
P R O T O K Ó Ł   nr  XXIX / 2013 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

z dnia  15 lutego 2013 r. 

 

 
Otwarcia obrad dwudziestej dziewiątej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 15 lutego 2013r.  
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.  
 
Po otwarciu obrad Przewodnicząca Rady przywitała zebranych radnych, sołtysów, Komendanta 
Powiatowego Policji inspektora Ireneusza Jaroszyńskiego, Przewodniczącego Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie 
– Koźlu Andrzeja Lachowicza , Wójta Gminy Ryszarda Gołębowskiego, Zastępcę Wójta Gminy 
Krzysztofa Ficonia, mgr Łukasza AmbroŜego, Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, Skarbnika 
Gminy Sybillę Pawliczek – Kubicką, inspektora ds. Oświaty ElŜbietę Chromik, Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie Karinę Musioł, Kierownika Referatu 
Inwestycji Urzędu Gminy Waldemara Lembowicza, inspektora ds. gospodarki nieruchomościami 
Katarzynę Mazurkiewicz, Dyrektora Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Piotra Walkiewicza, Kierownika Stacji Caritas Jolantę 
Szewerda, Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Danutę Wróbel oraz przybyłych gości. 
 
 
Ad. 2. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z porządkiem obrad dwudziestej dziewiątej 
sesji Rady Gminy, który 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  28 grudnia 2012r.  
4. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie – Koźlu 

informacji o stanie bezpieczeństwa Gminy i Powiatu za miniony rok.  
5. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Gminy informacji o podejmowanych 

działaniach w okresie międzysesyjnym. 
6. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji. 
7. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o podejmowanych działaniach w okresie 

międzysesyjnym. 
8. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Gminę.  

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012r. 
10. Podjęcie uchwał: 

 

1) w sprawie zaliczenia ulicy Stawowej   w Dziergowicach  do kategorii dróg gminnych, 
2) w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku 

komunikacyjnego, 
3) w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej obejmującego 

problematykę doŜywiania oraz zdrowego Ŝywienia na lata 2013 – 2018, 
4) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy, połoŜonej w Bierawie, 
5) w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umów dzierŜaw, 
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6) w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciąŜania nieruchomości 
stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierŜawiania, wynajmowania  
i uŜyczania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub na czas nieoznaczony, 

7) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Bierawa, 

8) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa, 
9) w sprawie utrzymania trwałości rezultatów projektów, które będą zrealizowane jako 

zadania wnioskowane przez Gminę Bierawa do współfinansowania w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 

10) w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,  
11) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013, 
12) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edmunda Wróbel na działalność Wójta Gminy. 

 

11. Interpelacje i wnioski radnych. 
12. Dyskusja i wolne wnioski. 
13. Zakończenie obrad. 

 
Wnioski o zmianę porządku obrad  zgłosili: 
 

Wójt Gminy  – zawnioskował  o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na załoŜenie i prowadzenie przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski Gimnazjum 
dla Dorosłych w Kędzierzynie – Koźlu z dniem 1.09.2013r. Gimnazjum to przeznaczone będzie 
głównie dla uczniów, którzy obecnie chodzą do Ochotniczego Hufca Pracy w Lenartowicach, 
prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zadanie to do grudnia br. będzie 
finansowane ze środków Powiatu, a następnie z subwencji oświatowej.  
 
Radny P. Szewerda  - zawnioskował o wykreślenie z porządku obrad sprawy dotyczącej 
rozpatrzenia skargi Pana Edmunda Wróbel na działalność Wójta Gminy, z uwagi na nie 
wypracowanie ostatecznego stanowiska w tej sprawie przez Komisję Rewizyjną.  
  
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe zmiany zostaną wprowadzone, jeŜeli za zmianą 
w kaŜdym przypadku opowie się w głosowaniu bezwzględna większość ustawowego składu Rady, 
tj. co najmniej 8 radnych, a następnie poddała zgłoszone wnioski pod głosowanie. 
 
Za wnioskiem dotyczącym wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na załoŜenie i prowadzenie przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski Gimnazjum 
dla Dorosłych w Kędzierzynie – Koźlu – opowiedziało się w głosowaniu  14 radnych, na 
statutową liczbę 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów 
ustawowego składu Rady Gminy, wobec czego został przyjęty. 
 
Za wnioskiem dotyczącym wykreślenia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pana Edmunda Wróbel na działalność Wójta Gminy – opowiedziało się  
w głosowaniu 13 radnych, na ustawową liczbę 15 radnych. Jeden radny wstrzymał się od 
głosowania, głosów przeciwnych nie było. 
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów 
ustawowego składu Rady Gminy, wobec czego został przyjęty. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała wg zmienionego 
porządku obrad. Dodatkowy projekt uchwały zostanie wprowadzony w pkt. 10.12. w miejsce 
wykreślonego projektu dotyczącego rozpatrzenia skargi. 
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Ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
nr XXVIII/2012 z sesji Rady Gminy z dnia  28 grudnia 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 13 radnych, głosów 
przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół nr XXVIII/2012 z sesji Rady Gminy  
z dnia 28 grudnia 2012r. został przyjęty. 
 
W tym miejscu Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Panu Andrzejowi Lachowicz 
Przewodniczącemu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie – Koźlu.   
Pan A. Lachowicz stwierdził między innymi, Ŝe przybył na Sesję Rady Gminy w związku  
z pozyskaniem dosyć niespodziewanej, zaskakującej i przedwczesnej informacji  o przejściu Pani 
inspektor ds. Oświaty ElŜbiety Chromik na zasłuŜoną emeryturę. W związku z czym w imieniu 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty  i wychowania  
w Kędzierzynie – Koźlu oraz własnym przekazał słowa podziękowania za wieloletnią współpracę 
w interesie młodzieŜy, dzieci, a przede wszystkim mieszkańców społeczności lokalnej, za 
profesjonalizm, za Ŝyczliwość, za takt, ciepło, jak równieŜ autorytet z którym wielokrotnie 
wspierała w trudnych działaniach związanych z oświatą. Podkreślił jednocześnie, Ŝe w obecnej 
dobie zarządzanie tak trudnym zadaniem jakim są sprawy oświatowe wymaga bezsprzecznie 
niezwykłych  walorów, a przede wszystkim kompetencji, cierpliwości i hartu ducha. Za to 
wszystko naleŜą się serdeczne słowa podziękowania.  Jednocześnie złoŜył Ŝyczenia na kolejne 
lata, Ŝycząc  wszelkiej pomyślności, zdrowia, zadowolenia  oraz wiele ludzkiej Ŝyczliwości. 
 
Do Ŝyczeń dołączyła się Przewodnicząca Rady Gminy, która w imieniu Rady Gminy przekazała 
Pani ElŜbiecie Chromik słowa podziękowania za współpracę, za trud włoŜony w realizowane 
zadania oraz Ŝyczenia spełnienia najskrytszych marzeń.  
 
Następnie Pani ElŜbieta Chromik – przekazała radnym oraz sołtysom serdeczne słowa 
podziękowania za lata dobrej współpracy dla dobra dzieci i młodzieŜy, uczniów naszej Gminy. 
śyczyła wszystkiego dobrego na dalsze lata, owocnych obrad oraz wszystkiego dobrego w Ŝyciu 
prywatnym.  W swojej wypowiedzi podkreśliła, iŜ w samorządzie spędziła wiele lat pracy i z 
pewnością tak szybko nie zapomni o oświacie. Zawsze będzie słuŜyła swoją radą. 
 
 
 
Ad. 4. 
 
Komendant Powiatowy Policji inspektor Ireneusz Jaroszyński przedstawił informację na temat 
zagroŜenia przestępczością na terenie Gminy Bierawa w formie prezentacji multimedialnej.  
Dane te przedstawiały ilość przestępstw odnotowanych na terenie Gminy Bierawa w minionym 
roku w podziale na poszczególne kategorie (włamania, kradzieŜe, uszkodzenia mienia). 
Omawiając te dane zwrócił uwagę, Ŝe najwięcej na terenie Gminy Bierawa odnotowano kradzieŜy. 
Jest to przestępstwo powszechne, najczęściej odnotowywane. Najwięcej takich zdarzeń 
odnotowano w Bierawie. Niektóre sołectwa jak Goszyce, Grabówka, Korzonek, to wsie gdzie te 
zdarzenia praktycznie nie występują. W Goszycach z kolei odnotowano próbę wyłudzenia 
pieniędzy, która zakończyła się sukcesem Policji, poniewaŜ sprawców udało się zatrzymać.  
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Ponadto odnotowano 247 interwencji, w tym 74 interwencji domowych.  
Kolejnym obszarem jest stan bezpieczeństwa na drogach. W tym zakresie sytuacja roku 2012 nie 
wiele odbiega od lat poprzednich. Odnotowano 3 wypadki drogowe (w tym 3 zabitych) oraz  
65 kolizji.  Ta dynamika utrzymuje się na stałym poziomie, nie ma  specjalnych niepokojących 
zmian, choć natęŜenie ruchu na drodze 408 jest dość duŜe. JeŜeli chodzi o przyczyny wypadków, 
to generalnie nie ma jakiś szczególnych okoliczności. Sprawcami wypadków są najczęściej 
kierowcy samochodów osobowych. Do przyczyn tych zdarzeń zalicza się równieŜ nie ustąpienie 
pierwszeństwa przejazdu, czy nie dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. 
DuŜo jest przypadków jeŜeli chodzi o nieprawidłowe  wyprzedzanie, czy omijanie, co wiąŜe się 
stricte z ostroŜnością kierującego. Inne przyczyny to np. stan techniczny drogi. Sprawcami kolizji 
drogowych byli najczęściej kierowcy samochodów osobowych, piesi, rowerzyści. Najwięcej 
kolizji drogowych było spowodowanych przez zwierzęta. 
Poinformował równieŜ, Ŝe będzie likwidowany Rewir Dzielnicowych Policji w Bierawie.  
W to miejsce zostanie utworzony punkt przyjęć interesantów. Będzie to miejsce, gdzie będą mogli 
się zgłaszać mieszkańcy. Będą ustalone godziny przyjęć. W pozostałym czasie policjanci będą 
pracowali w terenie. Na pewno Policjanci na terenie Gminy Bierawa zostaną, będą tutaj pracować 
i będą słuŜyć ludziom. Decyzja taka została podyktowana względami finansowymi.  
Policja, jak kaŜda instytucja, czy firma teŜ jest zmuszona do tego Ŝeby oszczędzać, a utrzymanie 
tak duŜego obiektu, w którym jest Rewir Dzielnicowych sporo kosztuje.  
Policja oddaje obiekty, które ma w swej dyspozycji, na rzecz Skarbu Państwa, Ŝeby obniŜyć 
koszty. Z chwilą przejęcia tego budynku przez Gminę będzie tam uruchomiony punkt przyjęć 
interesantów. Wszelkie zgłoszenia moŜna zgłaszać na numer telefonu 997. 
Na wniosek Gminy, wystąpiono o rozwaŜenie moŜliwości zamontowania w Starym Koźlu 
fotoradaru. Zamiar ten ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Zwolennicy są jednak  
w mniejszości.  Na chwilę obecną jest to wstrzymane w czasie.  
 
Radny J. Morcinek – jak przedstawia się sytuacja Gminy Bierawa z pogranicza województwa 
opolskiego i śląskiego w stosunku do Pawłowiczek, Reńskiej Wsi, czy Polskiej Cerekwi?  
Czy Policja moŜe interweniować poza granicę województwa? Obecnie  w Goszycach wzrasta 
liczba kradzieŜy. W ubiegłym roku zniknęły trzy samochody.  Najczęściej są to grupy ze Śląska. 
Rewir Dzielnicowych ma zniknąć, w to miejsce ma powstać tylko punkt przyjęć. Na jakich 
zasadach będzie ten punkt funkcjonował? Czy dalej Policjanci będą jeździli po terenie jak do tej 
pory? 
 
