
P R O T O K Ó Ł   nr  XXXI / 2013 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

z dnia  24 kwietnia  2013 r. 

 

 
Otwarcia obrad trzydziestej pierwszej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 24 kwietnia 2013r.  
dokonała o godz. 15:30 Przewodnicząca Rady Gminy ElŜbieta Dziuda. Na podstawie listy 
obecności stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 13 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co 
stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. Nieobecna była radna Iwona Domagała i radna Bernadeta Poplucz. 
 
Po otwarciu obrad Przewodnicząca Rady przywitała zebranych radnych, sołtysów, Wójta Gminy 
Ryszarda Gołębowskiego, Zastępcę Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Sekretarza Gminy Barbarę 
Gawlik, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek – Kubicką, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bierawie Karinę Musioł, Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy 
Waldemara Lembowicza, Dyrektora Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Piotra Walkiewicza, Dyrektora Gminnego Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosława Wierzbę, Kierownika Stacji Caritas w Bierawie 
Jolantę Szewerda oraz Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Danutę 
Wróbel.   
 
 
Ad. 2. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z porządkiem obrad trzydziestej pierwszej 
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  18 marca 2013r. 
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 : 

1) o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, 
2) na temat realizacji Programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego za rok 2012. 

7. Przedstawienie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie 
oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012. 

8. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r. 
2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu  

w zakresie prowadzenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
4) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,  
5) w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie remontu elewacji budynku Kościoła  

w Starym Koźlu, wpisanego do rejestru zabytków. 
6) w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bierawie. 
7) w sprawie wyraŜenia woli współpracy z gminami subregionu kędz.-kozielskiego. 
8) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bierawa, 
9) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych, połoŜonych  

w Dziergowicach, stanowiących własność Gminy Bierawa.  
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10) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych, połoŜonych  
w Dziergowicach, stanowiących własność Gminy Bierawa.  

11) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, połoŜonych  
w Dziergowicach, stanowiących własność Gminy Bierawa.  

12) w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, 
13) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 

terminu spłaty oraz rozkładania na raty spłaty naleŜności pienięŜnych mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bierawa, jak równieŜ jednostkom 
organizacyjnym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego. 

 

9. Interpelacje i wnioski radnych. 
10. Dyskusja i wolne wnioski. 
11. Zakończenie obrad. 

 
Wniosek o zmianę porządku obrad zgłosił Wójt Gminy, który wystąpił o wykreślenie z porządku 
obrad projektów uchwał wymienionych w pkt. 8, ppkt. 9 , 10 i 11, tj. 

1) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych, połoŜonych  
w Dziergowicach, stanowiących własność Gminy Bierawa.  

2) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych, połoŜonych  
w Dziergowicach, stanowiących własność Gminy Bierawa.  

3) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, połoŜonych  
w Dziergowicach, stanowiących własność Gminy Bierawa.  

 
Jednocześnie, odnosząc się do idei trzech wymienionych projektów uchwał (pkt. 9,10 i 11) oraz 
dyskusji związanej z ewentualnością przekonfigurowania uchwał  dotyczących podległości 
oddziału przedszkolnego w Lubieszowie, stwierdził, iŜ polityka jest sztuką kompromisu, ale  
w jedną i w drugą stronę. Nie tylko w jedną. Cyt. „Ja jedną stronę juŜ uznaję i wnoszę o usunięcie 
tych trzech projektów uchwał z dzisiejszych obrad”.  
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała zgłoszone wnioski pod głosowanie radnych. 
 

1) Za przyjęciem wniosku o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych, połoŜonych w Dziergowicach, 
stanowiących własność Gminy Bierawa – opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 
ustawową liczbę 15-tu radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od 
głosowania. 
 

Wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów, wobec czego został przyjęty. 
 

2) Za przyjęciem wniosku o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych, połoŜonych w Dziergowicach, 
stanowiących własność Gminy Bierawa – opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 
ustawową liczbę 15-tu radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od 
głosowania. 
 

Wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów, wobec czego został przyjęty. 
 
3) Za przyjęciem wniosku o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, połoŜonych w Dziergowicach, 
stanowiących własność Gminy Bierawa – opowiedziało się w głosowaniu  13 radnych, na 
ustawową liczbę 15-tu radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od 
głosowania. 
 

Wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów, wobec czego został przyjęty. 



 3 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała wg 
zmienionego porządku obrad, tj. z wyłączeniem pkt. 8.9, 8.10 i 8.11. 
 
 
 
Ad. 3.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
nr XXX/2013 z sesji Rady Gminy z dnia 18 marca 2013r. 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 11 radnych, głosów 
przeciwnych nie było, 2-ch radnych wstrzymało się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół nr XXX/2013 z sesji Rady Gminy  
z dnia 18 marca 2013r. został przyjęty. 
 
