
P R O T O K Ó Ł   nr  XVII / 2011 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  27 grudnia  2011 r. 

 
 
 
Otwarcia obrad siedemnastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 27 grudnia 2011 r. dokonała  
o godz. 15:30 Przewodnicząca Rady Gminy ElŜbieta Dziuda. Na podstawie listy obecności 
stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 12 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło 
quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały.  
Nieobecni byli: radna  Iwona Domagała, radna Karolina Suchańska i radny Joachim Morcinek. 
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, specjalistę ds. rolnictwa Michała Klimek, 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,  mgr Łukasza AmbroŜego, 
Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Danutę Wróbel i redaktora 
Gazety Lokalnej Jarosława Jurkowskiego. 
 
 

Ad. 2. 
 

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

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

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 12 grudnia 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 uchwalenia budŜetu gminy Bierawa na rok 2012, 
 

3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
 

4) w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu  
    budŜetowego, 
 

5) w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Bierawa do Rady Społecznej  
    Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Zakładu Zdrowia  
    Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie – Koźlu. 

 

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? 
 
Wnioski o zmianę porządku obrad nie zostały zgłoszone. 
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Ad. 3. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
z XVI sesji Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2011r. Zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do 
tego protokołu? 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy w celu  przyjęcia protokołu, zgodnie z § 29 statutu Gminy, 
przeprowadziła głosowanie.  Za przyjęciem protokołu nr XVI/2011 z sesji Rady Gminy z dnia  
12 grudnia 2011r. opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych, głosów przeciwnych nie było,  
1 radny wstrzymał się od głosowania. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe protokół nr XVI/2011z sesji Rady Gminy z dnia  
12 grudnia 2011r. został przyjęty. 
 
 
 
Ad. 4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiając informację o działalności w okresie 
międzysesyjnym, poinformowała, Ŝe : 
 
1. Uczestniczyła w 4 posiedzeniach Komisji Rady Gminy Bierawa, w tym: 

• 12.12.2011r. oraz 19.12.2011r. w posiedzeniach Komisji ds. BudŜetu i Rozwoju 
Gospodarczego, 

• 14.12.2011r. w  posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, 
• 16.12.2011r. w  posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Wychowania  

Fizycznego i Sportu.                           

2. W związku z okresem przedświątecznym na zaproszenie niektórych rad sołeckich naszej 
gminy wzięła udział w  spotkaniach opłatkowych :   

• w  Domu Kultury w Starej Kuźni w dniu 16.12..2011r. współorganizowanym przez 
Rady Sołeckie czterech sołectw: w Starej Kuźni, Ortowicach, Goszycach i Kotlarni oraz 
przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji,  

• w Domu Kultury w Dziergowicach w dniu 20.12.2011r. współorganizowanym przez 
Rady Sołeckie w Dziergowicach i Solarni oraz Gminne Centrum Kultury i Rekreacji.  

• Ponadto, na zaproszenie Dyrektora Publicznego Przedszkola w Bierawie dniu 
20.12.2011r. uczestniczyła w  „wigilijce” bierawskich przedszkolaków. 

W tym miejscu skierowała słowa podziękowania, cyt. „Wszystkim bardzo dziękuję za 
zaproszenia na tak szczególne uroczystości lokalne, takŜe Radzie Sołeckiej i Stowarzyszeniu  
w Starym Koźlu, gdzie wcześniej uczestniczyłam, które nie tylko pielęgnują tradycje, zwyczaje  
i obrzędy świąteczne, ale takŜe mają na celu pamięć o osobach starszych, często samotnych, czy 
schorowanych. Przygotowanie tych uroczystości wymaga wiele pracy, czasu i poświęcenia. 
Ludzie mają coraz mniej czasu na przygotowanie własnych rodzinnych świąt, a Wy – Sołtysi - 
znajdujecie jeszcze czas dla innych. Dlatego do wszystkich organizatorów i współorganizatorów 
tych pięknych spotkań kieruję słowa wdzięczności, uznania i szczerego podziwu. W dzisiejszych 
czasach coraz trudniej   o wdzięczność i społeczników, a takimi z całą  pewnością jesteście  
Wy Państwo Sołtysi i Wasze Rady Sołeckie. Dziękuję Wam – w imieniu własnym i wszystkich 
uczestników tych cudownych przedświątecznych spotkań.” 
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3. W dniu 21 grudnia 2011r. o godz. 18.00 w Goszycach uczestniczyła  w zebraniu zarządu 
oddziału gminnego straŜy poŜarnej połączone  ze  spotkaniem opłatkowym.  

