
P R O T O K Ó Ł   nr  XVI / 2011 
 

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

 
 
 
Otwarcia obrad szesnastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 12 grudnia 2011 r. dokonała  
o godz. 14:30 Przewodnicząca Rady Gminy ElŜbieta Dziuda. Na podstawie listy obecności 
stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 13 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło 
quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały.  
Nieobecni byli: radna  Iwona Domagała i radny Piotr Szewerda 
Następnie przywitała zebranych radnych, sołtysów, Wójta Gminy Ryszarda Gołębowskiego, 
Zastępcę Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek – Kubicką, 
Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Waldemara 
Lembowicza, Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosława Wierzba 
i mgr Łukasza AmbroŜego.  
 
 

Ad. 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe dalszy porządek obrad szesnastej 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 30 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. Podjęcie uchwał: 

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

2) w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach  
    budowlanych, o gruntach i o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości,  
    na podatek rolny i na podatek leśny.  

 

8. Interpelacje i wnioski radnych. 
 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 
 

10. Zakończenie obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy są wnioski w sprawie zmiany 
przedstawionego porządku obrad? 
 
Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
 
 
Ad. 3. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
z XV sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2011r. Zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do 
tego protokołu? 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady Gminy, w celu  przyjęcia protokołu zgodnie z § 29 statutu Gminy, 
przeprowadziła głosowanie.  Za przyjęciem protokołu nr XV/2011 z sesji Rady Gminy z dnia  
30 listopada 2011r. opowiedziało się w głosowaniu 10 radnych, głosów przeciwnych nie było,  
1 radny wstrzymał się od głosowania. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe protokół nr XV/2011 został przyjęty. 
 
 
Ad. 4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiając informację o działalności w okresie 
międzysesyjnym, poinformowała, Ŝe : 
 

1. w dniu 01 XII 2011r. uczestniczyła razem z wiceprzewodniczącymi: Józefem Kucharczykiem 
i Piotrem Sroką w II Forum Przewodniczących Rad Miejskich i Rad Gmin  VI kadencji, które 
odbyło się w siedzibie Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. Forum poświęcone było 
aktualnym zagadnieniom z zakresu oświaty, pomocy społecznej  i gospodarki komunalnej.  
Z Prezesem Zarządu Czesławem Tomalikiem wspólnie ustalony został termin szkolenia dla 
Rady Gminy Bierawa na dzień  23 stycznia 2012r. o godz. 15.00 w budynku urzędu.  
Proponuje się, aby w ramach współpracy na to szkolenie zaprosić Radę Gminy Cisek,                          

2. w dniu 2 grudnia 2011r. uczestniczyła w II wojewódzkim konkursie zorganizowanym przez 
Urząd Marszałkowski i Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Opolu „Kapitalni  
w Opolskiem”. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle zdobyło  w tym konkursie 
Statuetkę i tytuł „ Kapitalny Beneficjent”. Do tej pory Stowarzyszenie zrealizowało  
4 projekty ze środków unijnych na ogólną kwotę ok. 200 000, zł. Z tego miejsca przekazała 
słowa uznania  i gratulacje  dla członków Stowarzyszenia w Starym Koźlu  i jego Prezesa 
Pana Jana Kurzoka  za tak ogromne  osiągnięcie,   

3. w dniu 4 grudnia 2011r. uczestniczyła w wigilii dla seniorów w Starym Koźlu oraz w XI 
wojewódzkim Turnieju skatowym pn. „Barbórka Opolska” w Korzonku,   

4. w dniu 11 grudnia br. uczestniczyła w kiermaszu boŜonarodzeniowym zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle, 

 

5. uczestniczyła w  jednym posiedzeniu  Komisji  ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego oraz 
Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa w dniu 6 grudnia 2011r., 

 

6. pełniła, zamiennie z zastępcami,  poniedziałkowe dyŜury w urzędzie gminy zgodnie  
z ustalonym   harmonogramem, 

 

7. brała udział w przygotowaniu szesnastej  sesji oraz w organizowaniu bieŜącej pracy Rady 
Gminy, 

 

8. Otrzymała: 
-  w dniu 9 grudnia 2011r. pismo od Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie - 
Koźlu z ponowną prośbą o wytypowanie przedstawiciela Gminy Bierawa do Rady Społecznej 
działającej przy SPZOZ – przedstawiła treść pisma, które dołączono do protokołu jako 
załącznik nr 1.  

