
P R O T O K Ó Ł   nr  XV / 2011 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  30 listopada  2011 r. 

 
 
Otwarcia obrad piętnastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 30 listopada 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 Renata Kubica. 
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, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Karinę Musioł, Dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosława Wierzba, Dyrektora 
Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie 
Piotra Walkiewicza i Główną Księgową Zakładu Małgorzatę Pałac, Kierownika Stacji Obsługi 
Caritas w Bierawie Jolantę Szewerda, mgr Łukasza AmbroŜego i Wiceprzewodniczącą Rady 
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Danutę Wróbel. W obradach wzięli udział równieŜ 
uczestnicy projektu „Lepsze Jutro”. 
 
 

Ad. 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe dalszy porządek obrad piętnastej  sesji Rady 
Gminy został ustalony następująco: 
 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz złoŜenie i rozpatrzenie ewentualnych wniosków  
o zmianę porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy z dnia 3 i 7 listopada 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. Podsumowanie projektu „Lepsze Jutro” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 
8. Podjęcie uchwał: 

 

1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2011r. 
 

2) w sprawie  rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami  
    pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku  
    publicznego na rok 2012, 
 

3) w sprawie ustalenia cen i opłat za odbiór i składowanie odpadów komunalnych przez  
     samorządowy zakład budŜetowy, 
 

4) w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów przez gminne  
    składowisko odpadów, 
 

5) w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów   
    z nieruchomości na terenie Gminy Bierawa, 
 

6) w sprawie przyjęcia harmonogramu budowy chodników na terenie Gminy Bierawa. 
 
 
  

9. Interpelacje i wnioski radnych. 
 

10. Dyskusja i wolne wnioski. 
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11. Zakończenie obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie zmiany 
przedstawionego porządku obrad? 
 
Wniosków w sprawie zmiany porządku obrad nie zgłoszono. 
 
 
Ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół z XIII 
sesji Rady Gminy z dnia 03 listopada 2011r. i protokół z XIV sesji  Rady Gminy z dnia   
07 listopada 2011r.  Zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do tych protokołów? 
 
Uwag do protokołów nie zgłoszono. 
 

W celu  przyjęcia protokołów, zgodnie z § 29 statutu Gminy, przeprowadziła głosowanie.      
 
Za przyjęciem protokołu nr XIII/2011 z sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2011r. opowiedziało 
się głosowaniu 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od 
głosowania. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe protokół nr XIII/2011 został przyjęty. 
 
Za przyjęciem protokołu nr XIV/2011 z sesji Rady Gminy z dnia 7 listopada 2011r. opowiedziało 
się głosowaniu 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe protokół nr XIV/2011 został przyjęty jednogłośnie, 
przy udziale w głosowaniu 13 radnych. 
 
 
 
Ad. 4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiając informację o działalności w okresie międzysesyjnym, 
poinformowała, Ŝe : 
 
1. w dniu 07 listopada 2011r. prowadziła obrady XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Bierawa,  
2. uczestniczyła w  3 posiedzeniach Komisji Rady Gminy Bierawa, w tym: 

• 21.11.2011r. w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 
• 24.11.2011r. w dwóch posiedzeniach Komisji: ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego oraz 

Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska 
3. Uczestniczyła: 

• 06.11.2011r. w Starym Koźlu w „Biesiadzie z piosenką ludową”, 
• 10.11.2011r. w Dziergowicach w zebraniu Gminnego Zarządu OSP nt. wyposaŜenia 

jednostek straŜy poŜarnej,  
• 14.11.2011r. w zebraniu wiejskim  w Dziergowicach w sprawie wyboru sołtysa,  
• 17.11.2011r. w konferencji na temat budowy zbiornika przeciwpowodziowego w Kotlarni, 

współorganizowanej przez Kopalnię Piasku „Kotlarnia” oraz  Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w Domu Kultury w Bierawie, 

• 27.11.2011r. w lokalnej imprezie integracyjnej w Dziergowicach pn. „Stół wigilijny” 
• 29.11.2011r. w zebraniu Rad Sołeckich Dziergowic i Solarni w sprawie organizacji wigilii 

dla osób starszych i samotnych. 
4. Pełniła, zamiennie z zastępcami,  poniedziałkowe dyŜury w urzędzie gminy zgodnie z ustalonym   

harmonogramem. 
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5.  Brała udział w przygotowaniu XIV i obecnej XV sesji oraz w organizowaniu bieŜącej pracy 
Rady Gminy. 

6.  Otrzymała: 
•    Zaproszenie na II Forum Przewodniczących Rad Miejskich i Rad Gmin VI kadencji, które 

odbędzie się w czwartek 1 grudnia 2011 r. o godz. 10.00  w siedzibie Związku Gmin Śląska 
Opolskiego w Opolu. Forum poświęcone będzie aktualnym zagadnieniom z zakresu 
oświaty, pomocy społecznej  i gospodarki komunalnej, które są szczególnie waŜne dla Rad 
Gmin i Rad Miejskich.  

•    Pismo Wojewody Opolskiego o numerze NK.III.4100.311.2011.AP z dnia 24 listopada 
2011r. w sprawie podania konkretnej podstawy prawnej do podjęcia uchwały  
nr XIII/91/2011 i nr XIII/92/2011 wynikającej z zasad gospodarowania nieruchomościami, 
na które udzieliła stosownej odpowiedzi, 

•    Pismo Poseł Brygidy Kolenda Łabuś z wyrazami wdzięczności za okazane zaufanie  
w wyborach parlamentarnych, z Ŝyczeniami sukcesu i owocnej współpracy (dołączono do 
niniejszego protokołu). 

•    Prośbę Prezesa Ludowego Zespołu Sportowego „Zawisza” w Starej Kuźni w sprawie 
dofinansowania organizowanego Turnieju Skata w dniu 4.12.2011r. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała równieŜ słowa podziękowania za udostępnione 
pomieszczenie na potrzeby Rady Gminy oraz przywitała nowo wybranego sołtysa wsi Dziergowice 
Panią Teresę Lisak. 
 
 
 
Ad. 5.    Informację o pracach Komisji złoŜyli:  

 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna obradowała jeden raz w dniu  
21 listopada br. Tematem  była dalsza kontrola w zakresie wykorzystania subwencji oświatowej za 
rok 2010. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego spotkała 
się w dniu 24 listopada br. i omawiała projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Gminy. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja ds. Oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu w okresie międzysesyjnym nie spotykała się. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. Porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska obradowała w dniu 24 listopada br. Omawiano projekty uchwał 
związane z porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 
 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowane były następujące 
działania : 

• w dniu 4 listopada 2011r. otrzymano wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego 
stwierdzające prawidłowe i racjonalne wydatkowanie środków finansowych pochodzących  
z budŜetu Państwa na likwidację skutków powodzi z maja 2010r. 

• w dniu 2 listopada 2011r. miała miejsce wizyta szefa Firmy Cemex Polska Rudigera Kuhna 
na Polskę i Europę Wschodnią  oraz Prezesa Fundacji Cemex, 

• w dniu 11 listopada 2011r. z okazji Święta Niepodległości uczestniczył w Koncercie 
zorganizowanym w Domu Kultury w Bierawie, 
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• w dniu 14 listopada 2011r. otrzymano pismo Opolskiego Kuratora Oświaty informujące  
o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności 
statutowej Publicznego Gimnazjum w Bierawie. Działalność ta została oceniona jako 
najwyŜsze (3xA) i wysoki (1xB) stopnie wymagania przez szkołę. Kontrola prowadzona 
była w dniach od 18-26 października br. i została zakończona wizytą Pani Kurator  
w Gimnazjum w dniu 24 listopada 2011r.,   

• w dniu 14 listopada 2011r. odbyło się zebranie wiejskie w Dziergowicach w sprawie 
wyboru sołtysa. Sołtysem wsi została Pani Teresa Lisak, 

• w dniach 15 i 16  listopada 2011r. uczestniczył w wyjeździe studialnym w ramach Związku 
Międzygminnego „Czysty Region” do Kutna i Czempina na instalację Firmy Tensmaier, 

• w dniu 17 listopada 2011r. brał udział w spotkaniu Rady Górnej Odry i Małej Wisły 
zorganizowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Kopalnię 
Piasku „Kotlarnia” SA, 

• w dniach 17 i 18 listopada 2011r. brał udział w szkoleniu z zakresu Obrony Cywilnej 
zorganizowanym w Jarnołtówku przez Wojewodę Opolskiego, 

• w dniach 21-22 listopada 2011r. brał udział w drugim wyjeździe studialnym do Rosenov  
w Meklemburgii i Münster w Nadrenii Północnej Westfalii poświęconym 
zagospodarowaniu odpadów  prowadzonym w ramach PPP – przez Firmę Remondis 

• w dniu 29 listopada 2011r. miało miejsce podpisanie umowy z Wojewodą Opolskim na 
przebudowę drogi w Grabówce w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych oraz umów na dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich dotyczących placu wielofunkcyjnego w Dziergowicach i remontu budynku 
Domu Kultury w Starej Kuźni, 

• w dniach 28 i 29 listopada 2011r. prowadzono rozmowy z Jednostką Biznesową Energetyka  
i Jej Dyrektorem  Arnoldem Scheit na temat podwyŜek cen za odbiór ścieków . Uzyskano 
deklarację, Ŝe w roku 2012 nie ulegną podwyŜszeniu obowiązujące stawki opłat za odbiór 
ścieków na oczyszczalnię w Zakładach Azotowych.  Prowadzono równieŜ rozmowę  
z Prezesem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie – Koźlu, w wyniku której 
wynegocjowano obniŜenie stawki za odbiór ścieków z 2,77 do 2,50 za 1m3, co miało 
wpływ na obniŜenie cen ujętych w Taryfie za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków na rok przyszły. 

 
Przedstawił równieŜ pismo Wojewody Opolskiego dotyczące konkursu „Zdrowa Gmina”- pismo 
dołączono do niniejszego protokołu. 
Poinformował równieŜ, Ŝe w bieŜącym tygodniu będą montowane na terenie Gminy Bierawa  
tablice dwujęzyczne na mocy ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Realizacja 
następować będzie ze środków finansowych pochodzących budŜetu Państwa. 
 
Pytań do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 
 
 
 
Ad. 7. 
 
K. Musioł  – dokonując podsumowania projektu „Lepsze Jutro” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stwierdziła m.in. – w roku bieŜącym Gmina Bierawa 
przystąpiła do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt nosił 
nazwę „Lepsze Jutro”. W roku bieŜącym realizowane były szkolenia głównie z zakresu doradztwa 
zawodowego, szkolenie z psychologiem, tworzenia i pielęgnacji małych ogrodów oraz z zakresu 
tworzenia mozaiki. Projekt był realizowany w okresie od lipca do listopada br. Celem głównym 
było nabycie umiejętności przez uczestników projektu, zarówno umiejętności społecznych, jak  
i zawodowych. W projekcie mogły brać udział  osoby w wieku od 18 do 55-tego roku Ŝycia, 
długotrwale bezrobotne lub niepracujące. W programie uczestniczyło 5 osób. Koszt wsparcia na  
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1 osobę aktywizowaną wynosił 6.000 zł. Taka  kwota została przeznaczona na jednego uczestnika 
szkolenia. Łącznie przeznaczono 30 tys. zł. Cały projekt miał wartość  56.800  zł. 
Szkolenie z zakresu doradztwa psychologicznego było zarówno grupowe, jak i indywidualne.  
Konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego  obejmowały 40 godzin , 8 godzin dla 
kaŜdego uczestnika. Szkolenie z zakresu przygotowywania małych ogrodów obejmowało część 
teoretyczną i część praktyczną. Zajęcia praktyczne były prowadzone w miejscowości Brzeźce na 
placu obok przystanku autobusowego. Teren ten został przez uczestników projektu 
zagospodarowany, zostały tam posadzone krzewy. W ubiegłym roku w ramach takiego samego 
szkolenia została urządzona przestrzeń (plac) przed Urzędem Gminy. 
Ostatnie szkolenie z zakresu tworzenia mozaiki – miało na celu nabycie umiejętności manualnych. 
Po kaŜdym zakończonym szkoleniu uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty.  Uczestnicy byli 
objęci tzw. wsparciem indywidualnym. KaŜdy uczestnik podpisał kontrakt z pracownikiem 
socjalnym. W ramach tego kontraktu zobowiązał się do współpracy w realizacji projektu.  
Na kaŜdego uczestnika w projekcie przeznaczono pewną kwotę. W przypadku nie uczestniczenia  
w tych zajęciach, środki podlegałyby zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego.  Gmina otrzymała na 
realizację projektu kwotę 56.800 zł. Kwota ta została wyliczona w oparciu o pewien algorytm, tj. 
na podstawie liczby mieszkańców w stosunku do bezrobocia.  
W ramach projektu przewidziana została równieŜ promocja. To dzisiejsze spotkanie i poczęstunek 
jest w ramach promocji projektu. W tym roku w ramach projektu zostały zakupione 2 szafy.  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanych od 2008r. projektów zakupił: 
telefaks, niszczarkę do dokumentów, stół konferencyjny z krzesłami, projektor multimedialny, 
ekran, tablicę, komputer z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne i rower. Uzasadnieniem 
zakupu tego roweru była niedogodność komunikacyjna uczestników projektu, jak równieŜ 
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych. 
Osoby zarządzające projektem to prawie cała kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
Na zakończenie Pani Karina Musioł  skierowała słowa podziękowania dla Przewodniczącej Rady 
Gminy za umoŜliwienie przedstawienia projektu i jego promocję, Wójtom za udzielone wsparcie, 
Pani Skarbnik za dokonywane zmiany w budŜecie, pracownikom Ośrodka, a przede wszystkim 
mieszkańcom Gminy, którzy brali aktywny udział w organizowanych zajęciach.  
 
