
P R O T O K Ó Ł   nr  XXXV / 2013 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

z dnia  12 września 2013 r. 

 

 
Otwarcia obrad trzydziestej piątej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 12 września 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. Nieobecni byli: radna Iwona Domagała i radny Ryszard Skupin. 
 
Po otwarciu obrad Przewodnicząca Rady przywitała przybyłego na sesję Wicewojewodę 
Opolskiego Antoniego Jastrzembskiego, osobę pełniącą funkcję Wójta Gminy Krzysztofa 
Ficoń, zebranych radnych, sołtysów, Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Kędzierzyńsko - 
Kozielskiego Danutę Wróbel, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek – Kubicką, Kierownika 
Referatu Inwestycji Waldemara Lembowicza, Mecenasa Mirosława Semeniuka, Dyrektora 
Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie 
Piotra Walkiewicza, Kierownika Stacji Caritas w Bierawie Jolantę Szewerda i Dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosława Wierzba. 
 
 
Ad. 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z porządkiem obrad trzydziestej piątej sesji 
Rady Gminy, który został ustalony następująco: 
 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz złoŜenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę 
porządku obrad, a takŜe dodatkowo wręczenie odznaczenia państwowego.  

 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  5 sierpnia 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 o podejmowanych działaniach w okresie 
międzysesyjnym. 

 

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji na temat wykonania budŜetu gminy za  
I półrocze 2013r.  oraz opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w tej sprawie. 

 

8. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r. 
2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
3) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki uzupełniającej  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Opolu. 

 

9. Interpelacje i wnioski radnych. 
 

10. Dyskusja i wolne wnioski. 
 

11. Zakończenie obrad. 
 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według 
przedstawionego porządku obrad. 
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W tym miejscu Wójt Gminy przedstawił informację na temat przyznanego odznaczenia. 
Poinformował, Ŝe KrzyŜ Zasługi nadawany jest osobom, które połoŜyły zasługi dla państwa lub 
obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące 
znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie 
pomocy oraz działalność charytatywną. 
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz 
społeczności lokalnej, Złotym Krzy Ŝem Zasługi odznaczony został Pan Czesław Kudzia. 
Następnie zwrócił się do Pana Czesława Kudzia o wystąpienie, a do Wicewojewody 
Opolskiego Antoniego Jastrzembskiego o wręczenie odznaczenia. 
Następnie dokonano aktu wręczenia odznaczenia i złoŜono gratulacje odznaczonemu, po czym 
wystąpili z krótkim przemówieniem radny Cz. Kudzia i wicewojewoda. 
 
Czesław Kudzia – w swojej wypowiedzi podkreślił, Ŝe nie byłoby tego Medalu, gdyby na 
swojej drodze nie spotkał wspaniałych ludzi, począwszy od obecnego Wojewody Opolskiego, 
poprzez Panią Europoseł Danutę Jazłowiecką, jak równieŜ sołtysów ze Stowarzyszenia, którzy 
mocno wspierali Go w działaniach na rzecz stworzenia funduszu sołeckiego. Cyt. „Udało nam 
się. Dziś Ja otrzymuję krzyŜ zasługi. Jednak tym krzyŜem powinienem się podzielić  
z wszystkimi którzy mnie w tym dziele wspierali”.  
 
Wicewojewoda Opolski – w swojej wypowiedzi stwierdził, iŜ niezmiernie rzadko zdarza mu 
się przybywać do Gminy, by wręczyć odznaczenie w imieniu Prezydenta. Dlatego teŜ dzisiaj  
z prawdziwą przyjemnością przyjechał  wręczyć to wysokie odznaczenie. Okazuje się, Ŝe 
moŜna zapracować na takie odznaczenie, ale trzeba działać na niwie społecznej. Z pewnością 
wielu tutaj obecnych na tej niwie działa. Dlatego zawsze, gdy tylko zdarza się okazja 
przypomina, Ŝe naleŜy uhonorować zarówno działaczy społecznych, jak i pracowników. KaŜdy 
pracownik, czy to zatrudniony w organach samorządu, w  firmach prywatnych, czy w spółkach, 
moŜe na uzasadniony wniosek kierownika jednostki otrzymać medal za długoletnią słuŜbę.  
Są jednostki, które o to dbają. Najwięcej tego typu odznaczeń otrzymują straŜacy społeczni  
i zawodowi, sporo otrzymują nauczyciele, a bardzo rzadko otrzymują pracownicy.  Osoby, 
którym zostają wręczone te odznaczenia doceniają to,  Ŝe ktoś w ich imieniu wystąpił  
o uhonorowanie  odznaczeniem prezydenckim. Jest to przeŜycie dla tych osób. Dlatego teŜ 
naleŜy pamiętać o tym, aby dowartościować długoletnich pracowników i wystąpić z wnioskiem 
o odznaczenie. 
Poinformował ponadto, Ŝe w dniu 17 września br. Opole odwiedzi prezydent RP Bronisław 
Komorowski, który równieŜ wręczy odznaczenia kilkunastu osobom. Potwierdził takŜe, Ŝe  
w dniu 15 września br. będzie uczestniczył w gminnych doŜynkach w Dziergowicach.  
 