 

- w dniu 12 grudnia 2011r. pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie – Koźlu 
dotyczące analizy oświadczenia majątkowego złoŜonego przez Piotra Walkiewicza – 
Dyrektora Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Bierawie – przedstawiła treść pisma, które dołączono do protokołu jako załącznik nr 2.   
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Ad. 5.   Informacje o pracach Komisji złoŜyli: 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym nie 
spotykała się. Poinformowała równieŜ, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i rozwoju gospodarczego 
obradowała w dniu 6 grudnia br. omawiając projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja ds. Oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu  między sesjami nie spotykała się. 
 
Radny P. Musioł  - poinformował, Ŝe Komisja ds. Porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska w okresie międzysesyjnym nie obradowała. 
 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowane były następujące 
działania: 
 

• w dniu 1 grudnia br. brał udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym  w sprawie 
budowy mostu Ciesek – Bierawa. Firma, która oferowała wykonanie projektu za cenę  
197 tys. zł zrezygnowała z podpisania umowy. Skierowano pismo do drugiej firmy, która 
oferowała wykonanie projektu mostu za cenę 424 tys. zł. W obecnym tygodniu Starostwo 
oczekuje podpisania umowy. 

 

• w dniu 6 grudnia br. otrzymano pismo z Górnośląskiej Spółki Gazowniczej w Opolu   
w sprawie gazyfikacji wsi Brzeźce. Do końca stycznia Gmina Bierawa otrzyma 
informację  o wynikach analizy opłacalności tej inwestycji. W przypadku pozytywnej 
analizy ekonomicznej tego przedsięwzięcia, inwestycja będzie realizowana w 2013 roku, 

 

• w dniu 8 grudnia br. uczestniczył w sesji Rady Miasta Kędzierzyna – Koźla, na której 
przedstawiony został operat  przeciwpowodziowy dla miasta z uwzględnieniem 
przebudowanego  hydrowęzła na Odrze po 1997r., 

 

• w dniu 9 grudnia br.  zakończono montaŜ tablic dwujęzycznych w 10 miejscowościach 
Gminy Bierawa. Solarnia i Korzonek zachowały swoje nazwy sprzed 1933r. 
Poinformował, iŜ wprowadzenie dwujęzycznych nazw miejscowości nastąpiło na mocy 
ustawy z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym, gdzie zagwarantowane zostały prawa mniejszości i grup etnicznych m.in. do 
wprowadzenia języka mniejszości  i stosowania dwujęzycznych nazw. Ustawa została 
podpisana przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W dniu 5 marca 2010r. Rada 
Gminy Bierawa podjęła uchwały o wprowadzeniu nazw dwujęzycznych na obszarze 
Gminy Bierawa, bez przeprowadzenia konsultacji, poniewaŜ liczba mieszkańców Gminy 
naleŜących do mniejszości jest większa niŜ 20% ogólnej liczby mieszkańców Gminy. 
Wniosek Rady Gminy Bierawa został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę 
Opolskiego  i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W styczniu br. Gmina 
Bierawa została wpisana do Rejestru Gmin, na których obszarze uŜywane są nazwy  
w języku mniejszości. Jesienią br. Gmina otrzymała z budŜetu Państwa  kwotę prawie  
50 tys. zł na realizację zadania, na podstawie podpisanej umowy dotacji.  Dotacja  
w całości pokryła wydatki związane z wymianą tablic   