 

Ad. 4. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym od 15 lutego 2013r. 
do 18 marca 2013r.  podejmowała następujące działania : 
 

• w dniu 24 marca br. wzięła udział w tradycyjnym spotkaniu pn. „Stół wielkanocny” 
zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich i Dom Kultury w Dziergowicach, 

 

• w dniu 11 kwietnia br. wzięła udział w zebraniu Zarządu Gminnego OSP Bierawa, które 
odbyło się w świetlicy w Brzeźcach, 

 

• wzięła udział w trzech posiedzeniach Komisji Rady Gminy: 
 

- w dniu 22 kwietnia w posiedzeniu komisji ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego i komisji  
  ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska,  
- w dniu 23 kwietnia w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania  
   fizycznego i sportu, 

 

• w dniu 17 kwietnia br. uczestniczyła w uroczystości związanej z 225-tą rocznicą Patrona 
Szkoły Dwujęzycznej w Solarni Josefa Freiherr von Eichendorf, 

 

• w dniu 18 kwietnia br. na zaproszenie Marszałka Województwa  Opolskiego i Prezydenta 
Miasta Kędzierzyna – Koźla uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym  tworzenia 
obywatelskich koalicji na rzecz programu specjalnej strefy demograficznej  
w województwie opolskim, zorganizowanym  w ramach projektu pn. „Depopulacja czas 
na zmiany na opolskim rynku pracy”, 

 

• ponadto pełniła zamiennie z zastępcami poniedziałkowe dyŜury w Urzędzie Gminy 
zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz brała udział w przygotowaniu sesji oraz 
organizowaniu bieŜącej pracy Rady Gminy Bierawa.  
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Ponadto do Przewodniczącej Rady Gminy wpłynęły następujące pisma: 
 

1) pismo Wojewody Opolskiego z dnia 18 marca br.  przypominające o obowiązku składania 
corocznych oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia kaŜdego roku i jednocześnie 
wyraŜające  prośbę o dołoŜenie naleŜytej staranności w jego wypełnianiu w celu uniknięcia 
typowych błędów (kserokopie pisma przekazano radnym), 

 

2) pismo Wydziału Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 kwietnia br. 
z prośbą o udzielenie informacji, czy projekt uchwały nr XXX/206/2013 w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 
został zaopiniowany przez organizacje  społeczne, których statutowym celem jest ochrona 
zwierząt oraz przez dzierŜawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na terenie 
Gminy? Za pośrednictwem platformy ePuap udzielono odpowiedzi  na wyŜej wymienione 
pismo, w którym podano, Ŝe opinię wydał tylko Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

 

3) pismo Wojewody Opolskiego z dnia 9 kwietnia br. będącego odpowiedzią na kolejną skargę 
Pana Edmunda Wróbel  z dnia 3 kwietnia 2013r. złoŜoną do Wojewody Opolskiego, a 
dotyczącą określenia zapotrzebowania na energię cieplną dla mieszkańców Wspólnoty 
Mieszkaniowej w Korzonku. W piśmie tym Wojewoda uznaje za prawidłową procedurę 
rozpatrzenia  przez Radę Gminy Bierawa skargi Pana Wróbla z dnia 8.01.2013r. 

 
 
 
ad 5.   Informacj ę o pracach Komisji złoŜyli: 
 

Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna spotkała się dwa razy,  
tj. 9 i 22 kwietnia. Tematem posiedzeń była kontrola wydatków dokonywanych przez Przedszkola 
za 2012r.  
 

Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
spotkała się w dniu 22 kwietnia br. omawiając projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
 

Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu spotkała się w dniu 23 kwietnia br. Omawiane były cztery tematy: 
- projekt uchwały w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, 
- ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012, 
- nadanie nowego statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bierawie, 
- wyniki rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014. W tym punkcie poruszono 
równieŜ temat dotyczący przyłączenia oddziału przedszkolnego w Lubieszowie do Przedszkola  
w Dziergowicach. 
 

Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska  obradowała w dniu 22 kwietnia br. omawiając projekty uchwał 
na dzisiejszą sesję Rady Gminy. 
 
 
 
Ad. 6.1.   
 

Wójt Gminy – poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmował następujące działania: 
 

• w dniu 20 marca br. podpisał umowę z Konsorcjum Firm – Przedsiębiorstwo Robót 
InŜynieryjnych SA Holding Katowice oraz PHU Transkom Jaryszów Robert Białodyga -
na realizację przebudowy ulicy Leśnej i Polnej w Bierawie na kwotę 899 tys. zł. 85 % 
środków na realizację tego zadania będzie pochodzić z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla województwa opolskiego. Przebudowa ulicy Księdza Ottona Steiera  
w Bierawie ze środków Zarządu Dróg Wojewódzkich będzie wykonywana przez tą samą 
Firmę. 
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• w dniu 21 marca br. spotkał się w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego z Dyr. Grabelusem w sprawie dopełnienia czterech wysypisk  
w „Czystym Regionie”, tj. Bierawie, Leśnicy, Pawłowiczkach i Polskiej Cerekwii, 

 

• w dniu 21 marca br. rozstrzygano konieczność wydzielenia aglomeracji od 2-15 tys. RLM 
(RównowaŜna Liczba Mieszkańców) z aglomeracji pow. 15 tys. RLM dla Dziergowic  
i Lubieszowa na ewentualność wprowadzenia kar po roku 2015  za nieskanalizowanie 
sołectw oraz wykorzystania środków Marszałka Województwa dla mniejszych 
aglomeracji, 

 

• w dniu 28 marca br. złoŜono wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na 
kwotę 17.000 PLN w sprawie wspierania jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 

