
P R O T O K Ó Ł   nr  XXII / 2012 
 

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

 
 
 
Otwarcia obrad dwudziestej drugiej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 18 czerwca 2012r. dokonała 
o godz. 15:30 Przewodnicząca Rady Gminy ElŜbieta Dziuda. Na podstawie listy obecności 
stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 13 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło 
quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Nieobecna była radna Iwona Domagała i radna Renata Kubica. 
 
Następnie przywitała zebranych radnych, sołtysów, Wójta Gminy Ryszarda Gołębowskiego, 
Zastępcę Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Mecenasa Mirosława Semeniuka, Skarbnika Gminy 
Sybillę Pawliczek – Kubicką, Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, Kierownika Referatu Inwestycji 
Urzędu Gminy Waldemara Lembowicza, pracownika Urzędu Gminy Katarzynę Mazurkiewicz, 
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 i Główną Księgową Zakładu Małgorzatę Pałac, Kierownika Stacji Caritas  
w Bierawie Jolantę Szewerda oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego Marka Piątka. 
 
 
 

Ad. 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe dalszy porządek obrad dwudziestej drugiej 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  18 kwietnia 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. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budŜetowego 

oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Bierawa oraz  sprawozdania z wykonania 

budŜetu gminy za rok 2011 : 
1) przedstawienie przez Wójta Gminy informacji na temat sprawozdania finansowego  
     i sprawozdania z wykonania budŜetu gminy wraz z informacją o stanie mienia  
     komunalnego, 
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  o sprawozdaniu  
    z wykonania budŜetu gminy za rok 2011, 
3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium   
     z wykonania budŜetu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do tego  
     wniosku, 
4) dyskusja nad wnioskiem Komisji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania  
     budŜetu, 
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5) podjęcie uchwał: 
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
     z wykonania  budŜetu gminy Bierawa za 2011 rok, 
b)  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budŜetu za 2011r. 

 

9. Podjęcie uchwał: 
 

1) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Brzeźce, 

2) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. LEPSZE JUTRO współfinansowanego ze 
środków europejskiego funduszu społecznego, 

3) w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2015, 
4) w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązującego wymiaru zajęć dla logopedów, 

pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, 
5) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność 

Gminy Bierawa,  
6) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012r., 
7) w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie remontu zabytkowego Kościoła  

w Starym Koźlu, wpisanego do rejestru zabytków,  
8) w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz 

ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu, 
9) w sprawie podziału Gminy Bierawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,  
10) w sprawie nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez Wójta Gminy. 

 
10. Interpelacje i wnioski radnych. 

 

11. Dyskusja i wolne wnioski. 
 

12. Zakończenie obrad. 
 

Wnioski o zmianę porządku obrad zgłosili: 

Radny Cz. Kudzia – zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów 
i liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu. Motywując zgłoszony wniosek stwierdził, iŜ juŜ 
na ostatnim posiedzeniu Komisji ds. porządku publicznego wnosił o utrzymanie pierwotnego 
podziału Starego Koźla na okręgi wyborcze, zawartego w pierwszej wersji Pana Wójta, albowiem 
ten podział według mieszkańców był bardziej odpowiedni.   
 

Wójt Gminy  
– poinformował, Ŝe obecnie nie ma przeciwwskazań na wycofanie tego punktu  
z porządku obrad. Rada Gminy ma czas na uchwalenie tej uchwały do 1 listopada br. Projekt 
podziału Gminy na okręgi wyborcze był konsultowany z Komisarzem Wyborczym, który 
pozytywnie zaakceptował podział jaki zawarty jest w przedstawionym projekcie uchwały. KaŜdy  
z radnych moŜe się zapoznać z mapą Starego Koźla, na której zostały wykreślone dwa okręgi 
wyborcze.  W przypadku wykreślenia tego projektu z porządku obrad projekt uchwały zostanie 
ponownie skierowany pod obrady Rady Gminy w miesiącu sierpniu br.    
 
- zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy  finansowej dla Gminy Włoskiej Mirandola na usuwanie skutków trzęsienia ziemi. 
Poinformował, Ŝe Mirandola ma podpisany układ partnerski z Gminą Ostfildern. Nasza Gmina 
chce się dołączyć do pomocy organizowanej przez Ostfildern. 
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B. Gawlik – poinformowała radnych, Ŝe w przypadku wykreślenia z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, będzie musiał zostać wykreślony  
z porządku obrad równieŜ projekt uchwały w sprawie podziału Gminy na obwody głosowania, 
albowiem nie moŜna podejmować uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania 
przed uchwałą w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. 
 
Radny J. Morcinek – czy okręgi dla Starego Koźla wyrysowane na mapie odpowiadają treści 
uchwały przedstawionej radnym? 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, Ŝe okręgi wyborcze dla Starego Koźla wykreślone na mapie są zgodne  
z treścią uchwały, którą Rada Gminy ma głosować na dzisiejszej sesji. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła uwagę, Ŝe pierwotny projekt uchwały który otrzymali 
radni nie zawierał kilku ulic. Obecny projekt uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi 
wyborcze zawiera uzupełnienie ulic, które są wpisane do ewidencji. 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, Ŝe terytorialnie okręg wyborczy musi być spójny. Nie moŜe być tak, Ŝe 
ulice w sołectwie naleŜące do jednego okręgu wyborczego nie będą połoŜone w jednym obszarze. 
Nie mogą to być enklawy.  
 
Radny J. Kucharczyk – co to wniesie jeŜeli  ten projekt uchwały  będziemy rozpatrywać na 
następnej sesji? JeŜeli i tak nie będzie Ŝadnych zmian, to naleŜy tą uchwałę przegłosować na 
dzisiejszej sesji. 
 
Wójt Gminy  – jeŜeli radni uwaŜają, Ŝe potrzebują jeszcze czas na przemyślenia, to moŜna ten 
projekt uchwały przesunąć na następną sesję, nic to nie zmieni.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, Ŝe zmiany zostaną wprowadzone jeŜeli za 
wnioskiem w kaŜdym przypadku opowie się w głosowaniu bezwzględna większość głosów 
ustawowego składu rady gminy. Następnie poddała zgłoszone wnioski pod głosowanie radnych.  
 

1) Za zmianą porządku obrad polegającą na wykreśleniu projektu uchwały w sprawie podziału 
gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów  
i liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu – opowiedziało się w głosowaniu  
5 radnych, 8 radnych było przeciwnych, na ustawową liczbę 15-tu radnych. Nikt z radnych 
nie wstrzymał się od głosowania. 

 
     Wniosek nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości ustawowego składu Rady  
     Gminy – wobec czego nie został przyjęty. 
 
2) Za zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej na usuwanie skutków trzęsienia ziemi – 
opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na ustawową liczbę 15 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 
Wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną większość ustawowego składu Rady Gminy, 
wobec czego został przyjęty.  

