
P R O T O K Ó Ł   nr  XXVI / 2012 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  26 listopada 2012 r. 

 
 
 
 
Otwarcia obrad dwudziestej szóstej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 26 listopada 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, Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, Skarbnika 
Gminy Sybillę Pawliczek – Kubicką, Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy 
Waldemara Lembowicza, Dyrektora Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Piotra Walkiewicza,  Mecenasa Mirosława 
Semeniuka, Kierownika Stacji Caritas w Bierawie Jolantę Szewerda, Wiceprzewodniczących 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Danutę Wróbel i Marka Piątka oraz przybyłych 
gości. 
 
 
Ad. 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe dalszy porządek obrad dwudziestej szóstej 
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  29 października 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. Podjęcie uchwał: 

 

1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012r., 
2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
3) w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta, jako podstawy obliczania podatku 

rolnego,   
4) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 
Bierawa, 

5) w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2013, 

6) o zmianie uchwały w sprawie wysokości diet. 
 

8. Interpelacje i wnioski radnych. 
 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 
 

10. Zakończenie obrad. 
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Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie zmiany 
przedstawionego porządku obrad?   Wniosków w tej sprawie nie zgłoszono. Przewodnicząca 
Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według przedstawionego 
porządku obrad. 
 
 
 
Ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
nr 25/2012 z sesji Rady Gminy z 29 października 2012r. Następnie zwróciła się z zapytaniem, 
czy są uwagi do tego protokołu? Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy w celu przyjęcia protokołu, zgodnie z § 29  statutu Gminy, 
przeprowadziła głosowanie. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się w głosowaniu  
11 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania, a głosów przeciwnych nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół nr 25/2012 z sesji Rady Gminy  
z 29 października 2012r. został przyjęty. 
 
 
 
Ad. 4. 
 
Informacja o działalności Przewodniczącej Rady Gminy Bierawa w okresie międzysesyjnym : 
 

1) w dniu 6 listopada 2012r. uczestniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji ds. Oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu 
dotyczącym wniosków z przeprowadzonej kontroli w przedszkolach na terenie naszej 
gminy. 

2) w dniu 7 listopada 2012r. uczestniczyła w wystawie prac uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej  pod hasłem „Barwy naszych myśli" w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Koźlu. 

3) w dniu 11 listopada 2012r. wzięła udział w koncercie z okazji Święta Niepodległości, 
który odbył się  w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie.   

4) w dniu  13 listopada 2012r. uczestniczyła w zebraniu zarządów OSP  naszej gminy. 
5) w dniu 19 listopada 2012r. wzięła udział w posiedzeniu Komisji ds. budŜetu i rozwoju  

gospodarczego z udziałem wszystkich radnych. 
 

6) Otrzymała następujące pisma:   
• z dnia 07 listopada 2012r. od Marszałka Województwa Opolskiego, Józefa Sebesty,                

w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego umieszczonego na 
stronie www.opolskie.pl 

• odpis pisma Burmistrza Miasta Sośnicowice z dnia 09.11.2012r. skierowanego                         
do Wójta Gminy Bierawa w sprawie wyegzekwowania od Gminy Bierawa naleŜności 
za dowóz 14 dzieci z Goszyc  dojeŜdŜających do szkół na terenie Gminy Sośnicowice.                
W uzasadnieniu burmistrz Sośnicowic wskazuje na:  

1. konieczność uporządkowania wszystkich spraw budzących wątpliwości,  
2. konieczność przestrzegania prawa  
3. konieczność dbania o interes gminy Sośnicowice.  

� zaproszenie na obchody Tygodnia Regionalnego, które organizuje Gimnazjum  
w Bierawie w dniu  29 listopada 2012 r.  

� zaproszenie na spotkanie opłatkowe w dniu 15 grudnia br. w Brzeźcach. 
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� w dniu 26.11.2012r. otrzymała kolejny odpis pisma Burmistrza Miasta Sośnicowice      
z dnia 22.11.2012r. skierowanego do Wójta Gminy Bierawa w sprawie 
wyegzekwowania od Gminy Bierawa naleŜności za dowóz 14 dzieci z Goszyc  
dojeŜdŜających do szkół na terenie Gminy Sośnicowice. W piśmie Burmistrz 
Sośnicowic informuje, iŜ będzie podejmować wszelkie kroki zmierzające do 
całkowitego wyjaśnienia  spornej kwestii przez właściwe organy.  

� w dniu 26.11.2012r. wpłynęło zaproszenie do Radnych Gminy Bierawa od  Poseł na 
Sejm RP  Pani Brygidy Kolendy – Łabuś na spotkanie w Gminnym Centrum Kultury  
i Rekreacji  w Bierawie dotyczące akcji „Plan dla Polski”. 

      W tym miejscu radny Piotr Sroka odczytał treść zaproszenia – które dołączono do  
      niniejszego protokołu jako załącznik nr 1.              

7) Pełniła, zamiennie z zastępcami,  poniedziałkowe dyŜury w urzędzie gminy zgodnie                   
     z ustalonym   harmonogramem. 
8) Brała udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieŜącej pracy Rady Gminy       
     Bierawa. 

 
 
 
Ad. 5. 
 
Informację o pracach Komisji przedstawili: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna obradowała w dniu 6 listopada br. 
wspólnie z Komisją ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowana fizycznego i sportu oraz 
Dyrektorami Przedszkoli.  Tematem obrad były sprawy związane z kontrolą wydatków 
przedszkoli za I półrocze 2012r. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
spotkała się na posiedzeniu w dniu 19 grudnia br. omawiając projekty uchwał na dzisiejszą 
sesję Rady Gminy. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu obradowała wspólnie z Komisją Rewizyjną z udziałem Dyrektorów 
Przedszkoli, gdzie omawiano wnioski pokontrolne oraz sprawy związane z kontrolą wydatków 
przedszkoli za I półrocze 2012r. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska obradowała w dniu 26 listopada br. omawiając projekt uchwały 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bierawa. 
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Ad. 6. 
 
Wójt Gminy przedstawiając informację o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym, poinformował, iŜ: 

1) w dniu 2 listopada br. spotkał się z przedstawicielem Firmy na temat farm 
fotowoltaicznych na terenie Gminy. Obecnie trwają rozmowy z właścicielami gruntów, 
a takŜe rozmowy z bankami co do pozyskania środków na inwestycje, 

2) w dniu 5 listopada br. brał udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim na temat 
stanu kultury w województwie, w szczególności finansowania kultury, 

3) w dniu 7 listopada br. brał udział w spotkaniu zorganizowanym w Opolskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego mającym na celu podsumowane konkursu „LATO 2012” 
I miejsce w kategorii pensjonat zdobył „Nasz Dworek” Państwa Krzywniaków, 

4) w dniu 8 listopada br. uzyskano od Wojewody informację o zakwalifikowaniu do 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. „Przebudowa ulicy 
Mickiewicza w Bierawie – I etap budowa chodnika z odwodnieniem, 

5) w dniu 12 listopada br. uczestniczył w konsultacjach w sprawie Strategii Rozwoju 
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Z Gminy Bierawa wpłynął wniosek 
dotyczący modernizacji drogi 408 łączącej drogę krajową 40 z autostradą A4, 

6) w dniach 15-16  listopada br. brał udział w szkoleniu obronnym organizowanym przez 
Wojewodę Opolskiego w Jarnołtówku, 

7) w dniu 19 listopada br. miało miejsce spotkanie z Minister Bieńkowską na temat 
środków finansowych Unii Europejskiej  na lata 2014 – 2020. Pozyskano informację, Ŝe 
Gmina samodzielnie nie będzie mogła być wnioskodawcą, jedynie grupa Gmin. 
RównieŜ podatek VAT nie będzie kosztem kwalifikowanym, a zatem wzrośnie udział 
środków własnych gmin w realizowanym zadaniu, 

8) w dniu 23 listopada br. pozyskano informację o wydaniu dla Firmy komercyjnej 
pozwolenia na budowę gazociągu Ø 160 relacji Kędzierzyn – Brzeźce. W dniu  
29 listopada w Urzędzie Gminy odbędzie się spotkanie z Prezesem Górnośląskiej Spółki 
Gazowniczej na temat gazyfikacji Gminy od strony województwa śląskiego oraz dalszej 
rozbudowy sieci gazowniczej w Gminie, 

9) w dniu 26 listopada br. brał udział w spotkaniu z Premierem Tuskiem na temat 
depopulacji w kraju, a szczególnie w województwie opolskim, gdzie  odnotowuje się 
największy spadek liczby mieszkańców z powodu emigracji i niskiego przyrostu 
naturalnego. 

