
P R O T O K Ó Ł   nr  XXI / 2012 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  18 kwietnia 2012 r. 

 
 
 
Otwarcia obrad dwudziestej pierwszej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 18 kwietnia 2012r. 
dokonała o godz. 15:30 Przewodnicząca Rady Gminy ElŜbieta Dziuda. Na podstawie listy 
obecności stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 14 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co 
stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. Nieobecna była radna Iwona Domagała. 
 
Następnie przywitała zebranych radnych, sołtysów, Wójta Gminy Ryszarda Gołębowskiego, 
Zastępcę Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Mecenasa Mirosława Semeniuka, mgr Łukasza 
AmbroŜego, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek – Kubicką, Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, 
Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Waldemara Lembowicza, inspektora ds. oświaty 
ElŜbietę Chromik, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie Karinę Musioł, 
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosława Wierzba, Dyrektora 
Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie 
Piotra Walkiewicza, Kierownika Stacji Caritas w Bierawie Jolantę Szewerda, 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Marka Piątka i redaktora 
Gazety Lokalnej Jarosława Jurkowskiego. 
 
 
 

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 XX sesji Rady Gminy z dnia  22 marca 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 oraz informacji na temat realizacji Programu współpracy gminy Bierawa  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego w 2011r.  

7. Przedstawienie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie: 
1)  informacji o stopniu zaspokojenia pomocy i opieki społecznej w Gminie Bierawa za rok 

2011. 
2) oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Bierawa. 

 

8. Podjęcie uchwał: 
 

1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012r., 
2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
3) w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnienia samorządowego zakładu 

budŜetowego z obowiązku wpłaty do budŜetu gminy nadwyŜki środków obrotowych, 
4) w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązującego wymiaru zajęć dla logopedów, 

pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, 
5) w sprawie sieci i granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę 

Bierawa, 
6) w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa, 
7) w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, 
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8) w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierŜaw, 

9) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność 
Gminy Bierawa,  

10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa, 

11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 

12) w sprawie nazwy ulicy, 
13) o zmianie uchwały w sprawie diet, 
14) w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region”  

z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu. 
 

9. Interpelacje i wnioski radnych. 
 

10. Dyskusja i wolne wnioski. 
 

11. Zakończenie obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy są wnioski o zmianę przedstawionego 
porządku obrad? 
 
Wójt Gminy  – w związku z błędem prawnym w projekcie uchwały w sprawie ustalenia 
tygodniowego, obowiązującego wymiaru zajęć dla logopedów, pedagogów, psychologów, 
doradców zawodowych - zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad wymienionego w pkt. 8.4 
projektu uchwały. 
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady poddała zgłoszony wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązującego wymiaru zajęć dla logopedów, 
pedagogów, psychologów, doradców zawodowych – pod głosowanie radnych. 
Za zmianą porządku obrad polegającą na wykreśleniu wymienionego projektu uchwały – 
opowiedziało się w głosowaniu 14-tu radnych, na ustawową liczbę 15-tu radnych.  
Wniosek o zmianę porządku obrad uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów ustawowego 
składu Rady Gminy, a zatem został przyjęty.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego 
porządku obrad, tj. z wyłączeniem pkt. 8.4. 
 
 
Ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół z 20 sesji 
Rady Gminy z dnia 22 marca 2012r. Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do tego 
protokołu?  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
W celu przyjęcia protokołu zgodnie z § 29 statutu gminy przeprowadziła głosowanie.  
Za przyjęciem protokołu opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się od 
głosowania, głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół z 20 sesji Rady Gminy Bierawa z dnia  
22 marca 2012r. został przyjęty. 
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Ad. 4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym, tj. od dnia 22 marca 
do 18 kwietnia 2012r. podejmowała następujące działania: 

1) uczestniczyła w czterech posiedzeniach Komisji Rady Gminy Bierawa, w tym:  
- w dniu 27 marca br. w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, 
- w dniu 16 marca br. w posiedzeniach: komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska, komisji ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego oraz komisji 
ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu, 
 

2) w dniu 26 marca br. brała udział w spotkaniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej  
w Kędzierzynie – Koźlu, na którym tematem wiodącym była sytuacja tzw. „małego ZOZ-u” 
oraz kwestia połączenia z tzw. „duŜym ZOZ-em”,   
 

3) w dniu 10 kwietnia br. uczestniczyła w kolejnym spotkaniu  Rady Społecznej ZOZ, na 
którym została podjęta uchwała w sprawie pozytywnego zaopiniowania połączenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Zdrowia Publicznego  
i Medycyny Profilaktycznej, tzw. zakładu przejmowanego i Samodzielnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, tzw. zakładu przejmującego, 
 

4) w dniu 11 kwietnia br. na zaproszenie sołtysa Brzeziec Dariusza Staudt wzięła udział  
w zebraniu Rady Sołeckiej, z udziałem Wójta Gminy Ryszarda Gołębowskiego, 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Józefa Kucharczyka i przedstawicieli lokalnych 
organizacji działających w Brzeźcach. Głównym tematem spotkania było przedstawienie 
planów zagospodarowania pomieszczeń sali Domu Ludowego dla rozwoju społeczno – 
kulturalnego mieszkańców tego sołectwa, 
 

5) w dniu 16 kwietnia br. spotkała się z Panią Haliną Niemkiewicz, dyrektorem Przedszkola  
w Bierawie w sprawie rekrutacji dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2012-2013 oraz 
wzięła udział w zebraniu Zarządu OSP oddziału gminnego w Lubieszowie. Tematem 
wiodącym spotkania była organizacja gminnych zawodów straŜackich oraz tradycyjnych 
Pływadeł, 
 

6) pełniła zamiennie z zastępcami poniedziałkowe dyŜury w Urzędzie Gminy, zgodnie  
z ustalonym harmonogramem oraz brała udział w przygotowaniu sesji i organizowaniu 
bieŜącej pracy Rady Gminy. 
 

Zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do przedstawionej informacji?  Zapytań nie zgłoszono. 
 