Komendant Policji – jeŜeli chodzi o punkt, to praktycznie zmieni się tylko nazwa. Nie będzie 
Rewiru, tylko punkt przyjęć interesantów. Dalej 4-ch Policjantów na terenie Gminy zostanie, ta 
liczba powinna być wystarczająca. W pełnieniu słuŜby nic się nie zmieni. W Punkcie przyjęć 
interesantów Policjanci będą urzędować w określonych godzinach, np. 2 godziny dziennie, a 
pozostałe godziny będą pracować w terenie. Policjanci będą patrolować Gminę Bierawa i nigdzie 
nie zostaną zabrani poza Gminę. W ciągu dnia patrole będą jednoosobowe, ale juŜ w godzinach 
nocnych patrole muszą mieć obsadę dwuosobową. 
JeŜeli chodzi o zdarzenia, to faktycznie odnotowano kradzieŜe pojazdów. Obecnie sytuacja została 
opanowana. Być moŜe wynika to z faktu, Ŝe została zatrzymana grupa ze Śląska, której 
udowodniono kradzieŜe ponad 200 pojazdów, z tego w minionych latach ok. 80-ciu z terenu 
Kędzierzyna. Część mienia odzyskano.  
Poinformował, Ŝe Policja nie ma podziału terytorialnego. JeŜeli jest konieczność, to moŜna 
podejmować interwencję poza województwo. Jest koordynacja na szczeblu województwa, a nawet 
na szczeblu centralnym. JeŜeli podjęło się jakieś działanie, to nie ma Ŝadnych przeszkód do jego 
kontynuacji z uwagi na zasięg terytorialny.  
 
Radny J. Morcinek  - czy patrole są dokonywane w oparciu o jakiś harmonogram, czy grafik,  
np. Ŝe dany teren naleŜy patrolować co najmniej raz na parę dni ?     
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Komendant Policji – patrolowanie określonych obszarów gminy wynika z dokonywanej analizy 
zagroŜenia. Tam, gdzie odnotowano jakieś zdarzenia, gdzie wiadomo, Ŝe jakieś czynniki 
zagroŜenia występują, to te tereny patroluje się częściej. Natomiast obszary, gdzie  zagroŜenia 
praktycznie nie ma, to patrole są dokonywane rzadziej. Wszystko zaleŜy od sił i środków.  
W ostatnim czasie odnotowano kilka włamań do domów. Z analiz wynika, Ŝe kradzieŜe te były 
dokonywane w godzinach wieczornych, najczęściej gdy ludzi nie ma w  domu, a nie w godzinach 
nocnych. Policja nie jest w stanie zapewnić patroli przez cały czas, nie ma takiej moŜliwości. 
Powiat obejmuje duŜą powierzchnię, a policjantów przy pełnym stanie jest niewiele ponad 200-tu. 
JeŜeli coś się dzieje to zawsze podejmowane są działania operacyjne. Na pewno nie uniknie się 
wszystkich włamań, czy innych zdarzeń.  
 
Radny J. Morcinek – Goszyce graniczą z województwem śląskim, mieszkańcy są naraŜeni na 
róŜne zdarzenia, często zdarzają  się kradzieŜe samochodów. Dlatego ten teren powinien być 
często patrolowany.  
 
Komendant Policji – kradzieŜe zdarzają się przez cały czas. Obecnie jednak zostało to trochę 
zahamowane. Trudno ustrzec jest kaŜdego samochodu, nie ma takiej fizycznej moŜliwości.  
Likwidacja Rewiru Dzielnicowych Policji nie wiąŜe się z zabraniem  Policjantów z tego terenu. 
Chodzi jedynie o oszczędności, poniewaŜ utrzymanie budynku, w którym mieści się Rewir jest 
bardzo drogie. Obecnie budynek jest wykorzystywany tylko w części. Faktycznie potrzebne jest 
tylko jedno, czy dwa pomieszczenia do przyjmowania interesantów, z łącznością. Nie ma takiej 
potrzeby aby utrzymywać cały budynek.  
 
Radna U. Olejnik – jaki jest procent wykrywalności w naszej Gminie? 
 
Komendant Policji – taka statystyka nie jest prowadzona. Z pewnością szłoby to wyliczyć, ale się 
tego nie robi. Najwięcej jest włamań. Całkowite przeciwdziałanie kradzieŜom jest mało realne. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jakie są szanse na ustawienie znaku, czy wymalowanie pasów  
dla pieszych koło Przedszkola w Starym Koźlu? 
 
Komendant Policji – drogi na terenie całego Powiatu są na bieŜąco monitorowane przez 
policjantów ruchu drogowego. JeŜeli chodzi o drogę koło Przedszkola w Starym Koźlu, to  
z Państwa inicjatywy, na wniosek Przewodniczącej Rady  zgłoszony na Komendzie  podczas 
debaty nt. bezpieczeństwa, został skierowany wniosek do Zarządu Województwa. Sytuacja się 
trochę skomplikowała, poniewaŜ okazało się, Ŝe przy przedszkolu jest parking na który moŜna 
wjechać i gdzie dzieci mogą bezpiecznie  wysiąść. Na razie Ŝadna decyzja nie została jeszcze 
podjęta. Ulica Braci Wolnych jest szczególną drogą. Z tych danych, o których mówi Wójt, Ŝe na 
dobę przez Stare Koźle przejeŜdŜa 7 tysięcy aut, z czego ok. 150  pojazdów nadmiernie 
przekroczyło prędkość, widać, Ŝe nie jest najgorzej.  
 
Przewodnicząca Rady – jest parking na terenie przedszkola oraz parking naprzeciwko 
przedszkola, po drugiej stronie jezdni. Ze względu na duŜy ruch trudno jest przejść przez tę drogę. 
JeŜeli byłoby oznakowane przejście dla pieszych, to kierowcy zmuszeni byliby ustąpić 
pierwszeństwa przechodniom. Obecnie dochodzi do sytuacji, Ŝe kierowcy zatrzymują się przy 
przedszkolu, przez co utrudniają ruch i stwarzają dodatkowe zagroŜenie.  
 
Komendant Policji – dobrym rozwiązaniem byłoby przejście dla pieszych z włączanymi 
światłami. 
 
Radny J. Morcinek – czy moŜna ustawiać tablicę teren monitorowany, jeŜeli faktycznie teren nie 
jest monitorowany ? Stare Koźle, przez które przebiega droga wojewódzka, powinno mieć 
przejścia dla pieszych z światłami na Ŝądanie. MoŜna te światła tak ustawić, Ŝe będą one reagować 
na szybko przejeŜdŜające samochody, hamując prędkość poprzez zmianę świateł na czerwone.  
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Komendant Policji – ustawienie tablicy z napisem teren monitorowany, zaleŜy od zarządcy drogi. 
 
Zastępca Wójta – na terenie Gminy często pojawiają się akty wandalizmu. Mieszkańcy 
przekazują takie sprawy do Urzędu, a Urząd na Policję. Jednak często nie dochodzi do ukarania 
sprawców, poniewaŜ osoby poszkodowane nie chcą składać zeznań. Powstają na tym etapie pewne 
niedomówienia. Urząd jest posądzany o to, Ŝe nic w tym kierunku nie zostało zrobione.  
Jak wygląda to w świetle prawa? 
 
Komendant Policji – są wykroczenia, czy przestępstwa, które są ścigane tylko na wniosek osoby 
poszkodowanej. Wówczas osoba poszkodowana musi złoŜyć wniosek o ściganie. Nie moŜe to być 
ściganie z Urzędu.  
 
Przewodnicząca Rady – niektóre tereny Gminy są monitorowane. JeŜeli zdarzają się akty 
wandalizmu w obszarze kamer, np. Domu Kultury w Dziergowicach, to kto i w jakich warunkach, 
według jakich procedur moŜe odtwarzać takie nagrania?  
 
Komendant Policji – Policja bardzo często korzysta z nagrań z kamer z Banków, czy nawet 
kamer prywatnych. Właściciel kamery moŜe odtwarzać nagrania, ale nie moŜe ich udostępniać ze 
względu na ochronę danych osobowych i ochronę wizerunku.  JeŜeli właściciel zgłosi 
przestępstwo, czy wykroczenie na Policję i zostało coś np. uszkodzone na terenie monitorowanym, 
to Policja z takich nagrań korzysta.  
 
Przewodnicząca Rady – czy Wójt moŜe odtworzyć takie nagranie i sprawdzić kto był sprawcą?  
 
Komendant Policji – oczywiście, Ŝe Wójt moŜe sprawdzać nagrania. Nie moŜe ich tylko 
upubliczniać. Wina sprawcy musi być udowodniona, nie moŜe być domniemana. WaŜna jest 
współpraca Policji w dobrze pojętym poczuciu bezpieczeństwa nas wszystkich.  
 
D. Wróbel – jeŜeli chodzi o skalę przestępstw, to na tle Powiatu Gmina Bierawa się nie wyróŜnia 
ani w lepszą, ani w gorszą stronę.  
 
Komendant Policji – jeŜeli chodzi o zagroŜenie przestępczością pospolitą (kradzieŜe, włamania) 
to tak naprawdę nie jest źle. Natomiast w zakresie ruchu drogowego Gmina Bierawa znajduje się 
na 3 miejscu. Na pierwszym miejscu jest Reńska Wieś, następnie Polska Cerekiew. 
W najbliŜszym czasie  Komenda zamierza zorganizować kolejną debatę. Podczas debaty moŜna 
zgłaszać wnioski, czy propozycje dotyczące pewnych rozwiązań. 
 
Radny J. Morcinek  - dobrze byłoby  aby na zebraniach wiejskich był obecny przedstawiciel 
Policji.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – podziękowała za przedstawioną informację na temat stanu 
bezpieczeństwa w Gminie Bierawa za miniony rok, a następnie zamknęła dyskusję w tej sprawie. 
 
 
Ad. 5. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym od 28 grudnia 2012r. 
do 15 lutego 2013r.  podejmowała następujące działania : 
 

 1. uczestniczyła w 12 zebraniach wiejskich, podczas których były poruszane bieŜące problemy 
mieszkańców sołectw, głównie związane z oświetleniem, odśnieŜaniem, poprawą 
bezpieczeństwa i estetyki wiosek, koszeniem traw, wycinką drzew, melioracją rowów, 
kanalizacją, wywozem śmieci, naprawą dróg i chodników, czy  wydatkowaniem środków                  
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z funduszu sołeckiego.  Na wszystkich zebraniach tematem wiodącym był jednak odbiór 
śmieci  przez Związek „Czysty region” i ten temat wzbudzał najwięcej emocji.  

      I tak kolejno uczestniczyła w następujących zebraniach : 
� Goszyce          14.01.2013r. 
� Korzonek        15.01.2013r. 
� Grabówka       16.01.2013r. 
� Ortowice         16.01.2013r. 
� Brzeźce           17.01.2013r. 
� Stare Koźle     18.01.2013r. 
� Solarnia           21.01.2013r. 
� Dziergowice    22.01.2013r. 
� Stara Kuźnia    24.01.2013r. 
� Lubieszów       25.01.2013r. 
� Bierawa           28.01.2013r. 
� Kotlarnia          31.01.2013r. 

 
2. uczestniczyła w 8 walnych zebraniach sprawozdawczych OSP na terenie Gminy   Bierawa: 

� Dziergowice    04.01.2013r 
� Solarnia           05.01.2013r. 
� Goszyce          14.01.2013r. 
� Brzeźce           26.01.2013r. 
� Stare Koźle     01.02.2013r 
� Kotlarnia         08.02.2013r. 
� Stara Kuźnia   09.02.2013r. 
� Lubieszów      09.02.2013r. 
� Dziś po sesji o godz. 18.00 zaplanowane jest ostatnie zebranie OSP - w Bierawie. 

        Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe  nasi straŜacy  działają w ramach OSP na rzecz ochrony Ŝycia 
naszych mieszkańców oraz ochrony naszego mienia. Dlatego nie powinno być sytuacji, Ŝe nie ma 
w budŜecie środków  na zakup np. obuwia, rękawic, czy sprzętu zapewniającego ich 
bezpieczeństwo, a nawet ochronę Ŝycia.  
 
3.  wzięła udział w 4 posiedzeniach komisji Rady Gminy:  

� 30.01.2013r. – komisji rewizyjnej , 
� 11.02.2013r. - komisji rewizyjnej oraz komisji ds. porządku publicznego,        

bezpieczeństwa,   rolnictwa  i ochrony środowiska,  
� 14.02.2013r. – komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu. 