 
Poinformował równieŜ, Ŝe w dniu dzisiejszym o godz. 18:30 będzie brał udział w spotkaniu 
 z Poseł Brygidą Kolendą Łabuś. Natomiast w dniu jutrzejszym  zaplanowane zostało spotkanie 
w Gminie Sośnicowice w sprawie dowozu uczniów do Gimnazjum w Sośnicowicach. 
 
Dyskusji na tematy przedstawione w sprawozdaniach – nie podejmowano. 
 
 
Ad. 7.1. 
 
Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały nr XXVI/ 175/2012 w sprawie dokonania zmian 
w budŜecie gminy na 2012r. i udzieliła w tej sprawie koniecznych wyjaśnień. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe przedmiotowy projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie – 3 głosami „za”, przez 3 radnych obecnych na posiedzeniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do przedstawionego 
projektu uchwały? 
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Radny Cz. Kudzia – wprawdzie materiały zostały dostarczone radnym z odpowiednim 
wyprzedzeniem, ale faktycznie nie było za wiele czasu do zastanowienia się nad tą uchwałą. 
RównieŜ Komisja przeszła nad tym projektem uchwały bez większej dyskusji. Cyt. „Mam 
pytanie dotyczące wydatków bieŜących w rozdziale 80104 i 80101.” Powody zwiększenia 
wydatków na płace w rozdziale  80101 zostały wyjaśnione przez Dyrektora Szkoły w Starej 
Kuźni. Cyt. „Natomiast nie wiem skąd bierze się nagle potrzeba dołoŜenia środków do płac  
w Przedszkolu w  Bierawie w kwocie 32.000 zł (po 10-ciu miesiącach). Do tego dochodzi 
zwiększenie składek ZUS-owskich o 12.800 zł. Razem daje to kwotę 44.800 zł. Szanowni 
radni, Ja zadałem to pytanie w świetle tych materiałów jakie otrzymaliśmy z Komisji 
Rewizyjnej”. Przez 1529 dni pracownicy Przedszkola w Bierawie byli na chorobowym.  
W Przedszkolu zatrudnionych jest 38 osób, czyli moŜna powiedzieć, Ŝe średnio kaŜdy 
pracownik tego Przedszkola chorował przez ponad 40 dni. Tyle chorobowego i my nagle 
musimy jeszcze do tego wszystkiego dołoŜyć. Dokładając 32.000 zł na kaŜdego pracownika 
przypadnie 921 zł. Cyt. „Mam tutaj wątpliwości, czy ktoś nie dopilnował interesu, źle 
zaplanował?” Nikt o tym radnych nie poinformował, a Komisja nad tą sprawą przeszła do 
porządku dziennego. Czy my tutaj nie będziemy czasem tolerować czyjegoś niedbalstwa?  
JeŜeli teraz dołoŜymy potrzebne 32.000 zł, to szanowni radni nie bądźmy zdziwieni, jeŜeli ktoś 
przy następnej uchwale  powie tak, skoro mamy tyle pieniędzy, no to dlaczego podnosimy na 
podatkach? PrzecieŜ jakby nie patrzeć jest to z pieniędzy podatników. 
Jak wyglądały Komisje to wszyscy wiemy, kłóciliśmy się o kaŜdy grosz. Radni muszą przecieŜ 
występować równieŜ w interesie mieszkańców, których reprezentują. Być moŜe radni nie 
zostali odpowiednio doinformowani, dlatego są takie wątpliwości. Cyt. „Ale jeŜeli jest to czyjeś 
niedbalstwo, to stwierdzam, Ŝe naleŜałoby nad tym nie przechodzić do porządku dziennego, a 
raczej zająć się i odpowiednio osoby skontrolować”. 
 
Skarbnik Gminy  – to Ŝe dokładamy do płac nie jest Ŝadną nowością. Za płace w kaŜdej 
jednostce odpowiada dyrektor danej placówki.  Jest to wydatek obligatoryjny, więc te środki  
w budŜecie muszą się znaleźć.  JeŜeli zatem dyrektor nie ma wystarczających środków  
w swoim planie finansowym zawsze zwraca się do Wójta o zwiększenie. I tak: 

1) w ostatnim czasie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni zwrócił się o środki  
w kwocie 60.000 zł. Po przeanalizowaniu budŜetu przyznano tej placówce 43.000 zł. 
Natomiast pozostałą kwotę Dyrektor musi wygospodarować z wydatków bieŜących 
szkoły, które były planowane na zakup oleju opałowego.  

2) Pani Dyrektor Przedszkola w Dziergowicach wystąpiła o kwotę 21.000 zł i tą kwotę 
dostała z rezerw, które były w planie budŜetu Zespołu obsługi administracyjnej szkół. 
Te środki nie zostały zapisane w uchwale, zostały przesunięte zarządzeniem Wójta.  

3) Pani Dyrektor Zespołu Szkół Dwujęzycznych wystąpiła o zwiększenie środków o 4.500 
zł, w tym 2.000 zł na płace, pozostała kwota na składki ZUS. Dla tej szkoły dołoŜone są 
środki równieŜ na zakup oleju opałowego. 

4) Pani Dyrektor Przedszkola w Bierawie wystąpiła ostatecznie o środki w kwocie  
35.000 zł na płace i 12.800 zł na składki ZUS.  Przyznano dla tej placówki tylko kwotę 
32.000 zł, bo tak jak juŜ radny Kudzia zauwaŜył, Gmina pieniędzy nie ma. I dajemy tyle 
ile mamy. Pozostałe środki jednostka musi znaleźć we własnym budŜecie, albo 
zastosować inne rozwiązanie.  

 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXVI/ 175/2012  
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012r. – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych nie było, a 3 radnych wstrzymało się od głosowania. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXVI/ 175/ 2012 została 
podjęta. 
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Ad. 7.2. 
 
Skarbnik Gminy - przedstawiła radym projekt uchwały nr XXVI/ 176/2012 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 2 głosami „za”, przy 1 głosie 
wstrzymującym, na trzech członków komisji obecnych na posiedzeniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy - zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają pytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Radni nie zgłosili Ŝadnych uwag, ani zapytań.  
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXVI/ 176/2012  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 14-tu obecnych na sali 
obrad. śaden z radnych nie był przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXVI/ 176/ 2012 została podjęta. 
 
 
 
Ad. 7.3. 
 
Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXVI/ 177/2012 w sprawie 
obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 3 głosami „za”, na trzech członków 
komisji obecnych na posiedzeniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy - zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają pytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Radny Cz. Kudzia – juŜ na Komisji zadałem pytanie, czy ktoś przeanalizował przedstawiony 
projekt uchwały? Pani Przewodnicząca przedstawiła spadki, czy wzrosty procentowe.  Ale nie  
o taką analizę się rozchodziło.  Bo to, Ŝe w danym roku te spadki, czy wzrosty procentowe były 
większe lub mniejsze, to z czegoś wynikało. NaleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe był to cięŜki rok 
dla rolników.  Ubiegłoroczne zasiewy ozime w większości wymarzły, rolnicy musieli od nowa 
obsiewać pola uprawne na wiosnę zboŜami jarymi. Z oziminy rolnik w Gminie Bierawa zbiera 
7 ton z hektara, a ze zbóŜ jarych, i to w bardzo dobrym okresie, zbiera 4 tony z hektara. Rolnicy 
ponieśli podwójne koszty związane z ponownym obsianiem gruntów i zebrali mniejsze plony. 
Zapasy rolników nie są duŜe, mają obawy czy zboŜa wystarczy im do przyszłego roku. Dlatego 
wnioskuję w tej chwili o utrzymanie stawki ubiegłorocznej, czyli 50 zł. Osiągniemy wówczas 
takie same wpływy do budŜetu jak w roku obecnym tj.192.000 zł. 
 