          
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według 

zmienionego porządku obrad. Dodatkowy projekt uchwały zostanie wprowadzony jako pkt. 9.11. 
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Ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół z 21 sesji 
Rady Gminy z dnia  18 kwietnia 2012r. Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do tego 
protokołu?  
 
Uwag 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,  
1 radny wstrzymał się od głosowania, głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół z 21 sesji Rady Gminy Bierawa z dnia  
18 kwietnia 2012r. został przyjęty. 
 
 

Ad. 4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym od 18 kwietnia do  
18 czerwca 2012r. podejmowała następujące działania: 

1. w dniach 18 – 20 maja 2012r.  brała udział w spotkaniach i uroczystościach związanych  
z wizytą przedstawicieli partnerskiej Gminy Ostfildern,  

 

2. w dniu 11.06.2012r.  uczestniczyła w 3 posiedzeniach Komisji Rady Gminy Bierawa : 
- w posiedzeniu  komisji  ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa,   rolnictwa  i ochrony 
środowiska,  

-  w posiedzeniu komisji ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
            - w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu, 
 

3. w dniu 12.06.2012r. wzięła udział w IX Biesiadzie Śląskiej zorganizowanej w Domu 
Kultury  przez Przedszkole w Dziergowicach, 

 

4. w dniu 15.06.2012r. uczestniczyła w I Międzyoddziałowym Przeglądzie Małych Form 
Teatralnych zorganizowanych w Domu Kultury przez  Przedszkole w Bierawie. 

 

5. Otrzymała następujące pisma:   
- pismo Ireneusza Tarka, zam. w Bierawie o umoŜliwienie dzieciom kontynuowania 
dalszej nauki  w Szkole Podstawowej w Starej Kuźni, 
- pismo Wojewody Opolskiego z dnia 18.05.2012r. w sprawie stwierdzenia niewaŜności 
uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa - z powodu istotnego 
naruszenia prawa, 
- odpowiedź Pana mecenasa Semeniuka na pisemne zapytanie  w sprawie procedury 
postępowania w przypadku podania niepełnych danych w oświadczeniu majątkowym 
składanym przez radnego gminy, polegających na braku informacji o uzyskanych 
dochodach. 

 

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

7.    Brała udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieŜącej pracy Rady Gminy  
       Bierawa, 
8.    Otrzymała zaproszenie: 
       1) na spotkanie integracyjne z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z upośledzeniem  
           umysłowym, Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
       2) na X Jubileuszowy Turniej Sikawek Konnych w Kotlarni. 
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Ad. 5. 

Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym spotkała 
się 4-krotnie. W trakcie posiedzeń omawiano tematy dotyczące wydatkowania środków przez 
Ludowe Zespoły Sportowe oraz wypracowania wniosku w sprawie absolutorium. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
obradowała na posiedzeniu w dniu 11.06.br. omawiając projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
 
Radna U. Olejnik  - poinformowała, Ŝe Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu spotkała się w dniu 11.06.2012r. omawiając tematy dotyczące projektów 
uchwał rady gminy. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska  obradowała w dniu 11.06.br., omawiając projekty uchwał na 
dzisiejszą sesję dotyczące zakresu działania komisji. 
 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy – poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym m.in. podejmował takie działania jak: 
 

• w dniu 19.04.br. – ustalono zasady funkcjonowania Klubu wiejskiego w Starym Koźlu, 
• w dniu 23.04.br.  ustalono, Ŝe doŜynki gminne odbędą się w dniu 16 września 2012r.  

w Lubieszowie, 
• w dniu 24.04.br. podpisano umowę  na dostawę wyposaŜenia kuchni w Domu Kultury  

w Bierawie, wyposaŜenie zostało juŜ dostarczone. W tym teŜ dniu odbyło się spotkanie 
integracyjne w Szkole Podstawowej w Starym Koźlu poświęcone tradycjom regionalnym, 

• w dniu 7.05.2012r. brał udział w spotkaniu z Komendantem Policji w Kędzierzynie – 
Koźlu. Spotkanie dotyczyło m.in. przejęcia przez Gminę budynku Policji od Skarbu 
Państwa, 

• w dniu 14.05.br. zakończone zostały prace modernizacyjne w centrum Bierawy przed 
obchodami XX - lecia partnerstwa z Gmina Ostfildern, 

• w dniu 15 maja br. podpisano umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na 
dofinansowanie remontu ulicy Leśnej i Polnej w Bierawie na kwotę 1.278 tys. zł. 
Realizacja nastąpi w roku 2013r. 

• w dniu 18-21.05.br. odbyły się obchody XX-lecia podpisania partnerstwa z Gminą 
Ostfildern. W uroczystej kolacji w dniu 18.05.br. udział wzięli  goście z Ostfilern,  
przedstawiciele Rady Gminy i róŜnych organizacji działających na terenie Gminy, 

• w dniu 21.05.br. otrzymano informację o przyznaniu środków finansowych przez 
Ministerstwo Sportu na remont sali gimnastycznej w Gimnazjum w Bierawie, 

• w dniu 30 05.br. podpisano umowę na remont drogi w Brzeźcach – odcinek drogi od ulicy 
Odrzańskiej, 

• w dniu 31.05.br. brał udział w posiedzeniu Związku „Czysty Region” poświęconym 
prezentacji Firmy Haskel odnośnie kierunku zagospodarowania odpadów, 

• w dniu 31.05.br.  brał udział w posiedzeniu Lokalnej Grupy Działania Euro Country na 
temat podziału środków. Dofinansowanie uzyskał wniosek dotyczący remontu dachu  
„W Lubieszewskiej Izbie” z wykorzystaniem funduszu sołeckiego na 2013r. 

• w dniu 1.06.br. zakończyła się kontrola Urzędu Marszałkowskiego dotycząca wykonanej 
drogi transportu rolnego w Lubieszowie. Wynik kontroli pozytywny. 

• w dniu 5.06.br. na zaproszenie Prezes Nowosielskiej brał udział w obchodach „Dnia 
Chemika” w ZAK SA. 
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• w dniu 5.06.br. w Goszycach odbyły się zawody o „Puchar Wójta” . I miejsce zajęła 
Kotlarnia, II miejsce Stare Koźle, III miejsce Dziergowice. 

• w dniu  14.06.br. brał udział w podsumowaniu rankingu Gazety Lokalnej. II miejsce  
w rankingu zajęła Pani sołtys Bierawy, IV miejsce zajął sołtys  Ortowic, V miejsce zajęła 
radna Sonia Wiesiołek, a VII Sekretarz Gminy B. Gawlik. Pogratulował wszystkim 
wyników osiągniętych w tym rankingu. 

• w dniu 17.06.br. brał udział w uroczystości 50-lecia kapłaństwa ks. Teofila Cyrysa oraz  
w festynie integracyjnym w Starym Koźlu, 

• w dniu 12.06.br. odbyła się sesja absolutoryjna  w Związku „Czysty Region” z udziałem 
Dyrektora  Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Manfreda 
Grabelusa.  Odbyła się równieŜ dyskusja nad Wojewódzkim Planem Zagospodarowania 
Odpadów. 