• w dniu 29 marca br. przekazany został plac budowy na przebudowę ulicy Leśnej i Polnej  
w Bierawie, 

 

• w dniu 5 kwietnia odbyło się spotkanie z Prezesem Kopalni Piasku „Kotlarnia” SA  
w sprawie ewentualnej wizji lokalnej przez biegłego hydrologa. W dniu 8 kwietnia br. 
powołano biegłego hydrologa do oceny zbiorników retencyjnych istniejących na terenie 
wyrobiska Kopalni „Kotlarnia”, 

 

• w dniu 10 kwietnia br. odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy z udziałem przedstawicieli 
Wojewody, Marszałka Województwa Opolskiego, Kopalni Piasku „Kotlarnia” i Gminy,  
w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  na temat budowy zbiornika 
„Kotlarnia”. Według przepisów prawa sama Kopalnia Piasku nie moŜe być realizatorem 
zadania. Nie wiadomym jest czy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej podjąłby się tego 
zadania  w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego, np. z Gminą.  Jednak wówczas 
obciąŜyłoby to budŜet gminy kwotą zobowiązania powyŜej ustawowych progów, (tj. 60 % 
kwoty dochodów i 15% spłaty w roku budŜetowym), 

  

• w dniu 15 kwietnia br. odbyły się spotkania z rodzicami przedszkolaków w sprawie 
moŜliwości posłania dzieci 6-letnich do szkoły oraz z rodzicami dziewcząt w sprawie 
szczepienia przeciwko wirusowi HPV, 

 

• w dniu 16 kwietnia br. miało miejsce spotkanie Gmin Subregionu kędzierzyńsko – 
kozielskiego  związane z informacją o przyznaniu środków finansowych w kwocie 
1.822.125 zł z Funduszu Spójności – Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Subregion 
ten jest na 7 miejscu w Kraju. Pozyskana kwota stanowi 86,33% środków, pozostałe 
środki w kwocie 206 tys. zł muszą zagwarantować gminy wchodzące w skład subregionu, 
proporcjonalnie do liczby mieszkańców, 

 

• w dniu 17 kwietnia br. odbyło się spotkanie w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji 
w Opolu w sprawie projektu ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 
uczniów szkół podstawowych Opolszczyzny, 

 

• w dniu 18 kwietnia br. uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez Marszałka 
Województwa Opolskiego w sprawie Specjalnej Strefy Demograficznej. Podpisane 
zostało partnerstwo pomiędzy Marszałkiem a Prezesem ZAK SA. 

 

• w dniu 19 kwietnia br. odbyło się spotkanie w Kotlarni w sprawie zbiorników 
retencyjnych z udziałem biegłego hydrologa Stanisława Staniszewskiego. Jest 
przygotowywana opinia co do istniejących zbiorników retencyjnych na obszarze 
wydobywczym Kopalni, 

 

• w dniu 20 kwietnia br. uczestniczył w Zjeździe Wojewódzkim TSKN w Straduni, 
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• w dniu 23 kwietnia br. brał udział w spotkaniu w Starostwie i Liceum w Koźlu  
organizowane przez Siły Zbrojne RP pt. „Analiza zagroŜeń niemilitarnych na terenie 
powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego”. 

 
 
 

Ad. 6.2. 
 
Wójt Gminy  - przedstawił sprawozdanie na temat realizacji Programu współpracy gminy 
Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego za rok 2012 - które dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 1.  
 
 
 
Ad. 7. 
 
K. Musioł  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie przedstawiła ocenę 
zasobów pomocy społecznej na rok 2012, którą dołączono do niniejszego protokołu jako 
załącznik nr 2. Dodatkowo poinformowała, ze ocena zasobów pomocy społecznej jest to nowe 
narzędzie, które obowiązuje od dwóch lat i zastępuje dotychczasowy bilans potrzeb sporządzany 
przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej jest to takie narzędzie, 
które gromadzi wszystkie sprawozdania w jedną całość. Część tych danych została wprowadzona 
przez Ośrodek, część automatycznie generuje się przez Internet z danych GUS.  
Wójt Gminy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ma obowiązek  w terminie do 30 kwietnia 
przedstawić Radzie Gminy zasoby pomocy społecznej, na podstawie których będzie planowany 
budŜet samorządu. Zwróciła się do radnych o akceptację tych zasobów. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionej informacji. 
 
 
 
 
Ad. 8.1. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXI/210/2013 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r. Zwróciła jednocześnie uwagę na dodatkową 
zmianę wprowadzoną w załączniku nr 1,  polegającą na zmianie paragrafu 203 na 207 dla zadania 
finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Remont dachu na Lubieszewskiej Izbie”. 
 
Radna K. Suchańska - poinformowała, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. budŜetu  
i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem  czy są pytania do omawianego 
projektu uchwały? 
 
Zapytań, ani uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXI/210/2013 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r. - pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 12 radnych na 13-tu obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był przeciwny, a jeden 
radny wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXXI/ 210/2013 została podjęta. 
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ad. 8.2. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXI/211/2013 w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej. 
 
Radna K. Suchańska - poinformowała, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. budŜetu  
i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem  czy są pytania do omawianego 
projektu uchwały? 
 
Zapytań, ani uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXI/211/2013 w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej – 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 XXXI/211/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 8. 3. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXI/212/2013 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu w zakresie prowadzenia 
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.  
 
