
P R O T O K Ó Ł   nr  XX / 2012 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  22 marca  2012 r. 

 
 
 
Otwarcia obrad dwudziestej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 22 marca 2012r. dokonała  
o godz. 15:30 Przewodnicząca Rady Gminy ElŜbieta Dziuda. Na podstawie listy obecności 
stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 15 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło 
quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały.  
 
Następnie przywitała zebranych radnych, sołtysów, Wójta Gminy Ryszarda Gołębowskiego, 
Zastępcę Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, mgr Łukasza AmbroŜego,  Skarbnika Gminy Sybillę 
Pawliczek – Kubicką, Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, inspektora ds. oświaty ElŜbietę 
Chromik, Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Waldemara Lembowicza, specjalistę 
ds. rolnictwa Michała Klimek, Kierownika Stacji Caritas w Bierawie Jolantę Szewerda oraz 
przybyłych na sesję dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Bierawa. 
 
 
 

Ad. 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe dalszy porządek obrad dwudziestej 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  15 lutego 2012r. 
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. Przedstawienie przez Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy sprawozdania  

z działalności komisji za rok 2011 i planów pracy na rok 2012. 
8. Podjęcie uchwał: 

 

1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012r., 
 

2) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji, 
 

3) w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  
    zawarcia umów dzierŜaw, 
 

4) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania  
     bezdomności zwierząt, 
 

5) w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  
     problemów alkoholowych oraz narkotykowych,  
 

6)  w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy na rok 2013  
     środków stanowiących fundusz sołecki, 
 

7) w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy dotyczącej odmowy  
    przyznania dotacji celowej z budŜetu gminy Bierawa, 
 

8) w sprawie poparcia wniosków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej  
    złoŜone do Projektu Polityki wodnej państwa do roku 2030. 
 

9. Interpelacje i wnioski radnych. 
 

10. Dyskusja i wolne wnioski. 
 

11. Zakończenie obrad. 
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Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy są wnioski w sprawie zmiany 
przedstawionego porządku obrad polegające na uzupełnieniu, bądź zmianie porządku obrad? 
 
Wniosków nie zgłoszono. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według 
przedstawionego porządku obrad. 
 
 
Ad. 3.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
z dziewiętnastej sesji Rady Gminy Bierawa z dnia 15 lutego 2012r.  Następnie zwróciła się  
z zapytaniem, czy są uwagi do tego protokołu? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – w celu przyjęcia protokołu zgodnie z § 29 statutu gminy 
przeprowadziła głosowanie. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się w głosowaniu  
12 radnych, 2 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół z obrad XIX sesji Rady Gminy 
Bierawa z dnia 15 lutego 2012r. został przyjęty. 
 
 
 
Ad. 4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowała takie 
działania jak: 
 

1. brała udział w 3 posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy Bierawa, które odbyły się  
w dniu 19 marca br., tj. w posiedzeniu komisji ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego, 
posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony 
środowiska oraz w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego  i sportu, 
 

2. w dniu 4 marca br. wzięła udział w spotkaniu z radnymi, 
 

3. w dniach 7 marca oraz 16 marca br. uczestniczyła w spotkaniu z Panem Wójtem, 
 

4. w dniu 17 lutego br. brała udział w zebraniu wiejskim w Goszycach oraz Walnym 
zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Goszycach 

 

Do Rady Gminy wpłynęły: 
 

- petycja mieszkańców Solarni w sprawie obniŜenia kolektorów i przyłączy w trakcie 
budowy kanalizacji -  sprawa jest w trakcie załatwiania, 
 
- zaproszenie dla Przewodniczącej Rady Gminy  na spotkanie  Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zakładu Zdrowia Publicznego  
i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie – Koźlu w dniu 26.03.2012r. 
 

- pismo od Pani Ilony Wochnik – Kukawskiej  dotyczące protokołu Komisji Rewizyjnej, 
które zostało skierowane do Komisji Rewizyjnej na posiedzenie w dniu 27.03.2012r. 
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Ponadto w okresie międzysesyjnym pełnione były zamiennie z zastępcami poniedziałkowe 
dyŜury w Urzędzie Gminy, zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz brała udział  
w przygotowaniu sesji i organizowaniu bieŜącej pracy Rady Gminy. 

 
 
Ad. 5.   Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji. 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym 
spotkała się raz, tj. w dniu 13 marca br. Tematem posiedzenia były następujące sprawy: 

1) rozpatrzenie skargi Państwa Hermann na Wójta Gminy dotyczącej odmowy przyznania 
dotacji celowej z budŜetu gminy na zastosowanie indywidualnego ekologicznego źródła 
ciepła do ogrzewania budynku, 

2) przedstawienie odpowiedzi na wniosek radnych w sprawie zagospodarowania strychu  
w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni, 

3) omówienie wniosku sołtysów w sprawie diet, 
4) kontynuacja działań kontrolnych dotyczących wykorzystania i rozliczenia dotacji dla 

Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie za 2010r.  
 
Dodatkowo odniósł się do odczytanego na poprzedniej sesji protokołu pokontrolnego Komisji  
Rewizyjnej na temat kontroli budŜetu oświaty za rok 2010, który został skierowany do Pana 
Wójta. Poinformował, Ŝe na poprzednim posiedzeniu Komisji Rewizyjna otrzymała równieŜ 
pismo Pana Wójta, w którym zawarł swoje stanowisko na temat budŜetu oświaty za rok 2010.  
Cyt. „Zanim odczytam pismo Wójta, zwracam się z gorącą prośbą o rozwagę  i zdrowy rozsądek 
i przede wszystkim odpowiedzialność tych wszystkich osób, które są bezpośrednio 
zainteresowane szkolnictwem w naszej gminie. Stonowanie nieprzyjemnej atmosfery, która 
wynikła wokół spraw zawartych w tym protokole jest naszym wspólnym celem. Nie wolno nam 
eskalować konfliktu. KaŜde słowo przeciw słowu pogłębia emocje. Rzecz dotyczy spraw sprzed 
roku, które zostały pozytywnie ocenione przez obecną Radę Gminy w ubiegłorocznym 
absolutorium. Troska o finanse publiczne, a szczególnie ich pozyskiwanie utwierdza nas  
w przekonaniu o dobrym gospodarowaniu budŜetem gminy”.   
Następnie odczytał pismo Wójta Gminy, które dołączono do niniejszego protokołu, jako 
załącznik nr  1. 
 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
spotykała się na posiedzeniu w dniu 19 marca 2012r. omawiając projekty uchwał na dzisiejszą 
sesję. 
 
Radna U. Olejnik -  poinformowała, Ŝe komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu  przedwczoraj spotkała się na posiedzeniu, celem sporządzenia sprawozdania 
z działalności Komisji za rok poprzedni oraz  opracowania planu pracy Komisji na rok 2012. 
 
Rady P. Musioł  - poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska obradowała w dniu 19 marca br. Tematem posiedzenia było 
omówienie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. 
 
Dyskusja: 
 
Radny Cz. Kudzia  - stwierdził, iŜ cyt. „Jestem zaskoczony troszeczkę sprawozdaniem Pani 
Przewodniczącej z Jej działalności. 4 marca spotkanie z radnymi. Ja nie byłem, nie zostałem 
poinformowany. Pytam się z jakimi radnymi? Ja jestem teŜ radnym i nie przypominam sobie 
Ŝeby mnie ktoś odwoływał z radnego. A skoro Pani mówi, Ŝe było spotkanie z radnymi, to  
Ja zapytam kolegów, koleŜanki radne, czy byli zaproszeni na to spotkanie?  
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JeŜeli nie, to proszę nie uprawiać prywaty nie chwalić się, Ŝe Pani robi zebranie  z radnymi. 
Tylko  robi Pani z wybranymi radnymi”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – cyt. „poniewaŜ niektórzy radni mnie zaprosili na spotkanie  
w celu omówienia pewnych bardzo waŜnych spraw. I tutaj akurat sytuacja tak wyniknęła. A było 
to spotkanie, które było i protokołowane  i Pan Wójt równieŜ o tym wie. Tak, Ŝe nie było Ŝadnej 
prywaty”. 
 