• w dniu 18.06.br. odbył się przetarg na odbudowę drogi transportu rolnego Dziergowice – 
Lubieszów. Wybrano ofertę Firmy TRANSKOM z Jaroszowa na kwotę 478 tys. zł  
(w budŜecie 783 tys. zł). 

Na zakończenie Pan Wójt skierował zaproszenie do udziału w imprezie pn. Pływadła 2012. 
 
 

 

Ad. 7. 

Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna  na posiedzeniu w dniu 14 czerwca br. 
rozpatrywała roczne sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budŜetowego za rok 2011.  
Wszystkie wątpliwe kwestie zostały wyjaśnione przez Główną Księgową Zakładu. Uzyskano 
informację, Ŝe Zakład osiągnął pewne oszczędności ok. 20 % z tyt. zawarcia umowy z nowym 
dostawcą energii elektrycznej.  Komisja stwierdziła, Ŝe gospodarka finansowa była prowadzona 
prawidłowo. 
Komisja nie wniosła Ŝadnych uwag do omawianego sprawozdania i jednogłośnie 4 głosami „za” 
pozytywnie oceniła to sprawozdanie.  
Następnie odczytał projekt uchwały nr XXII/146/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budŜetowego. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały. 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXII/146/2012 w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budŜetowego – pod 
głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13-tu radnych na 13-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXII/146/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
          

 
 

Ad. 8.  
 
1) Wójt Gminy  - omówił sprawozdanie finansowe Gminy Bierawa oraz sprawozdanie  
z wykonania budŜetu za rok 2011. Na wstępie stwierdził, iŜ informacja o stanie mienia obrazuje 
bardzo szczegółowo wartość majątku Gminy ogółem i w rozbiciu na poszczególne sołectwa.  
Są to dane nad którymi nie trzeba dyskutować. 
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W uchwalonym w dniu 22 grudnia 2010r. budŜecie Gminy na 2011r.  załoŜono uzyskanie 
dochodów na kwotę 19.993.179 zł, a wydatki na kwotę 20.297.079 zł. Na koniec 2011 roku 
dochody budŜetowe wyniosły  25.337.000 zł, a wydatki  25.278.000 zł. Kwota dochodów jest o 5,5 
mln zł wyŜsza od zakładanej na początku roku. 
Wydatki na inwestycje wyniosły 4.760 tys. zł. co stanowiło prawie 20 % wydatków budŜetu.  
Na remonty wydatkowano 1.223 tys. zł tj. 5 %. Pozyskano środki unijne w wys. 2.331 tys. zł, co 
stanowiło 9,2 % budŜetu. Poniesione przez gminę koszty na oświatę wyniosły  6.499.000 zł, przy 
subwencji na rok 2011 w kwocie  6.555.486 zł.   
NajwaŜniejsze zadania to wykonanie napraw wszystkich urządzeń wałowych z drogami na koronie 
obwałowań, modernizacja Domu Kultury w Bierawie z wykorzystaniem alternatywnych źródeł 
ciepła, co znakomicie i efektywnie zdało egzamin przy bardzo niskich temperaturach tegorocznej 
zimy. ZadłuŜenie gminy na koniec 2011r. wyniosło 590 tys. zł i nie przekraczało 2,5% budŜetu 
gminy na rok 2011. Po raz pierwszy realizowano w 2011r. fundusz sołecki na kwotę ponad  
194 tys. zł. co pozwoliło zrealizować zadania poszczególnych sołectw w roku ubiegłym. 
Wobec pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bierawa i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu o wykonaniu budŜetu za 2011r. zwrócił się o udzielenie absolutorium za 
2011r. 
 
2) Skarbnik Gminy – odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu  
z wykonania budŜetu gminy za 2011r. zawartą w uchwale nr 158/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r., 
którą dołączono do niniejszego protokołu. 
 
3) Radny P. Szewerda – odczytał: 
 
a) uchwałę nr 2/2012 Komisji Rewizyjnej z dnia 8 maja 2012r. w sprawie wniosku o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa z wykonania budŜetu gminy za 2011r., w której 
stwierdzono, iŜ „Komisja Rewizyjna opiniuje pozytywnie wykonanie przez Wójta Gminy budŜetu 
gminy Bierawa za 2011r. oraz wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy z tytułu wykonania budŜetu gminy Bierawa za 2011r.” 
 
b) uchwałę nr 246/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 maja 2012r. w której 
pozytywnie zaopiniowano wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bierawa o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa z wykonania budŜetu za 2011r., którą dołączono do 
niniejszego protokołu. 
 
4) dyskusja nad wnioskiem Komisji w sprawie udzielenia absolutorium 
 
Radny P. Sroka – zwrócił się o wyjaśnienie z czego wynikł wzrost dochodów budŜetu o kwotę ok. 
5 mln zł, czy z lepszej ściągalności podatku, czy teŜ inne kryteria przyczyniły się do tego, Ŝe na 
koniec roku pojawił się taki wzrost dochodów budŜetowych? 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, iŜ wzrost dochodów w duŜej mierze jest wynikiem pozyskania 
dodatkowych środków ze źródeł pozabudŜetowych. Między innymi są to środki unijne pozyskane 
na budowę kanalizacji, którą wykonano w roku 2010.  Późny termin odzyskania wydatkowanych 
środków na budowę kanalizacji był powodem tego, Ŝe w miesiącu styczniu 2011r. wynikła 
konieczność podjęcia uchwały o zaciągnięciu kredytu obrotowego. Była to kwota prawie 1 mln zł.  
WyŜszą kwotę do budŜetu pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego na 
termomodernizację Domu Kultury w Bierawie. Pierwotnie umowa przewidywała finansowanie  
50 na 50%. W późniejszym terminie udział środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 
zwiększył się do 75%, a na koniec roku na skutek oszczędności w Urzędzie Marszałkowskim 
parytet udziału wzrósł do 85%. 
Kolejne środki pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi transportu rolnego  
w Lubieszowie. Ponadto w budŜecie moŜna zauwaŜyć pozycje dochodów, które zostały wykonane 
ponad 100%, ale są i takie które zostały wykonane poniŜej.  W konsekwencji w skali roku 
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budŜetowego wzrost dochodów budŜetowych i wydatków był o ponad 5 mln wyŜszy niŜ zakładany 
w momencie jego uchwalenia w dniu 22 grudnia 2010r. 
 
5a) Skarbnik Gminy  – odczytała projekt uchwały nr XXII/ 147/2012 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy Bierawa za 2011r. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają pytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXII/ 147/2012 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy 
Bierawa za 2011r. – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13-tu radnych, na 13-tu obecnych na sali 
obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXII/147/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
5b)  Radny P. Szewerda – odczytał projekt uchwały nr XXII/148/2012 w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budŜetu za 2011r. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają pytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXII/148/2012 w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budŜetu za 2011r. – pod głosowanie 
radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13-tu radnych obecnych na sali 
obrad, na ustawową liczbę 15-tu radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXII/148/2012 w sprawie  
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budŜetu za 2011r. została podjęta 
jednogłośnie. 
 