 
 
Ad. 3.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
nr XXXIV/2013 z sesji Rady Gminy z dnia 5 sierpnia 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 10 radnych na 12-tu 
obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. Dwóch radnych 
nie brało udziału w głosowaniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół nr XXXIV/2013 z sesji Rady Gminy  
z dnia 5 sierpnia 2013r. został przyjęty. 
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Ad. 4. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym od 19 czerwca 
2013r. do 12 września 2013r. podejmowała następujące działania : 
 

1. w dniu 18 lipca 2013r. prowadziła obrady XXXIII sesji Rady Gminy Bierawa zwołanej  
w trybie nadzwyczajnym w związku z wygaśnięciem mandatu Wójta Gminy Bierawa                       
śp. Ryszarda Gołębowskiego.  

 

2. w dniu 20 lipca 2013r. wzięła udział w uroczystości pogrzebowej Śp. Ryszarda 
Gołębowskiego Wójta Gminy Bierawa, która odbyła się w Starym Koźlu.  

 

3. w dniu 05 sierpnia 2013r. prowadziła obrady XXXIV sesji Rady Gminy Bierawa zwołanej 
takŜe w trybie nadzwyczajnym w związku z koniecznością złoŜenia ślubowania przez 
Krzysztofa Ficonia wyznaczonego do pełnienia funkcji wójta Gminy Bierawa na okres 3 
miesięcy tj. do czasu wyboru nowego wójta.  

 

4. w dniu 5 sierpnia 2013r. spotkała się w Urzędzie Gminy w Bierawie z mieszkańcami Starej 
Kuźni w sprawie dzierŜawy ogródków działkowych. 

 

5. Do Przewodniczącej Rady Gminy wpłynęły : 
 

� pisma z kondolencjami w związku ze śmiercią Wójta Gminy Bierawa śp. Ryszarda 
Gołębowskiego od posłanki do Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej oraz 
burmistrza Lewina Brzeskiego Artura Kotary, którym wysłano podziękowania. 

 

� dnia 31 lipca 2013r. wpłynęło pismo od Stowarzyszenia UŜytkowników Ogrodów 
Działkowych „ Jelonek” w Starej Kuźni z wnioskiem dotyczącym regulacji spraw 
związanych z dzierŜawą ogródków działkowych w Starej Kuźni. Wystosowano 
odpowiedź z wyjaśnieniami dotyczącymi spraw poruszanych we wniosku.  
  

� dnia 07.08 2013r. wpłynęła do biura Rady Gminy Bierawa prośba mieszkańca 
Lubieszowa w sprawie odwodnienia łąki, której jest właścicielem. Dnia 08.08.2013r. 
spotkała się z właścicielem tej łąki w celu ustalenia szczegółów sprawy. Prośba ta jest 
obecnie  rozpatrywana i skierowano ją do komisji ładu i porządku. 
 

� dnia 16.08.2013r. do Przewodniczącej Rady wpłynęła prośba o wypełnienie ankiety                    
w sprawie ochrony przyrody w Lasach Państwowych do roku 2013 w terminie do 
końca września 2013r.  

 
� dnia 22.08.2013r. wpłynęła prośba jednej z mieszkanek Bierawy o pomoc                                 

w rozwiązaniu problemów społecznych i gospodarczych występujących wśród 
mieszkańców korzystających z mieszkań zastępczych.  

 

� dnia 11.09.2013r. wystosowano odpowiedź w wyŜej wymienionej sprawie z informacją 
o przekazaniu sprawy do jej rozpoznania przez właściwy organ, tzn. do Wójta Gminy 
oraz kopie pisma przekazano radnym.   