Radny Cz. Kudzia – cyt. „to proszę nie mówić na sesji, Ŝe było spotkanie z radnymi. To trzeba 
powiedzieć jasno i wyraźnie, było to spotkanie  z niektórymi radnymi. I sprawę wtedy 
wyciszymy”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – cyt. „a spotkanie wyniknęło stąd, Ŝe po prostu niektórzy 
pracownicy  Urzędu Gminy nakłaniali radnych do wystąpienia przeciwko mnie. Myślę, Ŝe ta 
odpowiedź jest wystarczająca, chyba, Ŝe temat będziemy drąŜyć i zaczniemy mówić kto, komu, 
kiedy nakłaniał  do wystąpienia, do odwołania Przewodniczącej Rady Gminy. Myślę, Ŝe to jest 
temat, który naleŜy omówić wśród radnych i na Komisji”. 
 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym między innymi podejmował takie 
działania jak: 
 

1. w dniu 20 lutego br. brał udział w szkoleniu dla pracowników Urzędu Gminy, 
pracowników szkół i pozostałych jednostek na temat budŜetu zadaniowego, 

 

2. w dniu 1 marca br. brał udział w spotkaniu w  Urzędzie Miejskim w Ujeździe z Firmą 
Tınsmeier w sprawie instalacji związanej z odpadami komunalnymi, 

 

3. w dniu 2 marca br. w OstroŜnicy brał udział w spotkaniu z przedstawicielami Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego i rolnikami powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, 

 

4. w dniu 5 marca br. brał udział w spotkaniu z Europosłami Danutą Jazłowiecką i Janem 
Olbrycht oraz Marszałkiem Województwa Opolskiego Józefem Sebestą w sprawie 
funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. Kwota środków przewidywana dla Polski to  
80 mln euro na wszystkie regiony, za wyjątkiem województwa mazowieckiego, którego 
PKB mieści się pomiędzy 75% – 90% średniej unijnej PKB, 

 

5. w dniu 6 marca br. uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Miasta Racibórz w sprawie 
organizacji „Pływadeł” w dniu 23 czerwca  2012r. 
W tym teŜ dniu otrzymano informację z Powiatowego Urzędu Pracy na temat 
zatrudnienia 2 osób do robót publicznych  i 6 osób do prac społecznie – uŜytecznych.  
 

6.  w dniu 8 marca br. uzyskano informację o przyznaniu środków na projekt zgłoszony do 
Regionalnego Programu Operacyjnego o nazwie „Przebudowa ulicy Leśnej i ulicy Polnej 
w Bierawie. Kwota dofinansowania  1.278 tys. zł, co stanowi 85% wartości zadania.  
Jest to droga do terenów inwestycyjnych; na 18 wniosków 4 zostały uznane przez 
komisję konkursową. Wniosek Gminy Bierawa uplasował się na 2 miejscu. W tym 
miejscu Pan Wójt skierował słowa podziękowania dla pracowników Urzędu Gminy za 
zaangaŜowanie w przygotowanie tego projektu. 

 

7. w dniu 9 marca br. spotkał się z Wojewodą Opolskim – Gmina otrzymała promesę na 
kwotę 120 tys. zł na odbudowę drogi transportu rolnego  w Brzeźcach - odcinek przy 
ulicy Odrzańskiej. 
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8. w dniach 12 i 13 marca br. na zaproszenie Firmy Spot Light z Bierawy brał udział  
w Targach oświetleniowych w Warszawie. 

 

9. w dniu 14 marca br. miało miejsce spotkanie z inwestorem  w celu uszczegółowienia 
kwestii dostawy mediów do terenu inwestycyjnego w Starym Koźlu. W tym teŜ dniu 
podpisano umowę na realizację projektu zgłoszonego do Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  na zakup urządzeń kuchennych dla GCKiR w Bierawie. 

 

10. w dniu  15 marca br. odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy  zadania pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej Solarni, części Dziergowic i tranzytu  do oczyszczalni ścieków  
w ZAK SA. Oferowane ceny brutto kształtowały się od 6.749 tys. zł do 13.515 tys. zł; 
wpłynęło 12 ofert – postępowanie jest w trakcie rozstrzygania. 

 

11. w dniu  15 marca br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Lubieszowa w sprawie 
projektu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej, uzgodnienia z właścicielami 
gruntów zgody na wejście na nieruchomość na czas trwania inwestycji.  
W tym teŜ dniu miało miejsce spotkanie z Zarządem Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego w sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych, 
 

12. w dniu 16 marca br. uzyskano informację z Zarządu Województwa o przyznaniu dotacji  
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg transportu rolnego Lubieszów – 
Dziergowice. 

 

13. w dniu 19 marca br. brał udział w spotkaniu z Marszałkiem w sprawie Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Lokalnej Grupy Działania Euro Country. 
Rozstrzygnięcia wniosków dotyczących kanalizacji zapadną na przełomie maja i czerwca 
br.  

 

14. w dniu 21 marca br. spotkał się z przedstawicielami Firmy Cemex. 
 

15. w dniu 22 marca br. uczestniczył w posiedzeniu Związku Międzygminnego „Czysty 
Region” w sprawie projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Składowisko 
odpadów komunalnych w Bierawie  zostało ujęte w tym programie do zapełnienia, po  
1 stycznia 2012r. do projektowanej objętości. 

 

16. w dniu 22 marca br. miała miejsce w Urzędzie Gminy wizyta przedstawicieli Firmy 
projektującej sieć gazowniczą niskiego ciśnienia średnicy 160 mm dotycząca zmiany  
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz w Planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy w obszarze sołectwa Kotlarnia; związane jest to 
z przejściem siecią przez tereny leśne w pasie 4 metrów szerokości. 

 
Dyskusji na temat przedstawionego sprawozdania nie podejmowano. 
 
 
ad. 7. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe w trakcie roku 2011 komisja ds. budŜetu i rozwoju 
gospodarczego pracowała w składzie: Karolina Suchańska – przewodnicząca, Piotr Sroka – 
zastępca, Rajnold Lamaczek, Renata Kubica i Joachim Morcinek – członkowie. W tym czasie 
Komisja odbyła 14 posiedzeń, na których rozpatrywała łącznie 46 projektów uchwał.   
Za zaangaŜowanie i udział w posiedzeniach podziękowała wszystkim członkom Komisji. 
Komisja spotyka się zawsze przed sesjami rady gminy, poniewaŜ obrady są ściśle powiązane  
z tematami sesji; są omawiane projekty  uchwał na sesję rady gminy. 
Szczegółowe sprawozdanie z działalności Komisji dołączono do protokołu, jako załącznik nr 2. 
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Radna U. Olejnik – przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji ds. oświaty, kultury, 
zdrowia, wychowania fizycznego i sportu za 2011r., które dołączono do niniejszego protokołu 
jako załącznik nr 3. Przedstawiła równieŜ plan pracy Komisji na rok 2012. 
 
Radny P. Musiol – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska w 2012r. pracowała w składzie: Piotr Musioł – przewodniczący, 
Bernadeta Poplucz – zastępca, Urszula Olejnik, Joachim Morcinek, Czesław Kudzia – 
członkowie. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności komisji, które dołączono do 
niejszego protokołu jako załącznik nr 4.  
JeŜeli chodzi o plan pracy komisji na rok 2012 poinformował, Ŝe komisja zajmuje się w zasadzie 
rozpatrywaniem bieŜących spraw, które wpływają do komisji, w tym wydawaniem opinii do 
projektów uchwał. 
 
Na zapytanie Przewodniczącej Rady Gminy, kto jest za odczytaniem w całości planu pracy 
komisji, radni  większością głosów wypowiedzieli się za nie odczytywaniem tegoŜ planu. 
 
 
 
 
ad. 8.1. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka odczytała projekt uchwały nr XX/125/2012  
w sprawie dokonana zmian w budŜecie Gminy na 2012r. i udzieliła w tej sprawie koniecznych 
objaśnień. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy pozytywnie  
– 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się do radnych z zapytaniem, czy są jakieś pytania 
dotyczące omawianego projektu uchwały? 
 
Zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XX/125/2012  
w sprawie dokonania zmian w budŜecie Gminy na 2012r. - pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15-tu radnych obecnych na sali obrad, głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy  stwierdziła, Ŝe uchwała nr XX/125/2012 w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie Gminy na 2012r. została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 8.2. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XX/126/2012 w sprawie przekazania środków 
finansowych dla Policji. Jednocześnie poinformował, Ŝe środki na wymieniony cel zostały juŜ 
zapisane w uchwale budŜetowej. Jedno porozumienie dotyczące przekazania środków będzie 
podpisane z Komendą Wojewódzką w Opolu, a drugie z Komendą Powiatową Policji  
w Kędzierzynie – Koźlu. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony  projekt uchwały pozytywnie – 5 głosami „za”. 
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Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania radnych do 
omawianego projektu uchwały? 
 
Zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XX/126/2012 w sprawie 
przekazania środków finansowych dla Policji – pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały 
opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 15-tu obecnych na sali obrad. 3 radnych 
wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XX/126/2012 została przez Radę 
Gminy przyjęta. 
 
 
 
Ad. 8.3. 
 
Specjalista ds. rolnictwa M. Klimek - odczytał projekt uchwały nr XX/127/2012 w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw. 
Wyjaśniając jednocześnie, Ŝe są to działki pod garaŜami. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska – omawianego projektu uchwały nie opiniowała. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, kto z Państwa radnych ma pytania 
dotyczące omawianego projektu uchwały? 
 
Zapytań w omawianej sprawie nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XX/127/2012 w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw – 
pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15-tu radnych, na 15-tu obecnych na 
sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XX/127/2012 – została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8.4. 
 