 
 
Ad. 5.   Informacj ę o pracach komisji złoŜyli: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna w minionym okresie spotkała się 
dwukrotnie, tj. 27 marca i 17 kwietnia.  
Tematem pierwszego posiedzenia było: wykorzystanie dotacji przez GCKiR w Bierawie oraz 
wykorzystanie subwencji oświatowej za 2010r.  
W posiedzeniu tym uczestniczyli Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy, Pani inspektor ds. oświaty, 
Przewodnicząca Rady Gminy, dyrektorzy szkół i mgr Łukasz AmbroŜy. 
Wszystkie wnioski z posiedzenia zostały ujęte w protokole z posiedzenia komisji, który jest do 
wglądu w biurze Rady Gminy. 
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Tematem drugiego posiedzenia była kontrola budŜetu gminy za rok 2011 w celu wypracowania 
wniosków do udzielenia absolutorium. Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu  
26 kwietnia br. o godz. 8.00. 
Radny Szewerda odniósł się równieŜ do zapytania radnej Renaty Kubica, zgłoszonego na 
poprzedniej sesji: czy jeŜeli pismo skierowane jest do Komisji Rewizyjnej z dopiskiem do 
wiadomości Rada Gminy, kto powinien dostarczyć to pismo do Rady Gminy?  
Według uzyskanego wyjaśnienia, jeŜeli w piśmie adresowanym do Komisji Rewizyjnej jest 
napisane do wiadomości Rada Gminy, to osobą odpowiedzialną za przekazanie pisma do Rady 
Gminy jest osoba, która wysyła pismo, a nie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.    
JeŜeli chodzi o pismo odczytane przez radnego Czesława Kudzia na poprzedniej sesji Rady Gminy , 
to zostało ono przedstawione członkom Komisji i oddane do analizy prawnej  Mecenasa Semeniuka 
i będzie rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 26 kwietnia br.  
 
Radna K. Suchańska  - poinformowała, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego spotkała 
się w dniu 16 kwietnia br. omawiając projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Gminy. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu obradowała w dniu 16 kwietnia br.  Tematem obrad było omówienie projektów 
uchwał.  
 
Radny P. Musioł  - poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska w minionym okresie spotkała się na posiedzeniach dwukrotnie.  
Na posiedzeniu w dniu 27 marca były poruszone sprawy dotyczące zadań Gminnej Spółki Wodnej 
w zakresie prac melioracyjnych. 
Na drugim posiedzeniu w dniu 16 kwietnia br. były omawiane projekty uchwał w sprawach 
dotyczących działalności komisji. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do przedstawionych 
informacji? 
 
Zapytań nie zgłoszono. 
 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy przedstawił informację na temat realizacji Programu współpracy gminy Bierawa  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego w 2011r., którą dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 1. 
 
Następnie poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmował między innymi takie działania 
jak: 
 

1) w dniu 23 marca br. miała miejsce wizyta Firmy Speed Błysk w sprawie pomiaru ruchu 
drogowego w Bierawie na ulicy Mickiewicza i Dworcowej. Na podstawie pomiarów 
ustalono, Ŝe średni dobowy ruch na ulicy Mickiewicza wynosi 2300 pojazdów, natomiast na 
ulicy Dworcowej 6200 pojazdów na dobę. PowyŜsze dane zostały przekazane do Starostwa 
Powiatowego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu udokumentowania potrzeby 
wybudowania chodników przy tych drogach, mających poprawić bezpieczeństwo  pieszych 
i pojazdów, 
 

2) w dniu 25 marca br. odbyły się w Lubieszowie Międzynarodowe Zawody „Lubieszowski 
Cross” organizowane przez Klub CzeMi, 
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3) w dniu 30 marca br. pozyskano informację o ustaleniu dla Gminy ostatecznej kwoty 
subwencji  oświatowej na 2012r. w kwocie 7.291.164 zł, która jest wyŜsza od subwencji 
ubiegłorocznej o 740 tys. zł. Gmina Bierawa jest jedyną Gminą Powiatu, która realnie 
otrzymała wyŜszą subwencję od kwoty wskaźnikowej  określonej w miesiącu listopadzie 
ub. roku, 
 

4) od dnia 1 kwietnia br., zgodnie z ustawą o języku migowym, Gmina zabezpiecza 
moŜliwości kontaktu w języku migowym, 
 

5) w dniu 3 kwietnia 2012r. odbył się konkurs wielkanocny na wypiek kołacza, pierwsze 
miejsce zajęły Seniorki z Bierawy, II miejsce KGW Dziergowice. 
 

6)  w dniu 5 kwietnia br. odbyła się w Urzędzie Gminy wizyta Pani Molak – przedstawiciela 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na obiektach zabytkowych naszej gminy; 
podpisano umowę na opracowanie Planu Ochrony Zabytków, 
 

7) w dniu 1 kwietnia br. podpisano umowę na termomodernizację Domu Kultury Starej Kuźni 
na kwotę 200 tys. zł, z czego 150 tys. zł będzie pochodziło ze środków Programu  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, 
 

8) w dniu 17 kwietnia br. podpisano umowę z wykonawcą Firmą TELNOW na budowę 
kanalizacji sanitarnej w Solarni, części Dziergowic i tranzytu do oczyszczalni ścieków do 
ZAK SA na kwotę 6.741 tys. zł oraz umowę z inspektorem nadzoru z Firmą Wajsig, 
 

9) w dniu 16 kwietnia br. odbyło się spotkanie z rodzicami dziewcząt dotyczące szczepień 
przeciwko wirusowi HPV, 
 

10) w dniu 17 kwietnia br. odbyło się posiedzenie absolutoryjne Związku Gmin Śląska 
Opolskiego. Powstała równieŜ grupa zakupowa energii elektrycznej na potrzeby Gmin 
Związku, 
 

11) w dniu 18 kwietnia br. brał udział w seminarium zorganizowanym  przez Bank PKO SA  
i Urząd Marszałkowski  na temat Raportu o mikro i małych firmach  w Polsce w 2011r.  
Od 2008r. województwo opolskie znajduje się na 11 miejscu  w Polsce pod względem PKB 
na 1 mieszkańca  i na ostatnim miejscu w dochodach i wydatkach gmin  na 1 mieszkańca. 
 

Ponadto przywitał w gronie sołtysów Pana Andrzeja Foit nowo wybranego sołtysa wsi Goszyce. 
 

 
 
Ad. 7.1. 
 