 

� dnia 09.09.2013r. wpłynęła do Rady Gminy opinia o informacji o przebiegu wykonania 
budŜetu gminy za I półrocze 2013r.  

 

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

 

7. Brała udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieŜącej pracy Rady Gminy 
Bierawa. 
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Ad. 5.    Informację o pracach Komisji złoŜyli: 
 
Radny. P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna obradowała w dniu 12 września 
br. Tematem posiedzenia było wydanie opinii na temat informacji o wykonaniu budŜetu gminy 
za I półrocze 2013r. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
spotkała się w dniu 9 września br. omawiając projekty uchwał na dzisiejszą sesję.   
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu w okresie międzysesjnym nie obradowała. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska w okresie międzysesyjnym nie obradowała. 
 
 
 
Ad. 6. 
 
K. Ficoń – pełniący funkcję Wójta Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym 
podejmowane były następujące działania: 
 

• w dniu 6 sierpnia br. miało miejsce spotkanie z Firmą Telnow w sprawie przeprowadzenia 
dodatkowych prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w Solarni i Dziergowicach 
oraz tranzytu do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych, 

• w dniu 7 sierpnia br. nastąpiło podpisanie umowy na budowę placu zabaw przy Zespole 
Szkół Dwujęzycznych w Solarni, 

• w dniu 8 sierpnia br. spotkał się z projektantem inŜ. Wesołowskim w sprawie dokończenia 
projektu budowy drugiego etapu kanalizacji w Dziergowicach, 

• w dniu 9 sierpnia br. nastąpiło podpisanie umów z Energetyką dotyczących zapewnienia 
energii do mieszkań socjalnych w Bierawie, 

• w dniu 13 sierpnia br. spotkał się z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie 
zatrudnienia osób powyŜej 50-tego roku Ŝycia, 

• w dniu 19 sierpnia br. odbyło się spotkanie w sprawie budowy dróg – ulicy Leśnej i Polnej 
w Bierawie, 

• w dniu 20 sierpnia br. uczestniczył w spotkaniu Subregionu  w sprawie przygotowania 
propozycji do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

• w dniu 22 sierpnia br. brał udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa w sprawie 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 

• w dniu 26 sierpnia br. spotkał się z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu Gminy, 

• w dniu 27 sierpnia br. brał udział w spotkaniu z przedstawicielami PKP w sprawie 
budynków Dworca PKP w Bierawie i Dziergowicach, 

• w dniu 28 sierpnia br. miało miejsce poŜegnanie Pani Haliny Niemkiewicz – Dyrektora 
Przedszkola w Bierawie w związku z przejściem na emeryturę, 

• w dniu 29 sierpnia br. spotkał się z nowym Starostą Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 
Małgorzatą Tudaj. W tym samym dniu miało miejsce równieŜ spotkanie w sprawie 
organizacji doŜynek gminnych w Dziergowicach, 

• w dniu 30 sierpnia br. miało miejsce spotkanie z Panem Haliniakiem w sprawie ustalenia 
nowego miejsca zatrzymywania się autobusów przy Zespole Szkół Dwujęzycznych  
w Solarni, 
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• w dniu 4 września br. spotkał się z Ks. Proboszczem wsi Dziergowice w sprawie 
organizacji gminnych doŜynek, 

• w dniu 5 września br. uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Brzeziec na temat 
gazyfikacji wsi, 

• w dniu 6 września br. odbyło się spotkanie w Dziergowicach z projektantem nt. 
zagospodarowania terenu przy stawie, 

• w dniu 9 września br. miało miejsce spotkanie w sprawie organizacji II memoriału 
biegowego organizowanego w dniu 14 września br. 

• w dniu 11 września br. uczestniczył w posiedzeniu Śląskiego Stowarzyszenia 
Samorządowego. Głównym tematem była planowana zmiana przepisów Prawa Wodnego  
oraz funkcjonowanie Gminnych Spółek Wodnych. 

 
Dyskusji na przedstawione tematy nie podejmowano. 
 