Wójt Gminy  – Gmina Bierawa jako jedna z pierwszych juŜ w 2008r. przystąpiła do realizacji 
projektów systemowych. Od 2008r. te kursy są prowadzone corocznie. Zostały wykonane piękne 
prace, które moŜemy podziwiać. Zostały teŜ urządzone dwa place, jeden przed Urzędem Gminy, a 
drugi w Brzeźcach koło przystanku autobusowego.  JeŜeli będą środki to w przyszłym roku  te 
projekty będą kontynuowane. NaleŜy doceniać to co zostało zrobione i o to zadbać. NaleŜy 
zwracać na to uwagę i o tym pamiętać. 
 
Przewodnicząca Rady – wyraziła słowa uznania i podziękowania, poniewaŜ kwestia napisania 
projektu jest ogromnym wysiłkiem i trudem. I uzyskanie pozytywnej liczby punktów i przejście 
całej procedury projektu jest rzeczywiście nie lada zaszczytem. Gmina moŜe promować te 
projekty. Pani Musioł chętnie dzieli się swoim doświadczeniem, na Jej wsparcie i pomoc moŜna 
zawsze liczyć.  Dziękujemy uczestnikom projektu i Pani Kierownik za zorganizowanie tych 
wszystkich projektów, gdyŜ jest to dla dobra całej Gminy.  
 
Na zakończenie Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy wręczyli certyfikaty uczestnikom 
projektu.  
 
 
 
Ad. 8.1. 
 
Skarbnik Gminy przedstawiła radnym projekt uchwały nr XV/98/2011 w sprawie dokonania zmian 
w budŜecie gminy na 2011r.  
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Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie  
4 głosami „za”, na 4 obecnych na posiedzeniu Komisji. 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy ktoś z radnych ma pytania dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XV/98/2011 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2011r. – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13-tu obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie 
był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała  nr XV/ 98/2011 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8.2. 
 
Sekretarz Gminy poinformowała, Ŝe zgodnie z ustawą o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, organ stanowiący gminy uchwala co roku, po konsultacjach z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, roczny program, współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Ustawa nakazuje w art. 5 co taki 
program ma zawierać, a mianowicie: cel główny i cele szczegółowe programu, zasady współpracy, 
zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji 
programu sposób realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację programu, 
sposób oceny realizacji programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu 
konsultacji, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert  
w otwartych konkursach ofert. 
Te wszystkie elementy zostały w programie ujęte  Wysokość środków planowanych na realizację 
określono na podstawie projektu budŜetu, który Wójt Gminy złoŜył Radzie Gminy i Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej. 
Projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami wskazanymi w ustawie. Stosownie do zapisu § 6 ust. 6 uchwały o zasadach 
konsultowania aktów prawa miejscowego, wynik konsultacji Wójt przedstawia Radzie Gminy na 
sesji przed głosowaniem projektu uchwały w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.  
 
Podsumowanie wyników konsultacji: 
 

1. Konsultacje projektu rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie – przeprowadzono w formie pisemnej. 

2. Projekt Programu rozesłano do 12 organizacji, których terytorialny zakres działania 
obejmuje obszar Gminy Bierawa (według załącznika) w celu wyraŜenia pisemnej opinii w 
danej sprawie. Projekt  zamieszczono równieŜ w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Bierawa. 

3. Termin przeprowadzenia konsultacji wyznaczono na dzień od 16 do 25 listopada 2011r. 
4. Tylko jedna organizacja we wskazanym terminie wyraziła swoją opinię na temat 

otrzymanego projektu, a 11 organizacji swojej opinii nie przedstawiło.  
5. Zgodnie z § 4 ust. 2 cyt. na wstępie uchwały, nie przedstawienie opinii na temat projektu 

aktu prawnego we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyraŜenia. 
6. Konsultacje zostały przeprowadzone  w sposób zgodny z cyt. na wstępie uchwałą, a zatem 

uznaje się je za waŜne,  bez względu na liczbę organizacji biorących w nich udział. 
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Następnie omówiła projekt uchwały nr V/99/2011 w sprawie  rocznego programu współpracy 
Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego na rok 2012 
W dyskusji głos zabrali: 

Radny J. Morcinek – czy organizacja Stowarzyszenie z Goszyc mogłaby z budŜetu otrzymać 
jakieś skromne środki na bieŜącą działalność, np. opłacenie konta? Dobrze byłoby się nad tym 
zastanowić czy moŜna w jakiś sposób wspomóc te organizacje, czy jest to w ogóle moŜliwe? 
 
B. Gawlik – nie jest moŜliwe. Organizacja moŜe otrzymać dotację na realizację zadania 
publicznego. Warunkiem uzyskania dotacji jest złoŜenie oferty, po przystąpieniu do otwartego 
konkursu ofert i podpisanie umowy. Organizacja składając ofertę musi skalkulować wszystkie 
wydatki  planowane na realizację zadania. W kalkulacji nie moŜna ująć kosztów związanych  
z prowadzeniem rachunku bankowego. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – podczas rozmowy na komisjach równieŜ została na to zwrócona 
uwaga. Właściwie na terenie całej Gminy są tylko 3 organizacje pozarządowe działające w formie 
stowarzyszenia. Jest to Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle, Stowarzyszenie Wszystkie 
Drogi i Myśli prowadzą do Dziergowic  i Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc. Jakie organizacje 
mogą z tego programu współpracy korzystać? 
 
B. Gawlik  - Gmina prowadzi wykaz organizacji pozarządowych  działających na terenie Gminy 
Bierawa, jest ich 12, tj. 6 Ludowych Zespołów Sportowych, Caritas działający na podstawie 
przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim (działające w formie Stowarzyszenia), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare 
Koźle, Stowarzyszenie Wszystkie Drogi i Myśli prowadzą do Dziergowic  i Stowarzyszenie 
Przyjaciół Goszyc i Stowarzyszenie Wędkarzy Koło nr 2 w Bierawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – na Komisji równieŜ zostało zadane pytanie, czy nie moŜna 
byłoby tych Stowarzyszeń dofinansować? Na sport, na działalność Caritas, na OSP idzie dość 
powaŜna kwota z budŜetu. Organizacje te otrzymują pewne środki finansowe wspierające 
działalność tych organizacji. Dlatego jest taka prośba, Ŝeby te 3 wymienione Stowarzyszenia 
równieŜ jakąś kwotę otrzymały. JeŜeli mamy informację, Ŝe to nie mogą być środki na utrzymanie 
konta bankowego, to moŜe jakakolwiek inna forma byłaby wkładem członkowskim. śeby się 
Stowarzyszenie utrzymało członkowie muszą płacić składki członkowskie, które moŜna 
przeznaczyć na opłaty. Natomiast wsparcie, które byłoby ze strony Gminy, byłoby teŜ bardzo 
dobre, tym bardziej Ŝe Stowarzyszenia pozyskują równieŜ środki unijne.  Są  Stowarzyszenia, które 
zrealizowany po 3-4 projekty unijne, pozyskując środki. Cyt. „Myślę, Ŝe zasługują na to, aby teŜ 
pewną kwotę otrzymać”. Nie muszą to być duŜe pieniądze, ale kwoty rzędu 500 zł, czy tysiąca 
złotych, które mogą wesprzeć działalność tych Stowarzyszeń.  Cyt. „Myślę, Ŝe byłoby to potrzebne 
i bardzo by pomogły tym Stowarzyszeniom, jeśli jest taka moŜliwość”.  
 
Zastępca Wójta – ten temat był juŜ omawiany na posiedzeniu Komisji.  To nie my jesteśmy 
przeciwni finansowaniu Stowarzyszeń. Musimy postępować według obowiązujących przepisów 
prawa. Faktem jest, Ŝe parę lat temu były zapewnione środki dla Stowarzyszeń. Jedynie Goszyce  
z tych środków  skorzystały. Gmina do kaŜdego projektu, jeŜeli zostanie odpowiednio wcześniej 
poinformowana, jest w stanie wnieść swój udział.  Jest to prawnie dopuszczalne. Gmina jest  
w takich projektach partnerem i wnosi swój wkład. Są udostępniane sale w szkołach, w domach 
kultury. Gmina ponosi  te koszty i nie moŜna mówić, Ŝe tego wsparcia ze strony Gminy nie ma.  
Jak Gmina  prawnie miałaby przekazać środki na bieŜącą działalność organizacji? 
 
B. Gawlik – przepis art. 11 ustawy o poŜytku publicznym i o wolontariacie stanowi, Ŝe organ 
administracji publicznej moŜe wspierać lub powierzać w sferze wymienionej w art. 4 ustawy, 
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową  
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w danej dziedzinie. Wsparcie oraz powierzenie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu ofert, chyba, Ŝe przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – w celach wymienia się np. wsparcie organizacji lokalnych. Czy 
rzeczywiście nie ma takiego przepisu, czy my go nie potrafimy znaleźć, który pozwoliłyby na to 
aby te organizacje wspierać? 
 
B. Gawlik – Gmina moŜe zlecić organizacji realizację zadania publicznego po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu ofert. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – kaŜda organizacja, kaŜde Stowarzyszenie ma statut. Statut 
zawiera takie zadania, które są spójne z zadaniami Gminy. W statutach poszczególnych 
stowarzyszeń zawarte są zadania, które wynikają z Planu Rozwoju Gminy, ze statutu Gminy. I one 
są spójne, one nie mogą być inne, poniewaŜ wtedy statut nie byłby zatwierdzony. Prawo nie 
dopuszcza innych zadań statutowych Stowarzyszenia, niŜ zadania statutowe Gminy.  
 
