
P R O T O K Ó Ł   nr  XXXVI / 2013 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

z dnia  30 września 2013 r. 

 

 
Otwarcia obrad trzydziestej szóstej sesji Rady Gminy Bierawa zwołanej w dniu 30 września 
2013r.  w trybie nadzwyczajnym, 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 zebranych radnych, osobę pełniącą funkcję 
Wójta Gminy Krzysztofa Ficoń, mgr Łukasza AmbroŜego, Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, 
Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek – Kubicką oraz Kierownika Referatu Inwestycji 
Waldemara Lembowicza.  
 
 
Ad. 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z porządkiem obrad trzydziestej szóstej 
sesji Rady Gminy, który w dalszej części 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 12 września 2013r.  

4. 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. 

5. Zakończenie obrad. 

 

Wniosków w sprawie zmiany porządku obrad nie zgłoszono. 

 

 

Ad 3. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
nr XXXV/2013 z sesji Rady Gminy z dnia 12 września 2013r. Następnie zwróciła się  
z zapytaniem czy są uwagi do tego protokołu? 
 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady Gminy w celu przyjęcia protokołu, zgodnie z § 29 statutu Gminy, 
przeprowadziła głosowanie. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 12 radnych na 13-tu 
obecnych na sali obrad. Jeden radny wstrzymał się od głosowania, głosów przeciwnych nie 
było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół nr XXXV/2013 z sesji Rady Gminy  
z dnia  12 września 2013r. został przyjęty. 
 

 

Ad. 4. 1. 

Skarbnik Gminy - przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXVI/240/2013 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r. Wyjaśniła, iŜ  generalnie zmiana budŜetu wiąŜe 
się z wprowadzeniem po stronie przychodów poŜyczki w kwocie 1 mln zł,  zmniejszeniu  planu 
dochodów o kwotę 200.000 zł, które zostaną niewykonane i zwiększeniu planu wydatków  
o kwotę 800.000 zł. Po stronie wydatków środki planuje się przeznaczyć na:  
- dodatkowy zakres robót przy budowie kanalizacji sanitarnej w Solarni – 600.000 zł, 
- zakup oleju opałowego do Urzędu Gminy – 30.000 zł, 
- oświetlenie świąteczne – 40.000 zł 
- remonty dróg gminnych – 130.000 zł 
 

W dyskusji głos zabrali: 

Wójt Gminy  – odniósł się do planowanej kwoty na oświetlenie świąteczne. Przypomniał, Ŝe  
w ubiegłym roku ze względów finansowych zrezygnowano z oświetlenia świątecznego. 
Obecnie zaplanowano na ten cel środki w kwocie 40.000 zł. W poprzednich latach na terenie 
Gminy Bierawa było zawieszanych ok. 200 szt. elementów oświetlenia świątecznego. 
Wszystkie elementy wymagają odtworzenia. Po dokonanym rozeznaniu, planowane środki  
wystarczyłyby na odtworzenie prawie połowy elementów, tj. 92 szt. bazując głównie na 
dotychczasowych wzorach (gwiazdy, dzwonki i choinki). Naprawa tych 92 elementów 
kosztowałaby 27.800 zł netto plus koszty zabezpieczeń. W kaŜdym sołectwie byłoby 
wieszanych kilka jednakowych elementów, tj. w małych sołectwach po 6 szt., w większych po 
8 szt., a w największych po 10 szt.. Elementy te byłyby wieszane w wybranym miejscu przy 
głównej drodze.  
Zwrócił się do radnych z prośbą o zajęcie stanowiska na temat przedstawionej propozycji.  
 
Radna B. Poplucz  - czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby zawieszenie łańcuchów, tak jak  
np. jest to robione w Solarni? 
 