 

• w ubiegłym tygodniu Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu wydało decyzję 
uznającą rekultywację terenów Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. o powierzchni  
233 hektarów na wnioskowanych przez Kopalnię 270 hektarów. 
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Ad. 7. 1.  
 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XVI/ 104/2011 w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie gminy na 2011r. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie – 3 głosami „za”, przy 3 obecnych na 
posiedzeniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają uwagi do omawianego 
projektu uchwały? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XVI/ 104/2011 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2011r. – pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących 
nie było.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XVI/ 104/2011 została przyjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 7.2. 
 

Skarbnik Gminy - przedstawiła radnym projekt uchwały nr XVI/105/2011 w sprawie określenia 
wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz 
deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie – 3 głosami „za”, przy 3 obecnych na 
posiedzeniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają uwagi do omawianego 
projektu uchwały? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XVI/105/2011 w sprawie 
określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o 
lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny – pod 
głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XVI/105/2011 została przyjęta 
jednogłośnie. 
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Ad. 8.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny P. Sroka – zgłosił pytanie dotyczące kwestii udostępniania grupom formalnym, bądź 
nieformalnym sal gimnastycznych na terenie gminy Bierawa:  czy sale gimnastyczne 
wynajmowane są w formie odpłatnej, czy nieodpłatnej? czy są określone procedury, zasady 
wynajmowania? czy te zasady są określone uchwałą, czy w inny sposób?  
Jak odbywa się udostępnianie tych sal? Uzasadniając zgłoszone pytanie stwierdził: cyt. „moje 
pytanie wynika z tego, gdyŜ otrzymałem telefon od grupy formalnej działającej na naszym 
terenie, czyli od druhów Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, którzy chcieli skorzystać z wynajęcia sali”. 
W rozmowie z Panem Wice Wójtem otrzymali oni informację, Ŝe muszą partycypować  
w pewnych kosztach, czyli ponosić odpłatność. Było pewne oburzenie druhów, Ŝe oni są grupą 
formalną i mają płacić, a dla grupy nieformalnej  udostępnia się ten sam obiekt bezpłatnie. 
Druhowie nie bardzo rozumieli z czego te zasady wynikają. 
 
Zastępca Wójta – poinformował, Ŝe zasady i tryb korzystania z sal gimnastycznych zostały 
określone uchwałą Rady Gminy z dnia 01 lutego 2010r., natomiast opłaty określa Wójt Gminy  
w drodze zarządzenia. W okresie jesienno zimowym we wszystkich salach gimnastycznych 
prowadzone są zajęcia nieodpłatne dla wszystkich chętnych. Zajęcia są prowadzone przez 
instruktorów, którzy są jednocześnie opiekunami sal. Zajęcia odbywają się w określonych dniach 
i godzinach, są finansowane ze środków Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 
Z tych zajęć moŜe korzystać kaŜdy chętny. Istnieje równieŜ druga moŜliwość, tj. wynajęcie sali 
przez grupy zorganizowane z terenu Gminy Bierawa, ale za określoną odpłatnością. Na dzień 
dzisiejszy odpłatność wynosi 10 zł za godzinę. Faktycznie jest to stawka niewielka i nie pokrywa 
pełnych kosztów związanych z udostępnianiem sali. Pomimo, Ŝe Gmina ponosi wyŜsze koszty, 
sale są wynajmowane dla grup zorganizowanych z terenu Gminy Bierawa po preferencyjnych 
stawkach. Grupa musi wyznaczyć osobę do podpisania umowy z dyrektorem placówki na 
korzystanie z Sali, która będzie równieŜ odpowiadać za wnoszenie opłat, w zaleŜności od ilości 
godzin. Z sal mogą korzystać równieŜ grupy osób niezwiązane z Gminą Bierawa, ale wówczas 
odpłatność za korzystanie z sal jest duŜo wyŜsza, na dzień dzisiejszy wynosi 35 zł za godzinę. 
Opłata jest powiększana dodatkowo o odpłatność za wodę i energię elektryczną, według wskazań 
licznika. Te zasady są ustalone i nie moŜna twierdzić, Ŝe ktoś ma zakaz wstępu na sale 
gimnastyczne.  
W Solarni sala jest udostępniania bezpłatnie dwa razy w tygodniu po półtorej godziny. Zajęcia 
prowadzi Pan Stanisław Wróbel. Z tych zajęć moŜe korzystać kaŜdy nieodpłatnie. Za wynajem 
sal w innych godzinach musi być ponoszona odpłatność, gdyŜ wiąŜe się to z dodatkowymi 
kosztami. Stawka 10 zł za godzinę jest z pewnością do przyjęcia. Dla grupy 10-osobowej jest to 
tylko 1 zł od osoby. 
 