Wójt Gminy – konkurs ofert jest skierowany do wszystkich organizacji,  które w zakresie 
działania przewidują realizację określonych zadań publicznych.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy  - w zeszłym roku był ogłoszony konkurs na zadania z zakresu 
sportu. W tytule konkursu nie było napisane, Ŝe w konkursie mogą brać udział tylko LZS-y.  
Niemniej jednak tylko LZS-y z tego konkursu skorzystały, poniewaŜ tak było od lat. Cyt. „Ja 
myślę, Ŝe w tym konkursie mogą równieŜ stowarzyszenia wystartować”. Nie jest wymieniona tylko 
piłka noŜna. Więc skoro w konkursie jest bogactwo róŜnych zadań, jest wielość zadań, piłka noŜna 
jest jednym z tych zadań, to jeŜeli Stowarzyszenia wystąpią w takim konkursie, to równieŜ zostaną 
wzięte pod uwagę i mają szansę zdobycia  środków. Cyt. „Myślę, Ŝe  na zasadzie współpracy i tego 
programu współpracy  Gminy z organizacjami pozarządowymi  i na zasadzie tego programu 
współpracy z podmiotami, będzie Gmina wspierała te organizacje i wypoŜyczy swoje ośrodki, 
które są na terenie Gminy (..) Podkreślam, Ŝe projekty, które są pisane na terenie Gminy dla 
Dziergowic, Solarni, Starego Koźla, Bierawy,  tam rzeczywiście jest partnerstwo. Znam zakres 
tego partnerstwa (..). Za kaŜdym razem Gmina jest partnerem w tych projektach”. Jest to bardzo 
waŜne, poniewaŜ te projekty dzięki partnerstwu zyskują więcej punktów, mają większe uznanie  
i większe szanse przejścia w konkursie. W ramach partnerstwa jest współpraca polegająca  na tym, 
Ŝe Stowarzyszenia korzystają ze szkół, z wyposaŜenia, z pomieszczeń, ze sprzętu komputerowego. 
Szkoły są sprzątane przez Panie, które są opłacane z budŜetu gminy. Korzystanie z sal 
komputerowych, korzystanie z klubów  wiejskich jest bardzo waŜne. I nie byłoby moŜliwości 
realizacji projektu bez tego wsparcia i bez tej współpracy. Trzeba  byłoby w projekcie  
wygospodarować środki z przeznaczeniem na wynajem sal, na sprzątanie, ogrzewanie, oświetlenie. 
Tych kosztów Stowarzyszenia  nie muszą w projekcie ponosić. Jest to duŜe wsparcie, duŜa pomoc.  
I organizacje z tego powodu są za to bardzo wdzięczne. Cyt. „Myślę, Ŝe jeŜeli organizacje będą 
brały udział w konkursie, to na pewno zostaną uwzględnione, jeŜeli organizacje będą chciały  
w takim konkursie startować”. 
 
Zastępca Wójta – od początku funkcjonowania ustawy o poŜytku publicznym i o wolontariacie, 
konkursy nie były ogłaszane dla Ludowych Zespołów Sportowych, ale na zlecenie zadania 
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu. KaŜdy podmiot miał prawo przystąpić do 
konkursu, jeŜeli jego cele statutowe odpowiadały proponowanemu zadaniu. Oferta złoŜona przez 
organizację podlega ocenie pod względem rzetelności, doświadczenia, spełnienia wymagań 
postawionych przez Gminę. KaŜdy podmiot, który spełnia warunki, czuje się na siłach, ma 
odpowiednią kadrę,  moŜe w takim konkursie występować. Na zadania z zakresu sportu, jedynymi 
podmiotami które składały oferty były funkcjonujące Ludowe Zespoły Sportowe. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – w styczniu bądź lutym bieŜącego roku podczas posiedzenia 
jednej z  komisji, został  poruszony temat konkursu na zadania z zakresu sportu.  
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Cyt. „I dowiedziałam się od Pana Wójta, Ŝe jest to konkurs dla LZS-ów. Padło wtedy stwierdzenie, 
Ŝe tam nie jest napisane, Ŝe tylko dla LZS-ów. (..) Wg Wójta od lat z tego korzystają tylko LZS-y. 
Stąd moja wypowiedź i moje pytanie, czy pozostałe organizacje mogą brać udział, w związku z 
tym, Ŝe nazwa konkursu wskazuje na to, Ŝe mogą startować inne organizacje? Natomiast 
informacja była, Ŝe jest to dla LZS-ów od lat”.  Być moŜe skoro zwyczajowo było przyjęte, Ŝe to 
jest dla LZS-ów, nikt  nawet się nie starał, nie ubiegał. 
 
Wójt Gminy - środki, które są przeznaczone na dotację dla organizacji realizującej zadanie 
publiczne określonego rodzaju nie mogą być wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia dla 
członków organizacji.  
 
Radna U. Olejnik – to trenerzy nie mogą otrzymywać wynagrodzenia? 
 
Wójt Gminy – trenerzy muszą posiadać specjalne uprawnienia i mogą być zatrudnieni przez 
organizację do wykonywania określonych czynności. Wówczas przysługuje im wynagrodzenie.  
 
Radna U. Olejnik - czyli trener nie moŜe być członkiem Stowarzyszenia? 
 
Wójt Gminy – trenerem moŜe być osoba posiadająca specjalne uprawnienia. 
 
B. Gawlik – kaŜda organizacja z własnej inicjatywy moŜe złoŜyć ofertę na realizację określonego 
zadania publicznego. Wójt ocenia tą ofertę pod względem celowości zlecenia oferowanego zadania 
i podejmuje decyzję o ewentualnym ogłoszeniu konkursu. Pieniądze z budŜetu Gminy nie mogą iść 
dla organizacji, ale na zadanie, które ta organizacja będzie wykonywać. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie odczytany projekt uchwały nr XV/99/2011 
w sprawie  rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi  oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku  publicznego na rok 2012. 
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 uchwała nr XV/99/2011 została przyjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8.3. 
 

Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr XV/100/2011 w sprawie ustalenia cen i opłat 
za odbiór i składowanie odpadów komunalnych, przez samorządowy zakład budŜetowy, zwracając 
uwagę, Ŝe projekt zawiera stawki cen i opłat wynegocjowanych na posiedzeniu Komisji. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 4 głosami „za”, na 4 obecnych na posiedzeniu. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. Porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
4 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały? 
 

Dyskusji w przedmiotowej sprawie nie podejmowano. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały  nr XV/100/2011 w sprawie 
ustalenia cen i opłat za odbiór i składowanie odpadów komunalnych, przez samorządowy zakład 
budŜetowy – pod głosowanie radnych. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny, a 1 wstrzymał się od 
głosowania , na 14-tu obecnych na sali obrad.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XV/100/2011 została przyjęta.  
 
 
Ad. 8.4. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr XV/101/2011 w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za przyjmowanie odpadów przez gminne składowisko odpadów. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 3 głosami „za”, jedna osoba wstrzymała się od głosu, na 
4 obecnych na posiedzeniu. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. Porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
4 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XV/101/2011 w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów przez gminne składowisko odpadów – pod 
głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od 
głosu, głosów przeciwnych nie było, na 14-tu obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XV/101/2011 została przyjęta.  
 
 
Ad. 8.5. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr XV/ 102/2011 w sprawie określenia górnych 
stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Bierawa. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 4 głosami „za”, na 4 obecnych na posiedzeniu. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. Porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
5 głosami „za”, na 5  obecnych na posiedzeniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy - poddała odczytany projekt uchwały nr XV/ 102/2011 w sprawie 
określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy 
Bierawa – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 13-tu radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, nikt z radnych 
nie był przeciwny, na 14-tu obecnych na sali obrad. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XV/102/2011 została przez Radę 
Gminy przyj ęta. 
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Ad. 8.6. 
 
Zastępca Wójta – przed przedstawieniem projektu uchwały nr XV/103/2011 w sprawie 
stanowiska dotyczącego ustalenia wykazu kolejności budowy chodników, stwierdził, iŜ 
bezpieczeństwo mieszkańców przy poruszaniu się po drogach wojewódzkich, powiatowych  
i gminnych nie jest wystarczające. Tą uchwałą chcemy wspólnie pokazać jaki jest problem  
w zakresie braku chodników przy drogach przebiegających przez Gminę Bierawa. Wspólnie  
z Komisją został dokonany objazd wszystkich dróg i w tym projekcie uchwały zostały zapisane  
ustalenia wynikające z protokołu.  Nie został ujęty jednak chodnik przy drodze powiatowej  
w Bierawie – ulica Nowe Osiedle. Dlatego jest prośba do radnych o dopisanie w projekcie uchwały 
w pkt. 11 tegoŜ chodnika. W projekcie uchwały nie ujęto natomiast budowy chodnika przy ulicy 
Ottona Steiera w Bierawie, poniewaŜ uznaje się ten temat za przyjęty do realizacji. W sprawie 
budowy tego chodnika zostało podpisane juŜ porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich,  
z Panem Marszałkiem Województwa, gdzie przewiduje się realizację w trybie 2-letnim.  Zostało 
wydane pozwolenie na budowę na lata 2012-2013. Dlatego wychodzimy z załoŜenia, Ŝe ten temat 
jest juŜ załatwiony.  Nie został teŜ ujęty chodnik przy drodze powiatowej – ulicy Mickiewicza  
w Bierawie. Na dzień dzisiejszy sytuacja przedstawia się tak, Ŝe zostało wydane pozwolenie na 
budowę. Teraz musimy  lobować i uczynić wszystko, Ŝeby w którymś momencie pieniądze na 
realizację tego chodnika w budŜecie Powiatu się znalazły. Jesienią ubiegłego roku, z ówczesnym 
Starostą Powiatu Józefem Gismanem zawarto ustną umowę, w której Gmina zobowiązała się do 
wykonania dokumentacji na budowę tego chodnika, a Powiat do jego wybudowania w roku 2012. 
Obecnie w związku ze zmianą władz Powiatu sytuacja uległa zmianie. JednakŜe wychodzi się  
z załoŜenia, Ŝe ten chodnik w ciągu roku lub dwóch zostanie wybudowany, dlatego tegoŜ zadania 
równieŜ nie ujmuje się w tym wykazie. Na pozostałe chodniki ujęte w wykazie nie posiadamy 
dokumentacji, za wyjątkiem chodnika przy ulicy Kozielskiej w Dziergowicach, gdzie 
dokumentacja jest w trakcie uzgodnień z zarządcą drogi. Chodnik ten zostanie wybudowany  
w momencie wybudowania kanalizacji sanitarnej. Zarząd Dróg Wojewódzkich bardzo często 
zmieniał warunki odnośnie budowy chodnika przy ulicy Kozielskiej  w Dziergowicach, te 
uzgodnienia dokumentacji mają się zakończyć do końca listopada br. 
JeŜeli chodzi o tą kolejność, to nie naleŜy dróg powiatowych równać z drogami wojewódzkimi, 
gdyŜ proces załatwiania i realizacja jest prowadzona z innym zarządcą drogi. 
Zawnioskował o dopisanie do projektu uchwały pkt. 11 – budowa chodnika przy drodze 
powiatowej w Bierawie – przy ulicy Nowe Osiedle. 
 
D. Wróbel – tylko moŜna ubolewać nad tym co się w Powiecie stało. Z poprzednim Starostą było 
pewne uzgodnienie dotyczące wybudowania chodnika przy ulicy Mickiewicza w Bierawie. Jednak 
stało się inaczej, zmieniły się władze i trzeba od nowa zacząć lobować o to, aby budowa tego 
chodnika została ujęta w planach Powiatu. JednakŜe naleŜy mieć na względzie to, Ŝe sytuacja 
finansowa Powiatu nie jest najlepsza, generalnie brakuje pieniędzy. W projekcie budŜetu Powiatu 
załoŜono budowę dwóch dróg. Jest taka deklaracja, Ŝe jeŜeli po przetargach wynikną jakieś 
oszczędności na tych zadaniach, to Powiat będzie budować chodnik przy ulicy Wieczorka w Starej 
Kuźni. Cyt. „Dlatego teŜ w dniu wczorajszym  złoŜyłam interpelację, o treści: „Jakimi kryteriami 
kierował się Zarząd  przy wyborze zadań inwestycyjnych proponowanych na 2012r. Chciałam 
ponowić prośbę i przypomnieć, iŜ zgodnie z wcześniejszym uzgodnieniem gmina Bierawa poniosła 
koszty i wykonała dokumentację na budowę chodnika przy ulicy Mickiewicza. Przypominam, iŜ 
sami wnioskowaliśmy, aby w pierwszej kolejności  wykonywać inwestycje, na które juŜ 
poniesiono koszty, aby nie być posądzonymi o niegospodarność i marnowanie pieniędzy.  
W załączeniu lista mieszkańców, którzy od 2008r. proszą  o wykonanie 400 m chodnika w celu 
bezpiecznego dojścia do Ośrodka Zdrowia, boiska, Kościoła, Szkoły, Urzędu Gminy wzdłuŜ drogi 
o bardzo duŜym nasileniu ruchu”. 
 