Specjalista ds. rolnictwa M. Klimek – przedstawił radnym projekt uchwały nr XX/128/2012  
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Omawiając projekt uchwały wyjaśnił, Ŝe jest to uchwała do podjęcia której Gminę 
obliguje ustawa. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt Gmina musi posiadać program opieki 
nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi. Uchwała ta normuje pewne kwestie, które  Gmina 
i tak musiała do tej pory wykonywać. Jako specjalista ds. rolnictwa będzie pełnić funkcję 
koordynatora tego programu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała radnych, Ŝe na posiedzeniu Komisji została 
wprowadzona poprawka w paragrafie 4, zamiast pkt. 17 ma być pkt. 16. 
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są jakieś zapytania dotyczące omawianego projektu 
uchwały? 
 
Radny J. Morcinek – zawnioskował o przekazanie tej uchwały wszystkim sołtysom. 
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M. Klimek – zwrócił uwagę, Ŝe uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i wejdzie w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zostanie 
przekazana sołtysom wówczas, gdy zacznie obowiązywać. 
 
Innych zapytań, ani uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XX/128/2012  
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 
zwierząt – pod głosowanie radnych, w wyniku którego uchwała została przyjęta 15 głosami „za”, 
przy udziale w głosowaniu 15-tu radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XX/128/2012 została przyjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8.5. 
 
Zastępca Wójta Gminy – poinformował radnych, Ŝe jak co roku, zgodnie z ustawą  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Gminy winna uchwalić 
gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych. 
Program nie zawiera większych zmian. RównieŜ budŜet gminnej komisji ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych od lat jest niezmienny, wpływy kształtują się na poziomie ok. 100 tys. 
zł rocznie. Od lutego 2011 roku Gminna komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 
działa w mniejszym składzie. Poprzednio Komisja liczyła 8 osób, a obecnie 4 osoby. W skład 
Komisji wchodzi Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, psycholog, pełnomocnik 
Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i Zastępca Wójta. 
Komisja spotyka się średnio raz w miesiącu. Dopuszcza się równieŜ częstsze spotkania z uwagi 
na konieczność opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.  
Komisja opiera swoje działania na ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi z 1982 roku i dwóch uchwałach  Rady Gminy Bierawa. Jedna z uchwał dotyczy 
ustalenia maksymalnej ilości punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych w Gminie Bierawa  
w rozbiciu na gastronomię i detal. Dla gastronomii ta liczba wynosi 25, a dla detalu 40 punktów. 
Ustalona liczba jest wystarczająca, nie jest w pełni wykorzystana. Druga uchwała dotyczy zasad 
usytuowania punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych. Generalną zasadą jest to, Ŝe sprzedaŜ 
alkoholu nie moŜe być prowadzona w najbliŜszym sąsiedztwie np. obiektów sakralnych, czy 
budynków oświatowych. 
Ze środków Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych finansuje się: 
- zajęcia sportowe w salach gimnastycznych w okresie od października do marca, 
- działalność klubu osiedlowego na Korzonku i w Brzeźcach, które są czynne 2 razy w tygodniu  
   po 3 godziny, za wyjątkiem miesiąca sierpnia, 
- ognisko terapeutyczne w Kotlarni – 15 godzin tygodniowo; zajęcia prowadzi Pani Agata  
   Dobek, 
- dofinansowuje się wyjazdy uczniów na tzw. „Zielone szkoły” – dofinansowanie jest     
    przeznaczone na ucznia. KaŜda ze szkół składa zapotrzebowanie. Określoną pulę środków    
    dzieli się przez liczbę uczestników. Dofinansowanie kształtuje się od 30-45 zł na ucznia, 
- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego – gdzie moŜna pozyskać poradę psychologa, radcy  
    prawnego. Głównie porady udzielane są w zakresie ściśle powiązanym z problemem  
    alkoholowym, ale moŜna uzyskać równieŜ poradę w innej dziedzinie, 
- spektakle profilaktyczne prowadzone w Gimnazjum w Bierawie oraz organizowane przez  
   Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, 
- półkolonie organizowane w Dziergowicach, Lubieszowie i Starej Kuźni, prowadzone  
    społecznie w okresie wakacji, 
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- programy profilaktyczne tzw. III Elementarz, prowadzone w klasach szóstych szkół  
    podstawowych. Program jest prowadzony przez naszych nauczycieli, a koordynatorem jest  
    Pan Marek Piątek  
 
Nowością jest kurs komputerowy dla dorosłych  prowadzony w Starej Kuźni, łącznie 18 godzin. 
Gminna komisja współpracuje ściśle z Zespołem Interdyscyplinarnym, którego zadaniem jest 
reagowanie na przemoc w rodzinie. Ta przemoc wiąŜe się często z naduŜywaniem  alkoholu. 
Gminna komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi brała teŜ udział w programie „Trzeźwy 
umysł” i to równieŜ w tym roku chce się kontynuować.  Jest to program informacyjny, ściśle 
powiązany z przemocą w rodzinie, a takŜe z negatywnymi skutkami picia alkoholu. Więcej nie 
da się zrobić z powodu ograniczonych środków finansowych. 
Następnie odczytał projekt uchwały nr XX/129/2012 w sprawie uchwalenia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy Państwo radni mają pytania do 
omawianego projektu uchwały? 
 
Zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XX/129/2012 w sprawie 
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
narkotykowych – pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 
15-tu radnych obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XX/129/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 8.6. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XX/130/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na 
wyodrębnienie w budŜecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.  
Dodał, iŜ taka uchwała podejmowana jest w naszej Gminie juŜ po raz trzeci. Przez 2 lata 
poszczególne sołectwa realizują zadania ze środków funduszu sołeckiego. Fundusz ten moŜe 
obejmować zadania własne gminy wymienione w ustawie o samorządzie gminnym. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
wyodrębnienie w budŜecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki został 
przez komisję ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się   z zapytaniem, czy są pytania radnych dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XX/130/2012 w sprawie 
wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy na rok 2013 środków stanowiących 
fundusz sołecki – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XX/130/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
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Ad. 8.7. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Szewerda odczytał sprawozdanie Komisji w sprawie 
rozpatrzenia skargi Państwa Hermann na działalność Wójta Gminy Bierawa, dotyczącej odmowy 
przyznania dotacji na zakup ekologicznego źródła ciepła. Komisja  uznała skargę za 
nieuzasadnioną. Za takim stanowiskiem głosowało 4 radnych, na 4 obecnych na posiedzeniu.  
Odczytał równieŜ projekt uchwały nr XX/131/2012 w sprawie załatwienia skargi na działalność 
Wójta Gminy dotyczącej odmowy przyznania dotacji celowej z budŜetu gminy Bierawa.  
 
Ł. AmbroŜy – zwrócił uwagę, iŜ bezdyskusyjna jest kwestia zarówno terminu w jakim został 
zainstalowany ten piec, jak równieŜ miejsce zamieszkania skarŜących, albowiem wynika to 
wprost z akt. SkarŜący we własnych pismach wskazują, Ŝe przebywają poza Gminą Bierawa, 
adres doręczeń jest poza Gminą. Pomimo, iŜ argumentacja przemawiałaby za udzieleniem 
takowej dotacji, Wójt Gminy musiał postąpić tak jak nakazuje uchwała Rady Gminy. SkarŜący 
nie spełniają przesłanek do otrzymania tejŜe dotacji. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są jakieś pytania dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XX/131/2012  w sprawie 
załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy dotyczącej odmowy przyznania dotacji celowej  
z budŜetu gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XX/131/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8.8. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr XX/132/2012 w sprawie poparcia 
wniosków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej złoŜonych do Projektu Polityki 
wodnej państwa do roku 2030. 
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania dotyczące omawianego projektu uchwały? 
 
Radny J. Morcinek – zwrócił się z  zapytaniem o wyjaśnienie przedmiotu uchwały 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, Ŝe wpłynęło pismo do Pana Wójta i do 
Przewodniczącej Rady Gminy o poparcie stanowiska, zadań, o które wystąpiło  Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Niepołomickiej. Chodzi o opracowanie  i wdroŜenie do realizacji projektu 
budowy kanału śląskiego, dzięki któremu droga wodna Górnej Wisły przez odrzańską drogę 
wodną zostanie włączona do europejskiego systemu dróg wodnych. W przekazanych materiałach 
są te zadania opisane. Z informacji wynika, Ŝe zadania te pozwolą na racjonalne 
zagospodarowanie zasobów gospodarczych, społecznych, kulturowych, przyrodniczych oraz 
doprowadzą do zrównowaŜonego rozwoju południowej Polski. Dodatkowo rozwój turystyki 
wodnej oznaczać będzie kolejne miejsca pracy i źródła dochodu.    
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XX/132/2012 w sprawie 
poparcia wniosków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej złoŜonych do Projektu 
Polityki wodnej państwa do roku 2030 – pod głosowanie radnych, w wyniku którego uchwała 
została podjęta stosunkiem głosów  15 głosów  „za”, przy udziale w głosowaniu 15-tu radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, Ŝe uchwała nr XX/132/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9. Interpelacje i wnioski radnych. 
 
Radny P. Szewerda – wystąpił z wnioskiem o przedstawienie opinii prawnej dotyczącej 
wypłaty diet dla sołtysów. 
 