 
4. dnia 6 lutego br. na zaproszenie kierownictwa Warsztatów Terapii Zajęciowej, z których 

korzysta takŜe młodzieŜ naszej Gminy celem przygotowania do podjęcia pracy, uczestniczyła   
w Balu rocznicowo – karnawałowym dla młodzieŜy niepełnosprawnej zorganizowanym  
w Hotelu Centralnym.  

 

5. w dniu 08. lutego br. uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Gminnej Spółki  
Wodnej w Bierawie.  

 

6. Do Rady Gminy wpłynęły następujące pisma: 

� pismo  Wojewody Opolskiego w celu rozpatrzenia skargi jednego z mieszkańców                        
w sprawie dostarczania ciepła w Korzonku, które to zadanie Wójt Gminy Bierawa 
wykonuje przy pomocy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie,  

� uchwała nr 30/2013 z dnia 6 lutego 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii  o moŜliwości sfinansowania deficytu określonego            
w uchwale budŜetowej, 

� uchwała nr 31/2013 dnia 6 lutego 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu, 
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/Uchwały dołączono do uchwały budŜetowej - protokół z 28.12.2012r./ 
 

� pismo Wojewody Opolskiego stwierdzające niewaŜność uchwały nr XXVIII/187/2012 
Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Bierawa – z powodu istotnego naruszenia prawa.  

7. Pełniła, zamiennie z zastępcami,  poniedziałkowe dyŜury w urzędzie gminy zgodnie                   
z ustalonym   harmonogramem. W związku z faktem, iŜ niewielu mieszkańców posiada wiedzę 
na temat poniedziałkowych dyŜurów pełnionych przez Przewodniczącą Rady lub jej 
zastępców, zwróciła się, aby informację zamieścić w kolejnym numerze „Głosu Bierawy” .    
Zdarza się takŜe, Ŝe mieszkańcy nie znają swoich radnych, którzy reprezentują ich interesy.   

 
8. Brała udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieŜącej pracy Rady Gminy Bierawa. 
 
 
 
Ad. 6. 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna spotykała się dwukrotnie, w dniu  
30 stycznia i 1 lutego br. Tematem posiedzeń były sprawy dotyczące planu pracy na rok 2013, 
sprawozdania z działalności Komisji za rok 2012 oraz rozpatrzenia skargi Pana Edmunda Wróbel 
na Wójta Gminy dotyczącej opłat za ciepło.  
 
Radna K. Suchańska  - poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
spotkała się w dniu dzisiejszym, omawiając projekty uchwał Rady Gminy. 
 
Radna U. Olejnik  - poinformowała, Ŝe Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu obradowała w dniu 14 lutego br. Tematem posiedzenia były następujące 
sprawy:   

• omówienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Gminę, 

• omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Pomocy 
Społecznej obejmującego problematykę doŜywiania oraz zdrowego Ŝywienia na lata 2013 
– 2018, 

• omówienie projektu uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum dla Dorosłych. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska  spotkała się w dniu 11 lutego br., omawiając projekty uchwał na 
dzisiejszą sesję. 
 
 
 
Ad. 7. 
 
Wójt Gminy – poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowane były takie działania 
jak: 
• w dniu 3 stycznia br.  otrzymał informację ze Starostwa Powiatowego na temat przetargu na 

budowę mostu Cisek – Bierawa (wpłynęło 7 ofert, w tym dwie z Republiki Czeskiej), 
• w dniu 13 stycznia br. otrzymał informację z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji   

w Bierawie o wysokości zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, zebrano 13.100 zł, 
• w dniu 17 stycznia br. miało miejsce wręczenie „Perły Samorządu” w kategorii gmin wiejskich 
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• w dniu 21 stycznia br. uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Miasta w sprawie Obszaru 
Subregionalnego wyznaczonego przez Zarząd Województwa Opolskiego składającego się  
z 7 gmin i miasta  Kędzierzyn– Koźle. Skierowany został wniosek do Regionalnego Programu 
Operacyjnego na Studium wykonalności dla tego obszaru na kwotę 2,5 mln zł w ośmiu 
segmentach. Udział Gminy w przypadku przyznania środków wyniesie 16 tys. zł. BudŜet 
konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie 
planowania miejskich obszarów funkcjonalnych wynosi 30 mln zł. Wnioski zostały złoŜone na 
kwotę ok. 140 mln zł. 

• w dniu 24 stycznia br. podpisano umowę z Tauronem na modernizację oświetlenia ulicznego. 
Wynegocjowano kwotę o 87 tys. zł netto niŜszą od oferty, 

• w dniu 6 lutego br. uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą w sprawie projektu „Cyfrowy 
Debiut 50+”, realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
w ramach Priorytetu 8 – Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności 
gospodarki, działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 

• w dniu 12 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie projektu   „Cyfrowy Debiut 50+” 
 – liderem projektu jest Miasto Kluczbork oraz 15 Gmin Opolszczyzny. Całość kosztów 
zostanie sfinansowana ze środków programu. 

• w dniach 13-14 lutego br. brał udział w wyjeździe do Czempinia do Związku 
Międzygminnego Selekt, skupiającego 300 tys. mieszkańców 16 gmin, w sprawie gospodarki 
odpadami.  

• w okresie miesiąca stycznia do 15 lutego br. uczestniczył w zebraniach wiejskich i zebraniach 
OSP Gminy Bierawa.  

• w dniu 15 lutego br. brał udział w spotkaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w sprawie 
zatrudnienia osób bezrobotnych powyŜej 50-tego roku Ŝycia. 

Poinformował równieŜ, Ŝe w dniu 22 lutego br. nastąpi otwarcie i rozpatrzenie ofert 
przetargowych na przebudowę ulicy Leśnej i Polnej w Bierawie, która będzie realizowana ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego. Wartość 
kosztorysowa zadania wynosi 1.504.000 zł. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji na temat spraw przedstawionych w informacji. 
 
 
 
Ad. 8.  
 
Zastępca Wójta – przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Gminę za rok 2012 – które dołączono do protokołu jako załącznik nr 1. 
Poinformował, Ŝe zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, organ 
prowadzący ma obowiązek w terminie do 20 stycznia roku następnego przeprowadzić analizę 
poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 
wynagrodzeń (określonych przepisami prawa) oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.  
Z takiej analizy wynika jakie wydatki samorząd miał ponieść na wynagrodzenia nauczycieli, a 
jakie faktycznie poniósł. W przypadku nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń, organ ustala kwotę 
róŜnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli, a iloczynem 
średniorocznej liczby etatów  nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz 
średnich wynagrodzeń nauczycieli.  
Gmina  jest zobowiązana wypłacić wyrównania tym nauczycielom na danym stopniu awansu 
zawodowego, którzy w skali Gminy takiej średniej nie osiągnęli. Kwota róŜnicy jest dzielona 
między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono 
kwotę róŜnicy i jest wypłaca w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku dla którego 
wyliczono kwotę róŜnicy w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego, ustalanego 



 10 

proporcjonalnie do okresu zatrudnienia  oraz osobistej stawki  wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela. 
Kolejnym krokiem jaki naleŜało zrobić było sporządzenie sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń w terminie do 10 lutego, które naleŜało przesłać dyrektorom szkół, przedstawicielom 
Związków Zawodowych oraz przedstawić organowi stanowiącemu.  
Następnie omówił dane zawarte w poniŜszej tabeli: 
 

 StaŜysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

PP Bierawa 3 026,22 13 788,10 -7 049,97 20 414,01 

PP Dziergowice -554,92 -5 067,23 -994,16 29 193,71 

DSP Solarnia 1 405,19  -231,81 -11 322,29 31 917,99 

SP Dziergowice -4 334,15 3 416,57 2 200,07 25 785,32 

SP Stara Kuźnia 2 371,04 1 164,91 -17 627,57 50 374,58 

SP Stare Koźle 1 533,56 3 540,34 2 101,52 -249,05 

Gimnazjum Solarnia 1 791,34 1 356,98 17 925,88 -6 007,44 

Gimnazjum Bierawa 0 -3 521,66 -6 865,54 65 689,13 

RAZEM  GMINA 5 238,28 14 446,20 -21 632,06 217 118,25 

 
 
Zwrócił uwagę, iŜ w przypadku Gminy Bierawa niedobór wystąpił u nauczycieli mianowanych. 
Gmina zobowiązana była wypłacić tym nauczycielom dodatki wyrównawcze w łącznej kwocie 
21.632,06 zł.  Na pozostałych stopniach awansu zawodowego kwoty te były przekroczone. 
Z analiz wynika, Ŝe powodem wystąpienia niedopłaty w skali Gminy na stopniu nauczyciela 
mianowanego jest to, Ŝe aŜ 4 nauczycieli mianowanych przebywało w tym okresie na urlopie dla 
poratowania zdrowia.  Wynagrodzenia nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych 
podwyŜszają koszty. Gmina nie ma na to jednak Ŝadnego wpływu.  Decyduje o tym lekarz 
pierwszego kontaktu. W przyszłości zostanie to trochę ograniczone. PoniewaŜ wg nowych zasad 
nauczyciel będzie mógł przejść na pierwszy urlop zdrowotny po 20 latach pracy i będzie o tym 
decydował lekarz medycyny pracy.  
Generalnie, Ŝeby osiągnąć średnie wynagrodzenie, o którym mówi ustawa, to kaŜdy nauczyciel 
powinien mieć przydzielone co najmniej 4 godziny ponadwymiarowe. Nauczyciel, który przebywa 
na urlopie dla poratowania zdrowia nie ma godzin nadliczbowych, dlatego teŜ tej średniej nie 
osiąga. Ponadto dwóch nauczycieli mianowanych, uczących religii w przedszkolu, było 
zatrudnionych tylko na części etatu. To równieŜ miało wpływ na nie osiągnięcie średniego 
wynagrodzenia.  
Poinformował, Ŝe kaŜdy z dyrektorów placówek odniósł się do kwestii średnich.  Temat ten jest 
równieŜ regularnie omawiany z dyrektorami. Gmina stara się na bieŜąco monitorować 
wynagrodzenia nauczycieli.  KaŜdy przypadek jest szczegółowo analizowany.  
Na posiedzeniu Komisji w dniu wczorajszym starano się dokładnie tą sprawę przedstawić. Jest to 
bardzo trudny temat.  Nie kaŜdy nauczyciel jest w stanie w danej chwili przyjąć np. godziny 
zastępstw. Np. w jednej z placówek staŜysta nie osiągnął  średniego wynagrodzenia, 
wygenerowano niedopłatę w kwocie ok. 5 tys. złotych. Jednak ten nauczyciel był zatrudniony  
w ubiegłym roku w okresie od stycznia do końca roku szkolnego na zastępstwie, miał określoną  
liczbę godzin, a od września jest zatrudniony jako nauczyciel języka obcego. Pani dyrektor nie jest 
w stanie temu nauczycielowi przyznać juŜ większej liczby godzin. Osoba ta ma teŜ problemy 
zdrowotne i nie jest w pełni do dyspozycji Dyrektora Szkoły.  
Patrząc na tą strukturę  zatrudnienia, moŜna stwierdzić, Ŝe ponad 50% nauczycieli w gminie 
Bierawa jest w stopniu awansu zawodowego jako nauczyciele dyplomowani.  
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Nauczyciel dyplomowany to nauczyciel, który pracuje wiele lat w zawodzie. Dodatkowo 
wystąpiły jeszcze wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych.  
Wiek emerytalny, który równieŜ dla nauczycieli został podwyŜszony powoduje to, Ŝe brak jest 
takiej naturalnej rotacji. Dyrektorzy nie mają za duŜo manewrów w przydzielaniu ewentualnych 
zastępstw nauczycielom na niŜszych stopniach awansu zawodowego.  
Tak naprawdę jest to problem wielu samorządów, które zazwyczaj nie dają sobie z tym rady.  
Nie ma takiej moŜliwości aby nie było niedopłat, czy nadpłat.  
Lepiej jednak jest osiągać nadpłaty, niŜ płacić za nie wypracowane godziny. Dopłaty takie 
wystąpiły równieŜ w innych Gminach naszego Powiatu, kształtowały się w granicach od 10 – 70 
tys. zł.  dodał, iŜ Gmina będzie w dalszym ciągu robiło wszystko, aby te dopłaty były jak 
najniŜsze.  
 