Wójt Gminy  - zwrócił się do Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu o spójność działania 
wszystkich radnych reprezentujących Gminę Bierawa w Radzie Powiatu. PoniewaŜ na dzień 
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dzisiejszy sytuacja jest nieciekawa. Pozwolenie na budowę chodnika przy ulicy Mickiewicza  
w Bierawie, czyli dokument uprawniający Starostwo do podjęcia  działań związanych z budową 
tego chodnika, zostało wydane w połowie br. Całkowita wartość kosztorysowa tego zadania to 
974.000 zł, z tego chodnik ok. 300.000 zł, kanalizacja ok. 150.000 zł, pozostała wartość to 
przebudowa drogi z dostosowaniem niwelety do krawędzi chodnika. Aby ta spójność była, bo do 
tej po pory podejścia są inne. Ktoś walczy o ścieŜkę rowerową, która de facto w tym miejscu 
niczego nie zmieni,  bo jest to typowy chodnik o szerokości nie przekraczającej 1,20 metra.  
PrzewęŜenie  na skrzyŜowaniu drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej nr 425 jest bardzo duŜe, 
nikt nie ustąpi terenu od strony ulicy Mickiewicza, gdyŜ chodnik znalazłby się na granicy budynku. 
Dlatego jest prośba do radnych powiatowych, aby zmienili wizję budowy ścieŜki rowerowej, 
poniewaŜ jest to nierealne. Chodnik przy ulicy Dworcowej ma 1,5 metra szerokości i w zupełności 
wystarcza, jest bezpieczny  dla przemieszczających się po tym chodniku pieszych. NatęŜenie ruchu 
na drodze 425 jest relatywnie większe niŜ na drodze powiatowej. 
 
D. Wróbel – pomysł wykonania ścieŜki rowerowej  był powodem tego, Ŝe realizacja chodnika 
przy ulicy Mickiewicza  została odsunięta  w czasie, gdyŜ wówczas koszty są o wiele większe.  
 
Rady J. Kucharczyk – czy są jakieś załoŜenia odnośnie budowy chodnika przy drodze 408 na 
odcinku od ogródków działkowych aŜ do Brzeziec? Cyt. „Bo jak sięgam pamięcią to juŜ nieŜyjący 
sołtys Smykała wraz z Radą Sołecką występował o budowę tego chodnika, gdzie zginęło dość duŜo 
ludzi. Minęła moja kadencja jako sołtysa i teŜ bez rezultatu. W tej chwili na pozycji 8 są Brzeźce. 
Panie Wójcie Ja bym prosił, czas ucieka, Ŝeby Pan dopiął tej sprawy”. 
 
Wójt Gminy  – od momentu, kiedy Gmina porozumiała się z Zarządem Województwa  odnośnie 
wykonania projektu na budowę chodnika przy ulicy Ottona Steiera w Bierawie i przy ulicy 
Kozielskiej w Dziergowicach, sytuacja uległa zmianie. Obecnie wszystkie zamierzenia 
inwestycyjne na drogach wojewódzkich mogą być wywołane albo przez Zarząd Województwa, 
albo przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Gmina otrzymała pisemną informację w tej sprawie, która 
limituje nas w moŜliwościach partycypowania w kosztach. Jeśli Województwo zdecyduje się na 
realizację jakiegoś zadania, to będzie występować do Gminy o ewentualną partycypację  
w kosztach. Gmina nie jest jednak w stanie wywołać takiego tematu. Stąd teŜ omawiany projekt 
uchwały ma charakter wyłącznie intencyjny, ukierunkowujący działalność Gminy w sensie 
poprawy bezpieczeństwa pieszych i pojazdów w strefie zabudowy mieszkaniowej. Gmina juŜ  
6-krotnie monitowała w sprawie budowy chodnika przy tej drodze. Gmina wystosowała pismo do 
Marszałka odnośnie budowy chodnika w Starym Koźlu. Otrzymano odpowiedź, Ŝe jeŜeli Gmina 
zrezygnuje z chodnika przy drodze 425 w miejscowości Bierawa, to ewentualnie Zarząd 
Województwa moŜe wybudować w przedziale czasowym 2013-2014 chodnik o długości 400 
metrów przy drodze 408 w Starym Koźlu. 
 
Radny P. Szewerda  - w wypowiedzi Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu padła informacja, Ŝe 
Zarząd Powiatu ustalił, Ŝe jeŜeli z budowy dróg zostaną środki (po przetargach), to Powiat będzie 
budował chodnik przy ulicy Wieczorka w Starej Kuźni. Czy Gmina, jeŜeli tak by się stało, będzie 
partycypować w kosztach, czyli w wykonaniu projektu tego chodnika w przyszłym roku? 
 
Wójt Gminy – zgodnie z umową ze Starostwem Powiatowym Gmina zleciła wykonanie projektu 
na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Bierawie - ulicy Mickiewicza. Zostało wydane 
pozwolenie na budowę. Radny Piątek dobrze o tym wie. Gmina poniosła koszty wykonania tej 
dokumentacji i praktycznie projekt został odłoŜony na półkę, gdyŜ na dzień dzisiejszy Powiat nie 
mówi o przystąpieniu do realizacji.  Nie chcielibyśmy Ŝeby drugi projekt został opracowany i trafił 
na półkę. JeŜeli zdarzają się pilne sytuacje, to Gmina reaguje bardzo szybko.  JeŜeli będzie taka 
intencja Zarządu Powiatu w dwóch przypadkach, to chwała za to Powiatowi i wszystkim, którzy 
mają wolę poprawienia bezpieczeństwa pieszych i pojazdów i pomocy naszym mieszkańcom.  
PrzecieŜ Powiat jest zamieszkiwany w części przez mieszkańców Gminy Bierawa, którzy 
uczestniczą równieŜ w podatkach, które pośrednio są kierowane do Powiatu.  
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Jakaś tam zaleŜność jest, ale muszą być na to ewidentne środki. Na ulicę Mickiewicza potrzeba w 
budŜecie 974 tys. zł, aby móc zorganizować przetarg. Chyba, Ŝe to zadanie podzieli się na 2 
niezaleŜne zadania, tj. chodnik z odwodnieniem, a drugie przebudowa drogi. Budowa chodnika 
przy ulicy Ottona Steiera w Bierawie według  kosztorysu inwestorskiego to koszt 2,5 mln zł. 
Zadanie to obejmuje przebudowę drogi na długości 800 metrów i budowę chodnika wraz z 
odwodnieniem. Jaka będzie kwota wykonawstwa po przetargu, to niewiadomo. Ale do przetargu 
taka kwota musi być w budŜecie zabezpieczona. 
 
Radny P. Szewerda – czyli jeŜeli chodnik w Bierawie nie będzie robiony, to chodnik w Starej 
Kuźni teŜ nie będzie robiony. Do kiedy jest waŜne pozwolenie na budowę chodnika w Bierawie, 
kiedy zostało ono wydane? 
 
Wójt Gminy  – pozwolenie na budowę zostało wydane w lipcu 2011r roku i jest waŜne 3 lata.  
 
Radny P. Szewerda – czyli chodnik w Bierawie moŜe być wykonywany w 2013 i w 2014 roku. 
 
Wójt Gminy – naleŜy poczekać na deklarację Starostwa Powiatowego, dzisiaj o tym nie moŜemy 
jeszcze decydować. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jeŜeli Starostwo będzie miało rezerwę  i będzie chciało  brać 
udział w odbudowie, remoncie tego chodnika, to byłoby dobrze wykorzystać moment  
i współfinansować  to zadanie, bo następnym razem taka okazja moŜe się  nie nadarzyć. Takie 
okazje trzeba wykorzystywać. 
 
Wójt Gminy – w poprzedniej kadencji Rady Powiatu Gmina Bierawa przejęła dwie drogi 
powiatowe, pod warunkiem, Ŝe zostaną wybudowane chodniki przy tych  drogach.  Te warunki 
zostały przez Starostwo spełnione. Gmina przejęła drogę w Brzeźcach łączącą drogę 408 z drogą 
408 i drogę wraz z chodnikiem w Dziergowicach (odcinek ulicy Dworcowej od drogi 425). 
Dotychczas ta współpraca z Powiatem była. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – czy ta droga w Brzeźcach, która została przejęta przez Gminę, to 
droga o numerze 1474 O ? W projekcie budŜetu jest planowana modernizacja ulicy Gliwickiej  
w Brzeźcach. Czy ta droga, to droga powiatowa,  która została przejęta przez Gminę? W projekcie 
budŜetu na przyszły rok mamy ujętą drogę, o której nikt dzisiaj nie wspomina.  
Cyt. „Bo w jakiś starych uchwałach doszłam do momentu, Ŝe  jest przejęcie przez Gminę drogi 
powiatowej 1474 O, bez nazwy ulicy. Natomiast w projekcie na przyszły rok jest nazwa ulicy, a 
nie ma numeru tej drogi”. Czy ulica Gliwicka w Brzeźcach jest to droga 1474 O? Są dwa 
dokumenty, w jednym jest podany numer drogi, a w drugim nazwa drogi. 
 
Wójt Gminy  – w momencie, kiedy ulica Gliwicka była drogą powiatową, to miała numer drogi 
powiatowej. Od czasu, kiedy została przejęta przez Gminę jest drogą gminną i ma nazwę. 
 
Przewodniczący Rady Gminy - w budŜecie na przyszły rok jest planowany wydatek na 
modernizację  poprzez przebudowę nawierzchni jezdni i przebudowa chodnika przy ulicy 
Gliwickiej w Brzeźcach w kwocie 1.830.000 zł, z czego 1.287.000 zł mają stanowić środki  
z budŜetu gminy, a 543.000 zł środki z innych źródeł. O tej drodze nic nie było mówione. 
 
Wójt Gminy – w związku z ujawnieniem się Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
istnieje moŜliwość pozyskania przez Gminę środków rządowych na przebudowę drogi gminnej   
w wys. 30 %, pozostałe środki muszą pochodzić z budŜetu Gminy. Do tego programu zgłoszono 
przebudowę ulicy Gliwickiej w Brzeźcach. Projekt na to zadanie został wykonany  
w miesiącu wrześniu br. Na przebudowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę, tylko 
zgłoszenie realizacji inwestycji. Projekt ten został wpisany do projektu budŜetu.  
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Wniosek Gminy znajduje się na drugim miejscu w rankingu wniosków zgłoszonych do 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – cyt. „akurat jechałam dzisiaj tą drogą. I powiem szczerze, po 
jednej stronie jest chodnik. Nie wiem jaka jest odległość odcinka tej drogi, bo z moich informacji 
wynika, Ŝe to jest ok. 1,5 km. (Wtrącenie Wójta 1.603 km), w tych granicach, a więc jest to dość 
powaŜny koszt.” Natomiast są drogi na terenie naszej gminy, które na pewno są w gorszym stanie. 
Dlaczego my modernizujemy coś co jest dobre i odnawiamy coś co istnieje? Natomiast nie mamy 
pieniędzy na to, gdzie ludzie w ogóle nie mają utwardzonych dróg i w ogóle nie mają chodników. 
Ponadto wzdłuŜ tej drogi dzieci nie muszą przechodzić pieszo, bo mają przystanki autobusowe  
w innych miejscach. W harmonogramie wykonania chodników, który podjęła Komisja ds. 
Porządku Publicznego, ma to równieŜ Komisja w swoim planie pracy, Komisja wzięła głównie pod 
uwagę  bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców. I te drogi nie mają chodników, dzieci poruszają się 
główną drogą. Dla przykładu ulica Kozielska w Dziergowicach. Tam dzieci od początku 
Dziergowic (od strony P. Krzywniaka) do przystanku autobusowego chodzą główną drogą. 
Pobocze tam jest bardzo wysokie, Ŝe dzieci nie mają którędy normalnie, swobodnie przejść.  
W czasie zimy śnieg jest odgarniany na pobocze, dzieci muszą iść główną drogą wojewódzką. 
Natomiast tutaj chcemy modernizować i przebudowywać coś co jest. WzdłuŜ tej drogi jest pas 
zieleni po prawej stronie, poza tym pasem  jest odcinek chodnika. Cyt. „I Ja naprawdę nie 
rozumiem jednej rzeczy, dlaczego ładujemy tak wielkie pieniądze w coś co jest dobre? Tam nie ma 
dziur, tam jest równa cała droga”. Nawet niektórzy mieszkańcy Brzeziec twierdzą, Ŝe nie ma aŜ tak 
wielkiej potrzeby Ŝeby tam było trzeba coś robić. Natomiast moŜna pokazać w całej Gminie drogi, 
gdzie dziur jest bardzo duŜo. Drogi, gdzie brakuje chodników, które nie mają w ogóle utwardzenia. 
To teŜ są nasze gminne drogi. Czy naprawdę nie moŜna pomyśleć rozsądnie nad budŜetem  
i wykorzystać tych środków tam, gdzie  jest naprawdę potęŜna potrzeba? 
 