Wójt Gminy  – skierował do radnych słowa podziękowania za udzielone absolutorium. Podkreślił, 
Ŝe uzyskany wynik jest akceptacją dotychczasowych działań. Zawsze patrzy się na to ile moŜna 
zaabsorbować środków zewnętrznych. Organy Gminy podchodzą bardzo ostroŜnie do kwestii 
zaciągania zobowiązań, gdyŜ to równieŜ ma wpływ na ograniczenie wydatków na kolejne lata. 
Gmina podejmuje juŜ kolejne działania mające na celu pozyskanie środków. Na przyszły rok 
mamy juŜ zagwarantowane prawie 1,3 mln zł na budowę dróg. Niepokoi jednak to, Ŝe w tym roku  
nie dojdzie do realizacji budowy chodnika i przebudowy jezdni ulicy Ks. Ottona Steiera w 
Bierawie, które miało być realizowane wspólnie z Zarządem Województwa. W trakcie rozmowy 
Marszałek Województwa powiedział wprost, Ŝe w roku bieŜącym takiej moŜliwości nie będzie z 
uwagi na mniejsze wpływy z podatku PIT i CIT, które są jednym z najwaŜniejszych wpływów 
budŜetu województwa. Mniejsze wpływy z tych podatków są wynikiem spowolnienia gospodarki. 
Jest to równieŜ odczuwalne w budŜecie gminy. Dlatego Gmina stara się te braki uzupełniać 
poprzez inne środki. JednakŜe nie wszystkie środki pozabudŜetowe moŜna pozyskać. Większość 
środków jest dostępna w trybach konkursowych. Został złoŜony wniosek o dodatkowe środki z 
rezerwy budŜetu państwa na odbudowę dwóch dróg. Otrzymaliśmy środki tylko na jedną drogę. 
Środki te powinny być dostępne w miesiącu wrześniu. Rzecz w tym, aby pozyskać jak najwięcej 
środków zewnętrznych, wtedy jest doping do tego aby przy montaŜu finansowym dołoŜyć środki z 
budŜetu gminy i wykonać dane zadanie.  
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Ad. 9.1. 
 
Wójt Gminy  - przedstawił radnym projekt uchwały nr XXII/149/2012 w  sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce. Wyjaśnił, Ŝe zmiana 
dotyczy działki, na której mieści się siedziba Oponmax. Teren ten był juŜ przedmiotem 
wcześniejszej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, z której została wydzielona część 
pod zabudowę mieszkaniową. Wydzielony teren okazał się za mały do tego, aby w tą powierzchnię 
wpisać budynek mieszkalny. W poprzedniej zmianie nie uwzględniono, Ŝe odległość od krawędzi 
jezdni (drogi 408) musi wynosić co najmniej 25 metrów. Właściciele działki ponieśli koszt zmiany 
planu zagospodarowania przestrzennego, wpłacając do budŜetu gminy naleŜną kwotę. 
 
Radny P. Musioł - poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXII/149/2012 w  sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce – pod 
głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13-tu radnych, na 13-tu obecnych na sali 
obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXII/149/2012 w  sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce została 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9. 2. 
 
K. Musioł  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXII/150/2012 w sprawie przyjęcia do 
realizacji projektu pn. LEPSZE JUTRO współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu 
społecznego. Poinformowała, Ŝe po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystępuje 
do realizacji projektu „Lepsze Jutro”. Tak jak w latach poprzednich Ośrodek musi zapewnić wkład 
własny w realizację projektu w wys. 10,5%. Te środki zostały w budŜecie zabezpieczone. Wkład 
własny jest przewidziany na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów projektu. 
 
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 pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXII/150/2012 w sprawie 
przyjęcia do realizacji projektu pn. LEPSZE JUTRO współfinansowanego ze środków 
europejskiego funduszu społecznego – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12-tu radnych na 12-tu obecnych na sali obrad, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXII/150/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
Ad. 9.3. 
 
K. Musioł  - poinformowała, Ŝe od 1 stycznia 2012r. weszła w Ŝycie nowa ustawa o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Ustawa ta nałoŜyła na Gminę obowiązek uchwalenia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Taki program został opracowany na lata 2012-2015.  
W pkt. III Programu zostały określone główne działania. NaleŜą do nich: 

1. Udział w kampaniach , konferencjach seminariach promujących wartość rodziny. 
2. Wspieranie i propagowanie róŜnych form aktywności społecznej działających na rzecz 

rodziny. 
3. Udział w projektach Unii Europejskiej wspierających rozwój dziecka. 
4. Udział w programach profilaktycznych, terapeutycznych i edukacyjnych wspierających 

wychowanie dzieci i młodzieŜy. 
5. Organizowanie i umoŜliwianie wypoczynku w formie kolonii, półkolonii, zimowisk, 

wycieczek, wyjazdów , imprez lokalnych. 
6. Tworzenie i współfinansowanie placówek wsparcia dziennego takich jak kluby,  świetlice. 
7. Zapewnienie konsultacji psychologicznych oraz porad prawnych jako poradnictwa 

specjalistycznego. 
8. Objęcie doŜywianiem wszystkich tego wymagających dzieci i uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów. 
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu pozyskania i wydawania  produktów 

spoŜywczych z programu PEAD. 
10. Wspieranie i promocja uczniów zdolnych, a takŜe prowadzenie zajęć wyrównawczych  

i kół zainteresowań. 
11. Udzielanie pomocy w formie stypendiów, wyprawek szkolnych itp. 
12. Zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym. 
13. Realizacja programów zdrowotnych. 
14. Wykorzystywanie gminnej bazy sportowej w celach aktywności ruchowej  

i rekreacyjnej. 
15. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz uzaleŜnieniom. 
16. Udzielanie rodzinom pomocy finansowej , rzeczowej oraz usługowej. 
17. Zapewnienie dzieciom pobytu w przypadku podjęcia pracy przez rodziców. 
18. Podejmowanie działań w celu zapewnienia nadzoru kuratora nad nieletnimi, pozbawionymi 

opieki. 
19. Podejmowanie działań zapobiegającym umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej  

w szczególności poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. 
20. Udzielenie pomocy rodzinie naturalnej w celu umoŜliwienia powrotu dziecka z pieczy 

zastępczej. 
21. Doskonalenie zawodowe pracowników instytucji i organizacji zajmujących się pomocą 

dziecku i rodzinie. 
 
Wszystkie zadania, które są ujęte w Programie są w Gminie juŜ realizowane i nie powinno być 
problemu z dalszą realizacją. Ustawa zobowiązuje równieŜ do przedkładania Radzie Gminy 
corocznej informacji z realizacji tego Programu. 
Następnie odczytała projekt uchwały nr XXII/151/2012 w sprawie Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2015. 
  