Dyskusji w powyŜszej sprawie nie podejmowano. 
 
 
 
Ad. 9.  
 
Radna K. Suchańska -  przedstawiła  sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012r.. 
 
Komisja prowadziła działania zgodnie z przyjętym planem pracy, i tak: 
 
1. Opracowano plan pracy Komisji na 2012r. i przygotowano sprawozdanie z działalności 

Komisji za 2011r. 
2. Przeanalizowano realizację interpelacji za rok 2011. 
3. Zakończono kontrolę budŜetu oświaty za 2010 rok 
4. Rozpatrywano skargę w sprawie odmowy przyznania dotacji celowej na zastosowanie 

indywidualnego ekologicznego źródła ciepła  do ogrzewania budynku 
5. Przeprowadzono kontrolę w zakresie dotacji dla GCKiR w Bierawie za 2010r. 
6. Omawiano sprawę dotyczącą zagospodarowania strychu budynku Szkoły Podstawowej  

w Starej Kuźni. 
7. Omawiano wniosek sołtysów w sprawie podwyŜszenia diet. 
8. Dokonano analizy wykonania budŜetu gminy za 2011r. 
9. Prowadzono kontrolę w zakresie udzielenia dotacji na realizację zadania dotyczącego 

upowszechniania kultury fizycznej, wydatkowania i rozliczenia środków dotacji przez Ludowe 
Zespoły Sportowe. 

10. Rozpatrywano roczne sprawozdanie finansowe Samorządowego Zakładu BudŜetowego 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie. 

11. Wydano opinię na temat wykonania budŜetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej za I półrocze 2012r. 

12. Przeprowadzono kontrolę wydatków dokonywanych przez przedszkola w I półroczu 2012r. – 
kontrolę zakończono 17.12.2012r. 

 
 
 
 
Ad. 10. 1. 
 
K. Mazurkiewicz  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXIX/ 189/2013 w sprawie 
zaliczenia ulicy Stawowej w Dziergowicach do kategorii dróg gminnych wraz z pozytywną opinią 
Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w tej sprawie. 
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Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony 
środowiska, 5 głosami  „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos 
w sprawie przedstawionego projektu uchwały? 
Zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXIX/ 189/2013 w sprawie 
zaliczenia ulicy Stawowej w Dziergowicach do kategorii dróg gminnych – pod głosowanie 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXIX/189/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 10. 2. 
  
K. Mazurkiewicz  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXIX/ 190/2013 w sprawie 
wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego - w ciągu 
komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Solarnia – na działce o numerze 
619/4 w obrębie geodezyjnym Solarnia. 
 
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 radni mają zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Radna U. Olejnik – czy przesunięcie przystanku było uzgadniane z Radą Sołecką wsi Solarnia? 
 
Pani Sołtys sołectwa Solarnia poinformowała, Ŝe przystanek ma być przesunięty bliŜej sklepu, 
było to uzgadniane z Radą Sołecką. 
 
Zastępca Wójta – wyjaśnił, Ŝe zgodnie z obowiązującą procedurą decyzję o tym czy będzie 
przeniesiony przystanek komunikacyjny decyduje  Komisja ds. Bezpieczeństwa Urzędu 
Marszałkowskiego. Komisja ta potrzebuje wstępnej zgody Rady Gminy na przeniesienie tego 
przystanku. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, Ŝe obecnie autobus najczęściej zatrzymuje się  
w miejscu, gdzie ma być przesunięty ten przystanek. 
Następnie poddała projekt uchwały nr XXIX/ 190/2013 w sprawie wskazania wstępnego miejsca 
lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXIX/190/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
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Ad. 10. 3. 
 
K. Musioł  - przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXIX/ 191/2013 w sprawie uchwalenia 
Lokalnego Programu Pomocy Społecznej obejmującego problematykę doŜywiania oraz zdrowego 
Ŝywienia na lata 2013 – 2018. 
Poinformowała, Ŝe Gmina Bierawa realizuje rządowy program doŜywiania. Co roku Wójt Gminy 
podpisuje porozumienie w tej sprawie, zgodne z którym Gmina otrzymuje dotację w wys. 60% na 
wypłatę zasiłków celowych , na zakup posiłków  lub Ŝywności oraz na opłacenie posiłków 
dzieciom i młodzieŜy w szkołach. Gmina powinna posiadać taki program, jest to kontrolowane 
przez inspektorów z Urzędu Wojewódzkiego. W punkcie VI zawarte  są działania, które 
podejmuje Gmina w celu realizacji załoŜeń programowych. NaleŜą do nich: 
 

1) Prowadzenie działalności o charakterze informacyjno edukacyjnym na temat zdrowego  
    stylu Ŝycia i odŜywiania. 
2) Przyznawanie pomocy w formie posiłków szkolnych. 
3) Przyznawanie zasiłków celowych na zakup Ŝywności lub posiłków. 
4) Udzielanie pomocy materialnej osobom i rodzinom zagroŜonym wykluczeniem  
    społecznym. 
5) Udzielanie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w których występują uzaleŜnienia i przemoc,  
    niepełnosprawność oraz niewydolność opiekuńczo-wychowawcza. 
6) Udostępnienie bazy sportowej w szczególności dzieciom i młodzieŜy. 
7) Utrzymywanie stołówek szkolnych. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  4 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania do omawianego projektu 
uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXIX/ 191/2013 w sprawie 
uchwalenia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej obejmującego problematykę doŜywiania 
oraz zdrowego Ŝywienia na lata 2013 – 2018 – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, na 13-tu obecnych na sali obrad, 2 radnych 
wstrzymało się od głosowania, nikt z radnych nie był przeciwny.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXIX/191/2013 została podjęta. 
 
 
 
Ad. 10. 4. 
 
K. Mazurkiewicz  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXIX/ 192/2013 w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy, połoŜonej  
w Bierawie.  
 
Radny P. Musioł  - poinformował, Ŝe w związku z nieprzedstawieniem na posiedzeniu Komisji 
opinii Rady Sołeckiej na temat zamiaru sprzedaŜy wymienionej działki, Komisja ds. porządku 
publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska wstrzymała się od wydania opinii na 
temat sprzedaŜy nieruchomości, o której mowa w projekcie uchwały. 
 
K. Mazurkiewicz  – poinformowała, Ŝe zamiar sprzedaŜy wymienionej nieruchomości w Bierawie 
był konsultowany z Radą Sołecką i uzyskano pozytywną opinię co do jej sprzedaŜy.  
Nie występowano by z takim projektem uchwały, gdyby takiej opinii Rady Sołeckiej nie było. 
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Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania do omawianego projektu 
uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr  XXIX/192/2013 pod 
głosowanie radnych, w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie 13-toma głosami 
„za” na 13-tu radnych obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXIX/192/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 10. 5. 
 
K. Mazurkiewicz  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXIX/ 193/2013 w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw. 
 
Radny P. Musioł  - poinformował, Ŝe projekt uchwały został przez Komisję ds. porządku 
publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowany pozytywnie   
5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania do omawianego projektu 
uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXIX/ 193/2013 w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw – 
pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXIX/193/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 10. 6. 
 
K. Mazurkiewicz  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXIX/ 194/2013 w sprawie 
określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciąŜania nieruchomości stanowiących mienie 
Gminy Bierawa oraz ich wydzierŜawiania, wynajmowania i uŜyczania na czas oznaczony dłuŜszy 
niŜ 3 lata lub na czas nieoznaczony. 
 
Radny P. Musioł  - poinformował, Ŝe projekt uchwały został przez Komisję ds. porządku 
publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowany pozytywnie   
5 głosami „za”. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania do omawianego projektu 
uchwały? 
 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXIX/ 194/2013 w sprawie 
określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciąŜania nieruchomości stanowiących mienie 
Gminy Bierawa oraz ich wydzierŜawiania, wynajmowania i uŜyczania na czas oznaczony dłuŜszy 
niŜ 3 lata lub na czas nieoznaczony – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13-tu obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXIX/194/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 10. 7. 
 
Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXIX/ 195/2013 w sprawie 
uchylenia uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Bierawa. 
 
Radny P. Musioł  - poinformował, Ŝe projekt uchwały został przez Komisję ds. porządku 
publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowany pozytywnie   
5 głosami „za”. 
 
Wójt Gminy  – przedstawił uwagi wniesione przez organ nadzoru do regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa. Uwagi te dotyczyły następujących zapisów: 
- wykreślenie w § 4 ust.1 -   słów „opadłych liści” oraz ostatniej części zdania od słów „oraz  
   systematycznego wykaszania traw z terenu przylegającego do posesji, połoŜonego pomiędzy  
   drogą publiczną a nieruchomością”, 
- wykreślenie zapisu § 21 ust. 2.  
 
W związku z czym zadecydowano o uchyleniu tego regulaminu i przygotowaniu nowego projektu 
uwzględniającego powyŜsze zmiany. 
 
Radny J. Morcinek  - niezrozumiałym jest tylko to, Ŝe jest to regulamin utrzymania czystości  
i porządku w Gminie, a dyktuje się nam co my moŜemy w nim zawrzeć, a co nie. Jest to 
niezrozumiałe. Radnym zaleŜało na estetyce naszej gminy, a okazuje się, Ŝe nie wolno nam tego 
zrobić. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – obowiązuje zasada, Ŝe jeŜeli jest coś uregulowane  w ustawie, to 
nie moŜna tego powtarzać w regulaminie. Obowiązuje teŜ pewna zasada konstruowania 
regulaminów będących aktami prawa miejscowego.  JeŜeli zaleŜy nam na porządku i czystości  
w gminie, chcemy Ŝeby to było w jakiś sposób wykonane, to moŜna wejść w porozumienie  
z Zakładem komunalnym i wpisać to do zakresu działania tego Zakładu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXIX/ 195/2013 w sprawie 
uchylenia uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Bierawa – pod głosowanie radnych. 
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 4 radnych 
był przeciwnych, a 1 radny wstrzymał się od głosowania.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXIX/ 195/ 2013 została przez 
Radę Gminy podjęta. 
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Ad. 10. 8. 
 
Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały nr XXIX/ 196/2013 w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa. Poinformował, Ŝe nowy projekt 
zawiera wszystkie poprawki, o których była mowa przy poprzedniej uchwale. Dodatkowo 
wprowadzono poprawki w tabeli.  
Dodał równieŜ, Ŝe podczas wizyty w Czempiniu pozyskał informację, Ŝe tamtejszy Związek ustalił 
opłaty w kwocie 10 zł od osoby segregującej odpady i 14 zł przy braku segregacji. Związek 
przyjmuje równieŜ porównywalne wielkości wytwarzanych odpadów od 1 mieszkańca, w ilości  
33 litry na 2 tygodnie.  
 
Radny P. Musioł  - poinformował, Ŝe projekt uchwały, po uwzględnieniu poprawek w tabeli, 
został przez Komisję ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska 
zaopiniowany pozytywnie  5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania do omawianego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXIX/ 196/2013 w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 13-tu obecnych na sali 
obrad. Jeden głos był  przeciwny, głosów  wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXIX/ 196/ 2013 została przez 
Radę Gminy podjęta. 
 
 
 
Ad. 10. 9.  
 
Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały nr XXIX/ 197/2013 w sprawie utrzymania 
trwałości rezultatów projektów, które będą zrealizowane jako zadanie wnioskowane przez Gminę 
Bierawa do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 
lata 2007-2013. 
Przypomniał, Ŝe przed dwoma laty był rozpatrywany podobny projekt,  który miał na celu 
zapewnienie dostępu do Internetu osobom wykluczonym cyfrowo.  Według ówczesnych 
warunków 85 % kosztów  miało być sfinansowanych z projektu, a 15% ze środków budŜetu 
gminy. Dodatkowo Gmina miała zapewnić trwałość projektu przez 5 lat, tj. zagwarantować tym 
gospodarstwom domowym dostarczenie Internetu i ponosić koszty z tego tytułu. 
Obecnie nowy projekt zakłada 100 % dofinansowanie. Gmina przymierza się do realizacji projektu 
o nazwie „Połączeni cyfrowo w gminie Bierawa”  oraz projektu „Cyfrowy debiut 50+” 
Pierwszy projekt dotyczyć będzie osób niepełnosprawnych, głównie dzieci. Projekt zakłada 
wyposaŜenie w zestawy komputerowe co najmniej 30 gospodarstw domowych. Z posiadanych 
danych wynika, Ŝe w Gminie mamy 27-28 dzieci niepełnosprawnych, które spełniają określone 
warunki.  
Wniosek Gminy będzie weryfikowany do pół roku. W momencie pozytywnego rozpatrzenia  będą 
wskazywane gospodarstwa, które ten projekt obejmie. Przy tej okazji Gmina zamierza doposaŜyć 
gminne placówki, zarówno szkoły, jak i przedszkola. Wnioskodawcą będzie Gmina Bierawa. 
Wniosek opiewać będzie na kwotę ok. 600 tys. zł. Gmina nie będzie ponosić kosztów 
przygotowania wniosku i obsługi. Jedynym kosztem, jaki Gmina będzie musiała ponieść, to 
opłacenie Internetu przez okres 5 lat. JeŜeli wniosek będzie przyjęty, to projekt będzie realizowany 
do końca 2014 roku.  
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Równolegle do tego projektu, w ramach priorytetu 8.3  Społeczeństwo Informacyjne, będzie 
realizowany drugi projekt, który będzie koordynowany przez Wojewodę Opolskiego.  
Głównym wnioskodawcą będzie Gmina Kluczbork, inne Gminy będą partnerami. Drugi projekt  
o nazwie „Cyfrowy Debiut 50+” będzie dotyczył osób powyŜej 50-tego roku Ŝycia  
o ograniczonych dochodach.   
Gmina będzie musiała zagwarantować środki na opłacenie Internetu  w budŜecie gminy na lata 
2015-2019. Będzie to koszt w przypadku jednego projektu ok.12 tys. zł rocznie (zakładając 
miesięczny koszt  Internetu w wys. 30 zł), przez 5 lat, tj. 60 tys. zł. 
Dodał, iŜ w projekcie będzie zatrudniony równieŜ informatyk, który w trakcie realizacji projektu 
przez ok. 15 miesięcy będzie do dyspozycji zarówno naszych jednostek, jak i osób, które to 
wsparcie otrzymają. W zasadzie omawiana uchwała na tym etapie nie jest potrzebna. JednakŜe  
w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, Gmina będzie musiała wpisać te wydatki do załącznika 
inwestycyjnego na rok 2015 i kolejne. Zakładając, Ŝe Gmina będzie realizowała oba projekty, 
łącznie będzie potrzeba ok. 120 tys. zł. Wniosek jest przygotowywany przez Firmę. JednakŜe 
płatność  dla Firmy będzie tylko wtedy, jeŜeli wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie.  
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 4 głosami „za”, przy 4 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania do omawianego projektu 
uchwały? 
 
Radny R. Lamaczek – naleŜy pamiętać równieŜ o sprzęcie dla jednostek StraŜy PoŜarnej. 
 
Wójt Gminy – wyjaśnił, Ŝe StraŜe PoŜarne nie mogą być ujęte, nie wchodzą w ten zakres. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jak był poprzedni projekt uchwały, to koszt projektu był mniej 
więcej porównywalny, cyt. „ i być moŜe niektórzy byli zaskoczeni, Ŝe byłam przeciwna 
pozyskiwaniu środków unijnych na tamten program, ale wtedy był potrzebny wkład własny  
i  15-to % udział Gminy w tym projekcie byłby to wtedy  koszt 90 tys. zł. W przypadku dwóch 
wniosków zaoszczędziliśmy kwotę 180 tys. zł. Teraz Gmina nie musi partycypować w kosztach 
tego projektu. Czyli moja argumentacja przy poprzednim projekcie uchwały, który był ok. 1,5 
roku temu, była jak najbardziej słuszna. Sugerowałam wtedy, Ŝe jest to bardzo drogi projekt i nie 
warto w niego wchodzić, bo inne gminy teŜ się z niego wycofują. Dziś tylko przypominam, ze 
wtedy ta moja sugestia wówczas była słuszna i cieszę się, Ŝe jest poprawka do tego projektu, bo 
był on felernym projektem i nie opłacało się  tam inwestować pieniędzy, bo byśmy na nim więcej  
stracili niŜ zyskali”. W tej chwili wchodzenie  w nowe projekty jest o wiele bardziej dla nas i dla 
mieszkańców korzystne. JeŜeli nawet nasz koszt utrzymania  trwałości rezultatu tych projektów  
przez 5 lat będzie wynosił 120 tys. zł, to i tak będzie to mniej kosztować niŜ w przypadku 
pierwszego projektu. Mamy więc zaoszczędzone 180 tys. z tego, Ŝe nie wchodziliśmy  
w poprzednie projekty i jeśli teraz wydamy 120 tyś. zł to i tak mamy korzyść.   Na pewno czasami 
warto wszystko przemyśleć. Nie zawsze warto rzucać się na środki unijne, tylko trzeba 
przekalkulować co się opłaca , a co nie. Cyt. „Teraz sama jestem usatysfakcjonowana, Ŝe ta 
sugestia nie była niewłaściwa. I Ŝe mamy teraz korzystniejszą ofertę”. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady  poddała odczytany projekt uchwały nr XXIX/ 197/2013  
w sprawie utrzymania trwałości rezultatów projektów, które będą zrealizowane jako zadanie 
wnioskowane przez Gminę Bierawa do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13-tu obecnych na sali obrad, nikt z radnych nie 
był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXIX/197/2013 została podjęta 
jednogłośnie.  
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Ad. 10. 10. 
 
Wójt Gminy  - przedstawił radnym projekt uchwały nr XXIX/198/2013 w sprawie przyjęcia 
zmiany statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu wraz z uzasadnieniem. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe przedmiotowy projekt uchwały został przez Komisję  
ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowany 
pozytywnie  3 głosami „za” , przy 2 głosach wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są uwagi do tego projektu 
uchwały? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poddała odczytany projekt uchwały nr XXIX/198/2013  
w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu – pod głosowanie 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych na ustawową liczbę 15 radnych. Głosów 
przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXIX/198/2013 w sprawie przyjęcia 
zmiany statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 10. 11. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała projekt uchwały nr XXIX/ 199/2013   
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013. Poinformowała, Ŝe Komisja 
postanowiła dopisać w planie pracy dodatkowy temat dotyczący kontroli wydatków na realizację 
zadań z zakresu melioracji. Plan pracy przedstawiał się następująco: 
 

Lp. Temat Termin 

1. Kontrola realizacji interpelacji i wniosków radnych  na bieŜąco 

2. Kontrola wydatków dokonywanych przez Przedszkola za 2012 
rok ( II półrocze) 

marzec - kwiecień 

3. Kontrola budŜetu gminy za 2012 rok. Wypracowanie opinii na 
temat wykonania budŜetu oraz przygotowanie wniosku  
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

kwiecień - maj 

4. Kontrola wydatków dokonywanych przez Ochotnicze StraŜe 
PoŜarne za 2012 rok 

czerwiec – wrzesień 

5. Ocena realizacji budŜetu gminy za I półrocze 2013 roku sierpień – wrzesień 

6. Kontrola wydatków dokonanych  z budŜetu gminy w roku 2012 
na realizację zadań z zakresu melioracji  

październik 

7. Badanie skarg wpływających do Rady Gminy na bieŜąco 
8. Analiza realizacji wniosków pokontrolnych wydanych przez 

Komisję Rewizyjną z przeprowadzonych kontroli  
na bieŜąco 

 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem czy radni mają pytania, czy wnioski do 
przedstawionego planu pracy Komisji? 
 
Radni nie zgłosili uwag, ani innych wniosków do planu pracy Komisji. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXIX/ 199/2013  w sprawie 
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013 – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 13-tu obecnych na sali 
obrad. Głosów przeciwnych nie było, a jeden radny wstrzymał się od głosowania.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXIX/199/2013 została podjęta. 
 
 
 
Ad. 10.12. 
 
Przed odczytaniem projektu uchwały, radna Renata Kubica zawnioskowała o przedłoŜenie radnym 
projektu uchwały, który został dodatkowo wprowadzony do porządku obrad, gdyŜ radni tego 
projektu nie otrzymali.  ZauwaŜyła, iŜ ciągle jest mowa o literze prawa. Cyt. „ A właściwie to nie 
wiem jak się ma jedno do drugiego”.  Było równieŜ przedstawione przez radną Suchańską  
w pkt. 9 sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012r. Czy ktoś z radnych oprócz 
Komisji Rewizyjnej miał to sprawozdanie, które przedłoŜyła Komisja Rewizyjna? Cyt. „Ja go nie 
mam.  To jest najwaŜniejsza Komisja w Radzie Gminy. My tu mamy głosować”, a do końca nie 
wiemy o co chodzi.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poleciła przekazanie wszystkim radnym wnioskowanego projektu 
uchwały.  
 
Wójt Gminy  - odczytał projekt uchwały nr XXIX/200/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na 
załoŜenie i prowadzenie przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych  
w Kędzierzynie – Koźlu.  
 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe przedmiotowy projekt uchwały został przez Komisję ds. 
oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu zaopiniowana pozytywnie  4 głosami 
„za”, przy 4 obecnych.  
 
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 XXIX/200/2013 w sprawie 
wyraŜenia zgody na załoŜenie i prowadzenie przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski Gimnazjum 
dla Dorosłych w Kędzierzynie – Koźlu – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, na 13-tu radnych obecnych na sali obrad. 
Nikt z radnych nie był przeciwny i nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXIX/200/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 11. Interpelacje i wnioski radnych – nie zgłoszono. 
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Ad. 12.  Dyskusja i wolne wnioski 
 
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos przybyłym na sesję Państwu R. W pierwszych słowach 
Pan R. poinformował, iŜ przybył na sesję w sprawie zwolnienia z pracy. Następnie głos zabrała 
Pani R, która m.in. stwierdziła, iŜ  Jej mąŜ został zwolniony, jako jedyna osoba, z ZGKiM-u, 
mimo, iŜ pracował tam przez 10 lat. Stwierdzono, Ŝe się nie nadaje, Ŝe (wyłączenie danych 

podlegających ochronie).  Miał robić jakieś dodatkowe badania, mimo, Ŝe miał zdolność do pracy.  
Cyt. „UwaŜam, Ŝe to jest forma mobbingu. Jest to osoba najmniej zarabiająca w Komunalce. 
Cieszyłam się, Ŝe pracuje, Ŝe czuje się potrzebny, zarabia na rodzinę. W roku bieŜącym 13 
października ma 40 lat pracy, jest bez prawa do zasiłku, bo posiadamy pole. Jeszcze sam musi 
sobie KRUS płacić”.  Zdajemy sobie sprawę z tego, Ŝe wypowiedzenie od strony prawnej jest 
właściwe. Ale czy było to takie mądre posunięcie? Byliśmy kilkakrotnie u Wójta, obiecywał. 
Jednak zbliŜał się czas odwołania, nie było innego wyjścia i trzeba było z tego skorzystać. 
Byliśmy równieŜ u Dyrektora Zakładu, cyt. „który mi wczoraj stwierdził, Ŝe Ja to postawiłam 
wszystko na ostrzu noŜa. Ale nie wiem kto z Państwa by nie postawił w tej sytuacji na ostrzu noŜa 
jeŜeli jest taka, a nie inna sytuacja. Czekam na odpowiedź, albo jakieś wyjaśnienie, bo bardzo 
mnie to dotknęło”.  Czekaliśmy przez 7 dni na jakieś inne podejście do tej sprawy, ale nic się nie 
zmieniło, więc złoŜyliśmy odwołanie. W wypowiedzeniu było zawarte jeszcze złe pouczenie, gdyŜ 
było napisane, Ŝe Sąd Pracy jest w Kędzierzynie Koźlu. Wprowadzono nas w błąd, bo Sąd Pracy 
jest w Opolu.  Cyt. „MąŜ mój ma uprawnienia na kompaktor, na widlaki, na spych, ma prawo 
jazdy kat. T i B. Kosić tez potrafi. MoŜe pracować przy porządkowaniu terenów gminnych. Bez 
jakiś rozmów, bez przygotowania, tak po prostu wręczono mu wypowiedzenie z pracy. Nie wiem 
czy tak się  robi? Nie był przygotowany na taką sytuację (..). Jest teraz (wyłączenie danych 