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

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

Ad. 5. 
 
Informację o pracach Komisji złoŜyli: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna spotkała się na jednym posiedzeniu 
w dniu 14 grudnia br., na którym omawiano temat dotyczący wykorzystania subwencji 
oświatowej za 2010r. 
 
Radny P. Sroka  - poinformował, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego spotkała się 
na dwóch posiedzeniach w dniach 12 i 19 grudnia br.  celem oceny projektów uchwał 
budŜetowych, które są przedmiotem obrad odbywającej się sesji Rady Gminy. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu obradowała w dniu 16 grudnia 2011r. Tematem posiedzenia była 
profilaktyka zdrowotna w szkołach. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska – w minionym okresie nie obradowała. 
 
 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym m.in. podejmował takie działania jak: 
 

• w dniu 13 grudnia br. w Związku Gmin Śląska Opolskiego podpisane zostało 
porozumienie dotyczące zawarcia grupowej umowy na zakup energii elektrycznej dla 
gmin – członków Związku, tj. 33 jednostek samorządu terytorialnego. 
W tym teŜ dniu uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego 
„Czysty Region”. Podjęto uchwałę ukierunkowującą działania na rzecz partnerstwa 
publiczno prywatnego w związku z budową centrum zagospodarowania odpadów. 
Związek zrezygnował z poŜyczki umarzalnej, poniewaŜ kwota 142 mln zł zostałaby 
podzielona proporcjonalnie według liczby mieszkańców Gmin członków Związku, 
 

• w dniu 21 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim brał udział w spotkaniu dotyczącym 
wykorzystania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego  
(5% alokacji), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  (25% alokacji) i Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (42 % alokacji). W latach 2014-2020 Polska będzie 
mogła wykorzystać kwotę 68 mld euro. JednakŜe sposób korzystania będzie wyraźnie 
inny. Np. ze środków będzie mogło korzystać 20 aglomeracji z 300-tu w całej Unii 
Europejskiej oraz mini regiony, np. Gminy w ramach Powiatu do kwoty 10 mln euro. 
Umowy na te środki będą podpisywane z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. 

 
• w dniu 27 grudnia br. brał udział w posiedzeniu Związku Międzygminnego „Czysty 

Region” poświęconym uchwaleniu budŜetu Związku na rok przyszły.   
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BudŜet został uchwalony na kwotę 673 tys. zł, przy stawce 3,46 zł na osobę zamieszkałą  
w regionie, tj. 193.000 osób. Do końca 2012 roku Rady Gmin muszą podjąć uchwały 
wynikające z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a 
dotyczące wyboru metody ustalania opłaty za odbiór odpadów, ustalenia stawki za odbiór 
odpadów, wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości. 

 
 
 
Ad. 7.1 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka przedstawiła radnym projekt uchwały  
nr XVII/106/2011 w sprawie dokonania zmian w budŜecie Gminy na 2011r. i udzieliła w tej 
sprawie koniecznych wyjaśnień. 
 
Radny P. Sroka – poinformował, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 3 głosami „za”, na 3 osoby obecne na 
posiedzeniu. 
 
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 XVII/ 106/2011 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie Gminy na 2011r. – pod głosowanie radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 12 radnych, na 12-tu obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani 
wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XVII/106/2011 – została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 7.2. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka odczytała projekt uchwały nr XVII/ 107/2011  
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Bierawa na 2012 rok. 
Następnie odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 557/2011 z dnia  
14 grudnia 2011r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budŜetowej Gminy Bierawa na 2012 
rok. Odczytała równieŜ pozytywną opinię o moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetowego 
określonego w projekcie uchwały budŜetowej Gminy Bierawa na rok 2012, zawartą w uchwale 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 558/2011 z dnia 14 grudnia 2011r., informując, Ŝe 
po wprowadzonych zmianach deficyt w budŜecie został  zlikwidowany.  
 
Radny P. Sroka – poinformował, Ŝe Komisja BudŜetowa na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 
2011r. zaopiniowała projekt uchwały pozytywie przez 4 członków Komisji obecnych na 
posiedzeniu.  
 