Ł. Ambro Ŝy – wyjaśnił, iŜ w trakcie obrad Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji 
zwrócił się  o sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie wynagrodzenia, diet dla sołtysów  
i zwrotu kosztów podróŜy. Wniosek został podyktowany tym, Ŝe na poprzedniej sesji Rady 
Gminy pojawił się problem, Ŝe za nieobecność sołtysa na sesji potrąca się mu odpowiednią część 
diety. Na podstawie art. 37 b ustawy o samorządzie gminnym, przewodniczącemu organów 
jednostek pomocniczych (czyli sołectw, rad osiedla) moŜe być przyznana dieta oraz zwrot 
kosztów podróŜy. W tym zakresie właściwym organem do ustalenia tych zasad jest Rada Gminy, 
która określa te zasady w formie uchwały. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe sołtysi mają 
uprawnienie wynikające z art. 37 a cytowanej ustawy, analogicznie jak radni, tzn.  mają prawo 
do tego, aby być zawiadamiani przez Przewodniczącego Rady Gminy o terminie sesji. Natomiast 
odmiennie niŜ radni, nie mają z mocy ustawy obowiązku udziału w sesji. W związku z czym 
wynikają inne obwarowania co do diet i zwrotu kosztów. Te zasady określa Rada Gminy wedle 
swojej woli, według zasad wypracowanych przez siebie, czy to analogiczne na zasadach 
ustalonych dla radnych, czy teŜ w innej wysokości i na innych warunkach. 
JeŜeli chodzi o zasady, o ewentualne potrącanie z diet, to jedynym organem, który moŜe to 
zrobić jest Rada Gminy. JeŜeli sołtysi mają uwagi co do obowiązujących w chwili obecnej zasad 
wypłaty diet, a radni uwaŜają, Ŝe ten sposób zwrotu, czy potrącania z diet jest niesprawiedliwy, 
czy nie odpowiadający funkcji sołtysa, to tylko radni mogą to zmienić. Powinna zostać 
przeprowadzona zwykła procedura uchwałodawcza, praca w komisji, dyskusja, która moŜe 
zakończyć się podjęciem nowej uchwały. Tutaj obwarowań prawnych szczególnych nie ma. 
MoŜna tą uchwałę zmienić w zaleŜności od potrzeb. 
 
Sołtys M. Czyrny – dziękuję Panu Mecenasowi za przedstawienie tej sprawy. Cyt. „Ja to 
poruszyłem  i moje zdanie jest takie. Nie po to mnie wybrali na sołtysa, Ŝebym Ja nie 
uczestniczył w sesjach. Staram się być zawsze.  Na jednej akurat nie byłem, bo nie mogłem, bo 
nie zawsze mogę brać wolne w pracy”. Nie zawsze moŜna dostać wolne, a przecieŜ sołtys nie ma 
prawa do urlopowania.  Proszę Radę o podjęcie takiej uchwały. 
 
Radna U. Olejnik – sołtysom na pewno będzie zaleŜeć na tym, aby być na  sesji, Ŝeby wiedzieć 
co się w Gminie dzieje. NaleŜy te zasady zmienić, Ŝeby sołtysi mieli diety bez względu na to czy 
będą  na sesji, czy nie. Oni są na swoim stanowisku pracy przez 24 godziny na dobę. Cyt. „Ja tak 
uwaŜam”.  
 
Radna B. Poplucz -  nad tą uchwałą faktycznie musimy się zastanowić. Kiedyś Radzie, jak  
i nam sołtysom zaleŜało na tym Ŝeby sołtysów zmobilizować do uczestnictwa w sesjach.  
W Gazecie sołeckiej  moŜna przeczytać, Ŝe dieta dla sołtysa nie powinna być traktowana  jako 
dieta, ale jako wynagrodzenie jego pracy i zwrot kosztów podróŜy, których nie ma.  
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Cyt. „Mocno bym się tutaj przychyliła, Ŝeby było usprawiedliwienie” nieobecności na sesji, Ŝeby 
nie było przypadku, Ŝe sołtys nie przyjdzie na sesję bez powodu. Sołtysi powinni być 
zmobilizowani do przychodzenia na sesje.  Jednak nie uczestnictwo w sesji z tego powodu, Ŝe mi 
się nie chce, musiałoby być czymś obwarowane. Na pewno nie powinno być tak, Ŝe sołtys nie 
bierze udziału w sesji z tego powodu, Ŝe jest w pracy i za to jest mu potrącana dieta. Tym 
bardziej, Ŝe sołtys nie ma urlopowania i nie ma w obowiązku być na sesji. Wnioskuję równieŜ  
o przywrócenie Gazet sołeckich dla sołtysów. Jest to potrzebne czasopismo, z którego moŜna 
wiele skorzystać. MoŜna tam przeczytać, gdzie moŜna środki pozyskiwać, jak pisać projekty, są 
informacje o funduszu sołeckim. Zakupienie tych gazet nie jest znowu tak wielkim kosztem. 
Pieniądze na zakup tych gazet powinny się w budŜecie znaleźć. 
 
Sołtys I. Urbansky  - osobiście zgadzam się ze stanowiskiem Pana sołtysa.  Jednak, cyt. „nie 
bardzo rozumiem stanowiska Pani radnej. Jakiego usprawiedliwienia Państwo byście od nas 
oczekiwali? Przychodzimy, staramy się, bierzemy czynny udział w róŜnego rodzaju pracach, 
róŜnego rodzaju spotkaniach z mieszkańcami. Mi się wydaje, Ŝe kaŜdy z nas jest człowiekiem 
powaŜnym. I skoro Ja np. mówię, Ŝe nie mogę być, to chyba Państwo jesteście teŜ na tyle 
powaŜni, Ŝe Wy rozumiecie to.  I Ja nie za bardzo rozumiem jakie to miało by być 
usprawiedliwienie. Komu Ja mam dać to usprawiedliwienie? Jaka to ma być forma 
usprawiedliwienia? Bym bardzo prosiła o sprecyzowanie.  Skoro my traktujemy się jako ludzie 
powaŜni, to Ja bym teŜ chciała takiego podejścia i stanowisko odpowiednie zająć. A forma 
usprawiedliwienia dla mnie jest nie adekwatna do sytuacji”. 
 
Radna U. Olejnik – Radca Prawny z pewnością sformułuje taką uchwałę, która będzie 
odpowiednia. 
 
Ł. Ambro Ŝy – wszystkie postulaty radnych odnośnie tej uchwały zostaną z pewnością 
odpowiednio zapisane w uchwale. Będziemy zastanawiać się nad formą usprawiedliwienia 
nieobecności przez sołtysów. Postaramy się to tak zrobić, Ŝeby to nikogo nie uraŜało. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – padł wniosek i na pewno zostanie przez radnych rozwaŜony.  
Trzeba ten temat przedyskutować, przeanalizować i przede wszystkim  wziąć pod uwagę to na 
czym polega funkcja sołtysa.  Jest to funkcja wykonywana głównie społecznie, na rzecz 
mieszkańców. Sołtys tak naprawdę pracuje na okrągło, ludzie się zgłaszają do sołtysa z kaŜdym 
problemem. Jest to działalność w tej chwili społeczna, na którą coraz trudniej znaleźć 
odpowiednie osoby i odpowiedzialne. Zaczyna kaŜdy uciekać od funkcji społecznych, poniewaŜ 
one mogą dać zaledwie satysfakcję z wykonywania róŜnych zadań. Natomiast nie ma tam 
praktycznie Ŝadnej gratyfikacji  finansowej. PoniewaŜ to co nawet dostaną, jakieś grosze z tytułu 
zebranych podatków, to koszty wynikające z wykonywania tej funkcji społecznej są najczęściej 
duŜo wyŜsze. Cieszyć się moŜemy z tego, Ŝe mamy ludzi, którzy chcą być sołtysami i starają się 
wykonywać swoją funkcję jak najlepiej. I myślę, Ŝe wyborem mieszkańców zostali wybrani Ci, 
którzy wyrazili zgodę i starają się wykonywać  te obowiązki jak najlepiej. Więc tutaj  
rzeczywiście karanie sołtysów za niemoŜliwość obecności na sesji byłoby krzywdzące dla nich. 
Na komisjach ten temat zostanie jeszcze poruszony. A z pomocą prawną projekt uchwały 
zostanie tak  skonstruowany, aby było to jak najbardziej korzystne dla sołtysów.   Te pieniądze, 
które sołtysi otrzymują są i tak niewielkie. Cyt. Myślę, Ŝe Wasza słuŜba, bo to nie jest praca 
tylko słuŜba, zasługuje naprawdę na uznanie”. 
 