Wójt Gminy  – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych jest programem, który dotyczy  
dróg gminnych i powiatowych. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa. Wysoko 
punktowane są drogi  gminne, które stykają się co najmniej z drogą wojewódzką lub drogą 
powiatową. Dlaczego ten projekt został zgłoszony? Dlatego, Ŝe ta droga z jednej i drugiej  strony 
łączy się z drogą wojewódzką i przecina ją jeszcze jedna droga wojewódzka nr 410, w związku  
z czym uzyskuje jedną z najwyŜszych not, jeŜeli chodzi o ranking wniosków. Inne drogi nie 
spełniają tych kryteriów, a zatem nie miałyby moŜliwości uzyskania dofinansowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy - byłaby to naprawdę dobra argumentacja, gdyby ta droga 
wymagała remontu. Natomiast jeŜeli nie wymaga remontu, to są to po prostu wyrzucone pieniądze 
na coś, co jest dobre. 
 
Radny Cz. Kudzia – czyli mówiąc szczerze, nie ma sensu głosować nad tą uchwałą. Radni mają 
głosować nad kolejnością budowy chodników. JeŜeli natomiast komuś się zechce budować 
chodnik tam gdzie się zechce, to po co my mamy tą uchwałę głosować? Jaki jest sens? Jaki jest 
sens przychodzenia na tą sesję, jeŜeli nikt nie szanuje tego co my podejmujemy? 
 
Radny J. Morcinek – do tej pory tak się to odbywało, Ŝe realizowane było to zadanie, które 
zostało „wywalczone” przez mocniejszych. Komisja opracowała ten harmonogram z takim 
zamierzeniem, aby teraz takie sytuacje się nie powtarzały. Opracowując ten harmonogram Komisja 
miała na względzie przede wszystkim natęŜenie ruchu na poszczególnych drogach. Ma to być taki 
logiczny plan działania. JeŜeli chodzi o chodniki, to cyt. „uwaŜam, Ŝe na ulicy Mickiewicza jest 
duŜo większy ruch, niŜ w Starej Kuźni”. Tym bardziej, Ŝe jest gotowy projekt na budowę chodnika 
przy ulicy Mickiewicza i więcej się tam przemieszcza pojazdów i ludzi. W Goszycach mieszkańcy 
przechodzą na przystanek autobusowy przez główną drogę wojewódzką. Od wielu lat sołectwo 
stara się o wybudowanie chodnika. Jednak zawsze w Radzie Gminy realizowane są te zadania, 
które zostają zgłoszone przez osoby, które mają większą siłę przebicia.  
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Jakie do tej pory były poniesione nakłady w związku z planowaną przebudową?  Jakie są szanse, 
Ŝe ta droga będzie robiona?  
 
Wójt Gminy  – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych dotyczy dróg powiatowych  
i gminnych. Pierwszą drogą realizowaną z tego programu  była ulica Wolności w Starym Koźlu, 
drugą była ulica Brzozowa w Dziergowicach, a trzecią droga w Grabówce. Gmina nie moŜe złoŜyć 
wniosku na przebudowę drogi wojewódzkiej, moŜe wyłącznie złoŜyć wniosek dotyczący drogi 
gminnej.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jeŜeli jest moŜliwość pozyskania środków, to jest to dobre 
rozwiązanie. Cyt. „Tylko pytanie moje , czy naprawdę ta droga wymaga takiego nakładu? JeŜeli tu 
jest kwota z budŜetu gminy 1.287.000 zł, to jest prawie 1.300.000 zł. I teraz pytanie, tylko dlatego, 
Ŝe ta droga graniczy z drogą wojewódzką z jednego końca i z drugiego, to mamy tam lokować 
1.300.000 zł?. .. Dobrze, Ŝe jest okazja. Ale to jest to co juŜ kiedyś powiedziałam. JeŜeli Ja mam 
dwa telewizory w domu, a jest promocja bardzo fajna, to Ja kupuję kolejny telewizor, tylko 
dlatego, Ŝe jest promocja, Ŝe jest okazja? Trzeba popatrzeć teŜ na moŜliwości i na potrzeby. Czy 
rzeczywiście jest taka potrzeba? Bo moŜna sobie wylewać asfalt na wszystkie drogi”. Tylko 
pytanie, czy ma to sens  wylewać na te drogi na których jest, czy nie ma większej potrzeby? Np. 
ulica Sosnowa w Dziergowicach. Tam ludzie jeŜdŜą po piasku. W Lubieszowie są nie zrobione 
ulice. Chodnik wzdłuŜ głównej drogi tam sypie się krawęŜnik. Wystarczy, Ŝe jakiemuś dziecku 
odbije się kamień. A tam dzieci muszą chodzić, ludzie tamtędy chodzą,  to jest jedna główna droga 
przez cały Lubieszów. MoŜe pozwoli nam Powiat, Województwo wyremontować ten chodnik, 
który będzie kosztował o wiele mniej, a będzie zapewniał bezpieczeństwo tym, którzy tam chodzą, 
jeŜdŜą samochodami i jeŜdŜą rowerami. PrzecieŜ krawęŜnik się sypie, jeden proch praktycznie  
z tego się zrobił.  I czy rzeczywiście musimy wydawać tam pieniądze gdzie jest okazja?, czy po 
prostu  lepiej przeznaczyć je tam, gdzie jest potrzeba. 
 
Radny J. Morcinek – jakie koszty poniesiono juŜ w związku z zamiarem remontu tej drogi? Cyt. 
„szczerze powiem, to teŜ jestem trochę przeciwny tej drodze.  TeŜ tam jechałem. Sprawdzaliśmy”.  
Czy wydano na remont tej drogi jakieś bardzo duŜe kwoty, czy mniejsze, czy moŜna się z tego 
wycofać? Jak to wygląda. 
 
W. Lembowicz – ok. 10 tys. kosztował projekt przebudowy tej drogi wraz z mapami. JednakŜe 
radni powinni rozróŜniać drogi gminne, będące w naszym zarządzie i drogi wojewódzkie, czy 
powiatowe. Wszyscy mówią o chodniku w Lubieszowie, o chodniku w Dziergowicach, ale nikt nie 
zwraca uwagi na to, Ŝe Gmina nie ma prawa do tych dróg. Gmina od 3 lat stara się zrobić projekt 
na chodnik w Dziergowicach, od 3 lat prowadzone są negocjacje z Zarządem Dróg Wojewódzkich, 
bo warunkiem umieszczenia kanalizacji w pasie drogowym  było uzgodnienie przebiegu chodnika. 
Gmina naprawdę na niektóre sprawy nie ma wpływu. JeŜeli jest szansa pozyskania środków, to 
trzeba to wykorzystać. Droga w Brzeźcach ma preferencję, bo łączy się z drogą wojewódzką  
nr 408 oraz ze strategiczną drogą wojewódzką - ulicą Odrzańską, dlatego wniosek juŜ w chwili 
złoŜenia uzyskał punkty. Wiadomym jest, Ŝe są pilniejsze sprawy. Ale do tego programu moŜemy 
zgłosić drogi gminne, które mogą być finansowane z naszego budŜetu. JeŜeli chodzi o chodnik  
w Dziergowicach, to Gmina uzyskała pozwolenie na budowę I etapu, II etap jest w trakcie 
uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy  - czy nie ma takiej moŜliwości, Ŝe z jednej strony będzie chodnik, 
a z drugiej kanalizacja? Czy to musi być z jednej strony? 
 
W. Lembowicz – warunki realizacji inwestycji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej narzuca 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, na to Gmina nie ma wpływu. Najpierw był warunek o wykonanie 
zatok, potem zmieniono go na wjazdy. Jest teŜ problem łuku koło Kościoła, jest za wąski. 
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Przewodnicząca Rady Gminy – to Ŝeby przynajmniej wyrównać pobocza, aby dzieci mogły się 
tam bezpiecznie poruszać. 
 
Wójt Gminy  – to nie jest nasza droga, jest to droga wojewódzka. Gmina nie moŜe wejść na tą 
drogę, gdyŜ moŜe narazić się na kary za nieprawne wejście na nie swoją działkę. Generalnie mamy 
problem z poboczami dróg w Bierawie, w Starym Koźlu, w Goszycach, w Dziergowicach. JeŜeli 
Zarząd Dróg Wojewódzkich z tą sprawą nie wystąpi i nie będzie miał na tyle środków, to tego nie 
zrobi.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jeŜeli potoczą się rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, to 
powiemy, Ŝe nawet z własnych środków wyrównamy te pobocza. PrzecieŜ to nie są  pieniądze 
rzędu miliona. 
 
Wójt Gminy  – niech kaŜdy odpowiada za swoją drogę. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – skoro kaŜdy ma odpowiadać za swoją drogę, cyt. „to dlaczego 
Pan przejął drogę powiatową w Brzeźcach na gminną?” 
 
Wójt Gminy  – przejąłem, bo była taka ugoda, Ŝe Starostwo wybuduje chodnik, a Gmina przejmie 
ta drogę. Starostwo wybudowało chodnik przy ulicy Dworcowej w Dziergowicach i Gmina teŜ 
przejęła tą drogę wraz z chodnikiem. Taka była ugoda, która została spełniona do końca. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – cyt. „rozumiem. Ale dlatego, Ŝe jest okazja, to chcemy tam 
naprawdę włoŜyć pieniądze?” Proszę się wypowiedzieć, czy tam jest autentyczna potrzeba 
ładowania pieniędzy? Cyt. „Chciałabym uzyskać odpowiedź, czy ta droga wymaga remontu?” 
 
Radny J. Kucharczyk – cyt. „Nie jestem rzeczoznawcą Ŝebym oceniał tą drogę. Nie ma tam dziur, 
wybojów Ŝadnych nie ma”. Przedstawione zostały argumenty, Ŝe ta droga łączy się z drogą 
wojewódzką. Po to jest złoŜony ten projekt. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – cyt. „Ja pytam, jaka jest potrzeba remontu drogi, a nie z czym 
ona się łączy? O dwóch róŜnych rzeczach mówimy. JeŜeli by był warunek, Ŝe ma się łączyć  
z kosmosem, to teŜ robimy tylko dlatego, Ŝe spełnia warunek, a nie ma potrzeby”. Patrzymy 
wszyscy na budŜet, kaŜdy chce aby róŜne sprawy były w gminie załatwione. Słyszymy, Ŝe nie ma 
środków na to, czy na tamto. A teraz mamy wyłoŜyć 1.300.000 zł środków własnych na drogę, 
gdzie nie ma wybojów, nie ma dziur, aby pozyskać z zewnątrz ok. 540.000 zł.  To zastanówmy się 
w tym momencie, jaka jest nasza rola? To trzeba rozwaŜyć. 
 