Radny J. Morcinek – stwierdził, iŜ niektóre ozdoby świąteczne, które były zawieszane  
w sołectwach były bardzo skromne i praktycznie nie dawały Ŝadnego efektu.  Nie ma teŜ 
większego sensu zawieszanie jednego, czy dwóch elementów, gdyŜ jest to mało widoczne.  
Czy nie moŜna zrobić elementów, które będą bardziej efektowne? JeŜeli oświetlenie świąteczne 
ma być wieszane, to powinno się iść w coś ładnego. NaleŜałoby teŜ zawiesić kilka elementów  
w jednym miejscu, aby dawało to jakiś efekt. 
 
Wójt Gminy  - kalkulacja została zrobiona na najtańsze elementy, tj. choinka 300 zł netto, 
dzwonek 200 zł netto, gwiazda 270 zł netto. MoŜna zlecić wykonanie innych droŜszych 
elementów, ale wówczas będzie ich jeszcze mniej, np. zamiast sześciu w małym sołectwie, 
będą tylko cztery.  
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Radny Cz. Kudzia – w małym sołectwie cztery elementy z pewnością będą widoczne.  
Ale co z duŜymi sołectwami, przecieŜ będzie problem z tym, gdzie zawiesić nawet osiem 
elementów tak, aby były one widoczne i dawały jakiś efekt. UwaŜam, Ŝe jeŜeli juŜ cokolwiek 
robimy, to zróbmy więcej elementów i niech będzie to przynajmniej widać. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jeŜeli zostało to tak zaplanowane , Ŝe jeden rodzaj elementów 
na dane sołectwo, to w całej Gminie będzie to stanowiło pewną całość, ładną kompozycję.  
Jest to ciekawy pomysł i naleŜy go poprzeć. A ewentualnie propozycję radnej Poplucz  na temat 
łańcuchów rozwaŜyć w przyszłym roku i sporządzić taką kalkulację. MoŜna równieŜ pomyśleć 
o zakupie nowych elementów na koniec sezonu, jeŜeli będą jakieś wyprzedaŜe.  
 
Radny J. Morcinek – jeŜeli juŜ inwestujemy, to nie w badziewie, które się nikomu nie 
podobało, tylko w coś porządnego i ładnego.  Elementy powinny być co najmniej 
dwukolorowe. 
 
Radny R. Lamaczek – po jednym elemencie powinno się przeznaczyć na StraŜe PoŜarne. 
 
Radni poparli propozycję, aby elementy świąteczne były kolorowe. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy  - powinna zostać zrobiona kalkulacja na kolorowe oświetlenie. 
Wówczas się okaŜe na ile elementów starczy pieniędzy. 
 
Wójt Gminy - poruszył równieŜ temat remontów dróg. Poinformował, Ŝe ze środków 
planowanych na ten cel planuje się wykonać: 
- ulicę Sosnową w Lubieszowie – na odcinku 300 metrów i szer. 3 m; jest to droga  
   nieutwardzona i będzie pokryta tłuczniem. 
- drogę w Bierawie za Remizą OSP – o długości ok. 300 metrów, którą przejeŜdŜają autobusy  
   szkolne w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci, 
- odcinek ulicy Kędzierzyńskiej w Brzeźcach, 
- wjazd do Firmy Accuratte w Bierawie, 
- odcinek drogi koło posesji Kulawik w Starym Koźlu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – czy Gmina przejęła juŜ Dworce PKP, czy ta sprawa jest 
jeszcze w trakcie załatwiania ? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe w sprawie Dworców PKP Gmina oczekuje na odpowiedź. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zawnioskowała aby z chwilą przejęcia Dworca PKP  
w Dziergowicach została wykonana droga koło Betoniarni, łącząca ulicę kolejową z ulicą 
Dworcową. Droga ta jest w katastrofalnym stanie i wymaga pilnego remontu.  Dziergowice  
jest największą wsią  w Gminie, liczy najwięcej mieszkańców, droga ta stanowi dojazd do PKP, 
dlatego powinny się znaleźć w budŜecie środki na jej remont. 
 