Radny Cz. Kudzia – złoŜył interpelacje na piśmie, a dotyczyły one budynku i terenu 
przedszkola w Starym Koźlu. Przed ich złoŜeniem stwierdził, cyt. „dzisiaj odczytam sam te 
interpelacje, tylko dlatego, Ŝe poszła informacja w eter, Ŝe Kudzia, to tylko pisze. Więc Ŝeby nie 
było, Ŝe Kudzia to tylko pisze, ale, Ŝe umie czytać, więc Ja odczytam i skomentuję”:  

1. Dach w przedszkolu jest po remoncie. Po zimie okazało się, Ŝe dach przecieka w wyniku 
czego na suficie utworzyły się plamy wilgoci. PoniewaŜ dach był niedawno 
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wyremontowany naleŜy od wykonawcy wyegzekwować dokonania naprawy tego dachu 
w ramach umowy gwarancyjnej.  

2. Drzwi wejściowe (główne wejście) do przedszkola są nieszczelne, są za krótkie. NaleŜy 
dokonać wymiany drzwi, gdyŜ w czasie ostatniej zimy wiatr  nawiewał do korytarza 
śnieg. Aby uniknąć takiej sytuacji, Ŝe na korytarzu tworzą się małe zaspy śnieŜne 
personel przedszkola uszczelniał drzwi szmatami.  

3. Zgłaszam konieczność przeprowadzenia remontu wejścia bocznego do budynku.  
Na ścianie budynku od wewnątrz jest grzyb. W obecnej chwili tynk odpada w wyniku 
tego zagrzybienia i wilgoci panującej w budynku. 

4. NaleŜy postawić ogrodzenie pomiędzy przedszkolem  a państwem Piotrowski od strony 
parkingu. Przestrzeń ta jest otwarta i w kaŜdej chwili  dzieci bawiące się na podwórku 
przedszkolnym mogą wybiec na drogę. 

5. NaleŜy dokonać utwardzenia części placu na parking dla pracowników przedszkola.  
W obecnej chwili jest to jedno wielkie grzęzawisko, na które mogą wbiec dzieci bawiące 
się na podwórku przedszkolnym. Brak ogrodzenia, o którym mowa w pkt. 4 stwarza 
moŜliwość swobodnego poruszania się nie tylko dzieci po całym terenie przedszkolnym.  

6. NaleŜy zakupić zabawki na wyposaŜenie placu przedszkolnego. Obecnie zamontowane 
zabawki i sprzęt są przestarzałe i praktycznie nie nadają się do zabawy, gdyŜ są juŜ 
mocno zdewastowane. Niestety od kilku lat na placu przedszkolnym nie zamontowano  
Ŝadnych nowych zabawek. 

 
Radny P. Sroka – w nawiązaniu do interpelacji radnego Czesława Kudzia, zwrócił się  
z zapytaniem, czy administrator przedszkola zgłaszał Wójtowi te elementy, które zostały tutaj 
wymienione? Czy administrator obiektu nie zna problemów z obiektu, którym administruje, czy 
dyrektor nie potrafił tych problemów rozwiązać z Wójtem Gminy i dlatego zwrócił się do 
radnego? 
 
Radny Cz. Kudzia – stwierdził, nie wnikałem w te kwestie. Na wniosek Przewodniczącej 
Komisji poszedłem, do przedszkola, pytałem o problemy i tak to zostało przedstawione.   
 
Radny R. Lamaczek – czy interpelacje złoŜone na piśmie zostały przyjęte? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – interpelacje zostały przyjęte i skierowane do Pana Wójta. Wójt 
prosił tylko o uszczegółowienie złoŜonej interpelacji.  
 
Radny R. Lamaczek – otrzymałem odpowiedź od Pana Wójta, Ŝe nie muszę tych adresów 
wskazywać. 
 
Radna R. Kubica – zwróciła się z zapytaniem do Radcy Prawnego, jeŜeli pismo jest skierowane 
do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bierawa, pod treścią pisma jest wymieniony 
Przewodniczący Komisji, czy cała Komisja ma prawo wglądu do tego pisma, czy nie? 
 
Ł. Ambro Ŝy – prawo wglądu ma cała Komisja. 
 
 
 
Ad. 11.   Dyskusja i wolne wnioski 
 
Sołtys L. Nikel  - odniosła się do jednej z interpelacji radnego Czesława Kudzi dotyczącej 
terenu  przed przedszkolem. Stwierdziła, Ŝe Pani Dyrektor Przedszkola zwróciła się do Rady 
Sołeckiej o pomoc. Rada Sołecka pracowała przy przedszkolu, wyciągnięto zbiornik i teren 
wyrównano. Miał tam powstać parking. A dlaczego parking nie został zrobiony, tego nie 
wiadomo. Usunięto przewracający się płot. 
 



 14 

Radny Cz. Kudzia – wiadomym jest, Ŝe teren nie utwardzony staje się  po deszczu jednym 
wielkim bagnem. Dlatego zgłoszona została potrzeba wykonania parkingu. 
 
E. Chromik – Pani Dyrektor Przedszkola złoŜyła pismo do Komisji Oświaty i odnośnie 
parkingu koło przedszkola monituje juŜ od ponad roku. 
 
W. Lembowicz  - pismo odnośnie parkingu koło przedszkola w Starym Koźlu wpłynęło do 
Urzędu Gminy 2 miesiące temu. Gmina ma na uwadze utwardzenie tego placu, ale na razie nie 
ma na ten cel środków. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – teren został odpowiednio przygotowany i w tej chwili czekamy 
na środki. NaleŜy sądzić, Ŝe ten parking zostanie utwardzony.  Jak będą pieniądze, to problem 
powinien zostać rozwiązany. 
 
Radny Cz. Kudzia – cyt. „chciałbym odczytać pismo do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Bierawa dotyczące protokołu z kontroli budŜetu oświaty”. 
 
Przewodnicząca  Rady Gminy – czy to jest to same pismo, które wpłynęło do Komisji 
Rewizyjnej? 
 
Radny Cz. Kudzia – cyt. „Pani Przewodnicząca nie wiem” 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – czyje to jest pismo, czy Pani Kukawskiej? 
 
Radny Cz. Kudzia – jest to pismo radnych. Odczytał treść pisma. Ponadto zwrócił się z 
zapytaniem, komu to pismo przekazać? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy  - jeŜeli pismo jest adresowane do Komisji Rewizyjnej, to proszę 
to pismo złoŜyć do Komisji Rewizyjnej. 
 
Radna R. Kubica – cyt. „Ja uwaŜam, Ŝe to pismo powinno pójść do protokołu z sesji Rady 
Gminy w całości, tak jak jest”. 
 
Radny Cz. Kudzia – niech Pani rozstrzygnie Pani Przewodnicząca.  
 
Radna R. Kubica – pismo powinno być w całości przekazane do protokołu dzisiejszej sesji. 
 
Odczytane pismo dołączono do protokołu jako załącznik nr 13. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – odnosząc się do odczytanego pisma, stwierdziła, cyt. „wczoraj 
w godzinach popołudniowych otrzymałam  od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
informację w poczcie elektronicznej, Ŝe do Pana Szewerdy wpłynęło pismo, właśnie które przed 
chwileczką odczytał Pan radny Kudzia. Odczytując pocztę meilową okazało się, Ŝe Pan 
Szewerda otrzymał pocztę meilową od Pani Sonii Wiesiołek w dniu 21 marca (wczoraj)  
o godzinie 12:02. Pani Sonia Wiesiołek przesłała do Pana Szewerdy pismo metodą poczty 
prześlij dalej, która otrzymała 20 marca od Pana Krzysztofa Ficonia o godzinie 15:55. 
Otwierając właściwości pisma, jest taka opcja na komputerze właściwości, tytuł pisma był 
„Protokół  dla Sonii Wiesiołek”. Właściwości informują nas o statystyce wyrazów, o liczbie 
znaków, ale równieŜ o autorze pisma, które zostało stworzone pod nazwą Ilona. To tyle na temat 
pisma”. 
Na ostatniej sesji padły słowa na temat manipulacji. W związku z powyŜszym ustosunkowując 
się do pisma skierowanego do Komisji Rewizyjnej, naleŜy stwierdzić, po pierwsze, Konstytucja 
z dnia 2.04.1997r. w art. 61 mówi, Ŝe: 
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1. obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej 

oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje równieŜ uzyskiwanie 
informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a takŜe 
innych osób oraz jednostek organizacyjnych  w zakresie, w jakim wykonują one zadania 
władzy publicznej i gospodarują mienieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu 
Państwa. 

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na 
posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z  powszechnych 
wyborów, z moŜliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. 