Wójt Gminy  – 2 lata temu stawka do podatku rolnego wynosiła 35 zł, bo ceny Ŝyta na rynku 
były bardzo niskie. W roku 2011 średnia cena 1 qwintala (dt) Ŝyta wynosiła 74,18 zł. Rada 
Gminy do celów obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Bierawa obniŜyła tą kwotę do  
50 zł za 1qwintal (dt). Obecnie średnia cena 1 qwintala (dt) Ŝyta ustalona przez Prezesa GUS 
wynosi 75,86 zł proponuje się jej obniŜenie do kwoty 55 zł za 1 dt. Zaproponowana stawka 
została pozytywnie zaopiniowana przez Opolską Izbę Rolniczą. Przedstawił treść opinii, która 
została dołączona do przedmiotowej uchwały. 
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NaleŜy równieŜ mieć na względzie to, Ŝe na wiosnę rolnicy uzyskali z Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa dotacje do zakupu nasion zbóŜ jarych w wys. 100 zł do kaŜdego 
hektara. śaden z naszych rolników nie zakwalifikował się do innej pomocy, poniewaŜ 
wymarznięcia nie przekroczyły w Ŝadnym przypadku 30% areału. A zatem uwaŜam, Ŝe kwota 
55 zł za 1 dt jest adekwatna do moŜliwości naszego lokalnego rolnictwa. Ceny zbóŜ wzrosły co 
najmniej o 10%. Tona rzepaku kosztuje aktualnie na rynku 2000 zł, tona kukurydzy, czy 
pszenicy  ponad 1000 zł. Ceny te nie mają tendencji spadkowej, mają tendencję wzrostową. 
Tak kształtuje to rynek, na który my nie mamy Ŝadnego wpływu. Proponowana kwota 55 zł za 
1 dt nie jest kwotą przewyŜszającą moŜliwość płatności tego podatku. W Gminach sąsiednich, 
gdzie występują grunty o wysokich klasach bonitacji, przyjmowane są zawsze stawki 
maksymalne. W naszej Gminie co roku obniŜa się stawki do podatku rolnego, poniewaŜ 
bonitacja naszych gruntów jest o wiele niŜsza niŜ gruntów za Odrą. 
 
Radny Cz. Kudzia – słusznie Pan Wójt zauwaŜył, Ŝe za Odrą są duŜo lepsze grunty niŜ u nas. 
Są tam grunty I, II i III klasy. Natomiast nasi rolnicy mają grunty IV i V klasy. Pan Wójt mówił 
o kukurydzy, o rzepaku. Ale nasze ziemie są to ziemie typowo Ŝytnie. Grunty pszenno – 
buraczane występują za Odrą, więc tam te zbiory są znacznie większe. Dlatego nie naleŜy 
porównywać Ŝyta do buraków, rzepaku, czy kukurydzy. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – w pierwszej kolejności poddała pod głosowanie propozycję  
Wójta Gminy o obniŜenie średniej ceny skupu Ŝyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego 
– do kwoty 55,0 zł za 1 dt, zawartą w projekcie uchwały. 
 
Za tą propozycją opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 13-tu obecnych na sali obrad. 
1 radny był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
W związku z przyjęciem wniosku Wójta Gminy, wniosek radnego Kudzi stał się 
bezprzedmiotowy. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXVI/ 177/2012 w sprawie 
obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego została podjęta 
w wersji zaproponowanej przez Wójta Gminy stosunkiem głosów  12 „za” i 1 głosie 
przeciwnym. 
 
 
Ad. 7.4. 
 
Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały nr XXVI/ 178/ 2012 w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bierawa.  
Poinformował ponadto, Ŝe aktualnie sześciu przedsiębiorców posiada zezwolenie na 
świadczenie usług w zakresie opróŜniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy Bierawa. Dotąd wymagania dla przedsiębiorców określał Wójt Gminy w drodze 
zarządzenia.  Zmiana do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziła 
obowiązek, aby te wymagania były określane w drodze uchwał organów stanowiących. 
Generalnie w uchwale powtórzono zapisy zawarte w zarządzeniu Wójta Gminy.  
Dodatkowo wprowadzono obowiązek przedstawienia przez przedsiębiorców ubiegających się  
o zezwolenia określonych  zaświadczeń, czy oświadczeń, tj.  

• o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu  składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne, 

• oświadczenia, Ŝe specjalistyczne pojazdy, którymi będą wykonywane usługi spełniają 
wymagania techniczne, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, 

• oświadczenia o zapewnieniu estetycznego wyglądu pojazdów wykorzystywanych do 
świadczenia usług, 
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• oświadczenia, Ŝe baza transportowa spełnia wymagania: teren utwardzony i ogrodzony, 
teren i parkowane pojazdy zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, wielkość 
terenu bazy dostosowana do ilości i wielkości pojazdów oraz urządzeń specjalnych, 

• oświadczenia, Ŝe pojazdy po zakończonej pracy będą parkowane wyłącznie na terenie 
bazy transportowej, 

• oświadczenia o zabezpieczeniu pojazdów przed niekontrolowanym wydostawaniem się 
na zewnątrz nieczystości ciekłych podczas opróŜniania zbiornika bezodpływowego i ich 
transportu, 

• oświadczenia, Ŝe części spustowe zbiornika po kaŜdorazowym jego opróŜnieniu będą 
odkaŜane, 

• oświadczenia o zapewnieniu osobom świadczącym usługi czystego i estetycznego 
ubioru, umoŜliwiającego w sposób jednoznaczny identyfikację przedsiębiorcy, 

• promesę gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną – umowa ze 
stacją zlewną, 

• oświadczenia, Ŝe przedsiębiorca będzie zawierał z właścicielami nieruchomości pisemne 
umowy na świadczenie usług objętych zezwoleniem. 

 
Dodał, Ŝe wymagania będą dotyczyły nowych przedsiębiorców. Firmy, które posiadają 
zezwolenia bazują na dotychczasowych przepisach. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radna U. Olejnik – czy te samochody jeŜdŜą juŜ po naszej Gminie i czy ktoś juŜ je 
kontrolował w zakresie, o którym mowa w uchwale, np. czy są te samochody czyste? 
 
Wójt Gminy - bardzo często moŜna spotkać samochody Firmy Remondis. Są to samochody 
czyste, nie było do tej pory większych uwag. Kontrole są prowadzone na bieŜąco.  
Do sprawdzania samochodów jest uprawniona równieŜ Policja.   
 
Radna U. Olejnik – w ostatnim czasie Policjanci są bardzo rzadko widywani na naszym 
terenie. 
 
Wójt Gminy –  to Ŝe policjantów na naszym terenie jest coraz mniej, to jest faktem, ale my jako 
Gmina nie mamy na to wpływu. W Rewirze mamy 3-ch Policjantów, ale wykonują oni równieŜ 
inne czynności na polecenie Komendanta poza Gminą.  
 
Radna U. Olejnik  - ta uchwała jest napisana bardzo dobrze. Tylko są obawy, czy te kontrole 
będą prowadzone i kto będzie kontrolował? 
 