 
Radny P. Sroka – czy w przypadku straŜaków, od których teŜ Ŝądamy pełnej sprawności, 
pewnej kondycji fizycznej, nie moŜna było by tych sal udostępniać im równieŜ nieodpłatnie?  
To co powiedział Pan Wójt,  kwota 10 zł za godzinę dla grupy 10-osobowej nie jest duŜym 
kosztem, jest to tylko 1 zł od osoby, ale dla pewnych ludzi nawet taka stawka moŜe być jakąś  
barierą do pewnych zachowań. W tym przypadku sprawność i moŜliwość  rozwijania się tych 
osób jest bardzo waŜna. Czy moŜna byłoby tym osobom udostępniać te sale bezpłatnie, czy jest 
taka moŜliwość? Rozumiem, Ŝe jest uchwała i zarządzenie Pana Wójta. Ale jest to grupa zupełnie 
innego rodzaju, grupa od której pewna gotowość bojowa jest oczekiwana ze strony Pana Wójta  
i obywateli naszej gminy. 
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Wójt Gminy  – stawki opłat określone w zarządzeniu z pewnością nie są wygórowane. Wszystko 
nie moŜe być za darmo, gdyŜ udostępnianie sal wiąŜe się z niemałymi kosztami. Grupa musi 
wskazać równieŜ osobę, która będzie za tą grupę odpowiedzialna. Opłaty powinny być 
ponoszone, gdyŜ wszystko ma swoją cenę. I równieŜ po to, aby ludzie mieli szacunek do tych 
miejsc. Ustalona stawka 10 zł dla grup z terenu Gminy Bierawa, którzy chcą z tych sal korzystać 
nie jest na pewno za wysoka. Grupy spoza Gminy za korzystanie z sal płacą  35 zł za godzinę. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – czym kierowaliście się państwo ustalając te zasady, Ŝe jedna 
grupa ma odpłatnie, a inna nie? Bo słusznym jest, Ŝe w dzisiejszych czasach wszystko kosztuje. 
Korzystanie z sali gimnastycznej wiąŜe się ze zuŜyciem światła, ciepła, zuŜyciem ręczników 
papierowych, papieru toaletowego, wody. To są koszty. Ale kto w takim razie nieodpłatnie 
korzysta z tych sal?  
 
Zastępca Wójta – nieodpłatnie mogą korzystać wszyscy, ale pod warunkiem, Ŝe korzystanie 
będzie odbywało się w ustalonych dniach i godzinach, tj. w terminach, w których Gmina 
zatrudnia opiekunów sal.  A zatem kaŜda osoba, która pójdzie na salę gimnastyczną  
w wyznaczonych terminach, moŜe korzystać nieodpłatnie. Te godziny opłacone są ze środków 
Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W Solarni zajęcia odbywają się  
w wyznaczonych godzinach we wtorki i w piątki, po półtorej godziny.   W innych godzinach sale 
mogą być udostępniane, ale odpłatnie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – czyli druhowie z Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Solarni mogą 
nieodpłatnie korzystać z sali w piątek w godzinach od 18:00 do 19:30, tak jak inne osoby, 
niekoniecznie mieszkańcy Solarni. 
 