K. Musioł  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie przedstawiła 
informację o stopniu zaspokojenia pomocy i opieki społecznej w Gminie Bierawa za rok 2011. 
Przedstawioną informację dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 2. 
W trakcie przedstawiania informacji zwróciła uwagę na takie kwestie jak: Ośrodek realizuje 
zadania głównie z dwóch podstawowych ustaw, jest to ustawa o pomocy społecznej  i ustawa  
o świadczeniach rodzinnych.  W tych ustawach w porównaniu do roku ubiegłego nie było jakiś 
istotnych zmian. Nie uległo zmianie kryterium dochodowe, które jest niezmienne od 2006r.  
i wynosi 351 zł na osobę w rodzinie i 477 zł na osobę samotnie gospodarującą. Ośrodek wypłaca: 

1) tzw. zasiłki okresowe – ustalane są one w wysokości róŜnicy między kryterium 
dochodowym w rodzinie, a kryterium ustawowym, 

2) zasiłki celowe – przyznawane są w ramach zadań własnych Gminy i są one wypłacane 
głównie na zaspokojenie określonych potrzeb, 
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3) zasiłki stałe dla osób powyŜej wieku emerytalnego, czyli kobiet powyŜej 60-tego roku Ŝycia 
i męŜczyzn powyŜej 65-go roku Ŝycia, a takŜe dla osób posiadających orzeczenie  
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

Ośrodek realizuje równieŜ tzw. usługi opiekuńcze, pokrywa odpłatność za osoby umieszczone  
w Domach Pomocy Społecznej i przyznaje świadczenia rodzinne, tj. zasiłki rodzinne i dodatki do 
zasiłku rodzinnego. JeŜeli chodzi o świadczenia rodzinne, to kryterium dochodowe na osobę  
w rodzinie uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych wynosi 504 zł. Kryterium to jest 
nie zmienione od 2004r., stąd teŜ moŜna zauwaŜyć w tym okresie spadek liczby osób 
korzystających z tych świadczeń.  
Najistotniejsza zmiana zaszły w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Na Gminę nałoŜono 
obowiązek utworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych. Zespół spotyka się, rozpatruje sprawy 
dotyczące osób dotkniętych przemocą w rodzinie, głównie ofiar. W tym roku zaczęła równieŜ 
obowiązywać ustawa o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej. Jest to ustawa, która wiąŜe się  
z wydatkowaniem środków budŜetowych na jej realizację. Ustawa ta nałoŜyła obowiązek 
zatrudnienia w gminach od dnia 1 stycznia br. tzw. „asystenta rodziny”. Taki asystent jest 
kierowany do rodzin, które mają trudności wychowawcze. Nasza Gmina na razie zatrudniła 
asystenta na umowę – zlecenie. Został on skierowany do czterech rodzin. Rolą asystenta jest praca  
z tymi rodzinami, Ŝeby dzieci z tych rodzin nie zostały w przyszłości  zabrane do Domów Dziecka 
lub nie zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Asystent pracuje z tymi 
rodzinami, a Gmina pokrywa koszty z tym związane. Od 1 stycznia 2012r. obowiązkiem Gminy 
jest ponoszenie kosztów umieszczenia dziecka w jakiejkolwiek pieczy zastępczej, czy rodzinie 
zastępczej, czy Domach Dziecka. Za pierwszy rok pobytu Gmina pokrywa 10% kosztów, za drugi 
rok 30% kosztów, a w trzecim i kolejnym 50 % kosztów. Dlatego teŜ zatrudnienie asystenta rodziny 
być moŜe pozwoli nam w przyszłości na ograniczenie wydatków z tym związanych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do przedstawionej 
informacji? 
 
Radni nie zgłosili Ŝadnych pytań, ani nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
 
 
Ad. 7.2. 
 
K. Musioł  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie przedstawiła 
informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Bierawa. Informację tą 
dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 3. 
Przedstawiając tą informację podkreśliła, Ŝe ocena zasobów pomocy społecznej jest nowością. 
Obowiązek przeprowadzania tej oceny wprowadziła w art. 160 zmiana do ustawy o pomocy 
społecznej. Taka ocena trafia do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jest przedstawiana 
Marszałkowi, który z kolei przedstawia ją Wojewodzie. Na podstawie tej oceny Gmina będzie 
otrzymywała dalsze środki na realizację zadań z pomocy społecznej.  
Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpiła dotychczasowy bilans potrzeb, który wymagał 
rekonstrukcji pod kątem dostosowania specyfiki zadań i celów jednostek, którym ma słuŜyć, jak 
równieŜ dostosowanie terminów związanych z planowaniem budŜetu. Ustawodawca doprecyzował 
obszary, których coroczna ocena dotyczy, analizy zasobów, która ma słuŜyć ocenie  efektywności 
systemu pomocy społecznej na tle lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.  /Pełny tekst 
przedstawionej informacji zawiera załącznik nr 4.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do przedstawionej 
informacji? 
 

Radny J. Kucharczyk – zwrócił się z zapytaniem czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Bierawie jest związany jakimiś procesami sądowymi odnośnie szkód popowodziowych? 
 



 7 

K. Musioł  – poinformowała, Ŝe Ośrodek nie jest związany typowo z procesami sądowymi. Jednak 
odnośnie powodzi toczą się jeszcze 2 sprawy w Sądzie Administracyjnym, które do chwili obecnej 
nie zostały jeszcze rozpatrzone. Poza tym wszystkie odwołania, które były wniesione od decyzji 
zostały rozpatrzone przez instancje odwoławcze na korzyść Gminy. 
 
Innych zapytań nie zgłoszono. 
 
 
 
Ad. 8.1. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka przedstawiła radnym projekt uchwały  
nr XXI/133/2012 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012r. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 
2012r. pozytywnie – 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są jakieś pytania dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Radni nie zgłosili zapytań na temat proponowanych zmian w budŜecie gminy. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXI/133/2012 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012r. – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXI/133/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8.2. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka przedstawiła radnym projekt uchwały  
nr XXI/134/2012 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe projekt uchwały został zaopiniowany przez komisję ds. 
budŜetu i rozwoju gospodarczego – pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są jakieś pytania dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Radni nie zgłosili zapytań w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXI/134/2012 o zmianie 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXI/134/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
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Ad. 8.3. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka przedstawiła radnym projekt uchwały  
nr XXI/135/2012 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnienia samorządowego zakładu 
budŜetowego z obowiązku wpłaty do budŜetu gminy nadwyŜki środków obrotowych. 
Przypomniała, Ŝe na sesji Rady Gminy, na której była podejmowana uchwała o zwolnieniu 
samorządowego zakładu budŜetowego z obowiązku wpłaty do budŜetu gminy nadwyŜki środków 
obrotowych, była mowa o nadwyŜce faktycznej i nadwyŜce obrotowej. Obecnie Zakład przedstawił 
do Wójta pismo z wyliczeniem, Ŝe takowa nadwyŜka nie występuje. Po uzgodnieniu tej kwestii  
z Regionalną Izbą Obrachunkową w Opolu, Wójt Gminy wnioskuje o uchylenie tejŜe uchwały. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. budŜetu  
i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są  pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały? 
 