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  5 głosami „za”, przy 
5 obecnych na posiedzeniu. 
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Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały nr XXII/151/2012 w sprawie Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2015 – pod głosowanie radnych.  
Uchwała nr XXII/151/2012 została podjęta 12 głosami „za”, przy 12-tu obecnych na sali obrad, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  
 
 
 
Ad. 9.4. 
 
Wójt Gminy  - odczytał projekt uchwały nr XXII/152/2012 w sprawie ustalenia tygodniowego, 
obowiązującego wymiaru zajęć dla logopedów, pedagogów, psychologów, doradców 
zawodowych. 
Wyjaśnił, Ŝe są to zawody nie objęte Kartą Nauczyciela. Dotychczas wymiar ten wynosił 20 godzin 
tygodniowo. Obecnie proponuje się zwiększenie do 22 godzin. Inne Gminy równieŜ zwiększają 
wymiar godzin dla tych zawodów. Np. miasto Częstochowa  zwiększyło wymiar do 35 godzin. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  4 głosami „za”, przy 
5 obecnych na posiedzeniu. Jeden radny wstrzymał się od głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXII/152/2012 w sprawie 
ustalenia tygodniowego, obowiązującego wymiaru zajęć dla logopedów, pedagogów, 
psychologów, doradców zawodowych – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało  11 radnych, na 12-tu obecnych na sali obrad. Jeden radny 
wstrzymał się od głosu. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXII/152/2012 w sprawie ustalenia 
tygodniowego, obowiązującego wymiaru zajęć dla logopedów, pedagogów, psychologów, 
doradców zawodowych – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9.5. 
 
K. Mazurkiewicz  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXII/153/2012 w sprawie wyraŜenia 
zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Bierawa. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, z którego wynikało, 
Ŝe zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego opisanego w § 1 Rada Gminy wyraziła juŜ uchwałą z dnia  
18.04.2012r. W uchwale tej błędnie określono udział w nieruchomości, zamiast 238/ 10 000 ma 
być  238/ 1 000. Dlatego teŜ zaszła konieczność ponownego podjęcia tejŜe uchwały. 
 
Radny P. Musioł - poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
5 głosami „za”. 
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Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXII/153/2012 w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Bierawa – pod 
głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12-tu obecnych na sali 
obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXII/153/2012 w sprawie wyraŜenia 
zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Bierawa – została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9. 6. 
 
Skarbnik Gminy - przedstawiła radnym projekt uchwały nr XX/154/2012 w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie gminy na 2012r. oraz udzieliła w tej sprawie stosownych wyjaśnień. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXII/154/2012 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012r. pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 12 radnych, na 12-tu obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących 
nie było.  
Poinformowała, Ŝe uchwała nr XXII/154/2012 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 
2012r. została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9. 7. 
 
Wójt Gminy  - przedstawił projekt uchwały nr XXII/155/2012 w sprawie udzielenia dotacji na 
dofinansowanie remontu zabytkowego Kościoła w Starym Koźlu, wpisanego do rejestru zabytków. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXII/155/2012 w sprawie 
udzielenia dotacji na dofinansowanie remontu zabytkowego Kościoła w Starym Koźlu, wpisanego 
do rejestru zabytków – pod głosowanie radnych. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, na 11-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała  nr XXII/155/2012 w sprawie 
udzielenia dotacji na dofinansowanie remontu zabytkowego Kościoła w Starym Koźlu, wpisanego 
do rejestru zabytków, została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 9. 8. 
 
Wójt Gminy  - przedstawił radnym projekt uchwał nr XXII/156/2012 w sprawie  podziału gminy 
na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby 
radnych wybieranych w kaŜdym okręgu. 
 
Radny P. Musioł - poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
3 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXII/156/2012 w sprawie   
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich 
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu  10 radnych na 11-tu obecnych na sali 
obrad. Jeden radny był przeciwny, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosowania. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXII/156/2012 została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9. 9. 
 
Wójt Gminy - przedstawił radnym projekt uchwały nr XXII/157/2012 w sprawie podziału Gminy 
Bierawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych 
komisji wyborczych. Poinformował, Ŝe propozycja zwiększenia liczby stałych obwodów 
głosowania wyszła ze strony Komisarza Wyborczego ze względu na zwiększenie liczby okręgów 
wyborczych w Gminie z dziewięciu do piętnastu. Dotychczasowe obwody głosowania w Bierawie 
i Dziergowicach zostały podzielone, w związku z czym liczba obwodów uległa zwiększeniu do 
siedmiu. Koszty urządzenia lokali wyborczych są po stronie budŜetu państwa.  
 
Radny P. Musioł - poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
3 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXII/157/2012 w sprawie 
podziału Gminy Bierawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib 
obwodowych komisji wyborczych – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, na 11-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXII/157/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9. 10. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy - odczytała projekt uchwały nr XXII/ 158/2012 w sprawie nabycia 
prawa do nagrody jubileuszowej przez Wójta Gminy. W uzasadnieniu podano, Ŝe nagroda 
jubileuszowa przewidziana ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 
przysługuje pracownikowi samorządowemu, w tym równieŜ Wójtowi Gminy, po spełnieniu  
warunków określonych w powyŜszej ustawie. Pan  Ryszard  Gołębowski   w dniu  08  sierpnia 
2012r.  nabędzie  prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy. Niezbędne jest zatem  
stwierdzenie, Ŝe pracownik nabył  prawo do nagrody jubileuszowej, którą to czynność    
w przypadku  Wójta   zastrzeŜono dla  Rady Gminy.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały? 
 
Radna U. Olejnik – zwróciła się z zapytaniem, czy w budŜecie gminy zostały juŜ zagwarantowane 
środki na wypłatę tej nagrody? 
 
Pani Skarbnik – poinformowała, Ŝe środki na wypłatę nagród jubileuszowych są juŜ zapisane  
w budŜecie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały  nr XXII/ 158/2012 w sprawie 
nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez Wójta Gminy – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, na 11-tu obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie 
był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXII/ 158/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
Ad. 9. 11. 
 
Skarbnik Gminy  - przedstawiła projekt uchwały nr XXII/ 159/2012 w sprawie udzielenia pomocy  
finansowej na usuwanie skutków trzęsienia ziemi.  Poinformowała, Ŝe pomoc dla Mirandolii 
będzie udzielona za pośrednictwem Gminy Ostfildern, która ma podpisane porozumienie  
o partnerstwie z tą Gminą. Ostfildern organizuje pomoc dla Mirandoli i nasza Gmina chce się do 
tej pomocy przyłączyć. 
 
Radna U. Olejnik – dlaczego ta pomoc ma być przekazana przez Ostfildern? 
 
Wójt Gminy  – Ostfildern ma podpisane porozumienie o partnerstwie z Mirandolą, a nasza Gmina 
ma z Ostfildern. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXII/ 159/2012 w sprawie 
udzielenia pomocy  finansowej na usuwanie skutków trzęsienia ziemi – pod głosowanie radnych.  
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Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych, na 11-tu obecnych na sali 
obrad. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXII/ 159/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
Ad. 10.   Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny J. Kucharczyk – niepokojącym jest fakt, Ŝe jedna radna od jakiegoś czasu nie bierze 
udziału w sesjach i w posiedzeniach komisji. Czy znana jest przyczyna? Do wyborów jest jeszcze 
dosyć długo i czy moŜe radna będzie rezygnowała z mandatu? 
 