 
Cyt. „A zatem, kaŜdy obywatel ma prawo uczestniczenia w sesji. KaŜdy obywatel ma prawo 
uczestniczenia w komisjach stałych powołanych przez Radę Gminy, równieŜ w Komisji 
Rewizyjnej, która jest narzędziem kontrolnym dla Rady Gminy. KaŜdy obywatel ma prawo 
uczestniczenia, tylko nie Przewodnicząca Rady ElŜbieta Dziuda. Zastanawiające jest dlaczego? 
Dlaczego ktoś kwestionuje to, Ŝe jestem uczestnikiem komisji, na której moŜe uczestniczyć 
kaŜdy? Jeśli chodzi o skład Komisji Rewizyjnej. Istotnie, art. 18a ust. 2 mówi wyraźnie, Ŝe  
w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów,  
z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1. Art. 19 mówi, Ŝe  
w skład Komisji Rewizyjnej nie wchodzą przewodniczący rady gminy i jego zastępcy.   
Nie wchodzą w skład Komisji Rewizyjnej. Natomiast informacja, Ŝe nie biorą udziału w pracach 
jest nadinterpretacją i ograniczaniem swobód obywatelskich,  które mam z ramienia Konstytucji, 
tak jak kaŜdy radny. I statut Gminy Bierawa mówi, Ŝe o komisjach powinni być powiadamiani 
wszyscy radni, poniewaŜ wszyscy mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach komisji. 
Jeśli chodzi o manipulację, to uwaŜam, Ŝe z zasad parlamentaryzmu wynika, Ŝe nie moŜe organ 
wykonawczy narzucać trybu, warunków, zasad pracy organowi stanowiącemu.  A tu mamy 
miejsce właśnie z takim zachowaniem. JeŜeli chodzi o manipulację, to pismo, które doszło do 
Pana Szewerdy i do mnie, przeszło przez drogę poczty meilowej Pani Sonii Wiesiołek i Pana 
Wice Wójta Ficonia. To dodam, gdzie tu jest manipulacja, kto  kim manipuluje.  
Jeśli się odniosę do pisma do Komisji Rewizyjnej, o pytanie o legalność i zgodność z prawem 
sporządzonego protokołu, to w ani jednym punkcie  nikt nie zakwestionował legalności  
i zgodności z prawem. Protokół Komisji Rewizyjnej widziała równieŜ Pani inspektor oświaty 
ElŜbieta Chromik, nie stwierdziła jakiegokolwiek uchybienia w tym protokole, jeŜeli chodzi  
o legalność i zgodność z prawem. JeŜeliby tam było jakiekolwiek uchybienie, to proszę wskazać 
w którym miejscu, w tych wnioskach, które są, Ŝe jest uchybienie od prawa. 
JeŜeli mówimy o manipulacji, to Ja mam pytanie, dlaczego Panie Wice Wójcie, Pan nakłaniał 
radnego aby wystąpił przeciwko mnie? To były jeszcze inne osoby. CzyŜ to nie jest manipulacja, 
proszę Państwa? Czy Ja coś robię złego, Ŝe ktoś  przeciwko mnie występuje, Ŝe kwestionuje mój 
udział w komisji rewizyjnej, Ŝe pisze ciągle pisma? JeŜeli mówimy o wytonowaniu sytuacji, to 
dzisiaj myślałam, Ŝe takie wytonowanie będzie miało miejsce. Ale Wam jest ciągle mało. Ciągle 
próbujecie nadal czegoś szukać, czego nie ma. Nikt z Komisji Rewizyjnej, ani Ja, ani moi 
zastępcy nie kwestionowali jakości nauczania. Nikt nie kwestionował konkursów, wyników, 
poniewaŜ to nie jest organ nadzoru pedagogicznego. Tego nie wolno robić. Była kwestia 
budŜetu. Ja myślę, Ŝe rzeczywiście nie było w tym protokole informacji na temat pozyskanych 
środków z Unii Europejskiej. Myślę, Ŝe to teŜ moŜna by było zawrzeć. Jest to wniosek, który 
naleŜy na przyszłość równieŜ zapamiętać. JeŜeli były kwestie, które były nie tak sformułowane, 
moŜna o tym podyskutować. Pan radny Szewerda na początku przedstawił informację, Ŝe  
27 marca będzie  jeszcze  rozmowa na Komisji Rewizyjnej z dyrektorami szkół, aby dokładnie 
przeanalizować pisma, które wpłynęły.  I bardzo dobrze. Cieszę się, Ŝe taka rozmowa się 
odbędzie, bo będzie moŜliwość Ŝeby wyjaśnić pewne sytuacje, moŜe sporne. Ale 1 grudnia 
2010r. powiedziałam, Ŝe Rada Gminy, Ŝe tu Gmina nie jest miejscem do przeciągania liny.  
Nie róbmy tego. Nie wystawiajmy jednego przeciwko drugiemu, bo to do niczego dobrego nie 
prowadzi. Natomiast tu mieliśmy dzisiaj Państwo wyraźny przykład manipulacji, która jest nie 
dobra, nie powinna mieć miejsca.  
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Myślę, Ŝe wszyscy z tego powinniśmy wyciągnąć wnioski, Ŝeby się takie sytuacje nie 
powtarzały. Natomiast tu mam prośbę do Pana Wice Wójta, rozmawialiśmy teŜ z Wójtem na 
temat sytuacji, która miała miejsce, rozmawialiśmy na ten temat Ŝeby była  sytuacja 
doprowadzona do pewnej równowagi. Nie dobrze się dzieje tak, kiedy się nakłania jednych 
przeciwko drugim, bo to niczego dobrego nie wróŜy. Powinniśmy z tego wszystkiego wyciągnąć 
wnioski.  Wrócić do rozmowy 27 marca na Komisji Rewizyjnej i wtedy sprawę naprawdę 
sfinalizować tak, Ŝeby nie było osób, które czują się skrzywdzone, bo to jest najgorsza  rzecz 
jaka moŜe mieć miejsce. Myślę, Ŝe tutaj mogę tylko prosić o rozsądek, zdrowy rozsądek,  
o rozwagę”. 
 
Zastępca Wójta –  cyt. „objąłem stanowisko 18.12.2006r. po to, Ŝeby tak pracować dla Gminy 
Bierawa, Ŝeby ta Gmina się rozwijała. Jest to moje zaszczytne stanowisko, ale takŜe bardzo 
trudne.  I nie jestem na moim stanowisku figurantem, tylko osobą, która  jeŜeli jest za coś 
odpowiedzialna, a widzi, Ŝe w tej dziedzinie dzieje się źle, Ŝe grono osób chce zdyskredytować 
pewną taką dobrą działalność w Gminie Bierawa, to nazywam sprawę, moŜe jako nieliczny, po 
imieniu. I nie rozumiem tego co mówi Pani Przewodnicząca, co ma na myśli.  Powiem szczerze, 
Ja nie rozmawiałem z jednym, Ja rozmawiałem z kilkoma radnymi. Jestem z tego zadowolony  
i dumny, Ŝe potrafiłem zapytać, słuchajcie czy Wam ta sytuacja, która ostatnimi miesiącami jest 
w Gminie Bierawa się podoba? Bo mi się nie podoba. Ja nie jestem szeregowym pracownikiem 
Urzędu Gminy Bierawa. Jestem Zastępcą Wójta Gminy, nie jestem figurantem.  Jestem osobą, 
która będzie zawsze czuwała nad tym, Ŝeby w Gminie Bierawa działo się dobrze.  Więc to teŜ 
uczyniłem i rozmawiałem z kilkoma radnymi, czego się nie wstydzę.  I jestem z tego dumny. 
Więc nie rozumiem kwestii manipulacji. Nie tylko z radną Wiesiołek, ale takŜe z dyrektorami,  
z pozostałymi radymi codziennie w róŜnych sprawach meiluję. W tej sprawie jestem szczególnie 
zaangaŜowany, bo myślę, Ŝe jest zamach na coś co od lat jest naszą dumą i to podkreślam. I takie 
jest moje zdanie i mojego zdania nie zmienię. I myślę, Ŝe jestem tym nielicznym którzy mówią 
otwarcie o pewnych sprawach. Ja przecieŜ nie mówiłem jednemu, drugiemu radnemu proszę 
tego nie mówić. Ja mówiłem słuchajcie ta sytuacja obecna mi się nie podoba. Moim zdaniem 
musimy zmienić kierownictwo”. A to co zrobią radni, to juŜ jest w ich gestii, cyt „…i tego się 
nie wstydzę….. I mówię otwarcie w stosunku do innych…i taki juŜ będę i dopóki będę na tym 
stanowisku tak będę postępował.” 
  
Radna S. Wiesiołek – to my nie mamy prawa jako radni z nikim się kontaktować? z nikim nie 
rozmawiać, z nikim nie meilować, nie dopytywać się? Z tego tak wynika. Cyt. „Ja mam prawo 
pisać do kogo mi się podoba, a szczególnie do Pana Ficonia, skoro to jest osoba odpowiedzialna 
za oświatę. I mam prawo jakieś informacje od niego pozyskać. Więc Ja nie widzę nic 
szczególnego w tym. Jak Pani to przeczytała od Ilony do Krzysztofa, naprawdę nie jestem tym 
wzruszona. Ja mam prawo meilować z kim Ja chcę i przesyłać te wiadomości komu akurat chcę. 
A jak Piotr postanowił przesłać to pismo do Pani, super. Ja Pani meila nie miałam, moŜe bym 
przesłała i do Pani”.  
 