Radny P. Szewerda – w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej podano, Ŝe wydatki opiewać 
będą na kwotę 21.712.000 zł, a teraz w uchwale wskazuje się kwotę 21.169.665 zł. RóŜnica jest 
równieŜ w wydatkach bieŜących? Kwoty te nie zostały wymienione w opinii. 
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Skarbnik Gminy  – kwota wydatków wskazana w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu wynika z projektu uchwały budŜetowej, złoŜonego Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
i Radzie Gminy w terminie do 15 listopada 2011r.  Wójt w trakcie prac nad projektem uchwały 
budŜetowej złoŜył autopoprawkę, w wyniku której te kwoty w wydatkach uległy zmianie. 
Wykreślone zostało jedno zadanie inwestycyjne, wskazane przez Komisję BudŜetową. Wskutek 
tego wykreślenia kwota wydatków została zmniejszona o kwotę planowanego deficytu. Opinia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej nie uwzględnia wprowadzonej przez Wójta autopoprawki. 
Opinia jest wydana na dzień 15 listopada 2011r. 
 
Radny J. Kucharczyk – została skreślona z pierwszego projektu inwestycyjnego  kwota 
środków planowana na wymianę nawierzchni ulicy Gliwickiej w sołectwie Brzeźce, na wniosek 
Przewodniczącej Rady Gminy. Wskutek głosowania ta kwota została wykreślona. Dlatego Wójt 
wprowadził autopoprawkę do tego budŜetu. Dzisiaj radni mają uchwalić budŜet po dokonanej 
zmianie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zgłoszony przeze mnie wniosek został poparty przez 
większość radnych. Uznaliśmy bowiem brak zasadności remontu dobrej drogi i chodnika,                           
a zaoszczędzone w ten sposób prawie 1 300 000 zł przeznaczono na budowę kanalizacji Solarnia 
– Dziergowice (ok. 800 000zł), Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie (ok. 100 000zł)  
oraz wyzerowano deficyt budŜetowy wcześniej planowany na ok. 400 000zł.  Nie ma zatem 
potrzeby powtarzania dyskusji, która odbyła się juŜ na komisji. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały nr XVII/ 107/2011 w sprawie uchwalenia 
budŜetu Gminy Bierawa na 2012 rok – pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 11 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. śaden z radnych nie był przeciwny,  
1 radny wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XVII/107/2011 została podjęta. 
 
 
 
Ad. 7.3. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
nr 559/2011 z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierawa na lata 2012 – 2015. 
 
Radny P. Sroka – poinformował, Ŝe projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisję 
BudŜetową pozytywnie 4 głosami „za”, przy 4 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały nr XVII/ 108/2011 w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. śaden z radnych 
nie był przeciwny, 1 radny wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XVII/108/2011 została podjęta. 
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W tym miejscu Wójt Gminy skierował do radnych słowa podziękowania za uchwalenie budŜetu 
gminy na rok 2012 oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Stwierdził, iŜ 
informacje dotyczące wzrostu gospodarczego, kryzysu gospodarczego i ogólnej sytuacji 
gospodarczej w skali makro, z pewnością nie napawają optymizmem.  Na razie tylko 2,5 mln zł  
z planowanej na przyszły rok kwoty wydatków planuje się wydatkować na wydatki majątkowe. 
W roku bieŜącym wydatki majątkowe osiągnęły poziom 4,5 mln zł. Ale są duŜe szanse na 
zwiększenie tych wydatków. Został skierowany przez Gminę wniosek do Regionalnego 
Programu Operacyjnego na przebudowę drogi do terenów inwestycyjnych ulicy Leśnej i Polnej 
w Bierawie. W najbliŜszych dniach zostanie równieŜ skierowany wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dotyczący modernizacji drogi transportu rolnego - łącznik 
Lubieszów – Dziergowice. Będą czynione równieŜ starania o środki na przebudowę drogi 
transportu rolnego – części ulicy Odrzańskiej w Brzeźcach. Planowane jest równieŜ rozpoczęcie 
budowy kanalizacji w sołectwie Solarnia, południowej części Dziergowic i tranzytu do 
oczyszczalni ścieków. BudŜet został uchwalony na poziomie minimum.  JeŜeli poziom 
planowanych dochodów zostanie zachowany i ujawni się nadwyŜka budŜetowa, będą duŜe 
szanse na wykorzystanie środków unijnych.  
 
Radna R. Kubica – skierowała do Wójta Gminy słowa podziękowania za uwzględnienie 
wniosku grupy radnych i wyasygnowanie w budŜecie roku przyszłego środków na tzw. mały 
fundusz sołecki. 
 

 
 
 
 
Ad. 7. 4. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka – odczytała projekt uchwały nr XVII/ 109/2011  
w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu 
budŜetowego.  
 