 
 
Ad. 7. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym informację na temat wykonania budŜetu gminy za I półrocze 
2013r., którą dołączono do protokołu jako załącznik nr 1. 
Omawiając przedmiotową informację zwrócił uwagę, iŜ : 
 

• dochody zaplanowane na kwotę 23.777.584,41 zł - uzyskano w kwocie  11.820.976,28 
zł, tj. 49,71 % planu, 

 

• wydatki zaplanowane na kwotę 25.282.584,41 zł – uzyskano w kwocie 11.262.773,72 
zł, tj. 44,55 % planu, 

 

• wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie  6.239.269 zł – wykonano 1.462.639,66 zł, 
 

• w I półroczu realizowano następujące inwestycje: 
- budowa mieszkań socjalnych – za kwotę 376.924 zł, 
- budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Bierawie – wydatkowano 225.212 zł, 
- budowa kanalizacji Solarnia – Dziergowice wraz z rurociągiem tłocznym – wydano  
    na to zadanie 780.647 zł, 
- zakup kosiarek samojezdnych na boiska sportowe do Goszyc (za 8.000 zł) i do Starego  
   Koźla (za 11.000 zł), 
- zakup komputera do Urzędu Gminy – 3.605 zł, 
 

• na drobne remonty wydatkowano kwotę 53.621,34 zł, między innymi na: 
- remont Remizy OSP w Lubieszowie – 10.000 zł, 
- remont dróg gminnych – 31.115 zł, 
- remont oświetlenia ulicznego – 2.401 zł, 
 

• kontynuowano program szczepień przeciw wirusowi HPV, opłacono I transzę w kwocie 
5.625 zł, szczepieniem objęto 25 dziewcząt, 

 

• ze zwrotu na montaŜ ekologicznego źródła ciepła skorzystało 11 gospodarstw 
domowych  za kwotę 33.000 zł, 

 

• ze zwrotu za montaŜ baterii solarnych skorzystało 7 gospodarstw domowych za kwotę 
14.000 zł. 
Dodał, iŜ oba Programy cieszą się duŜym zainteresowaniem przez mieszkańców.  
Na dofinansowanie do ekologicznego źródła ciepła oczekuje jeszcze 5 wniosków, a na 
montaŜ baterii solarnych 11 wniosków,  
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• większość duŜych inwestycji zostanie rozpoczęta i zakończona w drugim półroczu br. 
BudŜet realizowany w pierwszym półroczu był stabilny, co potwierdza w swojej opinii 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. 

 
Następnie Radny Piotr Szewerda Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  odczytał opinię Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Bierawa o przebiegu wykonania budŜetu gminy Bierawa za I półrocze 
2013r. Kserokopię opinii dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 2.  
 
W następnej kolejności Skarbnik Gminy przedstawiła radnym opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu o informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Bierawa za  
I półrocze 2013r. zawartą w uchwale nr 351/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu. Uchwałę dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 3. 
 
Dyskusji na temat przedstawionej informacji nie podejmowano.  
 
 
 
Ad. 8. 1. 
 
Skarbnik Gminy  - przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXV/237/2013 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r.  
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 5 głosami „za’. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się do radnych z zapytaniem, czy radni mają uwagi, 
czy zapytania do przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXV/237/2013  
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r. - pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu  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 XXXV/ 237/2013 została 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8. 2. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXV/ 238/2013 w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 5 głosami „za’. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się do radnych z zapytaniem, czy radni mają uwagi, 
czy zapytania do przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXV/238/2013  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu  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 XXXV/ 238/2013 została 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8. 3. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXV/ 239/2013 w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki uzupełniającej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się do radnych z zapytaniem, czy radni mają uwagi, 
czy zapytania do przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXV/239/2013  
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki uzupełniającej w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – pod głosowanie radnych. 
W głosowaniu wzięło udział 13-tu radnych obecnych na sali obrad, na ustawową liczbę 15-tu 
radnych.  Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, nikt z radnych nie był 
przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXXV/ 239 /2013 została 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 9.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Nie zgłoszono. 
 
 
 
 
Ad. 10.  Dyskusja i wolne wnioski 
 
Sołtys B. Czerepak – w imieniu mieszkańców Starej Kuźni przekazał podziękowania dla 
Wójta Gminy za przeprowadzenie remontu ulicy Leśnej. Zawnioskował równieŜ  
o zabezpieczenie w budŜecie gminy środków na wymianę nieczytelnych znaków drogowych 
przy drogach gminnych.  
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Wójt Gminy  - stwierdził, iŜ jeŜeli chodzi o wymianę znaków drogowych, to musiałoby 
najpierw zostać sporządzone rozeznanie jaki byłby to koszt w skali całej gminy. W  pierwszej 
kolejności naleŜałoby sporządzić inwentaryzację wszystkich znaków i ustalić, które wymagają 
wymiany. Mogliby to zrobić sołtysi np. w terminie do końca października br. Dopiero na tej 
podstawie sporządzi się kalkulację i ustali, czy będzie nas stać na wymianę wszystkich znaków. 
MontaŜem znaków będzie mógł się zająć nasz Zakład Gospodarki Komunalnej. 
 