Zastępca Wójta – taka informacja została juŜ przekazana straŜakom z Solarni. JeŜeli chcą to 
mogą korzystać z sali gimnastycznej w piątki, w wyznaczonych godzinach. JeŜeli chcą korzystać 
z sali gimnastycznej w innym terminie,  to muszą ponieść odpłatność. Takie opłaty ponoszą 
równieŜ Ludowe Zespoły Sportowe. Ma to być element mobilizujący i dyscyplinujący, aby kaŜdy 
czuł się za to miejsce odpowiedzialny. Prawdopodobnie od stycznia ulegnie zwiększeniu 
odpłatność dla grup spoza naszej gminy.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – koniecznym byłoby rozpowszechnienie tej informacji. 
Informację moŜna zamieścić równieŜ w kolejnym Głosie Bierawy i wywiesić przy salach 
gimnastycznych, aby wszyscy poznali te zasady.  Jak będzie konkretna informacja, to będzie 
mniej wątpliwości.  
 
Radny J. Kucharczyk – w miesiącu październiku bądź listopadzie złoŜyłem interpelację 
dotyczącą wymiany uszkodzonego hydrantu w Brzeźcach. Hydrant miał zostać wymieniony. 
JednakŜe do tej pory zrobiono tylko dobre wraŜenie, zakupiono 50 metrów rury PCV, ale tego nie 
wykonano. JeŜeli ktoś się zadeklarował, Ŝe wykopie ten rów, to powinien się z tego wywiązać. 
 
Wójt Gminy  – hydrant miał zostać wymieniony przez osobę, która go uszkodziła. Urząd ma 
pisemną deklarację o dokonanie wymiany tegoŜ hydrantu. Po stronie Gminy był zakup materiału. 
 
 
 
Ad. 9.  Dyskusja i wolne wnioski 
 
Sołtys B. Mika – otrzymałam zgłoszenie, Ŝe jedna osoba w Solarni wylewa ścieki na drogę 
wojewódzką nr 425. Z budynku jest odprowadzenie rury na drogę. NaleŜałby to skontrolować. 
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Wójt Gminy – Ŝadna Komisja nie posiada uprawnień do kontrolowania takich spraw. Jest to 
uprawnienie Policji, która moŜe za taki czyn ukarać daną osobę mandatem.  Gmina moŜe 
sprawdzić, czy ta osoba posiada umowę na wywóz ścieków. 
 
Sołtys M. Czyrny – w miejscowości Kotlarnia zostały skradzione nowo zamontowane tablice  
z dwujęzyczną nazwą miejscowości.  Gmina powinna odczekać jakiś czas i na razie ponownie 
nie zakładać tych tablic. Nie naleŜy tak sztywnie trzymać się przepisów ustawy o mniejszościach 
narodowych i montować te tablice bez konsultacji z mieszkańcami. NaleŜy najpierw wysłuchać 
co w tej sprawie mają do powiedzenia mieszkańcy Kotlarni. NaleŜy ten temat poruszyć na 
przyszłym zebraniu wiejskim. Z ubolewaniem moŜna stwierdzić, Ŝe dotychczas tego tematu nikt 
nie poruszył na Ŝadnym zebraniu. W starej części Kotlarni jest tylko kilka budynków. Reszta to 
nowa część Kotlarni. Bloki mieszkalne zostały wbudowane na przełomie lat 60-tych i 70- tych.  
NaleŜy poczekać, omówić tą sprawę na zebraniu wiejskim i dopiero potem podjąć decyzję  
o ewentualnym ponownym umieszczeniu tych tablic. 
 