Wójt Gminy  – czy my jako Gmina nie mamy korzystać ze środków zewnętrznych, bo mamy 
zakaz formalny? Wszystko moŜna przegłosować. Czy my mamy zakaz korzystania ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, aby wybudować kanalizację w Dziergowicach i Solarni. 
Zastanówmy się. Na termomodernizację budynku Domu Kultury w Bierawie i pompy cieplne 
otrzymaliśmy z Unii milion złotych, a tylko 160.000 zł było z naszego budŜetu. Gdybyśmy się na 
to nie zdecydowali  wolą Rady, to zadanie nie było by zrobione. JuŜ po złoŜeniu wniosku zmienił 
się na korzyść Gminy udział środków zewnętrznych z 50 do 85%. Proporcje udziału środków 
zewnętrznych są róŜne, w róŜnych konfiguracjach.  JeŜeli nie chcemy z tego korzystać, to 
podejmijcie uchwałę, Ŝe Gmina Bierawa nie będzie uczestniczyć w Ŝadnych środkach 
zewnętrznych, partycypować, współfinansować, bo mamy na to formalny zakaz.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – Panie Wójcie, tutaj nie ma uzasadnienia do naszej działalności, 
poniewaŜ jesteśmy za tym, aby pozyskiwać środki. Natomiast wydawać je na rzeczy, które mają 
taką potrzebę. To są dwie róŜne sprawy. I takiego zakazu nikt logicznie myślący nie wyda. 
Natomiast mówimy o drodze, na którą chcemy wydać pieniądze tylko dlatego, Ŝe się łączy  
z drogami wojewódzkimi. Nie patrząc na to, Ŝe nie ma tam takiej potrzeby.   
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Natomiast są potrzeby na innych drogach. Są potrzeby budowania innych chodników. Rada Gminy 
ma uchwalić dzisiaj harmonogram wykonania chodników na terenie Gminy, a w budŜecie pojawia 
się zupełnie inny pomysł. Cyt. „Jest pytanie, skoro mówimy o spójności działań, to gdzie spójność 
tego projektu budŜetu na przyszły rok z harmonogramem budowy chodników, nad którymi ma 
głosować Rada Gminy? Gdzie jest ta spójność? Proszę odpowiedzieć na to pytanie”. 
 
Wójt Gminy  – my jako Gmina moŜemy decydować na co wydajemy środki własne. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – gdzie jest spójność pomiędzy jednym dokumentem, a drugim? 
 
Wójt Gminy  – naleŜy pamiętać, Ŝe intencją tej uchwały jest budowa chodników przy drogach 
wojewódzkich i powiatowych. 
 
Radny Cz. Kudzia – z tego co zostało tu powiedziane, to jest to droga powiatowa. 
 
Wójt Gminy  – ulica Gliwicka w Brzeźcach nie ma juŜ kategorii drogi powiatowej, od dwóch lat 
jest ona zaliczona do dróg gminnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – ta droga była powiatowa, ale 8 grudnia 2008r. Rada Gminy 
uchwałą przejęła tą drogę na gminną w celu jej bieŜącego utrzymania. MoŜna to sprawdzić  
w starych uchwałach. Cyt. „Gdzieś teŜ doszłam do informacji, Ŝe było zasponsorowane przez 
Firmę Cemex  50 tys. zł na budowę drogi Steiera”. 
 
Wójt Gminy  – Firma Cemex partycypowała w kosztach projektu chodnika przy ulicy Ottona 
Steiera, jako Ŝe ta droga jest przez nich najbardziej wykorzystywana. 
 
W. Lembowicz – przecieŜ w omawianym projekcie uchwały nie ma Ŝadnej drogi gminnej. Tam są 
wyraŜone nasze poboŜne Ŝyczenia, jest to intencja. Zostało to zrobione po to, aby jakoś te potrzeby 
usystematyzować i nie wiadomo wg jakiego kryterium. Ale realizacja i tak zaleŜy od zarządcy 
drogi. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy - hierarchię określili śmy na samym początku omawiania tegoŜ 
projektu uchwały. Kryterium było przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców. Tutaj 
chodzi o to, Ŝe to nie są nasze drogi. Wolą Gminy pewne drogi powiatowe przyjmuje się na 
utrzymanie (wtrącenie Wójta: ale za coś), a pewne drogi i chodniki nie mają szansy na remont, na 
modernizację, ani na odbudowę. Więc moŜe powinniśmy zacząć myśleć o tym, jak wyremontować 
to co jest naprawdę potrzebne? A nie wykładać pieniądze tam, gdzie jest okazja.  Bo okazji mamy 
na co dzień wiele, promocjami jesteśmy zasypywani. Natomiast, czy autentycznie jest taka 
potrzeba? Proszę udowodnić potrzebę remontu tej drogi i chodnika, który w 2008r. wybudował 
powiat. 
 
Wójt Gminy  – proszę znaleźć pieniądze poza budŜetowe do wykorzystania przez budŜet gminy na 
rok 2012, pomijając te środki, które są wymienione w  budŜecie. 
 
Radna U. Olejnik  - została poprawiona ulica Brzozowa w Dziergowicach. Mieszkańcy nie są  
z tego zadowoleni. Wójt Gminy był przy odbiorze robót, Pan Lembowicz równieŜ tam był. Zostały 
poprawione parametry drogi. Były zgłaszane wysokie podjazdy. Ludzie obrywają miski  
w samochodach, posesje zalewa woda. 
Jak parametry drogi nie były poprawione, to woda nie zalewała posesji. Teraz była nawet potrzeba 
pompowania  wody przez  straŜaków. Padło nawet pytanie, czy ktoś straŜakom za to płaci? 
Cyt. „Bo to będzie cały czas tak. Więc Ja nie wiem jak w Brzeźcach ta droga będzie miała 
poprawione parametry Ŝeby nie było tak jak u nas”. 
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Wójt Gminy – droga w Brzeźcach ma kanalizację burzową  i takiego przypadku nie będzie. 
Natomiast droga w Dziergowicach nie ma kanalizacji burzowej, bo jest problem  
z odprowadzeniem wody. Woda z tej niszy nie ma gdzie spływać. W związku z tym, Ŝe 
rzeczywiście był jeden taki przypadek i wodę trzeba było przepompowywać, w czasie ulewnego 
deszczu, w najniŜszym punkcie zostanie wykonany tzw. odparowalnik wód opadowych.  
Przed modernizacją drogi nie było takiego problemu, bo nie było chodnika i pobocze było 
miejscem gdzie spływała woda deszczowa. 
 
Radna U. Olejnik – Panie Wójcie, mieszkańcy przy tej drodze mieszkają 40, 60 lat i oni nie 
wierzą, Ŝe ten zbiornik, który tam ma zostać wybudowany, dobrze spełni swoje zadanie. 
 
Wójt Gminy  – a jak odwadniana jest autostrada. Właśnie odparowalnikami.   
 
Radna U. Olejnik – ale przy autostradach nie ma wysokich krawęŜników. 
 
Radny J. Morcinek – dzisiaj Rada Gminy ma głosować całkiem co innego, a dyskutuje się o czym 
innym. Była wywołana sprawa drogi w Brzeźcach. Zawsze jestem za tym, aby wykorzystywać  
środki zewnętrzne. Tylko z tego co zostało powiedziane, to te środki nie są juŜ tak atrakcyjne, jak 
było kiedyś. Teraz parytet udziału zmniejsza się, moŜemy uzyskać tylko 30-to procentowe 
dofinansowanie. Kwota planowana na to zadanie jest bardzo wysoka.  Są miejsca w gminie, gdzie 
potrzeba utwardzenia dróg jest o wiele większa. Nie zawsze musi zostać wykonany od razu asfalt, 
wystarczyłoby utwardzenie tłuczniem, a w następnym etapie połoŜenie asfaltu. NaleŜy zastanowić 
się nad tym, czy ta droga ma faktycznie potrzebę przebudowy? Jednak o tym temacie powinniśmy 
dyskutować dopiero przy budŜecie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jest mowa  na temat dróg i chodników. Jest teŜ kwestia 
ewentualnego wprowadzenia do projektu uchwały propozycji zgłoszonej przez Wice Wójta. Cyt. 
„My ślę, Ŝe jeŜeli jest taka uchwała konstruowana, to w tym momencie jest taka chwila, jest taki 
moment, Ŝe naleŜy to wprowadzić”. Natomiast jeŜeli jest sytuacja, Ŝe jest potrzeba jeszcze innej 
drogi, o której dyskutowaliśmy, to teŜ powinna zostać ujęta w tym harmonogramie. Tu jest tylko 
kwestia spójności przygotowywanych dokumentów. Jaka jest propozycja uzupełnienia 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Zastępca Wójta – chodzi o dopisanie w pkt. 11 – chodnika przy drodze powiatowej w Bierawie – 
przy ulicy Nowe Osiedle. Nie wnioskuje się o dopisanie chodnika przy ulicy Mickiewicza, bo 
uznaje się ten temat za zamknięty. Dokumentacja na ten chodnik została juŜ wykonana, a reszta 
jest w gestii Powiatu. Gmina zrobiła wszystko i moŜe jedynie  w tej sprawę lobbować. Mamy 
nadzieje, Ŝe chodnik ten w najbliŜszym czasie zostanie wybudowany. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jeŜeli się pojawią środki z Powiatu, dla przykładu na chodnik 
w Starej Kuźni, który jest ujęty równieŜ w tym harmonogramie, a jeŜeli będą środki z zewnątrz, 
cyt. „to myślę, Ŝe w tym momencie trzeba będzie to wesprzeć. I w tym momencie z takiej okazji 
skorzystać. Bo tam jest potrzeba określona. I to jest sytuacja, która daje nam moŜliwości i jest taka 
potrzeba. A więc wtedy wynik  jest pozytywny. Jest jedna sytuacja i druga. Są pieniądze, jest 
potrzeba, moŜna to wykorzystać”. Natomiast nad pozostałymi sprawami jeszcze na pewno  
będziemy dyskutować.  Cyt. „Tylko powiem dla ciekawostki, na budowę dróg i chodników 
gminnych na przyszły rok jest planowane 10.000 zł. Więc to jest na pewno kropla w morzu”.  
 
Zastępca Wójta – cyt. „Ja lubię mówić o faktach i o prawdzie, bo tu jest, moim zdaniem, daleko 
idąca nieprawda”. Mamy 300 tys. zł dołoŜone na porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich 
Ŝeby wybudować chodnik przy ulicy Ottona Steiera w Bierawie. Nie moŜna  mówić o 10 tys. zł.  
Albo się znamy na budŜecie, albo nie dyskutujmy. 
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Przewodnicząca Rady Gminy – cyt. „mam przed sobą Plan nakładów na zadania inwestycyjne  
na 2012r. JeŜeli Pan twierdzi, Ŝe ktoś się posługuje nieprawdziwymi danymi, to znaczy, Ŝe Pan 
tutaj podwaŜa wiarygodność dokumentów, które dostała Rada”. 
 
Zastępca Wójta – w wykazie jest np. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 425. Cyt. 
„Albo dyskutujemy o tym planie i chcemy współgrać z zarządcami dróg, albo mówimy o jakiś 
mitach, Ŝe mamy 10 tys. zł. To jest nieprawdą”.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – w otrzymanym projekcie budŜetu na 2012r. jest zapis „Budowa 
dróg i chodników gminnych 10 tys. zł”.  Panie wicewójcie, proszę przeczytać co tu jest zapisane... 
 
Zastępca Wójta – mówmy o faktach 
 
W. Lembowicz – zapis w Planie odnośnie budowy dróg i chodników dotyczy ogólnego zakresu, tj. 
zabezpieczenia środków na małe projekty, na mapy. Natomiast kaŜde zadanie inwestycyjne ma 
swoją nazwę i swój budŜet. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – cyt. „dlatego proszę, aby ktoś nie podwaŜał własnych 
dokumentów”. 
 
Wójt Gminy – w budŜecie na rok 2012 na zadania związane z budową dróg i chodników 
przeznacza się prawie 2 mln zł.  
 
W pierwszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Zastępcy 
Wójta o dopisanie do projektu uchwały – pkt.11 – budowa chodnika przy drodze powiatowej  
w Bierawie – ulica Nowe Osiedle. 
Za wnioskiem głosowało 13 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Jeden radny wstrzymał się  
od głosu. 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uzupełniony projekt uchwały  
nr XV/103/2011 w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazu kolejności budowy 
chodników. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Jeden 
radny wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XV/103/2011 została przyjęta. 
 