Radna R. Kubica – na początku sesji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, Ŝe 
wpłynęło tylko jedno pismo od Pani Ilony Wochnik – Kukawskiej. A teraz Pani Przewodnicząca 
mówi o pismach. I faktycznie, bo powinny były wpłynąć dwa pisma. Wszyscy radni zostali 
zaproszeni przez Dyrektorów szkół na spotkanie, na które teŜ niestety przyszła tylko część 
radnych. Pozostała część radnych na to spotkanie nie przyszła. Te dwa pisma zostały na tym 
spotkaniu odczytane.  W piśmie od Dyrektorów szkół gminy Bierawa, za wyjątkiem Pani 
Dyrektor Ilony Wochnik – Kukawskiej, na dole jest napisane: do wiadomości Rada Gminy 
Bierawa.  Cyt. „Rada Gminy Bierawa to są wszyscy radni. Czy pozostali radni czytali coś 
takiego? Widzieli, mają coś takiego?” 
 
Radna S. Wiesiołek – obowiązkiem przewodniczącego Komisji było przekazanie radnym tego 
pisma. 
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Radny Cz. Kudzia – to są ci radni, którzy mieli spotkanie 4 marca. 
 
Radna R. Kubica  - gwoli tej manipulacji, to widać, Ŝe ktoś inny manipuluje. Skoro wpływa 
pismo i ma taki zapis, to kaŜdy z radnych powinien to pismo dostać. Cyt. „Dlatego teŜ Pana 
Radcę Prawnego zapytałam odnośnie tego drugiego pisma. Bo równieŜ ktoś zapytał czy moŜemy 
pismo zobaczyć? To odpowiedź Pana Przewodniczącego Komisji była, nie bo pismo jest do 
mnie”.  
 
Radna S. Wiesiołek – ale dlaczego nam nie zostało przekazane to pismo? 
 
Radna U. Olejnik – cyt. „a Ja naprawdę w tej całej sprawie nic nie rozumiem. Była kontrola 
komunalki, były szukane oszczędności. Był dyrektor komunalki wyraził swoją opinię, 
powiedział będziemy szukać oszczędności. Tu przyszły dokumenty z oświaty. Teraz to wszystko 
wygląda, Ja to tak odbieram, Ŝe te dokumenty są nieprawdziwe. Bo Ja nie wiem, dlaczego się 
rozpętała taka wojna? Ja dalej tego nie rozumiem. I jeszcze powiem jedno zdanie, drodzy sołtysi 
nie powtarzajcie  tego w swoich sołectwach. Bo jakby mieszkańcy słyszeli kogo wybrali, jak 
wygląda na sesji”. 
 
Radny J. Morcinek – cyt. „Ja myślałem, powiem to otwarcie, Ŝe Pani jako Przewodnicząca  jest 
przewodniczącą nas wszystkich, a nie jakieś grupy radnych”. Zostało zorganizowane spotkanie 
przez dyrektorów. Zrobili prezentację, pokazywali punkt po punkcie i chcieli to wyjaśnić, bo 
słyszy się na terenie całej Gminy, Ŝe jest afera w szkolnictwie, którą spowodował właśnie ten 
protokół. Cyt. „Ja nie mam pretensji, tylko tak to zostało odebrane”. Ludzie coś wiedzą, nie 
wiedzą wszystkiego do końca, mówią, Ŝe jest afera, bo są przekręty. Cyt. „Ja ostatnio mówiłem, 
dla mnie to jest manipulacja. Bo jeŜeli  ktoś napisze, Ŝe 800 %, to brzmi bardzo powaŜnie”.  
A przecieŜ to się rozchodzi o 4, czy 8 godzin.  Jak nie wyjaśni się, Ŝe to chodzi o 8 godzin, to 
kaŜdy moŜe sobie pomyśleć, Ŝe są to nie wiadomo jakie kwoty. Cyt. „Dlatego uŜyłem słowo 
manipulacja. Nie podoba mi się, Ŝe Pan Wiceprzewodniczący  wyprasza” ze spotkania Wójta, 
który typowo zajmuje się szkolnictwem. Nie wiem dlaczego on został wyproszony? 
Przewodniczący, wiceprzewodniczący są wybrani przez nas wszystkich i powinni być 
sprawiedliwi, nie patrzeć tylko w jedną stronę. Cyt. „Ja teŜ powiem to, mi się pewne rzeczy nie 
podobają, bo przewodniczący jest dla wszystkich”. A na pewno nie było zbiegiem okoliczności, 
Ŝe na to spotkanie wyjaśniające do szkoły poszła tylko grupa radnych, a druga nie.  Na tym 
spotkaniu byli obecni równieŜ nauczyciele, podobno i ci pokrzywdzeni. MoŜna było zadać im 
pytania, mogli się wypowiedzieć, czy czują się pokrzywdzeni? Wszystko moŜna było punkt po 
punkcie przeanalizować. Mogły dwie, czy trzy osoby nie przyjść na to spotkanie, ale dlaczego 
nie było dokładnie całej siódemki. Cyt. „Ja bym sobie Ŝyczył Ŝeby przewodniczący byli dla nas 
wszystkich, a nie jednej grupy”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – cyt. „myślę, Ŝe będziemy tak pracować, Ŝeby to rzeczywiście 
dało się zrealizować”. 
 
Wójt Gminy  – cyt. „myślę, Ŝe ten przypadek który miał  miejsce w konkretnym czasie stanowi 
o tym, jak Rada nie powinna pracować. A jak powinna? Dyplomacja jest wielka sztuką, 
wypowiedziane słowo jest równieŜ wielką sztuką, tego się trzeba uczyć lat naście, a nie dwa. 
Dlaczego tak mówię? Pierwsze słowa idą w świat, a korekty tych słów juŜ potem nikt nie 
słucha”. Wszyscy powinni wziąć pod uwagę to, Ŝe słowo przeciwko słowu nic nie znaczy.  
My tutaj stanowimy o Gminie. My jako Urząd jesteśmy od wykonywania uchwał tegoŜ organu 
stanowiącego. Nam wszystkim powinno zaleŜeć na tym, Ŝeby ta Gmina zachowała swoje 
uwarunkowania, takŜe finansowe, Ŝeby one były jak najlepsze. Nie wolno deprecjonować tego 
co przez lata zostało budowane. Prawie 22 lata liczy samorząd. Cyt. „Ja myślę, Ŝe demokracja 
jest wielką sztuką. Demokracja jest sztuką kompromisu. Demokracja jest sztuką wypowiadania. 
Demokracja jest sztuką wysławiania i demokracja jest sztuką zachowania”. I to musimy wziąć 
pod uwagę. Bierzmy pod uwagę to co mówimy, bo to jest podstawa . 
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E. Chromik  – cyt. „dobrze, Ŝe głos przede mną zabrał Pan Wójt, bo po prostu wiele słów, które 
Ja chciałam powiedzieć, właśnie powiedział. Jest mi wstyd po dwudziestu iluś latach  pracy  
w oświacie w gminie Bierawa. Pamiętamy słynną mniejszość polską. Dwie partie polityczne 
toczyły rozgrywki. Oparło się to niestety na oświacie  w gminie Bierawa. Dziś jest znowu 
oświata i Gmina Bierawa. Jeśli ktoś chce coś ugrać, coś utoczyć, to proszę zejdźcie z oświaty. 
Jeśli ktoś rozgrywa coś między sobą. Jak widzę stworzyły się  dwie grupy radnych. Jeśli 
Państwo chcecie coś ugrać, nie na oświacie. Czepcie się czegoś innego, przepraszam za słowo 
czepcie się. Była komunalka, nie było tego co się dzieje teraz. O co chodzi? Poprzednia sesja, 
przepraszam, była widowiskiem. Spotkanie w Gimnazjum, nie wiem czym to nazwać? Poszło 
tak w eter, Ŝe całe województwo opolskie o tym wie, Ŝe w gminie Bierawa zabrania się 
nauczycielom  zarabiać powyŜej średniej. Więc pytam, skąd te zarobki są? Jeśli zarabiają 
dwukrotnie powyŜej średniej. Nie rozumiem czegoś tu. Na pewno nie chodzi o protokół Komisji 
Rewizyjnej, bo w protokóle nie moŜe  być czegoś czego Komisja  będzie chwalić, co naleŜy do 
nadzoru pedagogicznego”. Protokół dotyczył okresu od 1 stycznia do 31 grudnia  2010r. Nie da 
się ukryć, Ŝe obsługa nie dostała podwyŜki. Nie da się ukryć, Ŝe w Gimnazjum były trzy 
oddziały, a powinny być dwa. Cyt. „I dziś pod tym podpisuję się ponownie, poniewaŜ w drugich 
klasach w projektach organizacyjnych Pani Dyrektor wykazała 68 uczniów, a we wrześniu  
w szkole zjawiło się tylko 54-ch. Więc juŜ wtedy powinny być dwa oddziały. śe dyrektorzy 
mają więcej nadgodzin niŜ połowę pensum, obowiązującego pensum, to jest Karta Nauczyciela i 
Ŝadne interpretacje ze strony internetowej uwaŜam, Ŝe nie powinny nas interesować.  Jest jedna 
interpretacja obowiązującego pensum. Czym mogą być obraŜeni nauczyciele? Chyba ci, co nie 
osiągnęli średniego wynagrodzenia. Bo inni, nie rozumiem czym mogą być obraŜeni ? Komisja 
nie jest od tego by chwaliła osiągnięcia oświaty. Osiągnięcia oświaty chwalą się same. 
Dyrektorzy mają prawo pisać w Głosie Bierawy. Są konkursy przedmiotowe, tam są wyniki, są  
wyniki nauczania. Nie od tego jest Komisja Rewizyjna. Ja powiedziałam, Ŝe styl pisania 
protokółu, czy treść, Ja na to nie zwracam uwagi. Ale same fakty, które zostały zawarte są 
faktami. MoŜe, moŜna by  było w inny sposób ująć, w inny sposób napisać. Proszę bardzo, jest 
od tego Komisja jeśli trzeba niech sprostuje. I Ja mam apel, sądzę, Ŝe Wójt się z tym zgodzi , bo 
z tego co wiem teŜ jest za tym, Ŝeby sprawę zakończyć. Proszę Państwa jest wstyd, sami 
kopiemy  we własnym garnku. Czepiamy się jeden drugiego, nie wiemy o co. Pada tyle słów 
nieprawdziwych, jeden przeciwko drugiemu. Byłam nie zaproszona do Gimnazjum do Bierawy, 
bo jestem nie potrzebna w oświacie według dyrektorów. Zaprosili wszystkich prócz mnie.  
Ale tam byłam po to, aby usłyszeć wiele nieprawdy. Zostali poinformowani nauczyciele  
o czymś, sądzę czego..  Nie wiem czy wiedzieli, czy nie wiedzieli, czy zrozumieli. Uczenie 
nauczycieli robienia projektów organizacyjnych w taki sposób. Nie wiem kto kim się zasłania,  
o co komu chodzi. Ale bardzo proszę skończcie, zamknijcie temat i zacznijmy pracować 
normalnie, bo będziemy słynni jak za mniejszości polskiej na całą Polskę. Jeśli wkroczą tu 
media, przepraszam będzie bardzo nie miło.  I bardzo proszę dyrektorów skończcie tą Waszą 
politykę, bo nie słuŜy to dobru dziecka. Nie wiem o co Wam chodzi, kto Wami steruje? 
Domyślam się tylko. Na pewno tu nie zasłaniajcie się dobrem dziecka, bo tu go nie ma. Bardzo 
proszę i Panie Wójcie sądzę, Ŝe Pan poprze to, Ŝeby zakończyć tą sprawę tu, dziś i teraz”. 
 