Radna K. Suchańska - poinformowała, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. budŜetu  
i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem  czy są pytania do omawianego 
projektu uchwały? 
 
Zapytań, ani uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXI/212/2013 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu w zakresie prowadzenia 
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych na 13-tu obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie 
był przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXXI/212/2013 została podjęta. 
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Ad. 8. 4. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXI/213/2013 w sprawie 
przekazania środków finansowych dla Policji.  
 
Radna K. Suchańska - poinformowała, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. budŜetu  
i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”. 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem  czy są pytania do omawianego 
projektu uchwały? 
 
Zapytań, ani uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXI/213/2013 w sprawie 
przekazania środków finansowych dla Policji – 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 XXXI/ 213/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 8. 5.  
 
Wójt Gminy  – odczytał projekt uchwały nr XXXI/214/2013 w sprawie udzielenia dotacji na 
dofinansowanie remontu elewacji budynku Kościoła w Starym Koźlu, wpisanego do rejestru 
zabytków. Poinformował, Ŝe staraniem Księdza Proboszcza zostały równieŜ pozyskane na to 
zadanie środki ze Starostwa Powiatowego oraz środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w kwocie 276 tys. zł. Udział Parafii ze środków własnych wynosi  50.000 zł.  
 
Radna K. Suchańska - poinformowała, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. budŜetu  
i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem  czy są pytania do omawianego 
projektu uchwały? 
 
Zapytań, ani uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poddała odczytany projekt uchwały nr XXXI/214/2013 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 XXXI/214/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
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Ad. 8. 6. 
 
K. Musioł  – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, Ŝe Ośrodek 
posiada statut. JednakŜe w związku z wejściem w Ŝycie dwóch nowych ustaw, tj. ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej statut został zaktualizowany o te dwa nowe zadania, które Ośrodek realizuje.  
Następnie odczytała projekt uchwały nr XXXI/ 215/2013 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Bierawie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem  czy są pytania do omawianego 
projektu uchwały? 
 
Zapytań, ani uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poddała odczytany projekt uchwały nr XXXI/ 215/2013  
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bierawie – pod  głosowanie radnych, 
w wyniku którego uchwała została podjęta przez 13-tu radnych obecnych na sali obrad, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXXI/ 215/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 8. 7.  
 
Wójt  Gminy  - odczytał projekt uchwały nr XXXI/ 216/2013  w sprawie wyraŜenia woli 
współpracy z gminami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego. 
Poinformował, iŜ obszary funkcjonalne ośrodków subregionalnych wyznaczone zostały przez 
Samorząd Województwa wokół miast  liczących zasadniczo pomiędzy 50 a 100 tys. 
mieszkańców. Obszary te obejmują gminy wiejskie połoŜone w bezpośrednim sąsiedztwie tych 
ośrodków. 
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, przyjęta 28 grudnia 2012r. podkreśla 
otwarty charakter podejścia terytorialnego i uwzględnia następujące płaszczyzny: bieguny 
wzrostu i obszary problemowe.  Do biegunów wzrostu zostały zaliczone: 
- ośrodek wojewódzki (Opole) z obszarem funkcjonalnym (Aglomeracja Opolska), 
- ośrodki subregionalne (Brzeg, Kędzierzyn – Koźle, Kluczbork, Nysa) i ich obszar funkcjonalne  
- przedstawione na załączonym załączniku mapowym – zał. nr 3. 
 
Uzasadniając przedstawiony projekt stwierdził, iŜ przedmiotowa uchwała podejmowana jest  
w celu wyraŜenia woli współpracy partnerskiej Gminy Bierawa z gminą: Cisek, Kędzierzyn-
Koźle, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd. 
Cele współpracy: 

1) Rozbudowa powiązań funkcjonalnych między Gminą Bierawa, a jej otoczeniem dla 
równomiernego i zrównowaŜonego rozwoju Województwa Opolskiego. 

2) Wypracowanie spójnego modelu planowania przestrzennego angaŜującego podmioty 
wewnątrz subregionu. 

3) Przygotowanie wspólnych projektów rozwojowych. 
4) Wspieranie działań słuŜących rozwiązaniu problemów demograficznych występujących 

na terenie subregionu oraz przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia. 
5) WdroŜenie załoŜeń dotyczących planowania na obszarach funkcjonalnych wynikających  

z regulacji prawnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wytycznych Unii Europejskiej. 
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6) Wzmocnienie współpracy gmin miejskich i wiejskich,  koniecznej dla realizacji 
wspólnych działań na rzecz rozwoju subregionu. 

7) Wsparcie społeczności w kreowaniu rozwoju subregionu. 
8) Rozwój współpracy z otoczeniem subregionu. 
9) Rozwój współpracy na linii nauka-biznes-administracja. 