Wójt Gminy  - jeŜeli samochody, które przewoŜą odpady ciekłe, są czyste i jest to widoczne, 
to Ŝadna większa kontrola w tym zakresie nie musi być przeprowadzana. Za zaśmiecanie drogi 
przez pojazdy równieŜ grozi kara.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały  
– 4 głosami „za”, 1 radny wstrzymał się od głosowania. 
 
Zastępca Wójta – poinformował, Ŝe aktualnie Gmina jest w trakcie sprawdzania czy 
mieszkańcy wywiązują się z obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach w zakresie opróŜniania zbiorników i wywozu nieczystości płynnych. 
Kontrole są prowadzone w Lubieszowie i Dziergowicach. Podczas kontroli mieszkańcy są 
pytani o jakość  świadczonych usług, o to czy sprzęt jest czysty i czy przedsiębiorca wywiązuje 
się z umowy.   
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Jak na razie nie było Ŝadnych uwag. A zatem dopóki nie będzie Ŝadnych negatywnych  
sygnałów od mieszkańców i samochody  poruszające się po terenie Gminy będą czyste, nie ma 
potrzeby przeprowadzania większych kontroli. NajwaŜniejszym celem kontroli jest 
sprawdzenie tego, czy ścieki zabrane z danej nieruchomości trafiły na oczyszczalnię ścieków. 
To jest i będzie kontrolowane, bo nie moŜemy dopuścić aby ścieki były wylewane na pola, czy 
do lasu. 
 
Radny Cz. Kudzia – nie wszystkie zapisy tej uchwały będzie moŜna wyegzekwować.  
Np. w paragrafie 3 pkt. 11 jest napisane, Ŝe części  spustowe zbiornika będą odkaŜane po 
kaŜdorazowym  jego opróŜnieniu. To jest raczej niemoŜliwe. JeŜeli samochód odbierze ścieki  
z Dziergowic, a po drodze odbierze od innego klienta, to z pewnością samochód nie pojedzie 
do Kędzierzyna Ŝeby odkazić sprzęt. 
 
Wójt Gminy  – chodzi o odkaŜanie sprzętu na bazie po opróŜnieniu zbiornika. Takie zasady 
zostały ustalone i powinny być przestrzegane.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXVI/ 178/ 2012  
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bierawa – pod 
głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 14-tu obecnych na sali 
obrad, 1 radny wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe uchwała nr XXVI/178/2012 została podjęta. 
 
W tym miejscu Wójt Gminy – skierował do radnych słowa podziękowania za ustalenie 
stawek podatkowych na rok przyszły. Stwierdził, iŜ nie są to podwyŜki ponad stan, są to 
podwyŜki równowaŜące tak naprawdę stopień inflacji, który wynosi ok. 4,5%. Realny wzrost 
podatku wyniesie zatem tylko ok. 0,5%. Oby sytuacja rynkowa, sytuacja gospodarcza nie 
objawiły się większym kryzysem niŜ jest, gdyŜ symptomy nie są zbyt optymistyczne. Oby 
wpływy do budŜetu były jak największe, a wtedy moŜliwości budŜetowe będą równieŜ większe. 
 
 
 
Ad. 7. 5. 
 
Sekretarz Gminy - przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXVI/179/2012 w sprawie 
rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2013. 
Omawiając projekt uchwały poinformowała, Ŝe co roku zgodnie z ustawą o poŜytku 
publicznym i o wolontariacie Rada Gminy jest zobowiązana uchwalić roczny program 
współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi.  
 
 
Przygotowany Program zawiera obligatoryjne zapisy wymagane przez ustawę,  m. innymi : 
główny cel programu i cele szczegółowe, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy 
współpracy z organizacjami, określenie priorytetowych zadań publicznych, a takŜe wysokość 
środków finansowych przewidzianych na realizację programu. Do priorytetowych zadań 
publicznych zaliczono zadania z zakresu: 

1) pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
3) przeciwdziałania uzaleŜnieniom i patologiom społecznym oraz przemocy w rodzinie, 
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4) ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
6) edukacji, oświaty i wychowania, 
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

8) działalności na rzecz mniejszości narodowych, 
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 
Program uchwalany jest na cały rok, a na jego realizację zgodnie z projektem budŜetu gminy na 
rok 2013 przeznaczono kwotę 291.000 zł. Projekt programu został opracowany przez 
pracowników Urzędu Gminy. Projekt został skierowany do konsultacji przez organizacje 
pozarządowe. Konsultacje były przeprowadzone w formie pisemnej. Program stanowić będzie 
podstawę do ogłaszania konkursów ofert na realizację zadań przewidzianych do realizacji.  
Następnie przedstawiła informację zawierającą podsumowanie przeprowadzonych konsultacji – 
którą dołączono do podjętej w tej sprawie uchwały. 
 
Radny Sroka – zwrócił się z zapytaniem, które jednostki zabrały głos w sprawie projektu 
Programu współpracy? 
 
B. Gawlik – poinformowała, Ŝe opinie do Programu Współpracy wyraziły dwie organizacje, tj. 
Polski Związek Wędkarski Koło w Bierawie oraz Ludowy Zespół Sportowy w Starej Kuźni. 
Obie organizacje nie zgłosiły Ŝadnych uwag do omawianego Programu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy - poddała odczytany projekt uchwały nr XXVI/179/2012  
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2013 – pod 
głosowanie radnych. 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 XXVI/179/2012 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 7.6. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Kucharczyk – odczytał projekt uchwały nr XXVI/ 
180/2012 o zmianie uchwały w sprawie wysokości diet wraz z uzasadnieniem o treści:  
„Sołtys wsi pełni swoją funkcję społecznie. Kosztuje go to duŜo czasu i wymaga 
zaangaŜowania. Przyznanie prawa do diety i zwrotu kosztów podróŜy to dobra decyzja 
ustawodawcy. Widać, Ŝe docenia rolę sołtysów w kształtowaniu  gminnego samorządu, gdyŜ to 
niewątpliwie oni mają największy kontakt z mieszkańcami. To sołtysi najlepiej znają potrzeby 
swych lokalnych społeczności i ich głos na forum rady gminy  jest niewątpliwie waŜny i cenny. 
Jego praca to przede wszystkim rozwiązywanie bieŜących problemów mieszkańców danego 
sołectwa.  
Dobry sołtys, to sołtys zaangaŜowany w sprawy sołectwa, poświęcający na to duŜo czasu i duŜo 
pracy. Niewątpliwie, sołtysi w naszej gminie są właśnie dobrymi sołtysami, co wszyscy 
widzimy na co dzień. Do tego dochodzą koszty takiego „zaangaŜowania”. Te koszty to czasowa 
utrata dochodu przez sołtysa w czasie, gdy wykonuje obowiązki przewodniczącego jednostki 
pomocniczej, jak i koszty jego przejazdów słuŜbowych, związane z wyjazdami 
podejmowanymi w celu realizacji zadań wynikających z pełnionej funkcji.  Sołtys moŜe 
uczestniczyć bez prawa głosu w sesjach Rady Gminy , pracach komisji Rady Gminy, zgłaszać 
wnioski, współuczestniczyć w inicjatywach uchwałodawczych, współpracować z Urzędem  
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Gminy w zakresie spraw związanych z gospodarką rolną, finansową, melioracjami, ochroną 
przeciwpoŜarową i przeciwpowodziową, budownictwem i ochroną środowiska oraz składa 
sprawozdania z działalności finansowej sołectwa. KaŜdy sołtys musi dojechać do urzędu, jest 
cały dzień oderwany od swoich obowiązków, jest to więc pewna rekompensata za ich społeczną 
w zasadzie funkcję. W ostatnim okresie dodatkowo przybyło zadań sołtysom. Otrzymują oni 
fundusz  sołecki, który muszą rozdzielić na potrzeby danego sołectwa. Sołtysi w ten sposób 
pomagają Wójtowi w wykonywaniu jego zadań. Proponowana podwyŜka jest minimalna, nie 
jest wygórowana, ale naleŜy w ten sposób docenić naszych społeczników którzy na to 
zasługują”.  
 
