
P R O T O K Ó Ł   nr  XXXVIII / 2013 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

z dnia  21 października 2013 r. 

 

 
Otwarcia obrad trzydziestej ósmej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 21 października 2013r.   
dokonała o godz. 15:45 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, Wójta 
Gminy Pana Krzysztofa Ficoń, mgr Łukasza AmbroŜego, Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, 
Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek – Kubicką, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Karinę Musioł, Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Waldemara 
Lembowicza, Dyrektora Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Piotra Walkiewicza, Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji 
Mirosława Wierzba i Kierownika Stacji Caritas w Bierawie.    
 
 
 
Ad. 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z porządkiem obrad trzydziestej ósmej sesji 
Rady Gminy, który w dalszej części został ustalony następująco: 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz złoŜenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę 
porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  30 września 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 informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 

szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których 
prowadzenie naleŜy do zadań własnych Gminy.  

8. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierŜawy, 
2) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r. 
3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
4) o zmianie uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 

2013r. dla samorządowego zakładu budŜetowego.  
5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
6) o zmianie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 

drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  
i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie gminy Bierawa oraz zwolnień od tej 
opłaty, 

7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy. 
 



 2 

9. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Gminy informacji na temat analizy 
oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych, pracowników samorządowych  
i kierowników jednostek organizacyjnych. 

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

 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy, który zwrócił się  
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na realizację zadania inwestycyjnego. 
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe zmiana zostanie wprowadzona, jeŜeli za 
zmianą opowie się w głosowaniu bezwzględna większość ustawowego składu Rady, tj. co 
najmniej 8 radnych. Następnie poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie radnych. 
 
Za zmianą porządku obrad polegającą na dodaniu do  porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na 
realizację zadania inwestycyjnego – opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14-tu 
obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną 
większość głosów, wobec czego został przyjęty. Rada Gminy będzie obradowała według 
zmienionego porządku obrad. Dodatkowy projekt uchwały został wprowadzony w pkt. 8.8.  
 
 
 
Ad 3. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
nr XXXVI/2013 z sesji Rady Gminy z dnia 30 września 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 na 14-tu 
obecnych na sali obrad. Trzech radnych wstrzymało się od głosowania, głosów przeciwnych nie 
było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół nr XXXVI/2013 z sesji Rady Gminy  
z dnia  30 września 2013r. został przyjęty. 
 

 

Ad. 4. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym od 12 września 
2013r. do 21 października 2013r. podejmowane były następujące działania: 
 
1. w dniu 24 września br. uczestniczyła w zebraniu wiejskim w Starym Koźlu.  
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2. w dniu 30 września poprowadziła obrady XXXVI sesji Rady Gminy Bierawa zwołanej 
 w trybie nadzwyczajnym w związku z koniecznością podjęcia uchwał w sprawie 
wprowadzenia zmian w budŜecie gminy Bierawa, 

 

3. w dniu 16 października 2013 r. uczestniczyła w XIV Kongresie Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania rozwoju obszarów wiejskich w latach 
2014 – 2020. Poinformowała, Ŝe niektóre informacje, jakie zostały przekazane na Kongresie 
nie są zbyt optymistyczne dla Gmin. Gminom cały czas dokładane są zadania, a środków 
finansowych rzeczywiście jest niewiele. Ponadto w latach 2014-2020 planuje się głównie 
realizację duŜych inwestycji. Środki finansowe, które dostaną Gminy mogą być w 
rzeczywistości bardzo skromne. Ludzie są bardzo zniechęceni. I to co powiedział przed 
chwilą Wójt, to rzeczywiście czekają nas trudne czasy. A zatem wymagana jest od nas  
wszystkich pełna współpraca, zrozumienie i umiejętność wspólnego rozwiązywania 
gminnych problemów. Gminy wiejskie nie mają większych powodów do radości, ale 
wspólnymi siłami uda się z pewnością duŜo więcej zrobić.  

 

4. w dniu 17 października br.  uczestniczyła w posiedzeniu komisji  budŜetowej   z udziałem 
całej Rady Gminy. 

 

5. Do Przewodniczącej Rady Gminy wpłynęły następujące pisma: 

� Interpelacja radnego Czesława Kudzi, która wpłynęła dnia 30.09.2013r. w sprawie 
zainstalowania 2 punktów świetlnych w Starym Koźlu (ul. Braci Wolnych i ul. 
Wolności), 
 

� Interpelacja radnej Bernadety Poplucz , która wpłynęła dnia 27.09. 2013r. w sprawie 
wykoszenia i wyczyszczenia rowów  wzdłuŜ ulicy StraŜackiej, Krótkiej oraz Pogonicy 
w Lubieszowie, 
 

� Pismo z Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie – Koźlu z informacją dotyczącą 
oświadczeń majątkowych radnych, pracowników urzędu gminy i kierowników 
jednostek organizacyjnych, 

 
� Pismo z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  z informacją dot. oświadczeń majątkowych 

przewodniczącej Rady Gminy i wójta Gminy Bierawa, 
 

� Zaproszenie na spotkanie w dniu 06.11.2013r. pn. „ Barwy naszych myśli” 
organizowane w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie – Koźlu .  