 

Współpraca zawierana jest równieŜ w celu prawidłowego przygotowania do realizacji projektów  
w ramach nowej  perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz zwiększenia 
konkurencyjności Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego. 
Poinformował, Ŝe Gmina Bierawa podpisała juŜ porozumienie o współpracy, było ono podstawą 
starania się subregionu o środki  na tego typu działania. Do pozyskania ze środków Unii 
Europejskiej była kwota 30 mln zł. Na 76 Gmin starających się o środki finansowe, zostało 
zakwalifikowanych 33 gminy.  43 gminy pozostały poza moŜliwością pozyskania środków. 
Pierwszym beneficjentem na liście rankingowej znalazło się miasto Opole. Subregion 
kędzierzyńsko – kozielski znalazł się na siódmym miejscu z kwotą 1.822.125 zł.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska po burzliwej dyskusji zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały pozytywnie – 3 głosami „za”, dwóch radnych wstrzymało się od głosu, a głosów 
przeciwnych nie było.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem  czy są pytania do omawianego 
projektu uchwały? 
 
Zapytań, ani uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały  nr XXXI/ 216/2013 w sprawie 
wyraŜenia woli współpracy z gminami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego – pod głosowanie 
radnych.   Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, na 13-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych nie było, a 4 radnych wstrzymało się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXXI/216/2013 została podjęta. 
 
 
 
Ad. 8.8. 
 
Wójt Gminy  - przedstawił radnym projekt uchwały nr XXXI/217/2013 w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bierawa. Omawiając przedmiotowy projekt 
uchwały stwierdził, iŜ treść projektu nie róŜni się zbytnio od zapisów poprzedniego regulaminu, 
najistotniejsze zmiany dotyczą załącznika. Zapisy regulaminu odnoszą się do posesji 
zamieszkałych i niezamieszkałych, natomiast zapisy załącznika dotyczą posesji, na których nie 
zamieszkują   mieszkańcy. JeŜeli chodzi o segregację odpadów, to jest ona nieograniczona, za 
wyjątkiem ilości gruzu, gdzie  przyjmuje się 300 kg na 1 mieszkańca. 
Do końca nie jest jeszcze rozstrzygnięta kwestia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), który zamierza się utworzyć na terenie naszego składowiska odpadów.  
JeŜeli chodzi o problem z psami, to został opublikowany w „Głosie Bierawy” wyciąg  
z poprzedniego regulaminu utrzymania czystości i porządku, przypominający o obowiązku 
trzymania psów na uwięzi. 
Dodał, iŜ przedstawiony projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez  Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie – Koźlu. Przyjęcie regulaminu ma wpływ na termin 
ogłoszenia przetargu na wywóz  odpadów komunalnych na terenie sektora, który obejmuje teren 
naszej Gminy. Dopiero po przetargu okaŜe się czy ustalone opłaty będą wystarczające.  
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Radny P. Musioł  - poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku 
pozytywnie – 4 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym. 
 
Radny Cz. Kudzia – odnosząc się do zapisu § 3 ust. 2 i 3 projektu regulaminu (o treści:  2. Meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, zuŜyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane  
i rozbiórkowe, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady surowcowe (tzw. „suche”) oraz 
szkło i szkło opakowaniowe mieszkańcy mogą dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych; 3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuŜyte opony, zuŜyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne mogą być odbierane w systemie 
akcyjnym) – stwierdził, Ŝe z tego zapisu wynika, Ŝe te odpady będą mogły być odbierane, ale nie 
muszą. Nikt nam nie zagwarantuje, Ŝe te odpady będą odbierane. 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, Ŝe jedna i druga forma odbioru odpadów komunalnych moŜe być 
realizowana. Gmina dotychczas równieŜ akcyjnie, jeden czy dwa razy w roku, odbierała odpady 
wielkogabarytowe, opony, czy sprzęt elektryczny lub elektroniczny.  
I tak to będzie równieŜ realizowane w przyszłości. Natomiast jeŜeli ktoś będzie miał częstsze 
potrzeby wywozu takich odpadów, np. przy wymianie mebli, poza wyznaczonymi okresami 
ustalonymi w harmonogramie, wówczas będzie moŜliwość wywozu odpadów do Punktu 
Selektywnego Odbioru Opadów, który ma być utworzony. 
 
Radny R. Lamaczek  - jeŜeli chodzi o gruz, to było mówione, Ŝe trzeba będzie tylko to zgłosić  
i gruz będzie odbierany bez ograniczeń. Nagle okazuje się, Ŝe są ograniczenia w ilości 
przyjmowanego gruzu.  Dlaczego zostały wprowadzone takie ograniczenia? 
 
Wójt Gminy – nie będzie moŜliwości przyjęcia na składowisko bardzo duŜej ilości gruzu.  
W przypadku zburzenia budynku, firma burząca będzie pobierała opłatę za burzenie i utylizację 
gruzu.  Natomiast drobne ilości gruzu (300 kg na osobę zamieszkującą w gospodarstwie 
domowym) pochodzące z drobnych remontów będzie moŜna oddać.  
 
Radny R. Lamaczek – miała być wprowadzona metoda solidarnościowa, tzn. Ŝe w tym roku 
oddaje jedna osoba, a w następnym roku ktoś inny. PrzecieŜ wszyscy mieszkańcy za to płacą.  
 
Wójt Gminy  – jeŜeli chodzi o gruz to muszą być wprowadzone ograniczenia. Gruz moŜna 
równieŜ sprzedać, czy zagospodarować w inny sposób, ale odpłatnie  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały  nr XXXI/217/2013 w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 10 radnych, na 13-tu obecnych na sali 
obrad. Nikt z radnych nie był przeciwny, a trzech radnych wstrzymało się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXXI / 217/2013 została podjęta. 
 