podlegających ochronie). Jak komuś zaleŜało na tym, to udało mu się zrobić z naszego Ŝycia piekło. 
Jak się jest juŜ trochę starszym  mając (…) lat, to się człowiek juŜ do niczego nie nadaje? Najlepiej 
na bruk i niech sobie jeszcze sam KRUS płaci. Bo nawet na zasiłek przedemerytalny się nie łapie. 
Chciałam się zapytać, czy były mowy o zwolnieniach z pracy? Jedna, jedyna osoba najmniej 
zarabiająca”.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – była rozmowa podczas analizy projektu budŜetu na 2013 rok 
oraz podczas omawiania kwestii dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Było mówione, Ŝe 
część zadań będzie przejmował Związek „Czysty Region”. Padły pytania jak będzie wyglądała 
sprawa pracowników tego Zakładu? Wtedy padły zapewnienia ze strony Pana Wójta, Ŝe nie będzie 
zwolnień. Wójt informował, Ŝe są  osoby w Zakładzie, które uzyskują prawa emerytalne i będą 
mogły z tego skorzystać oraz osoby, które są zatrudnione, ale są jednocześnie emerytami. Więc to 
zatrudnienie jest dla tych osób dodatkowym źródłem dochodów. Z tymi osobami będzie umowa 
rozwiązana. BodajŜe były to osoby, które chyba były przy segregacji śmieci. Była teŜ kwestia, Ŝe 
będzie jeszcze moŜliwość przejścia kilku pracowników wraz z samochodem do Firmy Remondis.  
Są to sytuacje, które były rzeczywiście  ustalane  z Panem Wójtem podczas posiedzenia radnych.  
O to pytaliśmy i takie informacje tutaj oficjalnie zostały podane.  
 
Radna U. Olejnik – cyt. „Ja chciałam to samo powiedzieć, bo padły tu pytania, czy to się wiąŜe 
ze zwolnieniami. Pan Wójt powiedział, Ŝe nie będzie Ŝadnych zwolnień”.  
 
Radny R. Lamaczek – cyt. „18 września jako jedyny zadałem takie pytanie na zebraniu wiejskim 
w Dziergowicach czy będą zwolnienia właśnie w tej branŜy? Zapewnienie dostałem od Wójta, Ŝe 
nie będzie takich zwolnień. Od dyrektora równieŜ”. 
 
Ł. Ambro Ŝy – jak zostało tu powiedziane, jest złoŜone odwołanie do Sądu Pracy, Panu R. 
przysługują stosowne środki ochrony prawnej. W takiej sytuacji, jeŜeli nawet pouczenie co do 
prawa odwołania jest niewłaściwe, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy  
i Kodeksu Postępowania Cywilnego. W tym uzasadnieniu, które Pani odczytała, czy Pan podnosił, 
nie ma Ŝadnego odniesienia do ustawy śmieciowej, do zmian. To tam jest uzasadnienie do 
wypowiedzenia umowy o pracę.  
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Zgodnie z ustawą  o samorządzie gminnym Wysoka Rada zajmować się tą sprawą nie moŜe i nie 
powinna, poniewaŜ tą sprawą zajmuje się właściwy organ, czyli Sąd Pracy.  JeŜeli Sąd Pracy 
wskazywałby na jakieś uchybienia w zakresie organizacyjnym, to wówczas tak. Sąd jest 
zobligowany informować o nieprawidłowościach jeŜeli takie miałyby miejsce. Cyt. „Więc bardzo 
bym, prosił Ŝeby Wysoka Rada  pozwoliła działać Sądowi. Nie wyręczała w tym zakresie Sądu. 
Na ewentualne wnioski zawsze jest czas. Nie naleŜy tego odbierać jako ataków personalnych. Ale 
po prostu uwaŜam, Ŝe dyskusja w tym zakresie  nie moŜe tutaj dzisiaj stawać”. Na pewno nie  
w zakresie osobowym, gdyŜ jeŜeli ta osoba pracowała w zakładzie komunalnym, to jest 
pracownikiem Pana Dyrektora. Wójt w chwili obecnej nic nie ma do tej sprawy, poniewaŜ nie jest 
pracodawcą. MoŜe ewentualnie zastępować Gminę w sytuacji, gdy zostanie wezwany do Sądu. 
Nie jest to skarga na czynności Wójta, nie jest to wniosek i nie zostało to przełoŜone na Ŝadną 
działalność uchwałodawczą Gminy, czy reorganizację Zakładu. Ewentualnie moŜna by dopuścić 
sytuację, Ŝe Pan Dyrektor w przyszłości po zmianach  przedstawiłby informację o tym jak wygląda 
sytuacja Zakładu po reorganizacji, ale równieŜ nie w odniesieniu do spraw indywidualnych.  
Cyt. „Myślę, Ŝe Ŝadnych kroków formalno-prawnych nie moŜecie Państwo podejmować, bo tu jest 
właściwy Sąd Pracy”.  
 
Przewodnicząca Rady  - to co powiedział Radca Prawny jest istotne. Ale trzeba zrozumieć teŜ 
Państwa. Chcieli po prostu przedstawić swój wniosek. Cyt. „RównieŜ do mnie zwrócono się  
z pytaniem, czy była kwestia zapewnienia, Ŝe nie będzie zwolnień. Myślę, Ŝe tu jest taki czynnik 
ludzki, który powinniśmy wziąć pod uwagę”. 
 
Radna U. Olejnik – cyt. „myślę, Ŝe sala posiedzeń jest zbyt powaŜna. JeŜeli my Ŝądamy jakiegoś 
wyjaśnienia, czy mamy zapytania, to po to mamy Radcę Prawnego na sali”, aby reagował na to co 
jest mówione. Skoro Pan Wójt powiedział, Ŝe nie będzie zwolnień, to dlaczego Radca Prawny nie 
reagował i nie zwrócił uwagi Wójtowi, Ŝe nie moŜe mówić takich rzeczy. 
 
Ł. Ambro Ŝy - przecieŜ  Pan Wójt nikogo nie zwolnił. 
 
Radna U. Olejnik – myśmy pytali czy będą zwolnienia? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – radna Olejnik stwierdziła, Ŝe Pan Wójt powiedział, Ŝe nie będzie 
zwalniał. Tu jest błąd w wypowiedzi, poniewaŜ Pan Wójt nie zwalnia  i nie zatrudnia 
pracowników w zakładzie komunalnym. Te czynności wykonuje dyrektor Zakładu. Pan Wójt 
jeŜeli się wypowiedział, to powiedział, Ŝe nie będzie zwolnień. 
 
Radny J. Morcinek  - prawnie to na pewno radni nic w tej sprawie nie mogą zrobić. Ale naleŜy 
na tą sprawę popatrzeć tak czysto po ludzku. PrzecieŜ w przyszłości będzie oddawana do uŜytku 
kanalizacja w Solarni i w Dziergowicach. Zapewne spowoduje to konieczność zwiększenia 
zatrudnienia. Sieć kanalizacyjna będzie oddana do uŜytku moŜe za ok. rok. Czy nie moŜna by 
ewentualnie przytrzymać tego pracownika i zobaczyć jakie będą potrzeby kadrowe w zakresie 
kanalizacji? 
 
Dyr. Walkiewicz  - nie jest prawdą, Ŝe tylko jedna osoba dostała wypowiedzenie z pracy.  
W jednym dniu wypowiedzenie dostały 3 osoby. Było wiadomym, Ŝe Zakład prowadzi tą 
działalność tylko do końca roku. Jedna osoba, która była zatrudniona na umowie do końca roku 
jako kierowca śmieciarki, przeszła na emeryturę. Dwóch pracowników zostało wypoŜyczonych na 
okres do końca czerwca br. do Remondisu, ale koszty związane z zatrudnieniem ponosi Gmina.  
Te osoby mają zagwarantowaną pracę jedynie na pół roku. JeŜeli Firma Remondis wygra przetarg 
na wywóz odpadów, to te osoby będą mogły starać się o zatrudnienie. Jest to prywatna Firma i nie 
wiadomo czy te osoby zostaną tam zatrudnione. Obie osoby równieŜ są po 50-tym roku Ŝycia,  
z tego jedna bez prawa do zasiłku, a druga ma uprawnienia emerytalne. Jak postąpi Firma 
Remondis nie wiadomo. Rada Gminy przyznaje budŜet Zakładowi komunalnemu i jest on liczony 
na ilość etatów. Jako dyrektor Zakładu muszę się w tym budŜecie zmieścić.  
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Wypowiedzenia na ten czas dostały osoby, które stricte były zatrudnione do segregacji odpadów. 
Dwie osoby segregowały butelki. Ale są to osoby, którym  przysługują świadczenia.  
Pan R. segregował szkło  jeździł kompaktorem. W tej chwili na składowisku nie ma Ŝadnej pracy. 
Dodatkowo była jeszcze jedna osoba, która przez 5 miesięcy zastępowała pracowników grupy 
odbierającej odpady z terenu Gminy w czasie ich nieobecności.  
To co powiedział Pan radny odnośnie zwiększenia zatrudnienia do obsługi kanalizacji, naleŜy 
pamiętać, Ŝe zwiększone zatrudnienie będzie miało wpływ na taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. To wszystko są pieniądze.  
Ci pracownicy, którzy obecnie są wypoŜyczeni do Remondisu, najprawdopodobniej w czerwcu 
równieŜ otrzymają wypowiedzenie z pracy. Tam teŜ jest osoba, która jest jedynym Ŝywicielem 
rodziny i pracuje wiele lat. To równieŜ jest trudna decyzja. Zawsze będą pojawiać się pytania 
dlaczego ta osoba została zwolniona, a dlaczego konkretnie nie ta? W tej chwili była likwidacja 
konkretnego stanowiska. Nie prawdą jest to, Ŝe Pan R. zarabia mniej niŜ inni. MoŜna by wskazać 
osoby, które zarabiają mniej. Nie wiem skąd Pan R. ma takie informacje. MoŜe mąŜ wszystkiego 
nie oddaje, trudno powiedzieć. Ta osoba pewnych prac nie wykona, trzeba powiedzieć sobie 
szczerze.  Jakiś czas temu była rozmowa o potrzebie zatrudnienia konserwatora w szkole i były 
jakieś ustalenia. JeŜeli Państwo radni postanowią coś w tej kwestii, to będzie decyzja Rady.  
Ale w tej chwili środki, które zostały przyznane Zakładowi Komunalnemu na 2013 rok nie 
pozwalają na utrzymanie takiego stanowiska.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jaką liczbę etatów Zakład liczył w 2012r.? 
 
Dyr. Walkiewicz – Zakład ma ok. 24 etatów. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy - a na ten rok jaką liczbę etatów Pan kalkulował w budŜecie ? Czy 
nie było tyle samo etatów? Czy było planowane zwolnienie w tym momencie? 
 
Dyr. Walkiewicz – nie, nie jest na tyle samo. Tak planowałem. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – podczas kształtowania budŜetu i ustalania wysokości dotacji dla 
zakładu komunalnego, pytaliśmy ile jest zatrudnionych ludzi w Komunalce i czy będą zwolnienia, 
bo z tym się wiąŜe dotacja.  Planując budŜet Zakładu równieŜ trzeba było ująć środki na 
wynagrodzenia. JeŜeli Pan nie planował zwolnień, to musiał Pan zaplanować budŜet na 
wynagrodzenia. Czy Pan w planie budŜetu planował zwolnienia? 
 