Radna K. Suchańska  - poinformowała, Ŝe projekt uchwały został przez Komisję ds. budŜetu  
i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie – 2 głosami „za”, 1 głosie przeciwnym, na 
3-ch radnych obecnych na posiedzeniu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Cz. Kudzia – cyt. „szanowni sołtysi, padły zarzuty pod moim adresem po ostatniej 
komisji, dlatego muszę się przed Wami wytłumaczyć. Tak to prawda, to Ja zawiniłem, bo to tu 
się tworzyło, tu się rodziło Stowarzyszenie w 2003 roku”.   Jest tutaj parę sołtysów którzy  
w tym brali udział. Jest Pani Sekretarz Stowarzyszenia, byłe Panie sołtys Barbara Misky i Pani 
Celina Grzesik. Tutaj powstała myśl. W 2004r. ruszył temat funduszu sołeckiego. W dniu 
20.06.2006r. na spotkaniu z obecnym Premierem ten temat został poruszony i juŜ w 2009r. była 
ustawa. Cyt. „Zarzucono mi, Ŝe to z mojego powodu  Wy macie więcej pracy. Ale szanowni 
sołtysi, Szanowna Pani Przewodnicząca, Ja mam inną propozycję”. Skoro stąd wyszła 
propozycja dotycząca funduszu sołeckiego, to dlaczego nie moŜe wyjść następna. W Polsce jest 
40 tys. sołtysów, w samym województwie opolskim jest 1200 sołtysów, z czego tylko jednostki 
nie będą chciały w tym brać udziału. Większość sołtysów chwali fundusz sołecki, co 
słyszeliśmy na Zjeździe Krajowym Stowarzyszenia w Nysie.  Prezesem Krajowego 
Stowarzyszenia jest Pan Ireneusz  Niewiarowski, senator. 
Cyt. „Ja nie będę głosował, bo Ja mam inny pomysł. Skoro szło załatwić fundusz sołecki, to 
myślę, Ŝe idąc tym tokiem” znajdą się dla Was pieniądze na uzupełnienie płac. Jest taka 
moŜliwość, bo były juŜ przeprowadzone wstępne, aczkolwiek nie wiąŜące rozmowy w tej 
sprawie. MoŜna to załatwić, tak jak fundusz sołecki, tylko trzeba za tym pochodzić.  
Sprawa podwyŜki diet jest bardzo trudna, bo pieniędzy w budŜecie nie mamy. Na Komisjach 
kłóciliśmy się o podwyŜki stawek podatkowych. I teraz z tych podatków będziemy musieli 
przeznaczyć pieniądze na podwyŜszenie diet dla sołtysów. Jak będzie Was traktowało 
społeczeństwo, bo przecieŜ temat i tak wyjdzie.  Ktoś złośliwie Wam powie, Rada podniosła 
stawki podatkowe i wyście od razu dostali wyŜszą pensję. Oby tego nie było. Ale tego moŜna 
się spodziewać.    
 
Radna U. Olejnik  - te pieniądze na diety dla sołtysów powinny się znaleźć. Konwent moŜe się 
starać  o pieniądze dla sołtysów, ale to z pewnością potrwa jakiś czas, moŜe nawet 4-5 lat.  
A nasi sołtysi mają fundusz sołecki juŜ dziś, pracują juŜ i są do dyspozycji przez 24 godziny. 
Obojętnie kiedy zadzwoni się do naszej Pani sołtys, to ona jest do dyspozycji.  Cyt. „I uwaŜam, 
Ŝe te pieniądze powinny się znaleźć. Ja wiem, Ŝe jest kryzys i moŜe to jeszcze dłuŜej potrwać, 
ale uwaŜam, Ŝe sołtysi powinni być docenieni”. 
Radny P. Musioł – jaka kwota jest potrzebna do realizacji tej uchwały? Czy pieniądze na ten 
cel są juŜ przewidziane w budŜecie na przyszły rok? 
 
Skarbnik Gminy  – w chwili obecnej diety sołtysów są kosztem dla budŜetu wg obowiązującej 
dotychczas stawki, w wys. ok. 30 tys. zł rocznie.  JeŜeli zostanie podjęta uchwała i diety 
sołtysów zostaną podwyŜszone, ten koszt będzie wynosił 45 tys. zł. Czyli koszt tej uchwały 
wyniesie ok. 15 tys. zł. W projekcie budŜetu te środki nie zostały ujęte, poniewaŜ takiej 
uchwały jeszcze nie było. 
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Przewodnicząca Rady Gminy – Rada Gminy nie głosowała jeszcze nad projektem uchwały, 
czyli uchwały budŜetowej na przyszły rok jeszcze nie ma. A zatem niemoŜliwym jest aby 
wszystkie środki były juŜ zaplanowane. JeŜeli będzie podjęta uchwała wtedy moŜna planować 
budŜet na przyszły rok.  
 
