wejścia  
w Ŝycie uchwalonych zmian planu zagospodarowania przestrzennego. W nowym planie te tereny 
będą oznaczone jako drogi. Gmina będzie mogła wystąpić do Nadleśnictwa o przekazanie tych 
dróg na cel publiczny. JeŜeli chodzi o ulicę Górniczą w Ortowicach, to dziury te zostaną 
naprawione przez Firmę, która wykonuje drogę w Grabówce. Sprawa studzienek chłonnych 
zostanie ponowiona. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się do Komisji ds. Porządku o przygotowanie  
w terminie do 15 października br. harmonogramu budowy chodników.  Wiadomym jest, Ŝe 
ogólnie jest cięŜko, ale są pewne priorytety, które naleŜy wspólnie opracować. Nie na wszystko 
starcza środków. JednakŜe są takie miejsca, które ze względu na bezpieczeństwo powinny być 
potraktowane priorytetowo, albo te, na które przez lata nie było pieniędzy. NaleŜy taki 
harmonogram opracować, zapoznać z nim sołtysów wsi i radnych, aby wspólnie ustalić 
hierarchię waŜności. NaleŜy patrzeć na te kwestie długofalowo. 
 
Radna K. Suchańska – zawnioskowała do sołtysów o przekazywanie materiałów do Głosu 
Bierawy, w tym zdjęć z inwestycji zrealizowanych ze środków funduszu sołeckiego.  
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Ad. 12. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła obrady 12 sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 12 października 2011r. o godz. 17:20 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
         mgr ElŜbieta  Dziuda 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Informacja Wójta Gminy o wykonaniu budŜetu gminy za I półrocze 2011r.  
2. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej 
3. Opinia Komisji Rewizyjnej 
4. uchwała nr XII/ 80/2011w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy Bierawa  na rok 

2011, 
5. uchwała nr XII/81/2011o zmianie uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji 

przedmiotowej na 2011r. dla samorządowego zakładu budŜetowego, 
6. uchwała nr XII/82/2011 w sprawie nazwy ulicy, 
7. uchwała nr XII/83/2011 w sprawie nazwy ulicy, 
8. uchwała nr XII/84/2011 w sprawie nazwy ulicy, 
9. uchwała nr XII/85/2011 w sprawie zaliczenia ulicy Sosnowej  w Lubieszowie do 

kategorii dróg gminnych, 
10. projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, 

na realizację projektu pn. „Okienko na świat”  wnioskowanego przez Gminę Bierawa do 
współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 
2007-2013, 

11. projekt uchwały w sprawie utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. „Okienko na 
świat”,  który będzie zrealizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Bierawa do 
współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 
2007-2013, 

14. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy na temat analizy oświadczeń majątkowych 
złoŜonych przez radnych, pracowników samorządowych i kierowników jednostek 
organizacyjnych, 

15. Listy obecności radnych i sołtysów. 
 

  

 