Radna U. Olejnik – co z ulicą Sosnową w Dziergowicach? 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, Ŝe odcinek ulicy Sosnowej aŜ do posesji Garbas został juŜ 
utwardzony.  Z pewnością nie jest to stan idealny, ale na razie nic więcej nie będzie tam 
wykonywane. Poinformował równieŜ, Ŝe jeŜeli PKP przystanie na warunki Gminy, to cały 
proces przejmowania moŜe potrwać nawet do 9 miesięcy. MoŜe w miesiącu październiku 
będzie juŜ wiadomym, czy te budynki zostaną przez Gminę przejęte, czy nie.  
Gmina zamierza  wykonać w Dziergowicach drogę do terenów inwestycyjnych od drogi 408 
(ulica Dworcowa) aŜ po Tartak.  Gdy tylko ujawnią się środki unijne, to taki wniosek zostanie 
złoŜony. 
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Radny P. Musioł – co z ulicą Ogrodową w Bierawie, czy tam planuje się jakiś remont. Droga 
ta jest w katastrofalnym stanie. Kostka brukowa została źle ułoŜona, brak jest  odprowadzenia 
wody, przy wylocie na ulicę Juliusza Jacka po kaŜdym deszczu tworzy się duŜe zastoisko wody 
na całej szerokości drogi. Jadąc tą drogą moŜna stwierdzić, Ŝe my się cofamy w czasie.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zasugerowała, aby Komisja ds. porządku sporządziła wykaz 
dróg gminnych, które wymagają  remontu, czy utwardzenia,  tak jak został sporządzony wykaz 
dróg, przy których planuje się budowę chodników. 
 
Radna S. Wiesiołek – ulica Ogrodowa nigdy nie była do ruszenia. Poprzedni Wójt nie zgadzał 
się, Ŝeby tam cokolwiek zrobić innego.  
 
Wójt Gminy  – generalnie z ulicą Ogrodową w Bierawie są dwa problemy. Po pierwsze źle 
została ułoŜona po kanalizacji kostka brukowa, a po drugie na końcu przy wylocie na ulicę 
Jacka tworzy się duŜy zastój wody. 
 
Radna S. Wiesiołek – problemem są równieŜ samochody parkujące w pobliŜu skrzyŜowania 
ulicy Ogrodowej i Jacka. Tam notorycznie parkuje równo po 6,8,7 samochodów. Trudno jest 
tamtędy przejechać. Czy z tym fantem teŜ nie moŜna niczego zrobić? 
 
Radny J. Morcinek – zaproponował aby tą sprawą zajęła się Komisja ds. porządku.   
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXVI/240/2013  
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 XXXVI/ 240 /2013 została 
podjęta jednogłośnie. 
 

 

Ad. 4. 2. 

Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXVI/ 241/2013 w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Wyjaśniła, Ŝe do wieloletniej prognozy finansowej 
została wpisana poŜyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 1 mln zł. 
 
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 XXXVI/241/2013  
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 XXXVI/ 241/2013 została 
podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 4. 3. 

Wójt Gminy  – przedstawił radnym projekt uchwały nr XXXVI/ 242/2013 w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki uzupełniającej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
 

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 XXXVI/ 242/2013  
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 w głosowaniu 13 radnych, nikt z radnych 
nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXXVI/ 242 /2013 została 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
ad. 5. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy  poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła obrady trzydziestej szóstej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 30 września 2013r.  
o godz.. 16:15. 
 
          
           Przewodnicząca Rady 
            mgr ElŜbieta  Dziuda 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
 
 
 
Załączniki: 
 

1) uchwała nr XXXVI/ 240/2013 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r. 

2) uchwała nr XXXVI/241/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

3) uchwała nr XXXVI/242/2013 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki 
uzupełniającej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Opolu. 

4) lista obecności radnych. 

 

 
 