Wójt Gminy  - nie ma przepisu sankcjonującego obecność radnego na sesji, ani przepisu 
dyscyplinującego radnego. Wygaśnięcie mandatu następuje w ściśle określonych przypadkach 
ustawowych. Nie branie udziału w posiedzeniach Rady jest osobistą decyzją kaŜdego radnego  
i Rada nie moŜe z tym nic zrobić. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zobowiązała się do przeprowadzenia rozmowy z radną w celu 
wyjaśnienia tej sytuacji, o wynikach której poinformuje radnych. 
 
 
 
Ad. 11. Dyskusja i wolne wnioski 
 
M. Piątek – radny Powiatu – złoŜył Wójtowi Gminy gratulacje  za uzyskane absolutorium.  
Jednocześnie w imieniu Zarządu Powiatu wystąpił z wnioskiem w sprawie dofinansowania 
budowy chodnika przy ulicy Wieczorka w Starej Kuźni. Poinformował, Ŝe projekt na budowę 
chodnika został juŜ wykonany. Na najbliŜszej sesji w dniu 28 czerwca br. Rada Powiatu będzie 
dokonywała przesunięcia środków w budŜecie w kwocie 100 tys. zł na to zadanie. Nie jest to 
jednak pełna kwota.  
Ze względu na trudną sytuację finansową w Powiecie zaapelował do władz gminy, do Rady 
Gminy, do Pana Wójta o spojrzenie Ŝyczliwym okiem na tą inwestycję i udzielenie wsparcia 
finansowego, aby móc w tym roku rozpocząć to zadanie.  Dodał, iŜ naleŜy uszanować to, Ŝe akurat 
ten chodnik wszedł do budŜetu.  
 
Radna S. Wiesiołek – kiedy Starostwo Ŝyczliwym okiem spojrzy na chodnik przy ulicy 
Mickiewicza w Bierawie? Projekt został wykonany jeszcze w 2010r., jest pozwolenie na budowę, a 
ten chodnik nie wszedł do budŜetu, jest jak gdyby poza. Pan Starosta ostatnio powiedział, Ŝe 
mieszkańcy nie wyrazili zgody. Chcielibyśmy porozmawiać ze Starostą Ŝeby nam wskazał tych 
mieszkańców. PrzecieŜ wszyscy mieszkańcy podpisali się za budową chodnika, a dalej nic się w tej 
sprawie nie dzieje. 
 
M. Piątek  - 28 czerwca br. odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, na którą zaprasza się 
Pana Wójta aby ten problem przedstawił radnym, w jakiej wersji ten chodnik ma być.  Zarówno  
o chodnik w Bierawie, jak i o chodnik w Starej Kuźni zabiega się juŜ od kilku lat, jeszcze  
w poprzedniej kadencji. 
 
Wójt Gminy – juŜ tyle pism zostało napisanych do Starosty w sprawie chodnika w Bierawie, Ŝe 
nic więcej juŜ nie moŜna powiedzieć.  KaŜde stwierdzenie będzie jedynie powtórzeniem tego co 
zostało w tych pismach napisane.  Wszystkie dokumenty są w dyspozycji Zarządu Dróg 
Powiatowych. MoŜna powiedzieć natomiast wprost, Ŝe nie ma woli budowy chodnika przy ulicy 
Mickiewicza w Bierawie. Pan Starosta w wypowiedzi do Trybuny Opolskiej powiedział, Ŝe 
chodnik w Bierawie nie zmieści się na skrzyŜowaniu drogi powiatowej z drogą 425.  
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Dlaczego padło takie stwierdzenie, nie wiadomo. Jak chodnik moŜe się nie zmieścić, jeŜeli w 2011 
roku Pan Starosta wydał na ten chodnik pozwolenie na budowę. Dlaczego więc nastąpiło takie 
przekłamanie w prasie?  
Taka informacja poszła i teraz kaŜde sprostowanie nie będzie juŜ miało większego znaczenia, gdyŜ 
zawsze liczą się pierwsze słowa. Projekt na budowę chodnika przy ulicy Mickiewicza w Bierawie 
został  wykonany w 2010r. Pozwolenie na budowę zostało wydane przez Starostwo w 2011 r. 
Koszt realizacji według cen z początku 2011r. wyliczono na kwotę 980 tys. zł netto (ok. 1.200 tys. 
zł) brutto. Jaka będzie kwota po przetargu, to trudno dzisiaj przewidzieć. 
Dotychczas Starostwo pomijało Wójta Gminy w zaproszeniu na Komisję Infrastruktury. JeŜeli 
teraz takie zaproszenie na Komisję jest, to na pewno z tego się skorzysta. Być moŜe uda się 
wymienić zdania na temat budowy chodnika i ścieŜki rowerowej. PrzecieŜ nie ma technicznych 
moŜliwości na wybudowanie przy tej drodze ścieŜki rowerowej, gdyŜ właściciele ze względu na 
zabudowę, nie wyrazili na to zgody.  Gmina uzgadniała ze Starostwem budowę chodnika, a nie 
budowę ścieŜki rowerowej, to dlaczego teraz prowadzi się rozmowy na temat ścieŜki rowerowej.  
ŚcieŜka rowerowa i droga o szerokości 6 metrów nie są w stanie się w tym miejscu zmieścić. 
 