Radni nie zgłosili zapytań w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXI/135/2012 w sprawie 
uchylenia uchwały dotyczącej zwolnienia samorządowego zakładu budŜetowego z obowiązku 
wpłaty do budŜetu gminy nadwyŜki środków obrotowych – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14-tu radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXI/135/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8.4.   – został wykreślony z porządku obrad. 
 
 
 
Ad. 8.5. 
 
E. Chromik - inspektor ds. oświaty poinformowała radnych, Ŝe przepis art. 17 ust. 4 ustawy  
o systemie oświaty stanowi: Ŝe Rada Gminy z uwzględnieniem ust. 1 i 2 ustala plan sieci 
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. A z kolei ust.1 mówi, Ŝe sieć powinna być 
zorganizowana w sposób umoŜliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Ust. 
2 mówi, Ŝe droga dziecka z domu do szkoły nie moŜe przekraczać 3 km w przypadku uczniów klas 
I-IV szkół podstawowych, 4 km w przypadku uczniów klas V, VI oraz uczniów gimnazjów. 
Jeśli droga dziecka z domu do szkoły przekracza te odległości, obowiązkiem Gminy jest 
zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki  w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu 
środkami komunikacji publicznej. Dotychczas kwestie sieci szkół regulowały uchwały z roku 1999 
oraz z 2002r. Na podstawie tych dwóch uchwał opracowano nowy projekt uchwały w sprawie sieci 
szkół. Jedyną zmianą jest to, Ŝe dotychczas Korzonek był przypisany do Szkoły Podstawowej  
w Dziergowicach, a w nowym projekcie uchwały Korzonek jest przypisany do obwodu Szkoły 
Podstawowej w Starej Kuźni, poniewaŜ większość dzieci z tej miejscowości uczęszcza do tej 
szkoły. 
Następnie odczytała projekt uchwały nr XXI/ 136/2012 w sprawie sieci i granic obwodów 
publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Bierawa. 
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Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu – pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały, 5 głosami „za” – 
jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy radni mają pytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXI/ 136/2012 w sprawie 
sieci i granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Bierawa – pod głosowanie 
radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14-tu radnych na 14-tu obecnych na sali obrad. Nikt z radnych 
nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXI/136/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8.6.  
 
E. Chromik – inspektor ds. oświaty poinformowała radnych, Ŝe dotychczas obowiązujący 
regulamin w sprawie pomocy materialnej dla uczniów został uchwalony w 2005r. Do tej uchwały 
była wprowadzona zmiana w roku 2007. Na bazie tych dwóch uchwał został opracowany nowy 
projekt uchwały w tym przedmiocie. Na pomoc materialną dla uczniów są przeznaczane środki  
z budŜetu państwa oraz środki własne gminy, które stanowią 20% kwoty dotacji celowej z budŜetu 
państwa. Stypendium szkolne moŜe otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Obecnie jest to kwota 351 zł 
na osobę. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie jest określana na podstawie ustawy  
o pomocy społecznej. Stypendium jest przyznawane na okres 1 miesiąca, lecz nie dłuŜej niŜ na  
10 miesięcy, czyli od września do czerwca następnego roku. Wnioski składa się do 15 września 
danego roku. Na wypłatę stypendium Gmina otrzymuje dotację zazwyczaj dopiero w miesiącach 
październik – listopad. Na wypłatę stypendiów w okresie od stycznia do czerwca dotacja wpłynęła 
dopiero w miesiącu kwietniu. W regulaminie jest teŜ mowa o zasiłku szkolnym. Zasiłek ten 
przysługuje uczniowi, który przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej zdarzeniem 
losowym. Taki zasiłek przyznaje się jednorazowo. Regulamin określa, Ŝe stypendia przyznaje się 
dla uczniów  zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa. Pomoc materialną przyznaje się w formie 
decyzji. W poprzedniej uchwale była mowa o uczniach zameldowanych na terenie Gminy Bierawa. 
W paragrafie 5 poprzedniej uchwały była równieŜ mowa o minimalnej kwocie stypendium. Zapis 
ten był błędny, dlatego teŜ w projekcie jest juŜ mowa o maksymalnej kwocie stypendium.  
Ponadto doprecyzowano zapisy w paragrafie 4 projektu uchwały, gdzie jest mowa, Ŝe dochody 
winny być potwierdzone stosownymi zaświadczeniami, w tym z zakładu pracy, zaświadczeniami  
z Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie dopisano albo oświadczeniami o korzystaniu ze świadczeń 
pienięŜnych z opieki społecznej lub oświadczeniami wnioskodawcy. Wprowadzenie moŜliwości 
potwierdzenia dochodów oświadczeniami jest wynikiem zmiany odnośnego przepisu ustawy  
o systemie oświaty, wprowadzonego ustawą o ograniczaniu barier w administracji. Takie 
oświadczenia wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
Następnie Pani Chromik odczytała projekt uchwały nr XXI/137/2012 w sprawie ustalenia 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Bierawa. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja  ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu wypowiedziała się pozytywnie za przedstawionym projektem uchwały, 
opiniując ten projekt pozytywnie 5 głosami „za”. 
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Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się do radnych z zapytaniem, czy są pytania dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Radny Cz. Kudzia – bardzo dobrze, Ŝe Pan Mecenas zwrócił uwagę na konieczność odczytania 
pełnego tekstu projektu uchwały, albowiem radni mieli moŜliwość naniesienia sobie 
wprowadzonych  poprawek w paragrafie 4 pkt. 3, jak równieŜ w postanowieniach końcowych 
dotyczących moŜliwości korzystania z oświadczeń wnioskodawcy.  
 
Innych zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXI/137/2012 w sprawie 
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 
Uchwała nr XXI/137/2012 została przyjęta jednogłośnie – stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw i 0 
wstrzymujących, przy udziale w głosowaniu 14 radnych obecnych na sali obrad. 
 
 
 
 
Ad. 8.7.  
 
Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały nr XXI/138/2012 w sprawie gminnego programu 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. Wyjaśnił dodatkowo, Ŝe dotychczas obowiązujący 
program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów obowiązywał przez 3 lata. Nowy projekt został 
opracowany w oparciu o poprzednią uchwałę, ale zawiera niewielkie zmiany. Poprzednio  była 
mowa o nagrodzie edukacyjnej, a obecnie o stypendium. Zmiana ta została podyktowana tym, Ŝe 
nagroda musiała być opodatkowana, natomiast stypendium przyznawane w oparciu o ustawę  
o systemie oświaty nie podlega opodatkowaniu do kwoty 3.800 zł rocznie. Stypendium będzie 
przyznawane jak dotychczas w trzech dziedzinach: naukowej, artystycznej i sportowej. Zostały 
natomiast rozdzielone kryteria. Wymagana średnia arytmetyczna nie mniejsza niŜ 5,0 zostało 
wprowadzona w przypadku stypendium za wyniki w nauce. Tego kryterium nie określa się juŜ dla 
stypendium przyznawanego w pozostałych dziedzinach. Chodzi jednak o osiągnięcia co najmniej na 
poziomie województwa. Utrzymano zapis, Ŝe stypendium będzie wypłacane na koniec czerwca, aby 
podtrzymać uroczystą formę wręczania tego stypendium na zakończenie roku szkolnego. 
Zwiększono teŜ kwotę jednorazowego stypendium z 500 zł do 800 zł. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja  ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu  - zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały? 
 
Radna R. Kubica – zwróciła uwagę, Ŝe w trakcie odczytywania projektu uchwały w § 8 pkt. 3 
padło stwierdzenie: organizacje sportowe, a radni mają zapis: organizacje społeczne. Który zapis 
jest właściwy? 
 
Zastępca Wójta wyjaśnił, Ŝe w trakcie odczytywania nastąpiła pomyłka, właściwym zapisem jest: 
organizacje społeczne. 
 
Innych zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXI/138/2012 w sprawie 
gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów – pod głosowanie radnych. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXI/138/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
Ad. 8.8. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XXI/ 139/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy części nieruchomości 
gruntowej stanowiącej działkę nr  39/2 w Kotlarni na rzecz CTL Chemkol Sp. z o.o. z siedzibą  
w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30F,  w celu usytuowania nośnika reklamowego – na 
okres 10 lat  
 
Radny P. Musioł  - poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywie 4 głosami za, przy  
4 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały? 
 
Zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały glosowało 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. śaden z radnych 
nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXI/139/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8.9. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr XXI/140/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na 
zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Bierawa, tj. lokalu mieszkalnego nr 1 
o pow. 78,80 m2 wraz z przynaleŜnymi piwnicami o pow. 26,60 m2, w budynku połoŜonym  
w Korzonku przy ul. Nowej 6, na działce 160/13 o pow. 0,1094 ha wraz z ułamkową częścią gruntu 
i nieruchomości wspólnej w udziale wynoszącym 238/10 000. 
Dodał, iŜ jest to mieszkanie komunalne, które Gmina pozyskała w wyniku zamiany dwóch lokali 
mieszkalnych z osobą fizyczną. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska wydała pozytywną opinię  do przedstawionego projektu uchwały  
4 głosami „za”, przy 4 osobach obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem do radnych czy są pytania dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Radny R. Lamaczek – stwierdził, iŜ analizując projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
zbycie lokalu mieszkalnego, moŜna dostrzec konflikt w polityce gminy.  
Niedawno Pani K. Musioł mówiła o problemie tworzenia rezerw lokalowych. A tu mówi się  
o zbyciu lokalu mieszkalnego. Wniósł o przeznaczenie tego lokalu na lokal awaryjny, komunalny  
i wydzielenie z tego lokalu dwóch mieszkań komunalnych o powierzchni ok. 40m2 kaŜde.  
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Lokal ten z pewnością posiada media energetyczne i nie wymaga tworzenia ich od nowa, a zatem 
będą duŜo mniejsze koszty tworzenia mieszkań komunalnych. Po drugie, komfort Urzędu Gminy  
w zabezpieczeniu lokalu w razie klęski Ŝywiołowej.  
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, Ŝe układ tego mieszkania jest taki, Ŝe nie da się go podzielić na dwa 
mniejsze. Mieszkanie znajduje się w budynku 1 klatkowym, ma jedno wejście. Fizycznie nie da się 
podzielić tego mieszkania na dwa i nie ma moŜliwości utworzenia tam dwóch odrębnych mieszkań, 
tym bardziej socjalnych. Jest to mieszkanie komunalne, a nie socjalne. Mieszkanie awaryjne Gmina 
moŜe mieć np. w budynku przy ulicy Powstańców 7 w Bierawie, jeŜeli będzie taka potrzeba.  
Koszty utrzymania tego mieszkania są bardzo wysokie, dlatego teŜ poprzednia właścicielka 
zamieniła ten lokal na lokal mniejszy.  
 
Radny Lamaczek – Gmina zamierza w tej chwili wybudować nowy budynek. Na pewno będą to 
duŜo wyŜsze koszty, niŜ przeróbka tego mieszkania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – czy jest na to ekspertyza budowlana, Ŝe nie moŜna tego 
mieszkania podzielić? 
 
Radna U. Olejnik – co na to Wspólnota Mieszkaniowa? 
 
Sołtys R. Woźny – Wspólnota to cały budynek, jednym z członków Wspólnoty jest Gmina. Prawdą 
jest to, co powiedział Pan Wójt, Ŝe nie da się fizycznie podzielić tego mieszkania. Taki jest układ 
pionów, rozmieszczenie pokoi, korytarzy, Ŝe nie ma moŜliwości wygospodarowania odrębnych 
mieszkań. Koszt utrzymania tego mieszkania jest wysoki ze względu na koszty ogrzewania. 
 
Radny J. Morcinek – skoro radni, po długiej dyskusji, raz zadecydowali o tym, Ŝe będziemy 
budowali nowy budynek socjalny, zostały poniesione juŜ jakieś koszty, jest gotowy projekt, to 
naleŜy trzymać się tego rozwiązania. Nie wiadomo czy Wspólnota zgodziłaby się na utworzenie  
w tym budynku  lokali socjalnych.  
 
Radny R. Lamaczek – cyt. Ja występuję tylko w interesie Gminy, Ŝeby Gmina miała komfort, 
Ŝeby w razie np. klęski był taki lokal awaryjny”. 
 