 
 
 
Ad. 8.9, 8.10, 8.11      – wykreślono z porządku obrad. 
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Ad. 8. 12. 
 
Zastępca Wójta  - przedstawił radnym projekt uchwały nr XXXI/ 218/2013 w sprawie gminnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. Wyjaśnił, Ŝe przedstawiony radnym projekt 
uchwały powiela zapisy poprzedniego regulaminu oraz uchwały zmieniającej. Na podstawie tych 
dwóch uchwał opracowano tekst jednolity regulaminu.  
Zmiana dotyczyła głównie terminu składania wniosków o stypendium przez podmioty 
uprawnione. Obecnie termin ten został maksymalnie wydłuŜony, tj. wnioski moŜna składać 
najpóźniej do 4-ch dni przed zakończeniem zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.  
Zostało to podyktowane tym, Ŝe w minionym roku szkolnym bardzo duŜo zawodów sportowych 
odbywało się w przedostatnim, czy nawet ostatnim tygodniu zajęć.  
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 5 głosami „za”, przy 
5 obecnych.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem  czy są pytania do omawianego 
projektu uchwały? 
 
Zapytań, ani uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXI/218/2013 w sprawie 
gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów – 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 XXXI/218/2013  została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 8.13. 
 
Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXI/ 219/2013 w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz 
rozkładania na raty spłaty naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Bierawa, jak równieŜ jednostkom organizacyjnym, oraz wskazania 
organu do tego uprawnionego. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. budŜetu  
i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem  czy są pytania do omawianego 
projektu uchwały? 
 
Radna U. Olejnik – zwróciła się o wyjaśnienie zapisu zawartego w § 3 pkt. 4 o treści: zachodzi 
waŜny interes dłuŜnika lub interes publiczny? 
 
Wójt Gminy – wyjaśnił, Ŝe waŜny interes dłuŜnika to np. choroba. Natomiast interes publiczny, 
to taki interes,  który odnosi się do większej niezidentyfikowanej grupy osób, czy podmiotu,  
przynoszący określone korzyści. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała oczytany projekt uchwały nr  XXXI/ 219/2013 w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz 
rozkładania na raty spłaty naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Bierawa, jak równieŜ jednostkom organizacyjnym, oraz wskazania 
organu do tego uprawnionego – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały glosowało 13 radnych, na  13-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXXI/219/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 9.   Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny P. Szewerda – zwrócił się z pytaniem: 
-  na jakim etapie jest sprawa przejęcia przez Gminę ulicy Parkowej w Starej Kuźni? 
- kiedy planowane jest utwardzenie ulicy Parkowej w Starej Kuźni i wykonanie oświetlenia  
   ulicznego przy tej drodze? 
- czy będzie robiony remont ulicy Leśnej w Starej Kuźni? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe jeŜeli chodzi o przejęcie ulicy Parkowej, to sprawa ta jest juŜ na 
ukończeniu. Być moŜe zostanie sfinalizowana do końca czerwca br. Natomiast jeŜeli chodzi  
o utwardzenie tej drogi i wykonanie oświetlenia, to na razie jest to nieplanowane. Wszystko 
zaleŜy od stanu środków budŜetu Gminy. Obecnie Gmina prowadzi duŜą inwestycję za kwotę  
7 mln zł, która musi zostać zakończona do 31 października br. Na ten cel została zaciągnięta 
poŜyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą teŜ 
trzeba spłacić.  To równieŜ będzie ograniczało moŜliwości finansowe Gminy. Na tą chwilę 
moŜliwości budŜetowe są ograniczone. Czy znajdą się środki na dodatkowe zadania, nie 
wiadomo. Na ostatniej sesji została przekazana informacja o tym, Ŝe została podjęta inicjatywa 
przealokowania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Najprawdopodobniej  
w miesiącu czerwcu decyzja o tym zostanie podjęta.  
Remont ulicy Leśnej zostanie zrobiony, ale w bardzo ograniczonym zakresie przez pracowników 
Zakładu Gospodarki Komunalnej.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – nawiązując do dyskusji prowadzonej na ostatniej sesji odnośnie 
doprowadzenia do stanu uŜywalności drogi łączącej Dziergowice z Lubieszowem, a wiodącej 
przez las, gdzie pewne działania zostały juŜ podjęte, zwróciła się z zapytaniem : czy jest to droga 
gminna, czy jest inny właściciel ? co na tym gruzie zostało wysypane, jest to frezowina czy ŜuŜel? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe jest to droga gminna. W celu utwardzenia został tam wysypany 
ŜuŜel wielkopiecowy, dopuszczony do wyrównywania nawierzchni drogowych.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – stwierdziła : z posiadanych przeze mnie informacji, być moŜe 
nie do końca sprawdzonych, wiem, Ŝe ŜuŜel moŜe być wykorzystywany do utwardzenia dróg 
tylko w przypadku, gdy  będzie pokryty szczelnie warstwą np. asfaltu, gdyŜ wtedy nie będzie 
poddany bezpośredniej styczności z powietrzem. Pod wpływem powietrza wchodzi w pewne 
reakcje i wydzielają się substancje trujące dla środowiska i dla ludzi, np. ołów, cynk. ZaleŜy 
jakiego rodzaju jest to ŜuŜel i z jakich procesów spalania on pochodzi.   
Jako Gmina Bierawa dbamy o ochronę środowiska, wprowadzamy  ogrzewania olejowe, gazowe, 
solary. Preferujemy ochronę środowiska, a z drugiej strony budujemy drogę z gruzu i ŜuŜlu.  
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To jest droga w lesie. Była ona przejezdna, moŜna było jeździć rowerami, wózkami. W tej chwili 
po tym ŜuŜlu trudno chodzić. Moim zdaniem ŜuŜlu się nie daje na drogi. 
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe Gmina jest w posiadaniu certyfikatu dopuszczającego ŜuŜel do 
takiego zastosowania. 
 