Sołtys L. Nikel – wystąpiła o przeprowadzenie kontroli przydatności urządzeń zabawowych na 
placu zabaw przy ulicy Leśnej w Starym Koźlu. Stwierdziła, Ŝe urządzenia te nie są w najlepszym 
stanie. Są obawy, Ŝe dzieci mogą doznać jakiegoś uszczerbku na zdrowiu. Zwróciła się  
o przedstawienie pisemnego zapewnienia, Ŝe te urządzenia są dopuszczone do uŜytkowania. 
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe wszystkie urządzenia na placach zabaw zostały w ostatnim 
czasie objęte przeglądem. Wszelkie spostrzeŜenia i uwagi co do ich stanu zostały zawarte  
w protokole. Kontrola była sporządzona przez osobę posiadającą do tego stosowne uprawnienia ok. 
miesiąc temu. Wszystkie place zabaw są otwarte. Urządzenia są przewidziane dla dzieci  do 12 lat.  
Niejednokrotnie urządzenia są  wykorzystywane przez młodzieŜ. Gmina musi ponosić koszty 
wynikające z niewłaściwego uŜytkowania tych urządzeń. Powinniśmy zwracać uwagę na to, kto  
z tych urządzeń zabawowych korzysta.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy  - stwierdziła, iŜ moŜna przyłączyć się do tej prośby, poniewaŜ 
urządzenia znajdujące się na placach zabaw w Dziergowicach równieŜ nie spełniają swojej funkcji. 
Pani sołtys Dziergowic prosiła o dokonanie napraw. JeŜeli są protokoły przeglądu urządzeń 
sporządzone przez uprawnioną osobę, to naleŜałoby je udostępnić do wglądu sołtysom. Wiadomym 
jest, Ŝe ani pracownicy Urzędu, ani  sołtysi nie są w stanie codziennie kontrolować placów zabaw. 
Ale jeŜeli ten przegląd był sporządzony miesiąc temu, to z pewnością od tego czasu mogło się coś 
zepsuć i naleŜy o tym niezwłocznie powiadomić właściciela terenu.  W razie wypadku 
odpowiedzialność zawsze leŜy po stronie właściciela terenu. JeŜeli sołtysi dbają o te place, to 
naleŜy im za to podziękować, gdyŜ jest to dla bezpieczeństwa dzieci, które z tych urządzeń 
korzystają.  Jest teŜ kwestia tablic informacyjnych. Na niektórych placach takich tablic brakuje. 
Tablica informacyjna równieŜ spełnia pewne wymogi. Jest po to, aby  uczestnik placu zabaw 
wiedział między innymi to, Ŝe dziecko ma być pod opieką osoby dorosłej i jak naleŜy się 
zachowywać. JeŜeli takich tablic nie ma, to trudno jest cokolwiek egzekwować. Nic  nie powinno 
się robić na własną rękę. Urządzenie  musi mieć certyfikat, musi być odbiór, musi być 
zagwarantowane bezpieczeństwo dzieciom. Zapewnienie bezpieczeństwa jest przecieŜ jednym  
z podstawowych zadań Gminy i naleŜy o to zadbać. 
 
Sołtys M. Czyrny – skierował słowa zaproszenia na X Zawody Sikawek Konnych do Kotlarni  
w dniu 24 czerwca br. Poruszył równieŜ sprawę dotyczącą utrzymania cmentarza komunalnego  
w Kotlarni. Podkreślił, Ŝe obecnie cmentarz utrzymywany jest sporadycznie, tzn. tylko przed 
pogrzebem. Kostka chodnikowa jest zarośnięta, schody się sypią, nie ma Ŝadnego pomieszczenia 
na sprzęt.  Cmentarz nie jest dobrą wizytówką dla Gminy. Zakład twierdzi, Ŝe nie ma środków na 
utrzymanie cmentarza. Gmina powinna naleŜycie zadbać o cmentarz, poniewaŜ na cmentarz nie 
przychodzi się tylko w czasie pogrzebu. Wiele osób przychodzi na groby przez cały rok.   
Czy Gmina mogła by zakupić np. garaŜ blaszany do przechowywania sprzętu? 
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Skarbnik Gminy – moŜna do tego celu wykorzystać kontener KP7 
 
Wójt Gminy – zobowiązał się do skierowania osób do uporządkowania cmentarza. 
 
Radny J. Morcinek – zagospodarowanie sprzętu powinno być po stronie firmy wykonującej 
usługi grabarskie.  
 
Dyr. Walkiewicz – na składowisku jest parę kontenerów KP7, które są zardzewiałe i nie bardzo się 
nadają.  Faktem jest to, Ŝe Zakład nie otrzymał środków  na utrzymanie cmentarza. Zakład dba  
o ten obiekt w miarę swoich moŜliwości. Trawa na cmentarzu najczęściej jest koszona przed 
pogrzebem.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy  - nie ilość pogrzebów powinna decydować o utrzymaniu porządku 
na cmentarzu. Porządek powinien być utrzymywany przez cały rok, a nie tylko okazjonalnie. JeŜeli 
są jakieś kontenery KP7, które moŜna byłoby wykorzystać na sprzęt, to naleŜy się nad tym 
zastanowić. MoŜna równieŜ zastanowić się nad zakupem blaszanego pomieszczenia do 
przechowywania sprzętu. 
 
M. Piątek – Wójt z pewnością jest zorientowany, Ŝe chodnik w Starej Kuźni został wpisany do 
budŜetu w poprzednim roku, to nie jest nic nowego. Zapisano, Ŝe chodnik ten będzie realizowany, 
jeŜeli wynikną oszczędności finansowe na innym zadaniu. Dzisiaj wiadomym jest, Ŝe takie 
oszczędności są, dlatego na najbliŜszej sesji radni mają dokonać przesunięcia środków  
z przeznaczeniem na budowę chodnika. Cyt. „Nie jestem przeciwny chodnikowi i drodze  
w Bierawie. Nie naleŜy tego stawiać jako karty przetargowej”. NaleŜy realnie podejść do tego 
tematu. Skoro jest projekt, chodnik jest wpisany do budŜetu i są środki, które będą przesunięte na 
to zadanie, to trzeba to wykorzystać. Cyt. „Na pewno nie jestem przeciwny budowie chodnika w 
Bierawie i będę w tej sprawie równieŜ występować”. 
 
Wójt Gminy  – nie ma jeszcze pozwolenia na budowę chodnika w Starej Kuźni, gdyŜ Gmina nie 
ma jeszcze Ŝadnej informacji w tej sprawie.  Być moŜe jest tylko projekt. 
 
M. Piątek  - jest projekt i na sesji mają być przesuwane środki na budowę tego chodnika.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – chodnik jest potrzebny zarówno w Bierawie, jak i w Starej 
Kuźni. Kwestie finansowe będą jednak decydujące. 
 
W. Lembowicz  - budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza w Bierawie ciągnie się juŜ od kilku 
lat, praktycznie od 2008r. Gmina za własne środki wykonała dokumentację na budowę tego 
chodnika. Zostało wydane pozwolenie na budowę w lipcu 2011r., które jest waŜne przez 3 lata. 
Trwały pertraktacje co do realizacji. Jeszcze poprzedni Starosta obiecał, Ŝe chodnik będzie ujęty  
w budŜecie w następnym roku budŜetowym. Chodnik nie został ujęty do realizacji, a za to pojawił 
się zamysł budowy kolejnego chodnika w Starej Kuźni. Która inwestycja powinna być realizowana  
w pierwszej kolejności? Gmina robi bardzo duŜo, przejęliśmy drogi powiatowe w Brzeźcach  
i Dziergowicach, robiliśmy projekty, dofinansowaliśmy budowę chodnika w Grabówce. Gmina 
stara się ze swej strony robić wszystko jak naleŜy. A dostajemy jeszcze jakieś pisma z Powiatu, Ŝe 
będą robione te drogi, które Gmina dofinansuje. Chodnik przy ulicy Mickiewicza powinien być 
priorytetowym zadaniem.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jeŜeli jest projekt i pozwolenie na budowę, to dlaczego w tym 
momencie nie dochodzi do realizacji? 
 