Radny P. Sroka – poinformował, Ŝe projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez 
wszystkich członków Komisji biorących udział w posiedzeniu.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do omawianego 
projektu uchwały? 
 
Zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XVII/ 109/2011  
w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu 
budŜetowego – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały  głosowało 12 radnych, na 12-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XVII/109/2011 została podjęta 
jednogłośnie. 
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Ad. 7. 5. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr XVII/ 110/2011 w sprawie wyznaczenia 
przedstawiciela Gminy Bierawa do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie – 
Koźlu. Poinformował, Ŝe kandydatura radnej ElŜbiety Dziuda została zgłoszona przez grupę 
radnych.  
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do omawianego 
projektu uchwały? 
 
Zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XVII/ 110/2011 w sprawie 
wyznaczenia przedstawiciela Gminy Bierawa do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej  
w Kędzierzynie – Koźlu – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Jedna osoba 
wstrzymała się od głosowania, głosów przeciwnych nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XVII/ 110/2011 została podjęta. 
 
 
 
Ad. 8.    Interpelacje i wnioski radnych – nie zgłoszono. 
 
 
 
Ad. 9.   Dyskusja i wolne wnioski 
  
Radna B. Poplucz – podziękowała za wydzielenie w budŜecie środków do dyspozycji sołectw, 
na tzw. mały fundusz sołecki. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego – złoŜyła 
najserdeczniejsze Ŝyczenia noworoczne oraz przekazała podziękowania za dotychczasową 
współpracę. Dodała, iŜ Powiat boryka się z duŜymi problemami, w tymi finansowymi. Zdania 
radnych powiatowych są bardzo zróŜnicowane. Powiat czeka wielka reorganizacja szkół 
ponadgimnazjalnych. Sesja budŜetowa została przeniesiona na miesiąc styczeń. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – złoŜyła najserdeczniejsze Ŝyczenia z okazji zbliŜającego się 
2012 roku.   Cyt.: „śyczę Wam  i Waszym bliskim, aby Rok  2012 był rokiem bez pośpiechu , 
bez trosk  i bez  zmartwień. Niech nadchodzący Nowy Rok 2012  napełnia Wasze serca tym,  co 
piękne i nie z tego świata: 

• miłością, która przebacza, 
• mądrością, która tłumaczy, 
• wiarą, która jest większa niŜ zniechęcenie i wątpliwości 
• wraŜliwością na potrzeby bliźnich i gorliwością niezbędną do tego,  aby zmieniać   

siebie  i  świat na lepsze”. 
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Wójt Gminy – rok 2011 dobiega końca. MoŜna juŜ zrobić podsumowanie dokonań tegoŜ roku 
oraz robić plany na rok przyszły. Dlatego Ŝyczmy sobie abyśmy zrealizowali nasze zamierzenia. 
Aby udało się na terenie naszej Gminy wykonać co najmniej jedno zadanie z zakresu powiatu  
w zakresie poprawy warunków Ŝycia i bezpieczeństwa, Ŝeby było coraz więcej lepszych dróg  
i chodników. śyczmy sobie dobrej współpracy, gdyŜ w ten sposób łatwiej jest osiągnąć wspólne 
cele. 
 
 
Ad. 10. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła obrady XVII sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 27 grudnia 2011r. o godz. 16:20. 
 
 
         Przewodnicząca Rady  
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik    mgr ElŜbieta Dziuda 
 

 

 

Załączniki: 
 

1. uchwała nr XVII/106/2011 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2011r. 
 
2. uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 557/2011 z dnia 14 grudnia 2011r. 

w sprawie opinii o projekcie uchwały budŜetowej Gminy Bierawa na 2012 rok. 
 

3. uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 558/2011 z dnia 14 grudnia 2011r. 
w sprawie opinii o moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetowego określonego  
w projekcie uchwały budŜetowej Gminy Bierawa na rok 2012 

 
4. uchwała nr XVII/ 108/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

 
5. uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 559/2011 z dnia 14 grudnia 2011r. 

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Bierawa na lata 2012 – 2015. 

 
6. uchwała nr XVII/ 107/2011 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Bierawa na 2012 rok 

 
7. uchwała nr XVII/108/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 
8. uchwała nr XVII/109/2011 w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla 

samorządowego zakładu budŜetowego. 
 

9. uchwała nr XVII/110/2011 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Bierawa do 
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Zakładu 
Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie – Koźlu. 

 
10. listy obecności 

 

 