Radna B. Poplucz – cyt. „szanowni sołtysi, nie jestem przeciwko Wam i absolutnie nie chcę 
nikogo obraŜać, ani komukolwiek zaszkodzić”. Ostatnio jest bardzo wiele sprzeczek i mówi się 
duŜo o oszczędnościach, o prześwietlaniu kaŜdej złotówki i oglądaniu 10 razy nim ją wydamy. 
Pięknie zostało tu odczytane przez Pana radnego Kucharczyka jak wygląda praca sołtysa i jaką 
pełni rolę. KaŜdy z sołtysów dobrze o tym wie. I kaŜdy kto juŜ sołtysem jest ileś lat, albo którąś 
kadencję z kolei, to wie ile sołtys moŜe zrobić. MoŜe tyle ile Rada Sołecka mu pomoŜe. Sołtys 
w pojedynkę nie zdziała nic. To my sołtysi chodzimy po ludziach, szukamy ludzi do pracy  
i mówimy im, Ŝe to jest praca społeczna, Ŝe nie ma za to wynagrodzenia. My sołtysi równieŜ  
w taki sposób pracujemy. Po wyborach, na pierwszym spotkaniu z mieszkańcami padło 
stwierdzenie, rozpoczęliście od podwyŜki? Ile daliście sobie? Cyt. „I boję się, Ŝeby Was to nie 
spotkało. I Ŝeby nie było czegoś takiego, Ŝe zostaniecie sami do pracy. Powiedzą Wam skoro 
macie wypłaty szukajcie ludzi” co będą z Wami pracować.  Nie mówcie Ŝe jesteście sami do 
pracy, bo naprawdę człowiek sam nie wiele moŜe zrobić. Nigdy bym nie powiedziała, Ŝe jestem 
sama do pracy w moim sołectwie. Zawsze chodzę i szukam ludzi do pracy sołeckiej i tych ludzi 
mam.  Ilu ich jest, to kaŜdy z nas doskonale to wie.  Czeka nas kryzys, o którym ciągle 
mówimy. Ten kryzys moŜe dosięgnąć nie tylko nas, ale takŜe ludzi którzy mieszkają wokół nas, 
z którymi jesteśmy na co dzień. Cyt. „Proponowałam na komisji by poczekano i wstrzymano 
się na rok. By naprawdę tutaj nikogo nie skrzywdzić. Czy ta uchwała jest po to Ŝeby nas 
skłócić, by pokazać kto jest przeciwko sołtysom, a kto jest za? Nikt nie jest przeciwko Wam.  
I powiem szczerze, te 25% to jest niewiele dla Was. Ja bym Wam dała po 500 zł, nie po 300, 
albo i wyŜej. Bo praca sołtysa jest nieoceniona i niewyceniona. Ale nie chciałabym Ŝebyście 
naprawdę w społeczeństwie zostali zupełnie sami. Nie chciałabym Ŝebyście usłyszeli słowa 
skoro masz pieniądze, pracuj sam”. Przyszły rok  ma być trudny. Z tego co się słyszy ciągle  
w mediach i nie tylko, to czeka nas naprawdę powaŜny kryzys. I nie wiadomo jak to wszystko 
przebrnąć i jak to wszystko zrobić Ŝeby było dobrze. Myślimy nie tylko  o nas samych, ale  
i o Gminie, o funduszach gminnych. Mówi się o oszczędnościach, o wyłączaniu oświetlenia 
ulicznego. A my mamy sobie dać podwyŜki? Chciałabym to jakoś zrównowaŜyć, przeczekać 
chociaŜby ten rok. PrzecieŜ z Konwentu sołtysów taki wniosek nie wpłynął. Czy od któregoś 
sołtysa wpłynął wniosek  o podwyŜszenie diety? Nie. Dlatego chciałabym wiedzieć tak 
naprawdę czemu to działanie ma słuŜyć? Powinniśmy usiąść, porozmawiać wspólnie  
z sołtysami, podyskutować na ten temat i dowiedzieć się jakie sołtysi mają na ten temat zdanie. 
JeŜeli coś kogoś dotyczy, to powinni być te osoby w ten temat zaangaŜowani. Skłócić 
społeczeństwo jest najprościej. Cyt. „Pani Przewodnicząca, jeŜeli my naprawdę chcemy 
dyskutować, chcemy rozmawiać i chcemy coś wspólnie tworzyć, to przede wszystkim 
powinniśmy  usiąść wszyscy razem przy stole i dyskutować”.  Za byłego radnego Matuszka był 
nawet wniosek o wycofanie diet radnych by pomóc gminie. MoŜe taki wniosek?  Jakiś czas 
temu zawnioskowałam o przywrócenie czasopisma dla sołtysów, które byłoby bardzo 
przydatne w ich pracy. W tym poradniku zawarte są  waŜne informacje, między innymi 
poradnik prawny, numery telefonów, informacje na temat projektów, czy funduszu sołeckiego. 
Jest tam sporo rzeczy z których sołtysi mogliby skorzystać. O tym nawet nie dyskutowano. 
Cyt. „Co do plotek, które idą, Ŝe jestem chytra, jestem skąpa. Ja przede wszystkim decydując 
się na dwa stanowiska drodzy sołtysi, od samego początku wiedziałam, Ŝe jest tylko jedna 
dieta. Gdybym naprawdę była chytra nie decydowałabym się na dwa stanowiska, zostałabym 
przy jednym. Wiedziałam, Ŝe Ja tracę dietę, doskonale o tym wiedziałam”, bo uchwała w tej 
sprawie obowiązuje juŜ od kilku lat. NaleŜy podejść do tego tematu bardzo spokojnie. W naszej 
Gminie jest bardzo duŜo nowych sołtysów. Nie ma teŜ stabilizacji, w ciągu ostatnich dwóch lat 
w niektórych wsiach zmieniano sołtysów. Podejdźmy do tego naprawdę spokojnie, bez emocji  
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i rozwaŜmy czy by nie poczekać roku. Porozmawiajmy, przedyskutujmy, ale dajmy sobie 
chociaŜ rok czasu. Przeczekajmy ten kryzys, który nas czeka. 
 
Radna U. Olejnik – cyt. „a mi jest bardzo przykro słuchać takiego czegoś. Nie chciałabym być 
na miejscu sołtysów”. 
 
Radny J. Morcinek – faktycznie trochę niefortunna jest sytuacja, gdy trzeba wypowiadać się 
w obecności sołtysów. Trzeba mieć naprawdę odwagę do tego, aby się wypowiedzieć.  
Ale przecieŜ nie chodzi o to Ŝeby kaŜdy rzucony temat od razu przegłosować, bez Ŝadnej 
dyskusji, bez moŜliwości wypowiedzenia się.  Podobna sytuacja była takŜe wówczas, gdy 
rozpatrywano temat szkół. Wtedy to na sali byli mieszkańcy Dziergowic i teŜ była z ich strony 
presja na radnych. Ale radny musi mieć swoje zdanie w kaŜdej sprawie.  UwaŜam, Ŝe naprawdę 
na tą chwilę ta podwyŜka diet dla sołtysów nie jest wskazana. Podobna  sytuacja była  
z ekwiwalentami dla straŜaków za udział w poŜarze, za szkolenia. Opłaty zostały ustalone  
i teraz za to jest jedna wielka kłótnia. Teraz się mówi o tym, Ŝe sołtys pełni funkcję społeczną. 
Im więcej będzie pieniędzy, to ta funkcja sołtysa nie będzie juŜ społeczna. Coraz mniej jest 
ludzi którzy chcą dla swojej wsi zrobić wszystko za darmo. MoŜe w naszej Gminie w 90 % 
mamy takich sołtysów, którzy pracują społecznie. Ale niektórzy będą startować na sołtysa  
z tego powodu, Ŝe będą mieli dodatkowy dochód. Minusem jest równieŜ to, Ŝe kaŜdy moŜe 
sołtysowi wytknąć, Ŝe skoro masz płacone, to rób sam. Nie mówmy, Ŝe sołtys jest do 
wszystkiego sam, bo tak nie jest. Mamy pręŜnie działające Rady Sołeckie, moŜna wybrać  
sekretarza i podzielić funkcje.  JeŜeli mamy podwyŜszać diety sołtysom, to teraz nie jest do 
tego najlepszy moment.  Radny ma prawo wyrazić swoje zdanie , powiedzieć dlaczego tak, czy 
inaczej będzie głosował. Cyt. „ Dzisiaj uwaŜam, Ŝe nie ten czas. Nawet bym proponował skoro 
wszędzie się mówi o oszczędnościach, ubolewa nad podatnikami, to odłóŜmy coś, moŜe nawet 
zrezygnujmy  częściowo z jakieś diety i dajmy to dla tych którzy naprawdę mają cięŜko”.  
 
Radny R. Lamaczek – z tej rozmowy wynika, Ŝe od następnego roku kryzysu juŜ nie będzie, 
Ŝe następnego roku nas juŜ będzie stać. Było powiedziane, Ŝe od następnego roku 
przystępujemy do myślenia o podwyŜszeniu diet sołtysom, to znaczy kryzysu juŜ wtedy nie 
będzie.  
 
Radny J. Morcinek – zostało powiedziane odłóŜmy to na jakiś czas, aŜ się okaŜe, Ŝe jest 
wyraźna poprawa sytuacji. Zobaczymy ile problemów będziemy mieli jeszcze w trakcie 
kadencji. 
 
Radna R. Kubica – w poprzedniej kadencji Konwent Sołtysów wystąpił z pismem  
o podwyŜszenie diet  sołtysom. Wówczas Pani Skarbnik kaŜdemu z sołtysów przeliczyła ile 
otrzymuje środków. KaŜdy mógł sobie zobaczyć ile dostaje pieniędzy z budŜetu gminy, oprócz 
diety,  tytułem tego, Ŝe jest sołtysem. I temat się zamknął. Czy zostało to teraz równieŜ 
zrobione w ten sposób? Czy zostało to sprawdzone? UwaŜam, Ŝe jest to istotna informacja. 
 
Wójt Gminy – za III kwartały 2012r. średnio na sołtysa wydano 391 zł. Maksymalna kwota 
wyniosła  845 zł, a minimalna ok. 370 zł. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – to co wynika z poboru podatku, tego nie powinno się wliczać, 
gdyŜ jest to odrębna umowa dla inkasentów. Nie jest to dieta z tyt. wykonywania obowiązków 
sołtysa. Są to niezaleŜne od siebie kwestie.  Niektórzy pracownicy Urzędu Gminy teŜ biorą 
udział w róŜnych komisjach i mają to płatne i nikt im nie liczy wynagrodzenia. Projekt uchwały 
zawiera uzasadnienie. 
 