M. Piątek  - jeŜeli chodzi o chodnik przy ulicy Mickiewicza w Bierawie, to nie było na tyle 
środków aby to zadanie wpisać do budŜetu. Starostwo nie miało pieniędzy. Ujęto chodnik w Starej 
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Kuźni, ale pod warunkiem, Ŝe będą oszczędności z Alei RóŜ w Kędzierzynie. Te oszczędności są  
i Starostwo ma w tej chwili zabezpieczone 100 tys. zł na chodnik w Starej Kuźni.  
 
Z kolei myśli się o tym, aby zadanie w Bierawie skierować do realizacji do Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych (Schetynówki), poniewaŜ projekt przewiduje modernizację drogi  
i budowę chodnika, jest to koszt ok. 1,2 mln zł.  
Starostwo jest w stanie zabezpieczyć 100 tys. zł na chodnik w Starej Kuźni, ale 1,2 mln zł na 
zadanie w Bierawie nie. Starostwo wystąpiło do Gminy o przekazanie 20 tys. zł na budowę 
chodnika w Starej Kuźni. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jeŜeli jest kwestia stosunku: 20 tys. zł do 1,2 mln, to teŜ trzeba to 
wziąć pod uwagę. 
 
W. Lembowicz – jeŜeli Starostwo ma tylko 100 tys. zł, to skąd Starostwo weźmie środki na wkład 
własny do Schetynówki? Z tego programu jest przewidziane tylko 30 % dofinansowanie, pozostała 
część jest wkładem własnym. Jaka jest gwarancja dla Gminy, Ŝe ten chodnik będzie realizowany? 
 
M. Piątek  - takiej gwarancji nie moŜna dać. Starostwo zamierza realizować budowę chodnika  
w Starej Kuźni i ma na ten cel 100 tys. zł w budŜecie. 
 
Wójt Gminy  – w ubiegłym roku Gmina napisała pismo do Starostwa Ŝeby zgłosiło budowę 
chodnika wraz z modernizacją drogi w Bierawie do Schetynówki. Odpowiedź była taka, Ŝe Zarząd  
nie ma upowaŜnienia od Rady do składania wniosków do tego programu, bo nie ma środków 
własnych, które są wymagane. 
 
Radna S. Wiesiołek – czy radny Piątek był na zebraniu wiejskim w Bierawie w styczniu tego 
roku? PrzecieŜ na tym zebraniu było powiedziane jasno i wyraźnie przez Panią Danutę Wróbel, Ŝe 
radny powiatowy Pan Chromik blokuje budowę chodnika przy ulicy Mickiewicza. Teraz Pan 
mówi, Ŝe priorytetem  ma być chodnik w Starej Kuźni, bo ma być tylko wykonywany chodnik.  
Projekt na zadanie w Bierawie przewiduje modernizację drogi i budowę chodnika. JeŜeli nie ma 
środków, to teŜ moŜna zrobić tylko chodnik. Starostwo nie ma pieniędzy na chodnik, a radny się 
upiera o ścieŜkę rowerową. O jakiej ścieŜce się myśli jeŜeli tam jest zaledwie miejsce na chodnik? 
 
M. Piątek – w Bierawie ma być budowany chodnik wraz z modernizacją drogi. Projekt nie 
przewiduje ścieŜki rowerowej. śaden radny nie moŜe odpowiadać za drugiego radnego. KaŜdy 
moŜe wnioskować o co chce, jest suwerenny.    
 
Radna S. Wiesiołek – pojawiły się przekłamania w wypowiedzi Starosty, który powiedział, Ŝe 
mieszkańcy się nie zgadzają na chodnik. Skąd się wzięło to stwierdzenie? PrzecieŜ jest lista 
wszystkich mieszkańców, którzy podpisali się za budową chodnika. 
 
W. Lembowicz – inwestorem budowy drogi i chodnika przy ulicy powiatowej jest Starostwo 
Powiatowe. JeŜeli Starostwo nie ma środków w danym roku na pełny zakres, tj. przebudowę 
nawierzchni drogi i budowę chodnika, to moŜe  zadanie realizować etapami. W jednym roku zrobić 
chodnik, a w drugim drogę. To inwestor decyduje co będzie robił. 
 
Radna U. Olejnik  - najprawdopodobniej Starostwo nie ma w ogóle środków, więc naleŜy tą 
dyskusję zakończyć. 
 
Radny P. Musioł – ponowił wniosek dotyczący naprawy dziur koło studzienek chłonnych na ulicy 
Ottona Steiera w Bierawie, które stwarzają zagroŜenie dla pojazdów. 
 
Wójt Gminy  – zarządca drogi zapewnił, Ŝe jak będzie miał pieniądze, to dziury przy studzienkach 
zostaną naprawione. Gmina nie jest zarządcą tych dróg.  
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Radny R. Lamaczek – czy place zabaw są ubezpieczone? 
 
Wójt Gminy  – Gmina ubezpieczyła drogi na wypadek róŜnych zdarzeń. Place zabaw są równieŜ 
ubezpieczone.  
 
M. Wierzba – dobrze, Ŝe sołtysi dbają o urządzenia na placach zabaw. W miejsce urwanych koszy 
do piłki moŜna byłoby zamontować zwykłą obręcz z siatką. Będzie to bardziej bezpieczne. 
 
 
Ad. 12. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała radnych, Ŝe porządek obrad został zrealizowany.  
Następnie zamknęła obrady dwudziestej drugiej sesji Rady Gminy w dniu 18 czerwca 2012r.  
o godz. 18:10. 
 
          Przewodnicząca Rady   
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik      mgr ElŜbieta Dziuda 
   
Załączniki: 
 

1. uchwała nr XXII/146/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
samorządowego zakładu budŜetowego. 

2. uchwała nr XXII/147/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy Bierawa za 2011r. 

3. sprawozdanie finansowe za 2011 rok oraz sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy. 
4. uchwała nr 158/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27.04.2012r.  

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2011r. 
5. uchwała nr 246/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 maja 2012r.  

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bierawa w sprawie absolutorium, którą 
dołączono do niniejszego protokołu. 

6. uchwała nr XXII/148/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierawa absolutorium  
z tytułu wykonania budŜetu gminy za 2011 r. 

7. uchwała nr XXII/149/2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce.  

8. uchwała nr XXII/ 150/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. LEPSZE JUTRO 
współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego. 

9. uchwała nr XXII/151/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
na lata 2012 – 2015 

10. uchwała nr XXII/152/2012 w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązującego wymiaru 
zajęć dla logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, 

11. uchwała nr XXII/ 153/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej 
stanowiącej własność Gminy Bierawa,  

12. uchwała nr XXII/ 154/2012 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012r., 
13. uchwała nr XXII/ 155/2012 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie remontu 

zabytkowego Kościoła w Starym Koźlu, wpisanego do rejestru zabytków,  
14. uchwała nr XXII/ 156/2012 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do 

rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaŜdym 
okręgu, 

15. uchwała nr XXII/ 157/2012 w sprawie podziału Gminy Bierawa na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,  

16. uchwała nr XXII/ 158/2012 w sprawie nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez 
Wójta Gminy, 

17. Listy obecności radnych i sołtysów. 