Radny J. Kucharczyk – przypomniał, Ŝe pod koniec ubiegłego roku zwrócił się z interpelacją 
odnośnie ograniczenia prędkości na drodze 408 biegnącej przez Brzeźce, gdzie doszło w ostatnim 
czasie do śmiertelnego w skutkach wypadku drogowego z udziałem rowerzysty. Wprawdzie Wójt 
udzielił informacji o wystąpieniu do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przesunięcie znaku 
ograniczenia prędkości do znaku z nazwą miejscowości, jednak mija 5 miesięcy i nic się w tej 
sprawie nie dzieje. Takie sprawy powinna monitorować Komisja Porządku.  
Z kolei na 29 sesji zwrócił się z interpelacją o dokończenie obcinki drzew przy ulicy Gliwickiej  
w Brzeźcach. Mimo iŜ na sesji otrzymał odpowiedź niesatysfakcjonującą,  Wójt powiedział, Ŝe 
nie będzie to zrobione,  to obcinka została dokończona.  NaleŜy za to podziękować. 
Cyt. „Bo przecieŜ w Pańskiej funkcji Wójta powinno być wkalkulowane zarówno krytyka, jak  
i słowa pochwały. Takie są zasady demokracji. I to właśnie czynię Panie Wójcie”. 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, Ŝe chodziło wówczas o dostarczenie w odpowiednim terminie 
podnośnika, aby móc dokończyć obcinkę gałęzi. JeŜeli chodzi o ograniczenie prędkości na drodze  
408 w miejscowości Brzeźce, to taki wniosek został skierowany i jest obecnie w trakcie 
rozpatrywania w Urzędzie Marszałkowskim w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  
Jako Gmina równieŜ oczekujemy na załatwienie tej sprawy. Jednak decyzja leŜy po stronie 
Zarządu Województwa. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – wystąpiła o usunięcie znaku informacyjnego „Poczta” 
mieszczącego się przy wylocie ulicy Ogrodowej” na ulicę Raciborską oraz o podwyŜszenie znaku 
„Stop” obok Kościoła w Dziergowicach.  
Przypomniała równieŜ o obowiązku złoŜenia przez radnych oświadczenia o stanie majątkowym 
oraz o prawidłowości ich wypełnienia. 
 
 
 
Ad. 10.   Dyskusja i wolne wnioski 
 
Radny P. Sroka – zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi pracownikowi odbierającemu 
deklaracje, aby w przypadku osób starszych proszących o pomoc w wypełnianiu deklaracji,  
wykazał więcej cierpliwości i uprzejmości. 
 
Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, Ŝe jak dotychczas nie zauwaŜył Ŝadnych niegrzecznych zachowań 
ze strony pracownika przyjmującego deklaracje. Czasami są osoby, które nie zgadzają się na to co 
mają wpisać w te deklaracje i powstają na tym etapie pewne dyskusje. Ludzie nie chcą zrozumieć, 
Ŝe nie mogą sobie wybrać takiej opcji jaka im odpowiada. W kaŜdej wsi są wyznaczone godziny, 
gdzie osoby starsze mogą te deklaracje złoŜyć i tam uzyskują potrzebną pomoc. Deklaracje mogą 
być teŜ przekazywane przez inne osoby. JeŜeli będą jakieś błędy, to będzie się to wyjaśniać  
w trakcie wprowadzania danych do systemu komputerowego. Związek przeznaczył na to zadanie 
pół etatu i ma zamiar w przyszłości otworzyć punkt na pewną część etatu.  
 
D. Wróbel – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – poinformowała, Ŝe Rada Powiatu na 
wczorajszej sesji podjęła uchwałę zmieniającą budŜet i prawdopodobnie w roku bieŜącym 
rozpocznie się budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza w Bierawie. Chodnik będzie budowany 
w wersji podstawowej bez ścieŜki rowerowej, poniewaŜ Powiat nie ma środków na budowę 
chodnika w innej wersji. 
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Przewodnicząca Rady Gminy  - odnosząc się do poprzedniej wypowiedzi stwierdziła, iŜ kwestia 
bezpieczeństwa i samego chodnika jest podstawowa. To jest to co było najbardziej potrzebne  
i priorytetowe. 
 
Zastępca Wójta  - poinformował, Ŝe przetarg na budowę tego chodnika będzie ogłoszony tylko 
na połowę odcinka, na ile starczy środków, które są zabezpieczone w budŜecie. Będzie 
wykonywany odcinek bardziej niebezpieczny.  
 