Wójt Gminy  – Gmina obecnie dysponuje takim awaryjnym  lokalem mieszkalnym w Korzonku. 
Mieszkanie to składa się z 3 pokoi i jednej kuchni, pokoje są wynajęte dla 3 osób.  I teŜ są 
problemy z płaceniem czynszu.  
 
Radny J. Kucharczyk  - Gmina jest właścicielem tego lokalu, członkiem Wspólnoty, więc Gmina 
ma prawo go sprzedać.  Pieniądze ze sprzedaŜy wpłyną do budŜetu Gminy, Rada będzie za to 
rozliczać Wójta. 
 
Wójt Gminy – pieniądze ze sprzedaŜy mienia wchodzą w skład budŜetu, są po stronie dochodów. 
To nie jest coś nowego. W budŜecie jest zapisane jakie planuje się dochody z tyt. sprzedaŜy mienia. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXI/140/2012 w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Bierawa – pod 
głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny był przeciwny,  
2 radnych wstrzymało się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXI/140/2012 została przez Radę 
Gminy podjęta. 
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Ad. 8.10. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr XXI/141/2012 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bierawa dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia Sośnicowice – Bierawa na terenie 
przebiegu przez obszar leśny w gminie Bierawa. Wyjaśnił, Ŝe dotyczyć to będzie gazyfikacji 
Goszyc i Kotlarni, zasilanie będzie od strony województwa śląskiego.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska – zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
5 głosami „za”, przy 5 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się do radnych z zapytaniem czy są pytania dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała przedstawiony projekt uchwały nr XXI/141/2012 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało  
14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXI/141/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8.11. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr XXI/142/2012 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Kotlarnia. 
Dodając, Ŝe zmiana w planie dotyczy tej samej kwestii co zmiana Studium uwarunkowań, czyli 
gazyfikacji.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska – zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
5 głosami „za”, przy 5 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się do radnych z zapytaniem czy są pytania dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Radny J. Morcinek – zwrócił się o wyjaśnienie czy zmiana planu będzie obejmowała tylko 
sołectwo Kotlarnia? PrzecieŜ  cały teren aŜ do ulicy Dębowej w Kotlarni leŜy w obrębie Goszyc.  
A w uchwale mówi się tylko o Kotlarni. 
 
Wójt Gminy – wyjaśnił, Ŝe zmiana dotyczy obrębu geodezyjnego. Prawdopodobnie ta granica 
opracowania będzie przebiegała po obrębie geodezyjnym i dotyczy tylko sołectwa Kotlarnia. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała przedstawiony projekt uchwały nr XXI/142/2012 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie 
Kotlarnia – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXI/142/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
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Ad. 8.12. 
 
Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr XXI/ 143/2012 w sprawie nazwy ulicy, tj. nadania nazwy 
„ulica Wierzbowa” drodze połoŜonej w Starym Koźlu. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska – zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
5 głosami „za”, przy 5 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się do radnych z zapytaniem czy są pytania dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Radny J. Kucharczyk – zwrócił się z zapytaniem kto ustala nazwy ulic? 
 
Wójt Gminy  – nazwy ulic nadaje Rada Gminy. Nazwa ulica Wierzbowa została zaproponowana 
przez Radę Sołecką. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXI/143/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8.13. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr XXI/144/2012 o zmianie uchwały  sprawie 
diet. Dodał, Ŝe równieŜ inne Gminy naszego Powiatu mają przyjęte podobne zasady wypłacania 
diet dla sołtysów, jak u nas. W Gminie Reńska Wieś dieta sołtysa wynosi 100 zł i jest wypłacana  
w przypadku udziału w sesji. W Gminie Pawłowiczki sołtys otrzymuje dietę w wysokości 70 zł 
jeŜeli uczestniczy w sesji Rady Gminy i 70 zł w formie ryczałtu (na pokrycie kosztów związanych  
z pełnioną funkcją – rozmowy telefoniczne, dojazdy). Dieta sołtysa w Gminie Cisek wynosi 180 zł  
i równieŜ uzaleŜniona jest od brania udziału w sesji Rady Gminy.  
Natomiast wysokość diety sołtysa w naszej gminie wynosi ryczałtowo 225 zł miesięcznie. 
Dotychczasowe zapisy uchwały przewidywały, Ŝe za nieobecności na sesji dokonuje się potrącenia 
w wys. 50% przysługującej diety. W nowym projekcie uchwały proponuje się zmniejszenie 
potrącenia dla sołtysów o 25 % oraz nie dokonywanie potrąceń w przypadku nieobecności sołtysa 
na sesji: 
        a) zwołanej w trybie nadzwyczajnym, 
        b) spowodowanej wyjazdem słuŜbowym na spotkanie organizowane w ramach Programu  
            „Odnowa wsi”. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  4 głosami „za”, przy 1 głosie 
przeciwnym. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się do radnych z zapytaniem czy są pytania dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Sołtys M. Czyrny  - moŜna zauwaŜyć, Ŝe w sumie dla sołtysów za wiele się nie zmieniło.  
Co w sytuacji kiedy naprawdę sołtys nie moŜe przyjść na sesję, np. ze względu na to, Ŝe przed sesją 
pojedzie do poŜaru? Czy ma być za to karany potrąceniem diety? 
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Wójt Gminy  – wyjazd do poŜaru równieŜ wiąŜe się z ponoszeniem odpłatności dla straŜaków 
ochotników za udział w akcji poŜarniczej. Zostało przedstawione jakie zasady wypłaty diet dla 
sołtysów obowiązują w gminach sąsiednich. U nas te zasady są naprawdę liberalne. Musi być 
ustalony jakiś rygor, bo w przeciwnym razie nie będzie chęci brania udziału w sesjach Rady Gminy 
przez sołtysów.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXI/144/2012 o zmianie 
uchwały w sprawie diet - pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się  
w głosowaniu 8 radnych, 2 radnych było przeciwnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.  
W głosowaniu wzięło udział 13-tu radnych na 14-tu obecnych na sali obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXI/144/2012 została przyjęta. 
 