Wójt Gminy – zwrócił uwagę,  Ŝe osoba podległa nie powinna takich komentarzy przekazywać, 
bo to jest domena zawsze szefa. O takich sprawach moŜna sobie porozmawiać w Urzędzie,  
a nie na takim forum. Cyt. „Podzielam tylko jedno z tego co Pani inspektor powiedziała, Ŝe 
naleŜy tę dyskusję tu i teraz zakończyć”. Jesteśmy przed świętami wielkanocnymi i ten czas 
powinien nas zmobilizować  do innego myślenia, sposobu zachowania, sposobu oceniania 
informacji, które w taki, czy inny sposób wychodzą. Ta dyskusja i tak do niczego nie prowadzi. 
Trzy oddziały jakie były w Gimnazjum jest faktem i ilość dzieci teŜ, ale w niczym nie nastąpiło 
przekroczenie. To co zostało juŜ zasygnalizowane w piśmie do Komisji Rewizyjnej, to sprawa 
błędu w subwencji oświatowej w 2010r. To teŜ miało wpływ na wydatki w oświacie. I teŜ się 
trzeba uderzyć w pierś i teŜ powiedzieć, Ŝe w tym momencie coś nie zagrało.  
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NaleŜy skończyć tą dyskusję. Przed nami kolejne problemy do rozwiązania, ale w tonacji 
wyciszenia, w tonacji zrozumienia i w tonacji wzajemnego poszanowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy -   pisma, które wpłynęły do Komisji Rewizyjnej będą 
rozpatrywane na posiedzeniu w dniu 27 marca. Będzie to odpowiednie miejsce i czas do tego, 
Ŝeby jeszcze  nurtujące problemy z Państwem omówić.  
Czy są jeszcze jakieś poza tym tematem inne pytania, wnioski? 
 
Radna S. Wiesiołek – cyt. „Ja mam pytanie do Pana radnego Sroki, czy Pan pełni teŜ takie 
dyŜury jak radni w Dziergowicach? 
 
Radny P. Sroka – cyt. „nie wiem jakie dyŜury pełnią radni w Dziergowicach”. 
 
Radna S. Wiesiołek – cyt. „niech się Pan zainteresuje”. 
 
Radny P. Sroka – cyt. „to co Ja wiedzieć mam, to Ja wiem. Tak, Ŝe proszę bez takich sugestii”. 
 
Radna S. Wiesiołek  - cyt. „w ubiegłym roku na wiosnę zgłosili się do mnie mieszkańcy Solarni 
z prośbą” 
 
Radny P. Sroka – cyt. „Ja nie odpowiadam za wybory mieszkańców Solarni”. MoŜe się 
zwrócili do Pani ze względu na sympatię do Pani osoby".  
 
Radna S. Wiesiołek  - cyt. „Ja bym proponowała, Ŝeby Panie Sroka, troszeczkę z tych papierów 
wyjść, poniewaŜ oni ponownie zgłosili się w tym roku znowu do mnie. Wiec zaproponowałam  
Ŝeby z problemami podeszli do Pana”. Dzięki przychylności Wójta i Pani Musioł udało nam się 
tej rodzinie przekazać piec gazowy. W tym roku przyszli z kolejną prośbą. Cyt. „Zamiast tych 
papierków dobrze by było Ŝeby Pan się zorientował w oczekiwaniach i potrzebach swoich 
mieszkańców”. 
 
Radny P. Sroka  - cyt. „to nie jest eleganckie ze strony Pani. Ja jestem do dyspozycji w ramach 
mojego dyŜuru. Nikt do mnie nie przychodzi. Jestem do dyspozycji teŜ w domu, pod telefonem. 
Nie miałem Ŝadnych tego typu sugestii. Niech Pani wybaczy, nie mogę mieć wpływu na to, Ŝe 
mieszkańcy Solarni z jakimś problemem wystąpili do Pani. To co mam chodzić do kaŜdego?” 
W odniesieniu do wypowiedzi Pana radnego Morcinka, cyt. „Ja przepraszam bardzo Panie 
radny. Ale Ja naprawdę nie miałem Ŝadnych uprawnień. Jedynie kontrakt, który był zawarty 
między mną, a Panem Wójtem upowaŜnił mnie do prośby, a nie do wyproszenia Pana Wice 
Wójta, bo Ja takiej delegacji na pewno nie mam i tak bym się nie zachował. Nikogo nie 
wyprosiłem, tym bardziej osobę w randze Wice Wójta”. 
 
Zastępca Wójta – na wspomniane spotkanie z Panem Wójtem, trochę wcześniej przyszedł Pan 
radny Kucharczyk i powiedział, będziemy rozmawiać o sprawach oświatowych, więc Pan jako 
Zastępca powinien równieŜ tu być. Cyt. „I Ja w dobrej wierze czekałem w Gabinecie Pana 
Wójta. I Panie radny, Ja nie chcę tego, ale autentycznie mało kto mnie tak upokorzył.  
Pan powiedział prosiłbym  bardzo Ŝeby Pan opuścił gabinet Pana Wójta. I tak było. 
Podziękowałem, bo Ja nie chcę być tam, gdzie mnie nie chcą”.  
 
Radna S. Wiesiołek  - kiedy otrzymamy protokół z 4 marca? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – będzie do wglądu, moŜna się zgłosić podczas dyŜuru.  
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Ad. 11. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został wyczerpany. Po czym 
zamknęła obrady dwudziestej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 22 marca 2012r. o godz. 18:25. 
 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik    mgr ElŜbieta Dziuda 
 
    
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. pismo Wójta Gminy skierowane do Komisji Rewizyjnej dot. protokołu Komisji 
Rewizyjnej, odczytanego na sesji w dniu 15.02.2012r.   

 

2. sprawozdanie z działalności komisji ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego za 2011r. 
 

3. sprawozdanie z działalności komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu za 2011r. 

 

4. sprawozdanie z działalności komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska za 2011r. 

 

5. uchwała nr XX- 125/2012 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012r., 
 

6. uchwała nr XX-126/2012 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji, 
 

7. uchwała nr xx-127/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw, 

 

8. uchwała nr XX-128/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt, 

 

9. uchwała nr XX-129/2012 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych,  

 

10. uchwała nr XX-130/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie 
gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki, 

 

11. uchwała nr XX-131/2012 w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy 
dotyczącej odmowy przyznania dotacji celowej z budŜetu gminy Bierawa, 

 

12. uchwała nr XX-132/2012 w sprawie poparcia wniosków Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Niepołomickiej złoŜone do Projektu Polityki wodnej państwa do roku 2030. 

 

13. pismo radnych  dotyczące protokołu kontroli budŜetu oświaty za 2010. 
 

14. listy obecności radnych i sołtysów. 
  

 