Wójt Gminy – to nie jest temat, który wynikł nagle, tu i teraz. Dyskusje na temat wprowadzenia 
dwujęzycznych nazw miejscowości toczyły się od maja 2005r., kiedy weszła w Ŝycie ustawa  
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Tutaj o niewiedzy raczej 
nie moŜna mówić. Konsultacje nie były wymagane, albowiem liczba mieszkańców gminy 
naleŜących do mniejszości przekracza 20 % ogólnej liczby mieszkańców Gminy. 
 
Sołtys M. Czyrny – jestem praktycznie na kaŜdym zebraniu wiejskim w Kotlarni i ten temat 
nigdy nie był poruszony.  Nie znam człowieka w Kotlarni, który by coś na ten temat wiedział.  
Dlatego proszę nie mówić, Ŝe ten temat był poruszany. 
 
Ł. Ambro Ŝy – kradzieŜ tablic, których wykonanie kosztowało łącznie 50 tys. zł jest 
przestępstwem. I o tym naleŜy pamiętać. Ten, który ukradł tablice podlega odpowiedzialności 
karnej. Montowanie takich tablic jest dopuszczone przez ustawę i naleŜy się jej trzymać ściśle. 
JeŜeli ustawa umoŜliwia zamontowanie tablic bez konsultacji, to teŜ naleŜy się tego trzymać. 
Brak konsultacji z mieszkańcami nie usprawiedliwia w Ŝaden sposób dokonanej kradzieŜy tablic. 
 
Sołtys M. Czyrny- nikogo nie próbuje się usprawiedliwiać, ale naleŜy rozmawiać z ludźmi. 
NaleŜało ten temat przedstawić ludziom, aby mogli wyrazić swoje zdanie. 
 
Wójt Gminy  - Kotlarnia była pierwszą miejscowością w Gminie, w której uŜyto nazwy 
dwujęzycznej. Została wmurowana tablica na Kościele, na której juŜ wcześniej uŜyto nazwy 
Jakobswalde. I to nikomu nie przeszkadzało. 
 
Radny J. Morcinek – półtorej roku temu, kiedy Rada Gminy głosowała za wprowadzeniem 
dwujęzycznych nazw miejscowości, radni z Kotlarni nie mieli najmniejszego sprzeciwu. Było to 
zrobione kompleksowo dla całej Gminy, a nie dla poszczególnych miejscowości. MoŜna było 
wówczas Kotlarnię z tych nazw wyłączyć, jeŜeli społeczeństwo tego sobie nie Ŝyczyło. JeŜeli   
w Kotlarni nie ma tolerancji na takie tablice, to naleŜy się nad tym zastanowić i ewentualnie 
odstąpić od ich montowania,  jeŜeli ludzie z Kotlarni sobie tego nie Ŝyczą. I nie wydawać 
niepotrzebnie  pieniędzy z budŜetu Państwa. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – do tematu z pewnością naleŜy wrócić i znaleźć takie 
rozwiązanie, które zadowoli obie strony. Mieszkańcy mają prawo się wypowiedzieć i naleŜy im 
to umoŜliwi ć. A co do tolerancji, to naleŜy pamiętać, Ŝe dotyczy ona obu stron, a nie tylko jednej.  
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Ad. 10. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła obrady XVI sesji Rady Gminy w dniu 12 grudnia 2011r. o godz. 15:20. 
 
         Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik    mgr ElŜbieta Dziuda 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie - Koźlu z prośbą  
o wytypowanie przedstawiciela Gminy Bierawa do Rady Społecznej działającej przy 
SPZOZ, 

 

2. pismo  Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie – Koźlu dotyczące analizy 
oświadczenia majątkowego złoŜonego przez Dyrektora Samorządowego Zakładu 
BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, 

 

3. uchwała nr XVI/104/2011 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na rok 2011, 
 

4. uchwała nr XVI/ 105/2011 w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i 
obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz deklaracji na podatek od 
nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny, 

 

5. listy obecności radnych i sołtysów. 
 