Sołtys T. Lisak  - cyt. „Nie wiem jak reszta sołtysów, ale Ja czuję się upokorzona, bo się nas tu 
tak potraktowało jak zbędne koło, nie wiadomo czego wymagamy. Ja przyjmując funkcję 
sołtysa nawet nie wiedziałam w ogóle co dostanę, bo mnie to w ogóle nie interesowało. (..) 
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Później się dowiedziałam ile Ja w ogóle dostanę diety”. Podobno mają być jeszcze jakieś 
zwroty kosztów podróŜy, Ŝe my tu dojeŜdŜamy. My za to w ogóle nie dostajemy pieniędzy, 
jeździmy własnymi środkami. Więc niech nam nikt nie mówi, Ŝe my dodatkowo dostajemy 
jeszcze jakieś pieniądze. Cyt. „A to, Ŝe mamy z podatku jakieś wpływy raz na kwartał, to niech 
sobie Państwo radni wezmą to. Niech się nachodzą, niech się nadenerwują”. W styczniu,  
w śniegu, w deszczu muszą być roznoszone nakazy płatnicze. I tego nam się Ŝałuje, Ŝe z tego 
tytułu mamy jakieś wynagrodzenie. Nie moŜna tych środków traktować jako stały dochód.  
Gro ludzi wpłaca podatek przez Internet i sołtysi nie mają z tego tytułu Ŝadnej prowizji.  Stały 
dochód sołtysi mają tylko z tyt. diety. Jest to kwota za dojazdy, za sprawowanie funkcji sołtysa. 
Jest to społeczna funkcja na 100 %, bo za 200 zł nikt nie pracuje. Sołtysi mają bardzo wiele 
obowiązków i staramy się jak najwięcej dać z siebie. I to jest dla nas upokarzające co się w tej 
chwili tutaj dzieje. Cyt. „Państwo radni zrezygnujcie ze swoich diet”. Ile radny ma diety? 
 
Radny J. Morcinek – radni mają taką samą wysokość diety co sołtysi.  
 
Sołtys T. Lisak – to Ŝe nas tak potraktowano. A ile my pracujemy .. 
 
Radny J. Morcinek – czy Panią ktoś zmuszał do tego. Ja mogę zrezygnować z diety. 
 
Sołtys T. Lisak – cyt. „Ja znalazłam jeszcze środki na podwyŜkę. Mamy jedną posesję  
w Dziergowicach, która jest zadłuŜona na 100 tys. zł. Nie ściągamy podatku.  
 
Skarbnik Gminy  – Pani sołtys powinna się wypowiadać o tym, o czym ma pojęcie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy - zamknęła dyskusję, a następnie poddała pod głosowanie 
odczytany projekt uchwały nr XXVI/180/2012 o zmianie uchwały w sprawie wysokości diet.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 1 radny był przeciwny, 2 radnych wstrzymało się 
od głosowania. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. 
Trzech radnych nie  brało udziału w głosowaniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXVI/180/2012 została podjęta. 
 
 
 
 
Ad. 8.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem, czy jest coś wiadomym w sprawie 
ustawienia wiaty przystankowej koło szkoły w Dziergowicach? 
 
Zastępca Wójta – poinformował, Ŝe jest juŜ decyzja dotycząca przeniesienia wiaty 
przystankowej, ale wiata musi być odremontowana. Jak nic się złego nie wydarzy, to wiata 
powinna być ustawiona w przyszłym tygodniu. 
 
 
ad. 9.   Dyskusja i wolne wnioski 
 
M. Piątek – podziękował radnym za wsparcie budowy chodnika przy ulicy Wieczorka w Starej 
Kuźni oraz udzielone dofinansowanie. Chodnik został odebrany, Ŝadnych uwag przy odbiorze 
nie zgłoszono. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tej inwestycji. Dodał, iŜ na drugi rok 
powstanie teŜ chodnik przy ulicy Mickiewicza w Bierawie.  
 



 15 

D. Wróbel – w związku z przekazywanymi informacjami na temat reorganizacji i moŜliwości 
redukcji etatów w Policji, zwróciła się do Wójta o wystosowanie pisma w sprawie utrzymania 
Rewiru Dzielnicowych Policji w Bierawie. 
 
Wójt Gminy  - poinformował, Ŝe Komendant Powiatowy Policji zna stanowisko Gminy w tym 
temacie. Zobowiązał się jednocześnie do wystosowania pisma w tej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, Ŝe taki punkt był równieŜ zgłaszany 
Komendantowi na debacie, która się odbyła w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie- 
Koźlu. Dobrze byłoby wystosować równieŜ pismo w tej sprawie. 
 
H. Niemkiewicz – ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Kudzi, poinformowała radnych, 
iŜ jest dyrektorem Przedszkola w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi w Lubieszowie, 
Kotlarni oraz w Starym Koźlu. BudŜet na kolejny rok opracowywany jest juŜ w miesiącu 
wrześniu. Na rok 2012 zaplanowany został budŜet przedszkola w kwocie 1.743.166 zł. 
Natomiast po zatwierdzeniu budŜetu gminy na sesji w dniu 27 grudnia 2011r. Przedszkole 
otrzymało kwotę  1.560.130 zł. RóŜnica między zaplanowanym i otrzymanym budŜetem 
wyniosła 183.036 zł. Zgodnie z umową brakujące pieniądze były sukcesywnie dokładane  
w trakcie roku budŜetowego. Dotychczas dołoŜono 120.300 zł. Do pełnej kwoty brakuje 
jeszcze 62.736 zł. Brakującą kwotę moŜna byłoby przeznaczyć np. na wyposaŜenie placu 
zabaw. W przedszkolu wprowadzone są duŜe oszczędności. Środki budŜetowe wykorzystywane 
są jedynie na bieŜące potrzeby, czyli na utrzymanie placówek. Jako Dyrektor Przedszkola  
w Bierawie zarządza czterema budynkami, zatrudnia 40 pracowników. Obecnie w przedszkolu 
funkcjonuje 8 oddziałów, w sumie jest 168 dzieci.  JeŜeli chodzi o absencję chorobową, to 
faktycznie była ona wysoka. Wpływ na to miały dłuŜsze zwolnienia lekarskie zarówno 
nauczycieli, jak  obsługi, które pokrywał ZUS. W tej liczbie równieŜ mieściły się urlopy dla 
poratowania  zdrowia, urlopy macierzyńskie dwóch nauczycielek, które od początku 
przebywały na zwolnieniu lekarskim, a takŜe opieki nad małym dzieckiem. Nie są to 
zaniedbania z czyjeś winy. 
 
Skarbnik Gminy -  zwróciła uwagę, Ŝe budŜet uchwala się dla kaŜdej jednostki w miarę 
racjonalnie. Przede wszystkim bierze się pod uwagę wytyczne zatwierdzone w ustawie na lata 
2010-2013. Wzrosty przyjmowane są na poziomie od 3% do 4,6% w poszczególnych latach. 
Zgodnie z obowiązująca zasadą, ustalając budŜet na przyszły rok dla poszczególnej jednostki 
naleŜy kwotę wykonania za dany rok zwiększyć o ustalony w ustawie wskaźnik np. 3,5%.  
Chyba, Ŝe jednostka otrzymuje nowe zadanie, na które przydziela się dodatkowe środki własne 
lub z dotacji.  
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe ze względów oszczędnościowych podjęto decyzję, Ŝe nie 
będzie instalowane oświetlenie świąteczne na terenie Gminy. Na montaŜ i demontaŜ 
oświetlenia świątecznego z budŜetu przeznaczano rocznie ok. 20 tys. zł. Był to koszt dość 
wysoki, który obciąŜał kaŜdego podatnika, dlatego w roku bieŜącym postanowiono z tego 
zrezygnować. 
Poinformował równieŜ, Ŝe w dniu 8 grudnia br. Stowarzyszenie MUD będzie organizowało 
festyn na terenie wyrobiska Kopalni Piasku w Kotlarni, połączony z piknikiem ze scenami 
batalistycznymi, prowadzonymi przez rekonstruktorów bitw.  
 