Radny Cz. Kudzia  - zaprosił wszystkich obecnych do udziału w zawodach sportowych – 
Drugim Memoriale Haliny Brylant i Jewhena Toronthija oraz uczczenia pamięci zmarłego 
Wójta Ryszarda Gołębowskiego, który odbędzie się w dniu 14 września br. w Dziergowicach. 
 
Wójt Gminy  – zaprosił zebranych do udziału w Gminnych DoŜynkach organizowanych w dniu 
15 września br. przez sołectwo Dziergowice. Poruszył równieŜ temat dotyczący koszenia 
terenów gminnych. Zwrócił się do sołtysów o zaplanowanie w ramach funduszu sołeckiego 
środków na koszenie wg  stawek podanych w piśmie, aby uniknąć sytuacji, Ŝe kaŜde sołectwo 
przyjmuje róŜne kwoty za koszenie, a takŜe o przestrzeganie procedury wyłaniania 
wykonawców na zadania planowane do wykonania ze środków funduszu sołeckiego.  
Poinformował równieŜ, Ŝe w miniony wtorek, po wieloletnim oczekiwaniu, został ogłoszony 
przez Starostwo Powiatowe przetarg na budowę chodnika przy ulicy Mickiewicza w Bierawie  
wraz z elementem renowacji nawierzchni drogi. Według kosztorysu zadanie to planowane jest 
na odcinku od przystanku PKS aŜ do skrzyŜowania z ulicą Dębową. W przypadku uzyskania 
oszczędności przewiduje się wydłuŜenie chodnika aŜ do boiska. Zadanie to będzie finansowane 
w 50% ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
 
Radna U. Olejnik  - czy koszeniem terenów gminnych nie mógłby się zająć nasz Zakład 
Komunalny? Zakład nie wywozi juŜ odpadów i mógłby przejąć to zadanie. Ludzie mieliby 
pracę i odbywałoby się to duŜo sprawniej. A tak muszą się tym zajmować sołtysi.  
 
Wójt Gminy  – poinformował, iŜ zostało uzgodnione, Ŝe z funduszu sołeckiego przeznacza się 
środki na koszenie terenów gminnych w centrach wsi (w miejscach strategicznych). Koszenie 
innych terenów gminnych połoŜonych na obrzeŜach miejscowości dalej jest w gestii Gminy  
i tym zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej. W przyszłym roku ta zasada równieŜ 
zostanie  utrzymana, poniewaŜ niektóre sołectwa dokonały zakupu sprzętu do koszenia.  
 
Radny J. Kucharczyk  - czy został ustalony plan zebrań wiejskich w sprawie funduszu 
sołeckiego? 
 
Wójt Gminy - poinformował, Ŝe zebrania wiejskie będą zwoływane przez sołtysów 
poszczególnych wsi. W niektórych sołectwach terminy tych zebrań zostały juŜ ustalone.  
 
Skarbnik Gminy  – przypomniał radnym o moŜliwości zgłaszania przez radnych wniosków do 
budŜetu w terminie do 30 września br. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy  - poinformowała, Ŝe wnioski do budŜetu mogą zgłaszać 
równieŜ Komisje Rady w terminie do 15 października br. JeŜeli radni mają jakieś propozycje, 
to moŜna je przedyskutować wspólnie na posiedzeniu Komisji i zgłosić jako wniosek Komisji. 
 
Radny J. Morcinek – zwrócił się z zapytaniem dlaczego nie są opróŜniane kosze z placów 
zabaw? 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, Ŝe problem opróŜniania koszy ulicznych był juŜ wielokrotnie 
monitowany przez Gminę, ale jak widać bez większego rezultatu. Najpierw tłumaczono się 
nieznajomością terenu, duŜą rotacją pracowników. Teraz  jednak po czasie nie powinno juŜ być 
takich tłumaczeń. Dalej będzie się ten problem monitować.  