 
 
Ad. 8.14.  
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe w miesiącu marcu br. Zgromadzenie Związku Międzygminnego 
„Czysty Region” podjęło uchwałę o zmianie Statutu. Wykaz zmian został ujęty w załączniku do 
tejŜe uchwały. Na 17 Gmin naleŜących do Związku, juŜ 16 Gmin podjęło uchwały przyjmujące 
zmiany statutu tegoŜ Związku. Gmina Bierawa jest ostatnią Gminą, która taką uchwałę ma podjąć.  
Generalnie zmiany dotyczą przekazania kompetencji Rady w zakresie gospodarki odpadami na 
rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region”.  
Na obszarze „Czystego Regionu” będą funkcjonowały dwie zapasowe instalacje w Strzelcach 
Opolskich i w Kietrzu. Być moŜe będzie trzecia instalacja w CięŜkowicach, jeŜeli będzie wpisana 
do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, prowadzona przez Firmę Remondis.  
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami musi zostać uchwalony przez Województwo do 
30.06.2012r.  Po uchwaleniu tegoŜ planu przez Województwo, Gmina będzie uchwalała Gminny 
Plan Gospodarki Odpadami, oparty o Plan Wojewódzki.  
Gminne składowisko odpadów komunalnych w Bierawie jest wpisane do Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami. Składowisko to zostało wyposaŜone w specjalne pochodnie, gdyŜ był to 
warunek Ŝeby wysypisko mogło funkcjonować. W przeciwnym razie składowisko z dniem  
31 marca przestałoby funkcjonować i zostałoby wykreślone z Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami. Dlatego, Ŝe to składowisko spełnia wymogi, będzie mogło funkcjonować i będzie mogło 
być napełniane substratem lub depozytem do wysokości projektowanej moŜliwości składowania. 
Podejmując takową uchwałę o przyjęciu zmian Statutu Związku decydujemy się jako Rada 
scedować uprawnienia Gminy na Związek.  System poboru opłat będzie wynikał z uchwały 
Związku. Odpłatności będą jednakowe dla wszystkich Gmin Związku. Będzie to dotyczyć ustalenia 
wysokości opłat, sposobu ich pobierania i zasad w oparciu, o które będą ustalane te opłaty (od 
osoby, od m2 mieszkania lub m3 zuŜytej wody).  
Region będzie liczył ok. 190 tys. mieszkańców. W załoŜeniu, Ŝe do Regionu dojdą jeszcze 
Głubczyce i Strzelce Opolskie, to liczba mieszkańców moŜe przekroczyć 250 tys. mieszkańców. 
Region powinien liczyć powyŜej 150 tys. mieszkańców  i na taki Region musi być opracowana 
instalacja regionalna odzysku odpadów komunalnych. Nie wszystkie Regiony mają takie instalacje. 
Nie ma teŜ środków w Funduszu Spójności, aby moŜna było je pozyskać na budowę instalacji 
regionalnej. 
Na terenie Kędzierzyna - Koźla najprawdopodobniej powstanie takowa instalacja w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Teren pod budowę tej instalacji przekaŜe miasto Kędzierzyn – 
Koźle. 
Są prowadzone równieŜ rozmowy na temat wydzielenia Spółki dotyczącej gospodarki odpadami na 
terenie naszej gminy i połączenie jej  ze Spółką Usługi Komunalne w Kędzierzynie – Koźlu  
i Spółką w Głogówku. Po połączeniu, Spółka będzie mogła dysponować taborem  wymaganym 
przez ustawę.  
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Do dzisiaj nie zostały wydane jeszcze rozporządzenia wykonawcze do ustawy.  JeŜeli zostanie 
uchwalony Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami w terminie do 30 czerwca br., a nie będzie 
wszystkich rozporządzeń wykonawczych, to moŜe się okazać, Ŝe po wydaniu tych rozporządzeń 
Plan będzie musiał być poprawiany.  
Następnie odczytał projekt uchwały nr XXI/145/2012 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku 
Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe przedstawiony projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie 5 głosami „za”, na 5 obecnych na posiedzeniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały? 
 
Zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXI/145/2012 w sprawie 
przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – 
Koźlu – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych na 14-tu obecnych na sali obrad, głosów 
przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXI/145/2012 została podjęta przy 
udziale w głosowaniu 14-tu radnych, na ustawową liczbę 15-tu radnych. 
 
 
 
 
Ad. 9.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
 
Radny R. Lamaczek – przedstawił wniosek dotyczący zgłoszenia Rajmunda Widera w sprawie 
wysokiego poziomu wody w potoku przy ulicy Polnej w Dziergowicach, powodującego 
występowanie wody gruntowej w piwnicach. Wniósł o udroŜnienie tego potoku na odcinku od 
mostku na ulicy Turskiej.  
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe ta sprawa została juŜ zgłoszona w Urzędzie i była 
przeprowadzona wizja. Wiadomym jest, Ŝe wzrost poziomu wód gruntowych powoduje w tym 
miejscu pojawienie się wody gruntowej w piwnicach budynków. Takim samym przykładem jest 
teren tzw. „Ameryki” w Starym Koźlu. Mimo, iŜ jest rów i teren jest odwodniony, przy 
nadmiernych opadach pojawia się woda. Historycznie jest to teren bagienny i ma on negatywny 
wpływ na to miejsce. Nie ma nawet moŜliwości pogłębienia tego rowu, poniewaŜ przepust na 
drodze wojewódzkiej  powoduje barierę przepływu i spiętrza wodę spływającą z tego terenu.  
 
 
 
Ad. 10. Dyskusja i wolne wnioski 
 
Sołtys M. Czyrny – czy w tym roku sołectwo moŜe liczyć na pomoc pracowników 
interwencyjnych?  
 
Wójt Gminy  – obecnie Gmina zatrudnia 6 osób na robotach społecznie – uŜytecznych, tj. na  
40 godzin w miesiącu.  
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Zatrudnia równieŜ 2 osoby wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót 
publicznych. Na razie nie ma szans na zatrudnienie większej liczby osób ze względu na 
ograniczenie środków praktycznie do 1/5 roku ubiegłego. Być moŜe sytuacja ulegnie zmianie  
w II półroczu. Gmina musi partycypować w kosztach zatrudnienia  tych pracowników. 
 
Sołtys L. Nikel  - czy będą kontynuowane prace melioracyjne w Starym Koźlu z uwzględnieniem  
terenu przy ulicy Leśnej, poniewaŜ tam równieŜ pokazuje się woda w piwnicach budynków 
mieszkalnych. Na dzień dzisiejszy jest 5 cm wody w piwnicy u Państwa Jakubczyk, mimo, Ŝe jest 
sucho. Przy opadach lustro wody się podnosi. 