Dyr. Walkiewicz – cyt. „nie planowałem. 60 tys. Pani obcięła” z dotacji. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – cyt. „niczego Ja nie obcinam. Ciałem kolegialnym jest Rada 
Gminy”. Z tego co jest wiadomym, to była planowana reorganizacja 1 etatu. Dotyczyło to osoby, 
która przeszła do Związku „Czysty Region”. Wtedy wynikła równieŜ dyskusja  dlaczego akurat 
jednej osobie obcina się pół etatu. Ile w tej chwili jest zatrudnionych osób w Zakładzie 
Komunalnym, ile w tym jest pracowników administracyjnych? 
 
Dyr. Walkiewicz – 23 osoby, w tym 6 pracowników administracyjnych.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jeŜeli nie będzie wywozu odpadów, to czym te osoby będą się 
zajmowały? Gmina dotuje Zakład. Co Zakład będzie realizował w ramach tego? Są to duŜe 
pieniądze, które rok rocznie z budŜetu gminy są przyznawane dla Komunalki. Kształtując budŜet 
musi być wykazana liczba etatów i na te etaty muszą być zapewnione środki. JeŜeli planując 
budŜet nie planował Pan zwolnień, to dotacja powinna zabezpieczać środki na planowane etaty. 
 
Dyr. Walkiewicz – dotacja jest mniejsza.  
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Przewodnicząca Rady Gminy – z czego wyniknęła sytuacja, Ŝe w budŜecie planuje Pan obcięcia, 
a Pan Wójt mówi, Ŝe nie będzie zwolnień. Jedno z drugim nie gra. 
 
Wójt Gminy  – wszyscy wiedzieliśmy, Ŝe z dniem 1 stycznia br. Gmina przestaje wywozić odpady 
naszym sprzętem, naszymi ludźmi i Ŝe zostaje nam wysypisko.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – była informacja, Ŝe nie będzie składowiska, dlatego teŜ 
pytaliśmy co będzie z ludźmi. Ktoś musi tego pilnować – taka była odpowiedź. Przedtem trzeba 
było pilnować, dzisiaj nie. Tak się nie robi. 
 
Wójt Gminy  – była informacja taka, Ŝe część osób ma świadczenia i tu nie będzie problemu i Ŝe 
część osób moŜe zatrudni Firma, która będzie prowadzić wywóz odpadów na naszym terenie. 
Jedna osoba przeszła na mocy porozumienia do Związku „Czysty Region”. 
Ta osoba równieŜ nie miałaby moŜliwość świadczenia pracy, bo niestety cały segment odpadów 
komunalnych odszedł z Gminy na mocy ustawy. Na nasze gminne składowisko nikt nie moŜe  
w tej chwili przywieźć Ŝadnych odpadów. MoŜe powstanie od 1 września br. punkt selektywnej 
zbiórki odpadów. MoŜe tam być pracy na ¼ etatu. Decyzje w tym zakresie jeszcze nie zapadły. 
Cyt. „Nigdy nie powiedziałem, Ŝe Gmina zabezpieczy pracę wszystkim, bo byłbym w błędzie. 
Powiedziałem tak, Ŝe te osoby mogą być zagospodarowane przez Firmę, która będzie wywozić 
odpady”. Gmina zachowała jeszcze sprzęt, zachowała moŜliwości do świadczenia usług wywozu 
odpadów, bo być moŜe ustawa, która została oprotestowana do Trybunału Konstytucyjnego, 
zostanie zmieniona. Ale na dzisiaj nie ma jeszcze werdyktu.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – w tym co powiedział Pan Wójt jest sporo racji. Ale od kiedy Pan 
Dyrektor wie, Ŝe będzie reorganizacja Zakładu, Ŝe wchodzi ustawa śmieciowa w Ŝycie? Od kiedy 
jest to wiadome? 
 
Dyr. Walkiewicz – ustawa obowiązuje od 1.07.2011r., cyt. „to jeszcze nie byłem dyrektorem”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – czy Pan Dyrektor podjął jakieś działania Ŝeby znaleźć pracę, 
zatrudnienie dla tych ludzi, np. koszenie traw? Dyrektor Zakładu jest od tego Ŝeby zabezpieczyć 
ludziom pracę. Komunalce zabiera się pewne zadania, dlatego trzeba myśleć o innych. Są firmy, 
które zdąŜą się zabezpieczyć, kupują odpowiedni sprzęt. Sugerowałam wielokrotnie Ŝeby 
pracownicy Zakładu zajmowali się koszeniem traw, czy nawet czynnościami, które wykonują inne 
firmy na terenie naszej gminy.  Trzeba dać ludziom pracę. JeŜeli Zakład funkcjonuje, to on ma 
funkcjonować w imię czego? Zakład musi mieć pracowników, a  pracownicy muszą mieć pracę. 
Cyt. „Ja uwaŜam, tutaj powtórzę słowa Wiceprzewodniczącego Piotra Sroka, który sugerował, Ŝe 
dyrektor jest od tego Ŝeby tą pracę ludziom dać, jest organizatorem, jest menadŜerem”.  Do pracy 
musi być równieŜ sprzęt. Dlatego cyt. „sugerowałam wielokrotnie, Ŝe lepiej byłoby Ŝeby Zakład 
komunalny kupił sprzęt do pracy i dał ludziom pracę, a niŜeli brać firmy zewnętrzne. Bo raz 
zainwestujemy w sprzęt, ale ludzie będą mieli pracę. Nasi ludzie z naszej Gminy”. Nasi ludzie 
pracy nie mają, a firmy z zewnątrz wchodzą na rynek. Cyt. „śyczę wszystkim owocnej pracy  
i zysków. Wszystkie firmy mają prawo. Natomiast Zakład Komunalny to nasze dziecko. To teŜ 
trzeba zadbać o to, Ŝeby ten zakład komunalny dał naszym ludziom pracę”. 
 
Dyr. Walkiewicz  - zatrudnienie w administracji zmniejszyło się o 1,5 etatu. Jedna osoba przeszła 
do Związku „Czysty Region”. Cyt. „To jest ta osoba, która na mnie pisała skargę we wrześniu, 
której sugerowałem Ŝeby zrobiła studia z zakresu BHP”.  Druga osoba, która wiedziała, Ŝe Jej 
stanowisko jest równieŜ zagroŜone zdecydowała się na te studia. Będzie zatrudniona na pół etatu 
w Sekretariacie i na pół etatu na bhp. Dzięki temu zostaną ograniczone koszty. W ubiegłym roku 
Zakład z własnych oszczędności zakupił ciągnik i beczkę. Sprzęt ten jest wykorzystywany do 
usuwania awarii, wywozu ścieków z obiektów komunalnych. Zakład świadczy równieŜ usługi  
w tym zakresie.  Ten zakres zadań został powierzony pracownikowi posiadającemu stosowne 
uprawnienia, równieŜ mieszkańcowi Dziergowic. Zakład budŜetowy moŜe realizować ograniczony 
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zakres zadań, nie moŜe nawet wieszać reklam na swoich obiektach. Zakład nie posiada koparki. 
Nie ma teŜ większego uzasadnienia do zakupywania tego sprzętu, gdyŜ amortyzacja jest droŜsza 
od wynajęcia.  Firma proponuje wykaszanie traw za 15 groszy od 1 metra kwadratowego. Taka 
oferta jest korzystniejsza  od kosztów osobowych, jaki zakład musi ponieść na opłacenie 
pracownika. Pracownik moŜe jeszcze zachorować, naleŜy mu się urlop. Zakład nie ma 
przychodów, jedynie moŜe dostać na koszenie traw pewną pulę środków z budŜetu gminy. 
Było powiedziane, Ŝe Panu R. zabrakło pół roku do 40 lat pracy. Ale to i tak z niczym się nie 
wiąŜe. Teraz przyszedł jeden pracownik, a za niedługo przyjdzie kolejnych dwóch. Cyt. „Ja jestem 
dyrektorem, podlegam pod Pana Wójta. Państwo radni ustalają pieniądze. To są naprawdę trudne 
decyzje. Pani ma pracę. Pan twierdzi, Ŝe ma gospodarstwo. Nie wiem jakie ma dochody  
z gospodarstwa”. Ale jest drugi pracownik, który w ogóle nie będzie miał środków do Ŝycia. Sąd 
Pracy będzie dochodził dlaczego ta osoba została zwolniona, a nie inna.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – wiadomym jest, Ŝe to są trudne tematy. Państwo teŜ zapewne nie 
wiedzieli co zrobić, dlatego tu przyszli.  
 
Ł. Ambro Ŝy – na pewno Sąd Pracy zbada dlaczego ta osoba dostała wypowiedzenie z pracy, a nie 
inna. To jest odpowiedź i dla radnych i dla Pana, bo Sąd Pracy, w przeciwieństwie do Rady, moŜe 
sobie zaŜądać listy pracowników, czy zwolnień i zbadać tą sprawę szczegółowo. Proszę nie 
podnosić równieŜ argumentów, Ŝe Gmina ma tworzyć dla swoich mieszkańców miejsca pracy, bo 
to jest dyskryminacja w zatrudnieniu. Zakład jest dla obsługi mieszkańców gminy, a nie dla ich 
zatrudniania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jaka jest dotacja dla zakładu komunalnego w budŜecie gminy na 
ten rok? W kaŜdym roku była to kwota 700-800 tys. zł. 
 
Wójt Gminy – dotacja wynosi 450 tys. zł, jest o 300 tys. zł mniej niŜ w roku ubiegłym. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – dlatego padło pytanie ze strony radnych, czy będą zachowane 
wszystkie stanowiska pracy osób, które tam są zatrudnione. Jedno z drugim się po prostu wiązało. 
 
Sołtys D. Staudt – na zebraniu wiejskim zadałem pytanie Paniom z „Czystego Regionu” w tym 
temacie. Powiedziały one tak, Ŝe Firma która wygra przetarg będzie wywozić odpady. Pozostałe 
firmy, które nie wygrają przetargu upadną. Cyt. „I zadałem pytanie, co będzie jeŜeli firma, która 
wygra przetarg po roku podwyŜszy opłaty?” Jest w tym momencie monopolistą, nikt mu nic nie 
zrobi. Pan W-ce Wójt powiedział, Ŝe na razie Gmina samochodów nie sprzedaje, bo moŜliwe jest, 
Ŝe jeszcze się coś zmieni. A teraz mówi się o przekazywaniu samochodu i pracowników do 
Remondisu. O co w tym wszystkim chodzi? 
 
Wójt Gminy – jeŜeli zachodzi taka potrzeba to Gmina jedynie wypoŜycza Remondisowi 
śmieciarkę. Natomiast dwóch pracowników Zakładu wykonuje pracę na rzecz tej Firmy.  Takie 
rozwiązanie zostało przyjęte w celu utrzymania opłaty za wywóz odpadów w wys. 5 zł od osoby. 
Dopóki nie będzie przeprowadzony przetarg na wywóz odpadów, ani rozstrzygnięcia zgodności 
ustawy przez Trybunał Konstytucyjny, to sprzęt pozostanie w gestii Gminy. 
JeŜeli chodzi o sprawy przetargowe, to moŜe być teŜ tak, Ŝe nie dojdzie do wyboru wykonawcy.  
W takim przypadku Gmina, czy Związek będą mogli wybrać firmę z tzw. wolnej ręki i powierzyć 
tę usługę na okres 3 miesięcy.  
 
Radny J. Morcinek – jakie warunki musi spełnić firma by wziąć udział w przetargu? Była mowa 
o posiadaniu 5 samochodów do wywozu odpadów. Na Śląsku zaczynają się pojawiać  małe 
śmieciarki. Czy czasem nie jest tak, Ŝe pomniejsze grupy wyposaŜają się w takie mniejsze 
samochody i będą mogły startować do przetargu? 
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Wójt Gminy – zgodnie z obowiązującą ustawą zakład komunalny nie ma moŜliwość wywozu 
odpadów od 1 styczna br.  Firma musi mieć odpowiednią bazę, wyposaŜenie, odpowiednią ilość 
samochodów. Jak Gmina zakupiłaby samochody i stanęła do przetargu i nie zostałaby wybrana, to 
wówczas radni powiedzieli by tak, cyt. „co to był za Wójt co taką głupotę popełnił, Ŝe kupili 
samochody na pół roku i po pół roku samochody trzeba będzie sprzedać”, bo nie będzie moŜna 
świadczyć usług. Ten rynek w Polsce jest wart 18-20 mld zł. To jest rynek wielkich firm. W jaki 
sposób te firmy się ukonstytuują, czy będą to holdingi, czy spółki, to nie wiadomo.  
Ale jest to cel do osiągnięcia przez wielkie firmy. Ustawa zabroniła aby te usługi wykonywał 
zakład budŜetowy. Gmina gospodaruje pieniędzmi publicznymi. To co mamy kupić 3 samochody  
i potem je sprzedać za bezcen? Gmina ma w tej chwili 2 samochody, jeden do selektywnej zbiórki, 
drugi to typowa śmieciarka. I ten sprzęt na razie zostawiamy, aŜ wszystko się rozstrzygnie. 
 