 
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.  Informacj ę o pracach Komisji złoŜyli: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna spotykała się raz w dniu  
15 października br. w sprawie wydatków ponoszonych na działalność Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych w 2012 roku. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
obradowała w dniu 17 października br. omawiając projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe członkowie komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, 
wychowania fizycznego i sportu  w dniach 11 i 15 października br. brali udział w akademiach  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska odbyła wyjazdowe posiedzenie. Poruszane były tematy 
dotyczące rekultywacji terenów przez Kopalnię CEMEX, odwodnienia ulicy Ogrodowej  
w Bierawie i ulicy Leśnej w  Lubieszowie, oświetlenia ulicy 9 Maja w Lubieszowie oraz 
remontu szatni na boisku sportowym w Dziergowicach. 
 
 
 
Ad. 6.   
 
Wójt Gminy – przedstawiając informację o podejmowanych działaniach w okresie 
międzysesyjnym, poinformował, iŜ : 
 

• w dniu 16 września br. jako reprezentant Gminy Bierawa uczestniczył w otwarciu 
budynku nowego Przedszkola w Cisku. Poinformował, Ŝe Gmina Cisek jako jedna z 16-tu 
Gmin najbardziej poszkodowanych przez powódź otrzymała 100% środków na budowę 
nowego przedszkola, 

 

• w dniu 17 września br. uczestniczył w spotkaniu wójtów i burmistrzów z Prezydentem 
Rzeczypospolitej Polskiej i władzami województwa opolskiego, poświęconym promocji 
Programu „Wsparcie rodzin wielodzietnych i osób starszych”. Nasza Gmina równieŜ 
wyraziła chęć uczestnictwa w tym programie. Obecnie na szczeblu województwa 
wypracowywany jest przez grupę roboczą model wsparcia dla wskazanych rodzin. 
Docelowo  powinna zostać wydana karta dla danej rodziny, która będzie uprawniała do 
określonych ulg,  

 

• w dniu 18 września br. podpisany został aneks do projektu  pn. „Lubieszewska Izba”  
w celu doprecyzowania kwot wydatkowanych na to zadanie, 

 

• od dnia 19.09 – 27.09.br.  brał udział w zebraniach wiejskich na temat funduszu 
sołeckiego (Dziergowice 19.09., Goszyce 23.09, Stare Koźle 24.09., Stara Kuźnia 25.09., 
Kotlarnia 26.09 i Bierawa 27.09.). Na zebraniach wiejskich oprócz głównego tematu 
dotyczącego funduszu sołeckiego poruszone zostały przez mieszkańców jeszcze inne 
problemy dotyczące sołectwa, 

 

• w dniu 30 września br. spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu z Dyrektorem 
Grabelusem na temat naszego składowiska odpadów. Poinformował, Ŝe oprócz tego, Ŝe 
nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zamknęły nasze 
składowisko odpadów i ograniczyły działalność zakładu budŜetowego, to na Gminie dalej 
ciąŜą pewne obowiązki, takie jak formalne zamknięcie składowiska, rekultywacja i 30-
letni monitoring.   
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Gmina próbuje się w jakiś sposób przed tymi obowiązkami obronić. Do 20 stycznia 
przyszłego roku moŜna jeszcze pewne rzeczy podjąć we własnym zakresie. DąŜymy, aby do 
tego momentu została wydana przez Pana Marszałka decyzja o zamknięciu składowiska. 
Wtedy będzie moŜna juŜ podjąć określone działania,  

 

• w dniu 1 października br. uczestniczył w pasowaniu uczniów klas pierwszych  
w Gimnazjum w Bierawie, 

 

• w dniu 2 października br. brał udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rady Gminy 
ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska, m.in. w celu 
sprawdzenia postępu rekultywacji terenów przez Kopalnię Cemex, 

 

• w dniu 3 października br. uczestniczył w odbiorze wykonanego placu zabaw przy 
Dwujęzycznej Szkole Podstawowej w Solarni w ramach rządowego programu  „Radosna 
szkoła”. Dodał, iŜ w przyszłorocznym  budŜecie planuje się zarezerwować środki na 
budowę kolejnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Kuźni. 
W tym teŜ dniu spotkał się z Dyrektorem Spółki Gazowniczej  w Opolu na temat 
gazyfikacji Gminy Bierawa. Na spotkaniu tym podano informację, Ŝe jak nic nie stanie na 
przeszkodzie, to w przyszłym roku sieć gazownicza zostanie przedłuŜona do terenów 
inwestycyjnych w Starym Koźlu, mieszkańcy będą mogli równieŜ do tej sieci się 
podłączyć, 