Wójt Gminy – jeŜeli będą prowadzone prace melioracyjne to zostanie wybudowany sączek od 
ulicy Leśnej  w kierunku kolektora głównego. Nie wiadomo czy to będzie wykonywane w tym 
roku, zaleŜy to od tego czy będą na ten cel środki. 

 
Sołtys A. Foit – czy przewiduje się zbiórkę zuŜytych opon? 
 
Wójt Gminy – przy najbliŜszej zbiórce odpadów wielkogabarytowych nie będę odbierane zuŜyte 
opony, gdyŜ nie jest zapewniony odbiór przez składowisko w Skorogoszczy. Obecnie  przy 
wymianie opony powinien odebrać warsztat. JeŜeli ujawni się taka moŜliwość, to opony zostaną 
odebrane w terminie późniejszym. 
 
Radny J. Morcinek – dobrze byłoby pozbierać opony teraz i złoŜyć je np. na naszym wysypisku, 
aby ludzie nie wyrzucali opon do lasu, albo ich nie palili. Jak nie stworzy się ludziom takiej 
sytuacji, to później problem moŜe być jeszcze większy.  
 
Wójt Gminy  – nie moŜna zebrać opon, bo nie ma gdzie ich składować. Opon nie moŜna 
przetrzymywać na składowisku, byłoby to bezprawne. Musimy jakiś czas odczekać.  
 
Sołtys M. Czyrny – być moŜe któryś z rolników byłby zainteresowany oponami do przykrywania 
kiszonek. 
 
Radna R. Kubica  - osoby, które mają zuŜyte opony mogłyby to zgłosić w Urzędzie Gminy i moŜe 
wtedy znalazłoby się jakieś miejsce do ich przechowania. JeŜeli opony nie zostaną odebrane teraz, 
to naleŜy o tym pomyśleć np. jesienią.  
 
Wójt Gminy  - na razie musimy zebrać to co zostało przewidziane do zbiórki. MoŜe sprawa 
odbioru opon wyjaśni się do jesieni i wtedy podejmiemy się tego tematu.  Ale na razie nie róbmy 
czegoś, co byłoby niezgodne z prawem. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – moŜna zapytać równieŜ rolników np. z Ciska, moŜe ktoś byłby 
tym zainteresowany. 
 
Zastępca Wójta – w ogłoszeniu o zbiórce przedmiotów wielkogabarytowych zostało napisane, Ŝe 
opony nie będą zbierane.  Musimy ten okres odczekać. Być moŜe za jakiś czas ta sytuacja ulegnie 
zmianie. Opony powinniśmy zebrać dopiero jak będzie zapewniony ich odbiór.  
 
Radny R. Lamaczek  - co z oponami robią Firmy, które wymieniają opony? 
 
Wójt Gminy  – Firmy mają podpisane umowy na utylizację opon. KaŜda Firma musi mieć 
zatwierdzony plan gospodarki odpadami. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – przypomniała radnym o terminie składania oświadczeń 
majątkowych za rok 2011 do dnia 30 kwietnia br. 
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M. Wierzba – zwrócił się do sołtysów o przekazanie do Urzędu Gminy lub GCKiR terminów 
festynów i imprez plenerowych. Informując jednocześnie, Ŝe w dniach 19-20 br. maja odbędą się 
obchody XX-lecia partnerstwa z Gminą Ostfildern , 23 czerwca br. impreza pn. „Odra rzeką 
Integracji”, 15-16 września doŜynki gminne. 
 
Sołtys M. Czyrny - poinformował, Ŝe w dniu 24 czerwca br. odbędą się X Powiatowe Zawody 
Sikawek Konnych w Kotlarni. 
 
Zastępca Wójta – przedstawił informację na temat obchodów XX-lecia partnerstwa z gminą 
Ostfildern. Na obchody przyjedzie 50 osobowa delegacja z Gminy Ostfildern. Serdecznie zaprasza 
się wszystkich mieszkańców. 
 
M. Wierzba – poinformował, Ŝe w dniu 3 maja br. w Święto Konstytucji na Strzelnicy w Solarni 
odbędzie się turniej strzelecki od godzi. 15:00, na który zaprasza się wszystkich chętnych. 
 
Wójt Gminy  – nawiązując do planowanych obchodów XX-lecia partnerstwa z Gminą Ostfildern, 
poinformował, Ŝe w dniu 19 maja br. o godz. 15.00 planowane jest seminarium. Zostanie pokazany 
równieŜ krótki film o Ernście Zwirnerrze, budowniczym Katedry w Kolonii.  O godzinie 10.00 
rozpoczną się zawody straŜackie z udziałem druŜyny gości seniorów. 
 
 
Ad. 11. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został wyczerpany. Po czym 
zamknęła obrady XXI sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 18 kwietnia 2012r. o godz. 18:10. 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik    mgr ElŜbieta Dziuda 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1) Informacja Wójta Gminy na temat realizacji Programu współpracy gminy Bierawa  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego w 2011r.  

 

2) Informacja o stopniu zaspokojenia pomocy i opieki społecznej w Gminie Bierawa za rok 
2011. 

 

3) Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Bierawa. 
 

4) Podsumowanie oceny zasobów pomocy społecznej w gminie. 
 

5) Uchwała nr XXI/133/2012 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012r. 
 

6) Uchwała nr XXI/134/2012 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej. 

 

7) Uchwała nr XXI/135/2012 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnienia 
samorządowego zakładu budŜetowego z obowiązku wpłaty do budŜetu gminy nadwyŜki 
środków obrotowych.  

 

8) Uchwała nr XXI/136/2012 w sprawie sieci i granic obwodów publicznych szkół 
prowadzonych przez Gminę Bierawa. 
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9) Uchwała nr XXI/137/2012 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Bierawa. 

10) Uchwała nr XXI/138/2012 w sprawie gminnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów. 

 

11) Uchwała nr XXI/139/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw. 

 

12) Uchwała nr XXI/140/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
lokalowej stanowiącej własność Gminy Bierawa. 

 

13) Uchwała nr XXI/141/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa. 

 

14) Uchwała nr XXI/142/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

 

15) Uchwała nr XXI/143/2012 w sprawie nazwy ulicy. 
 

16) Uchwała nr XXI/144/2012 o zmianie uchwały w sprawie diet. 
 

17) Uchwała nr XXI/145/2012 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku 
Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu. 
 

18) Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązującego wymiaru zajęć dla 
logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych. 

 

19) Listy obecności radnych i sołtysów. 
      
  
 