D. Wróbel – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – poinformowała, Ŝe została podjęta uchwała 
przez Radę Powiatu, Ŝe kaŜda z Gmin, która chce Ŝeby została wykonana droga powiatowa na 
terenie danej Gminy, czy chodnik przy drodze powiatowej, powinna partycypować w kosztach  
w wys. 20 procent. Niektóre Gminy taką uchwałę podjęły. Dlatego teŜ zwrócono się do Wójta    
o partycypację w kosztach budowy chodnika przy ulicy Mickiewicza.  
 
W przypadku gdyby Wójt nie zadeklarował takiego wsparcia, to znowu budowa tego chodnika 
byłaby w tym roku niemoŜliwa. Dlatego jeśli Rada Gminy Bierawa ma jakieś plany związane  
z budową dróg powiatowych, czy chodników w roku przyszłym, to powinna to zaplanować  
w budŜecie.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy - przypomniała, Ŝe została podjęta przez Radę Gminy w roku 
ubiegłym uchwała w sprawie kolejności budowy chodników, głównie przy drogach powiatowych  
i wojewódzkich. Uchwała ta między innymi  przewidywała budowę chodnika przy drodze 
powiatowej w Starej Kuźni, który w roku ubiegłym został wybudowany. W tej uchwale nie było 
mowy o chodniku przy ulicy Mickiewicza, poniewaŜ ten chodnik był juŜ ujęty we wcześniejszych 
planach. JeŜeli ten chodnik zostanie wybudowany, to będzie to zadanie poza tą uchwałą.  
JeŜeli Gmina będzie partycypowała w kosztach, to jest większa szansa na zrealizowanie takiej 
inwestycji. Radni Gminy Bierawa powinni wziąć to pod uwagę i przychylić się do takiego 
rozwiązania. JeŜeli chcemy zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom całej Gminy, a kaŜde 
sołectwo jest waŜne, a będzie moŜliwość pozyskania 80 % środków z Powiatu, to  
w budŜecie Gminy powinny znaleźć się środki w wys. 20 procent na dofinansowanie danej 
inwestycji. Takie rozwiązania są stosowane przez większość Gmin w Polsce. 
 
D. Wróbel – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – przede wszystkim naleŜy pamiętać  
o zaplanowaniu środków na ukończenie  budowy chodnika przy ulicy Mickiewicza w Bierawie. 
Poinformowała, iŜ Rada Powiatu podjęła równieŜ  uchwałę w kwestii Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Zamierzeniem Powiatu jest rozszerzenie działalności tych warsztatów na osoby 
powyŜej 25-tego roku Ŝycia. śeby osoby niepełnosprawne powyŜej 25 lat mogły dalej tam 
uczęszczać. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, iŜ kaŜdego roku Warsztaty Terapii Zajęciowej 
organizują imprezy kulturalne, czy wystawy swoich prac. Są wykonywane róŜne prace, np. 
malowanie na szkle, czy prace w drewnie. Dla tych ludzi jest to jedyna forma samorealizacji. 
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe do końca kwietnia br. będzie prowadzona na terenie Gminy 
modernizacja oświetlenia ulicznego. Wymienionych zostanie 950 lamp oświetleniowych. 
Inwestycja ta ma przynieść realne oszczędności w zuŜyciu energii. Gmina będzie płacić za tą  
wymianę lamp z oszczędności za energię. 
 
 



 16 

Ad. 11 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła obrady trzydziestej pierwszej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 24 kwietnia 2013r.  
o godz. 17:30. 
 
 
         Przewodnicząca Rady  
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik    mgr ElŜbieta Dziuda 
 
 
Załączniki: 
 

1) Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Bierawa z organizacjami 
pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku  
publicznego w 2012r.  

 

2) Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Bierawa. 
 

3) Załącznik mapowy – granice obszarów funkcjonalnych. 
 

4) uchwała nr XXXI/210/2013 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r. 
 

5) uchwała nr XXXI/211/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
 

6) uchwała nr XXXI/212/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kędzierzyńsko - Kozielskiemu w zakresie prowadzenia działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. 

 

7) uchwała nr XXXI/213/2013 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.  
 

8) uchwała nr XXXI/214/2013 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie remontu 
elewacji budynku Kościoła w Starym Koźlu, wpisanego do rejestru zabytków. 

 

9) uchwała nr XXXI/215/2013 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  
w Bierawie. 

 

10) uchwała nr XXXI/216/2013 w sprawie wyraŜenia woli współpracy z gminami subregionu 
kędzierzyńsko-kozielskiego. 

 

11) uchwała nr XXXI/217/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Bierawa. 

 

12) uchwała nr XXXI/218/2013 w sprawie gminnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów. 

 

13) uchwała nr XXXI/219/2013 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty spłaty naleŜności 
pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bierawa, jak 
równieŜ jednostkom organizacyjnym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego. 

 

14) projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych, 
połoŜonych w Dziergowicach, stanowiących własność Gminy Bierawa. 

 

15) projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych, 
połoŜonych w Dziergowicach, stanowiących własność Gminy Bierawa. 

 

16) projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, 
połoŜonych w Dziergowicach, stanowiących własność Gminy Bierawa. 

 

17) listy obecności radnych i sołtysów. 
  