W tym miejscu Wójt Gminy poinformował, Ŝe na skutek oszczędności,  w okresie zimy spada 
kategoria odśnieŜania dróg. Głównie będą posypywane skrzyŜowania i łuki. Droga 425 będzie 
utrzymywana na „biało”. 
 
 
 
Ad. 9. Interpelacje i wnioski radnych – nie zgłoszono. 
 
 
Ad. 10.  W dyskusji głos zabrali: 
 
Sołtys L. Nikel – czy na sesji była mowa o remoncie istniejącego chodnika przy drodze nr 408  
w Starym Koźlu, czy o budowie nowego odcinka chodnika w kierunku boiska? 
 
Wójt Gminy – to co zostało uchwalone przez Radę, to uchwała intencyjna.  Gmina  napisała 
pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wybudowania nowego odcinka chodnika  
w Starym Koźlu. Uzyskano informację, Ŝe budowa byłaby moŜliwa tylko w przypadku jeŜeli 
Gmina zrezygnuje z budowy chodnika w Bierawie, na który jest juŜ wydane pozwolenie na 
budowę. Mając załatwione wszystkie formalności w sprawie chodnika w Bierawie, a nie mając nic 
zrobione w sprawie chodnika w Starym Koźlu, jak byście Państwo postąpili? 
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Sołtys L. Nikiel – trzeba robić ten chodnik, który ma juŜ projekt 
 
Przewodniczący Rady Gminy – uchwała określa plany na przyszłość. Kolejność realizowanych 
zadań została ustalona po objeździe dróg przez Komisję ds. Porządku publicznego i sprawdzeniu 
nasilenia ruchu na poszczególnych drogach.  Kwestia bezpieczeństwa jest najistotniejsza.  
Te czynniki zadecydowały o takiej, a nie innej kolejności usytuowania tych chodników w uchwale. 
Komisja sugerowała, aby przede wszystkim kierować się bezpieczeństwem mieszkańców. 
 
Radny P. Sroka – czy została przyjęta przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bierawie jakaś koncepcja w nowym roku budŜetowym  dotycząca Strzelnicy w Solarni? Chodzi 
o takie kategorie estetyczne. Jest to obiekt, który w pewnym sensie promuje naszą Gminę na 
zewnątrz, wiele ludzi ten obiekt odwiedza. Cyt. „Rok temu miałem tam okazję przebywać   
i troszeczkę byłem zaszokowany taką kategorią zwykłej estetyki, nieładu estetycznego”, 
połamanych mebli, gruzu, otoczenia, sprzętu, który tam jest wykorzystywany.  Czy nie moŜna 
byłoby poprawić tej estetyki? Ten obiekt stwarza nienajlepsze wraŜenie, nie w tym kierunku 
promuje naszą Gminę. NaleŜałoby spojrzeć na ten obiekt w celu poprawy estetyki, tzn. malowanie, 
krzesełka, 2-3 stoliki.  
 
Dyr. Wierzba – w zasadzie moŜna by to skwitować w skrócie, cyt. „jeŜeli Pan zagłosujesz za 
budŜetem zaproponowanym przez Wójta, przez Panią Skarbnik, to nic nie zrobimy. Jak zagłosujesz 
Pan za budŜetem, który Ja zaproponowałem, to coś zrobimy”. Chodzi tylko o to, Ŝeby Rada Gminy 
zwróciła na to uwagę. W ustawie o działalności kulturalnej jest napisane bardzo wyraźnie, Ŝe 
koszty bieŜące pokrywa organizator. A to Rada Gminy jest organizatorem. Od 1997r. przybyło 
nam 5, czy 6 obiektów razem z obsługą. Zarządzamy powierzchnią ok. 4 tys. metrów 
kwadratowych. Cały czas obcinane są koszty. Pracownicy angaŜowani są na róŜnych imprezach, 
po to aby dorobić do bieŜącej działalności. Wielokrotnie byłem na Strzelnicy, był Pan Wójt. 
Byliśmy nawet z Firmą, która mogłaby zainstalować system monitoringu. Tam notorycznie jest 
wszystko niszczone, nie da się tego upilnować.  Krzeseł, mebli nie kupowaliśmy od 2000r., bo nas 
nie stać. MoŜna zobaczyć jak wyglądają stoły i krzesła, które mają 20 lat. Z jednej strony ma rację 
Pan radny Sroka, naleŜałoby coś zrobić. Ale my walczymy o przetrwanie. Decyzja co do Strzelnicy 
raczej będzie po stronie Rady Gminy, a nie po mojej. Cyt. „Bo to nie jest to, Ŝe Ja nie chcę. Mam 
świadomość” tej sytuacji. Jest to miejsce na uboczu i trzeba byłoby tam zamontować co najmniej  
4 kamery, gdyŜ tam są niszczone rzeczy nawet celowo. Meble, które tam są, stół do tenisa,  mają ze 
dwadzieścia lat. Fakt, Ŝe wygląda to nieestetycznie. Ale to nie jest wynikiem niewiedzy, czy 
umiejętności, ale brakiem środków. W projekcie budŜetu na przyszły rok zaplanowana została 
kwota 200 tys. zł na siedem obiektów naleŜących do Gminnego Centrum. W kaŜdym obiekcie są 
potrzeby, odbywa się tam mnóstwo imprez. Cyt. „Ja to mam na uwadze, poza tym nic nie mogę 
zrobić”. 
 
Radny P. Sroka – nie mówię o wielkich środkach. Wiadomym jest, Ŝe nikt za nas tego nie zrobi, 
miejmy tego świadomość. Dwa, trzy krzesełka, stolik, parę litrów farby, to kosztuje, nie da się tego 
zrobić za 100 zł. Ale moŜe udałoby się wygospodarować  środki np. z Komisji Alkoholowej, czy 
teŜ innych obszarów budŜetu. MoŜe gdzieś te środki znajdziemy. MoŜe Pan Wójt przeznaczy jakieś 
pieniądze ze swoich środków na cele specjalne. Nie muszą to być wcale  duŜe pieniądze, aby tą 
estetykę na tym obiekcie poprawić.  Jest to świetny obiekt i trzeba tam jakiś remont przeprowadzić. 
Szkoda Ŝeby ten obiekt popadł w ruinę, bo on jakąś wartość dla gminy wnosił.  Cyt. Ja naprawdę 
nie oczekuję wielkich inwestycji. Mam świadomość, Ŝe Pan się boryka z codziennością, chociaŜby 
dla zapewnienia bieŜącej płynności”. Ale są to teŜ słowa do Pana Wójta, który teŜ rozumie to  
o czym mówimy i moŜe gdzieś wspólnie uda się małe środki wygospodarować. 
 
Radna U. Olejnik – nad tym budŜetem trzeba by się było zastanowić. Jedni piszą Ŝeby ich 
dofinansować, np. Policja, Komunalka. Wszystkich trzeba traktować jednakowo. 
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Przewodnicząca Rady Gminy –  z jednej strony pomyśleć trzeba o wszystkich, a z drugiej strony 
trzeba wziąć pod uwagę to, Ŝeby nam nie rosły bardzo duŜe dystanse pomiędzy jednymi 
budynkami, które nam pięknieją w oczach, a drugie niszczeją w oczach.  
Tutaj teŜ jest wymagana równowaga. śeby to nie było tak, Ŝe jedne ośrodki nam będą błyszczeć, 
będą wizytówka wsi, a w innych będą wizytówką, ale przeciwieństwem i będą straszyć. Nie moŜe 
tak być, Ŝe w jednej wsi będziemy dbać o obiekty, będą piękniały, a o drugich będziemy 
zapominać. Wtedy się będziemy zastanawiać, czy rzeczywiście dawać tyle środków z budŜetu. 
JeŜeli będzie się inwestować w jedne obiekty, a w drugie nie, to teŜ będziemy się nad tym 
zastanawiali.  
Tu trzeba bardzo rozwaŜnie tymi środkami dysponować. 
 
Sołtys B. Czerepak – czy jest juŜ wiadome, co w przyszłym roku będzie robione  
w poszczególnych sołectwach? 
 
Wójt Gminy – kaŜde sołectwo wie, jakie zadanie będzie realizowało ze środków funduszu 
sołeckiego. W Starej Kuźni w przyszłym roku będzie remontowany Dom Kultury. Inne zadania na 
razie nie są planowane. Wszystko zaleŜy od sytuacji finansowej. Na razie nie wiadomym jest jakie  
będą wpływy z podatków PIT i CIT. Nie znamy równieŜ ostatecznej kwoty subwencji oświatowej, 
są zapowiadane zmiany naliczania subwencji. 
 
Sołtys B. Czerepak  - co z ulicą Parkową i Leśną w Starej Kuźni, które są planowane do 
przejęcia? 
 
Wójt Gminy  – sprawa przekazania dróg jest prowadzona przez Nadleśnictwo. Dopiero  
w listopadzie br. uprawomocnił się plan zagospodarowania przestrzennego. I od tego momentu 
mogą zapadać decyzje w Nadleśnictwie i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych co do 
przekazania Gminie tych dróg. 
 
Zastępca Wójta – cyt. „Ja dzisiaj widocznie nie nadaję na tych samych falach co Pani 
Przewodnicząca”. Generalnie, nie zgadzam się z wypowiedzią Przewodniczącej Rady. Cyt. 
„Kwestia coś nam  błyszczy, coś nie błyszczy”. PrzecieŜ wszystkie działania powinny być w jakiś 
sposób usystematyzowane. JeŜeli coś remontujemy, to trzeba zrobić w danym obiekcie pełen 
zakres. W taki sposób były prowadzone remonty placówek oświatowych. Tak teŜ został 
wyremontowany Dom Kultury w Dziergowicach. W przyszłym roku planujemy wyremontować 
Dom Kultury w Starej Kuźni. I tak po kolei. Cyt. „Ja jestem tego zdania, robimy coś od A do Z, 
porządnie, przechodzimy dalej”. Tak było w oświacie i przynosi to juŜ swoje efekty. 
 