Radny J. Morcinek – to co Pan sołtys powiedział, to jest realne zagroŜenie dla mieszkańców, 
dlatego Ŝe jesteśmy w „Czystym Regionie”. JeŜeli kaŜda z Gmin ogłosiłaby przetarg, to więcej 
firm znalazłoby zatrudnienie. JeŜeli w naszym rejonie przetarg ogłosi tylko „Czysty Region” to 
wygra tylko jedna firma, a inne najprawdopodobniej upadną. JeŜeli byłoby to podzielone,  
to wówczas zostałaby na rynku konkurencja.  
 
Wójt Gminy - przetarg będzie ogłaszany na konkretny obszar (sektor). Takich sektorów  
w „Czystym Regionie” jest 11-ście. Na kaŜdy sektor moŜe być złoŜona konkurencyjna oferta. 
Gmina Bierawa i Gmina Kędzierzyn- Koźle są odrębnymi sektorami. Np. Gmina Cisek jest 
połączona z Polską Cerekwią, Gmina Reńska Wieś z Walcami, czy Gmina Ujazd z Leśnicą. 
Odpady muszą trafiać na instalację, dlatego Związek chce aby taka instalacja była na miejscu.  
W przeciwnym razie będzie trzeba wozić odpady do DzierŜysławia 45 km w jedną stronę. Innego 
kierunku nie ma bez względu na to czy będziemy wozić indywidualnie jako Gmina, czy w ramach 
Związku.   
 
Radny R. Lamaczek – Gmina Kuźnia Raciborska występuje samodzielnie. Tam ustalono 
odpłatność za wywóz odpadów w kwocie 9 zł od osoby za sortowane odpady. Czemu my tyle nie 
moŜemy mieć? 
 
Wójt Gminy – na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy ustalone stawki w kwocie 9 zł, czy 12 zł będą 
wystarczające. Efekt będzie znany dopiero po przetargu. Teraz to są tylko stawki szacunkowe. 
Gospodarka śmieciowa musi być ekwiwalentna , czyli na tej gospodarce nikt nie ma prawa 
zarabiać. Muszą się bilansować koszty z przychodami.  
 
Sołtys T. Lisak – czynnik ludzki jest teŜ bardzo waŜny przy takich zwolnieniach. Dlaczego nie 
wzięto pod uwagę tego, Ŝe ta osoba nie będzie mogła juŜ znaleźć zatrudnienia i Ŝe będzie musiała 
ponieść jeszcze pewne koszty? Czy nie moŜna było zwolnić kogoś co jest w lepszej sytuacji, moŜe 
kogoś młodszego, który byłby bardziej zaradny i potrafiłby znaleźć sobie pracę? Cyt. „A tu 
człowiek jest juŜ zupełnie na marginesie. Ten człowiek nie da sobie rady”. 
 
Radny R. Lamaczek – ma ruszyć program 50+, czy Wójt ewentualnie nie moŜe tam zatrudnić tej 
osoby? 
 
Wójt Gminy  – program aktywizujący bezrobotnych powyŜej 50-tego roku Ŝycia ma określone 
kryteria brzegowe, których w ani jedną, ani w drugą stronę nie da się przekroczyć.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – analizując ten czynnik ludzki, czy na tle tych wszystkich działań, 
czynności, zadań, które wykonuje zakład komunalny nie moŜna byłoby przeszeregować 
pracownika z jednego do drugiego działu. PrzecieŜ zakład komunalny wykonuje wiele zadań. Czy 
nie ma moŜliwości zatrudnienia tego Pana w innym obszarze? 
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Ł. Ambro Ŝy – po raz kolejny zwrócił uwagę, Rada nie moŜe rozpatrywać indywidualnych spraw, 
nie moŜe wywierać presji na dyrektora, który jest pracodawcą.  Demokracja jest oparta na 
trójpodziale władzy. W tej sprawie właściwym jest Sąd, a nie Rada Gminy. Pracownik moŜe 
bronić swoich interesów w Sądzie Pracy, gdzie pracownik i dyrektor Zakładu będą po 
przeciwnych stronach. Dzisiaj obaj się spotkali na tej sali i to moŜe dla jednego i drugiego 
przynieść negatywne skutki. Takie wyjaśnienia muszą być na właściwym forum, Rada Gminy nie 
jest do tego właściwa. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – juŜ dzisiaj moŜna zauwaŜyć, Ŝe skutki nie są dobre. Natomiast 
nie mamy na to Ŝadnego wpływu.  W tym miejscu Przewodnicząca zakończyła dyskusję w tym 
temacie. 
 
Sołtys D. Staudt – co będzie z drogą będąca przedłuŜeniem ulicy Kędzierzyńskiej, po drugiej 
stronie ulicy Gliwickiej w Brzeźcach? Czy nie moŜna dojść do porozumienia z Urzędem Miasta  
w kwestii utwardzenia tej drogi?  Przy tym odcinku drogi mieszkają dwie rodziny, w których są 
osoby starsze, schorowane, nie ma tam dojazdu od strony Kędzierzyna. Gmina utwardza drogi 
transportu rolnego, buduje drogi do terenów inwestycyjnych, a nie moŜna utwardzić kawałka drogi 
przy której mieszkają ludzie. 
 
Wójt Gminy  – osoby, które mieszkają przy tym odcinku drogi są mieszkańcami Kędzierzyna – 
Koźla, a nie Gminy Bierawa. Taka sytuacja wystąpiła z chwilą wykupienia mieszkań z zasobów 
Nadleśnictwa. Te osoby nie podlegają pod naszą Gminę. Obecnie Gmina buduje takie drogi, na 
które dostaje dofinansowanie, czy to ze środków Urzędu Marszałkowskiego na drogi transportu 
rolnego, czy teŜ ze środków powodziowych na odbudowę dróg gminnych, czy ze środków 
unijnych na budowę dróg do terenów inwestycyjnych. W roku bieŜącym Gmina zamierza wydać 
na budowę i remonty dróg ok. 1,8 mln zł. Z pewnością chcielibyśmy zrobić duŜo więcej, ale nie 
jest to moŜliwe ze względu na ograniczenia budŜetowe. BudŜet po stronie dochodów zaplanowano 
uzyskać  w kwocie 23.040.000 zł. RóŜnica  pomiędzy planem dochodów i wydatków jest kwotą 
ujemną, na którą Gmina zaciągnęła poŜyczkę. Będzie moŜna jedynie na wiosnę tę drogę 
wyrównać. 
 
Radny Cz. Kudzia – w ostatnim czasie bardzo często zdarzają się sytuacje, Ŝe specjalistyczna 
Firma Remondis świadcząca usługi wywozu odpadów na terenie naszej gminy nie przestrzega 
ustalonych terminów. Mieszkańcy wystawiają pojemniki, które nie są regularnie opróŜniane. 
Tłumaczą się awarią samochodów. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierawie wypoŜycza im 
swoją śmieciarkę i obsługuje to, co powinien robić Remondis. Jest równieŜ generalna skarga 
mieszkańców na jakość świadczonych usług. Po opróŜnieniu pojemników na drodze pozostają 
rozsypane odpady, pojemniki są opróŜniane byle jak. Kto to będzie po nich sprzątał? 
 
Wójt Gminy  – sprzęt jakim wywoŜone są odpady jest własnością Firmy i Gmina nie ma na to 
wpływu. Stawka za wywóz odpadów została utrzymana na poziomie 5 zł od osoby, dlatego nie 
powinniśmy za duŜo dyskutować. Firma mogłaby zaŜyczyć sobie wyŜszych opłat. Gmina wystąpi  
do Firmy Remondis o to, aby na wiosnę zamiotła zamieciarką wszystkie drogi.  
 
Radna B. Poplucz  - na Firmę Remondis jest naprawdę wiele skarg. Pan Wójt mówi, Ŝe wywoŜą 
za 5 zł, ale to jest niewaŜne. JeŜeli takie umowy podpisali, to powinni się z nich wywiązać. Nikt 
do tego ich nie zmuszał. Pracownicy Zakładu są bardzo niegrzeczni, źle traktują ludzi. Ale jeŜeli 
jest tyle skarg na Firmę, jeŜeli jest tyle z ich strony niedopracowań  i jakiś uchybień, to co będzie 
jak ta Firma wygra przetarg, co nas czeka z ich strony? To wszystko pokazuje jak ta ustawa jest 
wadliwa. Przedtem był jakiś ład i porządek. A czeka nas brud i nieporządek. JeŜeli Firma 
przystępuje do przetargu , to czy nie naleŜy wziąć pod uwagę tego, Ŝe jest na nią tyle skarg.  
Jak najszybciej naleŜy przewidzieć poprawę stanu ulicy Sosnowej w Lubieszowie. Droga ta jest  
w fatalnym stanie, nie moŜna tam przejechać.  
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Wójt Gminy  – droga zostanie wyrównana jak poprawią się warunki pogodowe. JeŜeli chodzi  
o wywóz odpadów, to usługi te świadczone są na podstawie umowy, którą kaŜdy z nas moŜe 
wypowiedzieć. Od lipca Firma zostanie wybrana w przetargu. Wszelkie warunki dla Firm zostały 
określone w specyfikacji. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jaka Firma zostanie wybrana. Gmina 
musi dostosować się do zapisów ustawy. Tylko Trybunał Konstytucyjny moŜe orzec o tym, czy ta 
ustawa jest zgodna z Konstytucją. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jako Rada Gminy nie mamy wpływu na ustawy, nie my je 
ogłaszamy. Nasze sprawy są tu na terenie Gminy i tymi sprawami powinniśmy się zajmować. 
 
 
Ad. 13. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. 
Po czym  zamknęła obrady dwudziestej dziewiątej sesji Rady Gminy w dniu 15 lutego 2013r.  
o godz. 19:05. 
 
          Przewodnicząca Rady 
          mgr ElŜbieta Dziuda 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
 
Załączniki: 
 

1. sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 

2. uchwała  nr XXIX/189/2013 w sprawie zaliczenia ulicy Stawowej w Dziergowicach do 
kategorii dróg gminnych,  

3. uchwała  nr XXIX/190/2013 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego 
przystanku komunikacyjnego, 

4. uchwała  nr XXIX/191/2013 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Pomocy 
Społecznej obejmującego problematykę doŜywiania oraz zdrowego Ŝywienia na lata 2013 
– 2018, 

5. uchwała  nr XXIX/192/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy, połoŜonej w Bierawie. 

6. uchwała  nr XXIX/193/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw. 

7. uchwała  nr XXIX/194/2013 w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania  
i obciąŜania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich 
wydzierŜawiania, wynajmowania i uŜyczania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub na 
czas nieoznaczony, 

8. uchwała  nr XXIX/195/2013 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa. 

9. uchwała  nr XXIX/196/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Bierawa. 

10. uchwała  nr XXIX/197/2013 w sprawie utrzymania trwałości rezultatów projektów, które 
będą zrealizowane jako zadanie wnioskowane przez Gminę Bierawa do współfinansowania  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 

11. uchwała  nr XXIX/198/2013 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego w Opolu. 

12. uchwała  nr XXIX/199/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej na rok 
2013. 

13. uchwała  nr XXIX/200/2013 wyraŜenia zgody na załoŜenie i prowadzenie przez Powiat 
Kędzierzyńsko – Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w Kędzierzynie – Koźlu. 

14. listy obecności radnych i sołtysów 