Radny P. Musioł  - zawnioskował o ustawienie dodatkowej lampy oświetleniowej przy 
„Kaczym mostku” w Bierawie, poniewaŜ to miejsce jest zbyt mało oświetlone. Czy jest taka 
moŜliwość?  
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Wójt Gminy  - poinformował, Ŝe taka moŜliwości moŜe się pojawić w momencie modernizacji 
oświetlenia ulicznego, która ma być prowadzona  od grudnia do lutego przyszłego roku.  JeŜeli 
będą techniczne moŜliwości, to dodatkowa lampa będzie mogła zostać zainstalowana. 
  
Przewodnicząca Rady Gminy -  został przeniesiony próg zwalniający na ulicy Brzozowej  
w Dziergowicach. Czy jest dopuszczalna taka samowola i czy moŜna wyciągnąć jakieś 
konsekwencje z tego tytułu? 
  
Zastępca Wójta – wyjaśnił, Ŝe próg zwalniający na ulicy Brzozowej został przesunięty na 
wniosek zebrania wiejskiego z miesiąca września br.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jednak w późniejszym czasie były interwencje odnośnie 
przesunięcia progu. Czy było to załatwione zgodnie z przepisami? Próg był zainstalowany  
w okolicy placu zabaw. 
 
Sołtys T. Lisak – poinformowała, Ŝe wniosek o przesunięcie progu zwalniającego został 
zgłoszony przez mieszkańców z powodu uciąŜliwości występujących w porze nocnej.  
Ponadto poruszyła sprawę dotyczącą skarg mieszkańców Dziergowic na nie 
przekwalifikowanie gruntów zabudowanych. Na ostatnim zebraniu mieszkańców, cyt. „przy 
podatkach dostałam ostrzeŜenie, Ŝe jeŜeli to nie będzie do końca przeprowadzone, będzie 
skarga do Strasburga”. Kolejna sprawa dotyczy byłej garbowni, która jest zadłuŜona na ok. 100 
tys. zł, podatek jest nieściągalny. Jest jeszcze jeden budynek, który został sprzedany i teŜ jest 
zadłuŜony. NaleŜałoby to wyjaśnić. 
 
Skarbnik Gminy  – zwróciła uwagę na obowiązek zachowania tajemnicy skarbowej. 
 
Radna U. Olejnik – przecieŜ nie zostało podane Ŝadne nazwisko. Jest problem z tą 
nieruchomością, bo w nocy cały czas ktoś się tam „kręci”.  Sąsiedzi boją się spać.   
 
Skarbnik Gminy – nieruchomość ma swojego właściciela i toczy się postępowanie 
egzekucyjne. Nic więcej w tej sprawie nie moŜna powiedzieć. 
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe nikomu nie wolno ujawniać Ŝadnych danych podatkowych, 
gdyŜ jest to obwarowane prawem. JeŜeli chodzi o egzekwowanie podatków, to w kaŜdym  
przypadku gdy występuje zaległość, Gmina prowadzi postępowanie i kieruje tytuły 
wykonawcze do Urzędu Skarbowego. To nie jest tak, Ŝe Gmina nie próbuje ściągnąć swoich 
naleŜności. Gmina musi dochodzić swoich dochodów na drodze prawnej. 
 
Skarbnik Gminy  – poinformowała, Ŝe dochody podatkowe nie mogą być ściągane przez Firmy 
windykacyjne. Jest to uregulowane przez Ordynację podatkową. 
 
Wójt Gminy  - nie wolno równieŜ komentować spraw związanych z przekwalifikowaniem 
gruntów, bo to jest równieŜ związane z podatkami.  Zmiany przeklasyfikowania gruntów 
zabudowanych z oznaczeniem klasy gruntów - na grunty budowlane wymogła ustawa z 2003r. 
Nie jest to wymysł Gminy Bierawa. JeŜeli chodzi o sporne sprawy, to było to juŜ mówione na 
poprzedniej sesji, takich przypadków mamy obecnie dziewiętnaście, z tego cztery na skutek 
pomyłki, a pozostałe wskutek obrotu gruntami. JeŜeli grunty zostaną przekwalifikowane przez 
Starostwo i Gmina zostanie o tym poinformowana, to wówczas jest podstawa do zmiany 
decyzji podatkowej. Mieszkańcy mogą zgłaszać pretensje nawet do Strasburga, ale nikt nie 
moŜe w tej sprawie skarŜyć Gminy, bo Gmina nie dokonuje przeklasyfikowania gruntów,  
ani nie wydaje Ŝadnych w tej sprawie decyzji. Zapisy geodezyjne zmieniane są na mocy  
ustawy. Bez względu na to, czy jest to firma prywatna, czy spółka, czy osoba fizyczna, podatek 
naliczany jest zgodnie z zapisami geodezyjnymi. Dopóki te zmiany nie zostaną ujawnione  
w Geodezji, dopóty podatek będzie naliczany wg  dotychczasowych zapisów. 
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Zastępca Wójta – jeŜeli chodzi o próg zwalniający na ulicy Brzozowej w Dziergowicach, to 
został on przemieszczony zgodnie z prawem, ale nie spełnia on swojej funkcji. Został 
przeniesiony na wniosek zebrania wiejskiego. Próg moŜe zostać przesunięty w pierwotne 
miejsce, ale pod warunkiem zgłoszenia pisemnego wniosku. Urząd nie będzie reagował do 
momentu, gdy zostanie złoŜony pisemny wniosek w tej sprawie.  
 
Radna U. Olejnik  - skierowała do radnych zaproszenie do wzięcia udziału w Biesiadzie 
adwentowej w Dziergowicach w dniu 2 grudnia br. od godz. 15-tej. 
 
Radny J. Kucharczyk  - nawiązując do wypadku drogowego, jaki miał miejsce w ubiegły 
piątek na  drodze wojewódzkiej w Brzeźcach, zwrócił się o wystąpienie w sprawie ograniczenia 
prędkości na tej drodze w pobliŜu przejścia dla pieszych. 
 
Wójt Gminy – wyjaśnił, Ŝe na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 
km/h. Ograniczenie do 70 km/h obowiązuje od skrzyŜowania z ulicą Kędzierzyńską i kończy 
się na skrzyŜowaniu z ulicą Gliwicką w Brzeźcach (skrzyŜowanie odwołuje to ograniczenie). 
NaleŜy równieŜ mieć na względzie to, Ŝe ulica Nowa w Brzeźcach jest drogą jednokierunkową  
z zakazem wjazdu od strony drogi wojewódzkiej. SkrzyŜowanie tych dróg jest oznakowane 
równieŜ przejściem dla pieszych, widocznym dla kierowców. Przejście to jest w odpowiednim 
miejscu, jest bezpieczne. Rowerzysta nie powinien rowerem przejeŜdŜać przez przejście dla 
pieszych, tylko przechodzić. 
 
 
Ad. 10. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został wyczerpany. Poczym 
zamknęła obrady  XXVI sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 26 listopada 2012r. o godz. 17:30. 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
          mgr ElŜbieta Dziuda 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
 
 
Załączniki: 
 

1) zaproszenie Poseł Brygidy Kolenda Łabuś 
2) uchwała nr XXVI/ 175/2012 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012r. 
3) uchwała nr XXVI/ 176/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, 
4) uchwała nr XXVI/ 177/2012 w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta, jako 

podstawy obliczania podatku rolnego wraz z opinią Opolskiej Izby Rolniczej, 
5) uchwała nr XXVI/ 178/ 2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  
w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
na terenie Gminy Bierawa, 

6) uchwała nr XXVI/179/2012 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bierawa 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego na rok 2013, 

7) uchwała nr XXVI/180/2012 o zmianie uchwały w sprawie wysokości diet. 