Dyr. Wierzba – jeŜeli się miesiąc temu zakończył remont, to przecieŜ nie było czasu rozpocząć 
remontu w innym miejscu. Jako Gmina mamy się z czego cieszyć, gdyŜ mało komu to się udaje, 
został wyremontowany kolejny Dom Kultury, choć kultura nigdy nie była na „świeczniku”. 
Najpierw był prowadzony remont Szkoły w Dziergowicach, potem następnej Szkoły. Ostatnio 
udało się teŜ wyremontować Klub w Korzonku, teraz wygląda estetycznie, z wyjątkiem strony 
zewnętrznej. Na remont Domu Kultury w Bierawie otrzymaliśmy 85% dofinansowania ze środków 
unijnych. Ten remont został zakończony i powinniśmy się z tego cieszyć. Cyt. „Jestem 
zdegustowany teŜ postawą większości radnych. Remont trwał od kwietnia. Nikt się nie 
zainteresował, nikt nie widział, nikt nie przyszedł, nie było Ŝadnego zainteresowania. A przecieŜ 
sami wiecie, Ŝe składaliście przysięgę, Ŝe będziecie działać dla dobra Gminy”. Cokolwiek zrobimy, 
to jest nasze wspólne dobro. W ubiegłym i bieŜącym roku zostały napisane cztery projekty, kolejne 
dwa są w trakcie pisania. Generalnie brakuje środków, aby te projekty realizować. Cyt. „Co robić, 
podpisana umowa, a brakuje 30 tys. zł. Co Ja mam powiedzieć tym dzieciom na Korzonku”, gdzie 
w świetlicy nie ma komputera, czy w Starym Koźlu, gdzie nie mają jeszcze Internetu. Cyt. Kolejny 
projekt teŜ jest napisany, realizacja w kolejnym roku i juŜ się obawiam, Ŝe nie będzie on 
realizowany”, bo cały czas brakuje środków.  
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Przewodnicząca Rady Gminy – na pewno jesteśmy wszyscy bardzo dumni  z tego powodu, Ŝe 
mamy piękne Ośrodki Kultury. Ale nie moŜemy zapominać teŜ o tych innych obiektach, poniewaŜ 
stan niektórych obiektów jest coraz gorszy. JeŜeli o obiekty nie dba się na bieŜąco, to niszczeją. 
Stają się postrachem. Są obiekty, które ani nie są pięknym budownictwem, ani nie estetyczne, ani 
nie są zadbane.  
To, o co radny Sroka wnioskował, to nie chodzi o wielkie środki, o wielkie remonty. Chodzi  
o skromne środki, Ŝeby wystarczyły na farbę, na odmalowanie, na odnowienie. To nie są kolosalne 
pieniądze. Chodzi równieŜ o to, aby myśleć o bieŜącym utrzymaniu wszystkich obiektów.  Metodą 
gospodarczą moŜna równieŜ o te ośrodki zadbać. Cyt. „Są kluby, świetlice na terenie całej Gminy  
i rzeczywiście, proszę się nie dziwić”. Nie wszyscy mogą korzystać z pięknego Domu Kultury   
w Bierawie. My się bardzo cieszymy, bo jest to wizytówka dla Gminy. Ale nie wszyscy mieszkają 
w Bierawie. W Korzonku, w Kotlarni teŜ są Kluby, ale jak skromnie wyposaŜone.  Od kliku 
miesięcy  prosi się o 500 zł na gry dla świetlicy w Kotlarni i nie moŜna tych pieniędzy dostać. 
JeŜeli my będziemy tak gospodarować, Ŝe dla jednego nie ma 500 zł, a dla drugiego będzie 500 tys. 
zł, cyt. „to proszę się nie dziwić, Ŝe ludzie patrzą na to dziwnym spojrzeniem. I to nie jest na 
pewno zazdrość. To jest Ŝal. Dlaczego w jednej wsi mogą mieć, a w drugiej wsi nie mogą?”.  
Proszę tego nie interpretować źle. Cała Rada jest przedstawicielem wszystkich sołectw.  
15-tu radnych reprezentuje wszystkie sołectwa w Gminie Bierawa. Cyt. „Natomiast Pan, tak się 
składa,  Ŝe jest Dyrektorem w Gminnym Centrum Kultury w Bierawie. Wiadomo koszula zawsze 
bliŜsza ciału”.     
 
Dyr. Wierzba – cyt. „to jest Pani interpretacja. Co znaczy koszula bliŜsza ciału”. Jak jest potrzeba 
to  czasami palę w piecach. Nie mamy w Starym Koźlu palacza, a konserwator był chory.   
Cyt. „I Panią to nie interesuje. Codziennie jestem, sprawdzam urządzenia, wszystkie uruchamiam. 
Proszę Panią co Pani opowiada”.   
 
Przewodnicząca Rady Gminy  - Panie Dyrektorze, Pan pracuje w zakresie swoich obowiązków. 
Cyt. „Proszę się tutaj naprawdę nie gniewać. Ja w tym momencie przedstawiam opinię radnych”. 
KaŜdy reprezentuje swoje sołectwo. Nie dziwmy się, Ŝe kaŜdy z radnych chce, aby w jego wsi było 
coś ładnego. Chce aby dzieci i młodzieŜ mogły z czegoś korzystać. JeŜeli Pan będzie prosił  
o pomoc do kolejnych projektów, dotyczących kolejnych sołectw, to nie sądzę, aby radni byli 
przeciwni. „Cyt. „Śmiem twierdzić, Ŝe radni będą za tym, aby kolejne ośrodki były tak piękne jak 
Dom Kultury w Bierawie”. 
 
Radny P. Sroka – jakiś czas temu Rada nie podjęła uchwały w sprawie  programu związanego  
z komputeryzacją, gdzie koszty własne były ok. 98 tys. zł plus inne koszty, co dawało ok. 200.000 
zł. Ta sprawa nie została podjęta,  a w zamierzeniu gminy było wydatkowanie  ok. 200.000 zł na 
zadanie własne.  Skoro była inicjatywa projektu uchwały w tym kierunku i ona nie przeszła, czyli 
w domniemaniu te pieniądze w gestii Pana Wójta są. Cyt. „Ja nie widzę problemu Ŝeby je teraz 
wydatkować” na te projekty, które Pan Dyrektor tutaj proponuje, na komputeryzację.  Za 20.000 zł 
ze środków własnych moŜemy tych komputerów zakupić chyba dla dwóch świetlic. JeŜeli dodamy 
koszty tego projektu, gdyby uchwała przeszła ok. 200 tys. zł, to mamy jak gdyby 20-30 tys. zł 
wydatkowanego budŜetu.  Radni ciągle do pewnych kwestii wracają, trzykrotnie przyglądają się 
trafności  wyboru i ukierunkowaniu pewnych środków na róŜne obszary.  
 
Wójt Gminy – to o czym mówił radny Sroka, to była uchwała intencyjna, przygotowana pod 
wniosek do Programu Innowacyjna Gospodarka. To nie były środki, które gwarantowaliśmy  
w momencie składania wniosku. Te środki gwarantowalibyśmy w budŜecie, gdyby projekt 
przeszedł.  NaleŜy pamiętać o tym co się dzieje w danym temacie i starać się odnosić do tego 
bardzo logicznie. Te pieniądze musiałyby być w budŜecie zabezpieczone dopiero w momencie 
składania tego wniosku. Takiej woli nie było, dlatego te pieniądze automatycznie nie wchodzą  
w grę. 
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Radny Sroka – cyt. „niech Pan teŜ wyczuwa pewną intencyjność mojej sugestii”. Gdyby wszystko 
zaistniało, to byśmy wydatkowali juŜ na dzisiaj trochę wkładu. 
 
Wójt Gminy – na skutek pewnych decyzji Rady tracimy pewne szanse, z których korzystają inni. 
Bo nie wolno wytrącać czyjeś inicjatywy tylko dlatego, Ŝeby zrobić komuś na złość. Ktoś musi 
nadawać kierunek.   
JeŜeli my tutaj będziemy bezwolnie siedzieć, to nie podejmiemy Ŝadnej decyzji. Bo to nie jest tak, 
Ŝe pieniądze są. Trzeba o nie zabiegać. Cyt. „Gdybym nie pojechał do Warszawy do MSWiA, to 
byśmy nie mieli 1,8 mln zł” na usuwanie skutków powodzi, bo nikt o Bierawie nie pamiętał. 
Musieliśmy sami o te środki zabiegać.  Tego nam nikt nie dał, bo chciał. NaleŜy to mieć na 
uwadze. Nie wytrącajmy nikomu inicjatywy. Jeśli chodzi o wniosek skierowany do Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, to myśmy debatowali długo nad tym, jaka droga ma 
największe szanse uczestniczenia w tym programie. I tylko ta droga się nadawała, poniewaŜ styka 
się z dwoma drogami wojewódzkimi. Znajdźcie mi drogę gminną na terenie Gminy Bierawa, która 
w dwóch miejscach styka  się z drogami wojewódzkimi. Nie ma takiej drogi. 
 
Radna U. Olejnik  - Panie Wójcie, chodzi nam o to, Ŝebyśmy racjonalnie gospodarzyli tymi 
pieniędzmi i racjonalnie je wydawali. Tu nie chodzi o to Ŝebyśmy się spierali, jeden drugiemu coś 
wydzierali. Cyt. „Rozumiem tą intencję Rady, rozumiem Pana Wójta. Ale nie moŜemy się 
upierać”. śadne reklamy nie dają nic dobrego. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jesteśmy zgodni co do tego by oszczędnie i mądrze 
gospodarować tym co mamy. Cyt. „I tu się zgadzam z Panem Wice Wójtem, Ŝe nie nadajemy na 
tych samych falach”.  Dlatego Rada jest za tym, Ŝeby gospodarować mądrze tymi środkami. 
 
Radny J. Morcinek – w Goszycach teŜ jest nowa świetlica, ale teŜ trzeba było juŜ pewne prace 
związane z poprawą estetyki wykonać. MłodzieŜ we własnym zakresie tą świetlicę pomalowała, 
połoŜyła kafelki i świetlica znowu wygląda estetycznie.  JeŜeli są osoby, które  chcą być w tej 
świetlicy, to jakąś inicjatywę własną teŜ powinni wykazać. MoŜna zakupić farbę i znaleźć osoby 
chętne do pomalowania świetlicy. JeŜeli chodzi o sprzęt komputerowy, to nie naleŜy go dawać do 
świetlic, w których nie ma opiekuna, czy właściwego nadzoru. O ten sprzęt naleŜy dbać.  
Nie wierzę, Ŝe w Gminie nie ma 200 zł na farby, aby młodzieŜ mogła sobie tą świetlicę 
pomalować. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – skąd bierzecie środki na zakup farby, czy płytek? 
 
Radny J. Morcinek  - farbę zakupiono ze środków funduszu sołeckiego. A robotę wykonuje 
młodzieŜ społecznie. 
 
Radny P. Sroka – jeŜeli chodzi o Strzelnicę w Solarni, to tam nie chodzi o świetlicę, o komputery, 
bo ten obiekt ma inne przeznaczenie. Tam się odbywają zawody strzeleckie. Przychodzą tam teŜ 
grupy z zewnątrz. Wystarczyłoby tylko te pomieszczenie pomalować i zakupić 2-3 krzesełka  
i stoliki. Być moŜe udałoby się uaktywnić młodzieŜ zrzeszoną w tej strukturze strzeleckiej. MoŜe 
instruktorzy  uruchomiliby inicjatywę tej młodzieŜy. Być moŜe ta młodzieŜ podjęłaby się tego, ale 
musi ktoś nimi pokierować. Muszą teŜ się znaleźć odpowiednie środki np. na farbę. 
 
Wójt Gminy – rady sołeckie, stowarzyszenia mogą starać się o środki z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej, który raz w roku ogłasza konkurs na granty do 10 tys. zł. 
 
Radny U. Olejnik – skoro nie ma pieniędzy na drobne remonty w świetlicach, domach kultury.  
To czy nie ma takiej moŜliwości, aby pieniądze pozyskane z róŜnych imprez, zostawały  
w budŜecie kultury ? 
 



 24 

Wójt Gminy  – tych środków nikt kulturze nie zabiera. Ale jest ich za mało, aby zrealizować 
wszystkie potrzeby. BieŜąca działalności teŜ jest ograniczana.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – a jakie to są środki? 
 
Wójt Gminy – budŜet kultury to ok. 850 tys. zł. 
 
Sołtys L. Nikel – skierowała słowa podziękowania do Pana Wójta za szybką interwencje  
w sprawie naprawy lamp ulicznych. 
 
Wójt Gminy – Gmina ma podpisaną umowę z Zakładem Energetycznym, która określa ile musi 
być uszkodzonych lamp, aby była natychmiastowa reakcja. Do naprawy jednej lampy nikt nie 
przyjedzie.  
 
Radny J. Kucharczyk – Wójt powinien wskazać Energetyce sołtysów jako osoby uprawnione do 
zgłaszania uszkodzonych lamp, aby nie trzeba było angaŜować Wójta do tych spraw. 
 
Wójt Gminy – sołtysi mogą zgłaszać uszkodzenia lamp ulicznych bezpośrednio do Energetyki na 
numer 991 lub za pośrednictwem pracowników Urzędu.  
 
Radny R. Lamaczek – czy zastanawiano się nad ewentualnym wydzierŜawieniem Strzelnicy? 
 
Wójt Gminy  – kiedyś Strzelnicą opiekowała się Kopalnia Rydułtowy. Nie było to jednak dobrze 
odbierane przez mieszkańców.  Obecnie jest to obiekt ogólnie dostępny. W przypadku dzierŜawy, 
trzeba liczyć się z odpłatnością za korzystanie. JeŜeli znalazłby się chętny do dzierŜawy tego 
obiektu, to zgoda musiałaby nastąpić uchwałą Rady Gminy.   
 
 
 
Ad. 11. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła obrady XV sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 30 listopada 2011r. o godz. 18:40. 
 
                 Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik             mgr ElŜbieta Dziuda 
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