 9 

Sołtys D. Staudt – zwrócił się z zapytaniem jakie są realne szanse na utwardzenie odcinka 
ulicy Kędzierzyńskiej w Brzeźcach jeszcze w tym roku? Poinformował, Ŝe została 
przeprowadzona rozmowa z właścicielką kurników w Brzeźcach, która zobowiązała się do 
partycypowania w kosztach utwardzenia tej drogi. Zwrócił się równieŜ o wpłynięcie na 
Remondis o terminowe odbieranie odpadów biodegradowalnych. 
 
Radna U. Olejnik – zauwaŜyła, iŜ do usług świadczonych przez Remondis jest wiele uwag. 
Często zdarza się, Ŝe pracownicy pozostawiają odpady, które wysypały się z worka, a powinni 
to posprzątać. 
 
Wójt Gminy – wyjaśnił, Ŝe Firma Remondis jest tylko podwykonawcą. Wszelkie uwagi 
powinny być przekazywane do „Czystego Regionu”, bo tylko Związek moŜe wyciągnąć 
finansowe konsekwencje wobec firmy z którą zawarto umowę na świadczenie usług. 
Dotychczas Gmina bardzo często przekazywała do Remondisu wszelkie uwagi dotyczące 
odbioru odpadów komunalnych.  
 
Przewodnicząca Rady – moŜna zrozumieć to, Ŝe początek jest bardzo trudny, ale teraz odbiór 
odpadów komunalnych musi juŜ działać bardzo sprawnie. JeŜeli dalej pojawiają się 
nieprawidłowości to naleŜy wystosować pismo do Związku z zaznaczeniem, Ŝe Gmina 
oczekuje pisemnej informacji w jaki sposób poruszone w piśmie kwestie zostaną rozwiązane. 
 
Sołtys I. Urbanksy – zwróciła się z wnioskiem, aby w piśmie do Związku podnieść równieŜ tę 
kwestię, Ŝe pojemniki z odpadami są opróŜniane byle jak i nie są naleŜycie ustawiane. Często 
zdarza się równieŜ, Ŝe pojemniki są rzucane, co powoduje ich uszkodzenie. 
 
Dyr. Wierzba – przekazał informacje związane z organizacją Gminnych DoŜynek  
w Dziergowicach w dniu 15 września br., w tym dotyczące Mszy świętej, przemarszu 
korowodu, organizacji części oficjalnej i artystycznej.  
 
Radny R. Lamaczek – zwrócił się z zapytaniem jaka jest szansa na kompleksowe wykonanie 
kanalizacji na ulicy Wodnej w Dziergowicach,  tj. sieci wraz z przykanalikami, aby  
w przyszłym roku nie wracać juŜ do tego tematu? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe Gmina prowadzi juŜ rozmowy na temat wykonania 
kanalizacji przy ulicy Wodnej. W dniu jutrzejszym zaplanowane zostało spotkanie z Firmą 
Telnow w celu ustalenia, czy budowa przykanalików jest na tym etapie moŜliwa. JeŜeli będzie 
to moŜliwe, to wówczas będzie to wykonane. Nie wiadomo tylko w jakim terminie. JeŜeli nie 
zdąŜy się wykonać przykanalików w tym roku, to teraz zostanie wykonana tylko sieć, a 
przyłącza zostaną wykonane na wiosnę. Wówczas po wykonaniu sieci Firma nie będzie 
utwardzała drogi asfaltem, tylko tłuczniem, a dywanik asfaltowy zostanie połoŜony dopiero po 
wykonaniu przyłączy. Dodał, Ŝe Gmina planuje na ten odcinek drogi pozyskać środki  
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
  
 
 
ad. 11. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy  poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła obrady trzydziestej piątej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 12 września 2013.  
o godz.. 17:00. 
 
         Przewodnicząca Rady 
           mgr ElŜbieta Dziuda 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
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Załączniki: 
 

1) Informacja Wójta Gminy na temat wykonania budŜetu Gminy za I półrocze 2013r. 

2) opinia Komisji Rewizyjnej o przebiegu  wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2013r. 

3) uchwała nr 351/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Bierawa za I 
półrocze 2013r. 

4) uchwała nr XXXV/ 237/2013 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r. 

5) uchwała nr XXXV/238/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

6) uchwała nr XXXV/239/2013 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki 
uzupełniającej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Opolu. 

7) listy obecności radnych i sołtysów. 

 