 

• w dniu 4 października br. uczestniczył w pasowaniu uczniów klasy pierwszej w Szkole 
Podstawowej w Dziergowicach, 

 

• w dniu 8 października br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku 
Działkowców na temat dalszego funkcjonowania ogródków działkowych w Starej Kuźni. 
Jest planowane kolejne spotkanie w celu wyjaśnienia wszelkich niejasności, 

 

• w dniu 9 października br. spotkał się z przedstawicielami PKP z Wrocławia w sprawie 
ewentualnego przejęcia Dworca PKP wraz z obszarem przyległym w Bierawie  
i Dziergowicach. Poinformował, Ŝe jeŜeli chodzi o Dworzec w Dziergowicach to jest 
szansa na przejęcie, jednak proces ten moŜe potrwać nawet do 12 miesięcy. Przejęta 
zostanie wówczas równieŜ droga, będąca łącznikiem ulicy Kolejowej i Dworcowej, 

 

• w dniu 10 października br.  odbył się 5 Konkurs ekologiczny w Starej Kuźni dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych, organizowany przez Gminę wspólnie  
z Nadleśnictwem Kędzierzyn, który cieszy się duŜym zainteresowaniem, 

 

• w dniu 11 października br. uczestniczył w obchodach Dnia Edukacji Narodowej  
w szkołach w Solarni, w Starym Koźlu, w Starej Kuźni i w Przedszkolu  
w Dziergowicach, 

 

• w dniu 14 października br.   reprezentował Gminę w Sądzie w Koźlu w sprawie 
przeciwko (..) dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, 

 

• w dniu 15 października br. brał udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej  
w Gimnazjum w Bierawie, a takŜe uczestniczył w Dniu Emeryta w Dziergowicach, 

 

• w dniu 16 października br. został zaproszony do Radia Opole, gdzie był pytany o plany na 
kolejne miesiące, 

 

• w dniu 17 października br. spotkał się Firmą, która uzupełniała nawierzchnię drogową  
w Brzeźcach po wykonaniu sieci gazowniczej. Stwierdzono, Ŝe prace te zostały wykonane 
prawidłowo. JeŜeli będą  jakieś niedociągnięcia, to Firma dokona poprawek, 

 

• uczestniczył takŜe w wielu uroczystościach jubileuszowych, m.in. w dniu 18 października 
br. w jubileuszu 55-lecia poŜycia małŜeńskiego Państwa Salinger z Dziergowic. 

 
Dyskusji na przedstawione tematy nie podejmowano.  
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Ad. 7. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych za 
poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których 
prowadzenie naleŜy do zadań własnych Gminy - dołączono do niniejszego protokołu jako 
załącznik nr 1. 
  
Dodatkowo poinformował, Ŝe obecnie w związku z prowadzoną dwujęzycznością – nauką 
języka mniejszości narodowej - Gmina Bierawa pozyskuje na ten cel dodatkowe środki w wys. 
ok. 1 mln zł. Jest to bezpośrednio związane z deklaracjami składanymi przez rodziców uczniów 
o naukę tego języka. JeŜeli takie deklaracje zostają złoŜone, jest to z korzyścią dla Gminy. 
Gmina uzyskuje wyŜszą subwencję oświatową. Obecnie, patrząc z punktu widzenia naszych 
stosunkowo małych szkół, moŜna powiedzieć Ŝe nie jest źle.  Nie wiadomo jednak co będzie  
w przyszłości, gdyŜ są zamierzenia Państwa odnośnie zmiany w naliczeniach subwencji.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – Wójt Gminy wspomniał o nauczaniu języka mniejszości 
narodowej – języka niemieckiego. Jest to na pewno bardzo waŜny element naszej oświaty  
i finansów. Liczba uczniów ogółem w Gminie Bierawa  wynosi 533. Czy zrobiono taką analizę 
dla ilu uczniów złoŜono deklaracje?  Są Gminy, w których na ogólną liczbę uczniów deklarację 
o nauce języka mniejszości narodowej złoŜyło tylko połowę uczniów, a wiąŜe się to przecieŜ z 
pozyskaniem dodatkowych środków. 
 
Wójt Gminy  – Gmina stara się to monitorować, większość rodziców takie deklaracje złoŜyło. 
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe złoŜenie takiej deklaracji jest decyzją autonomiczną rodzica, jest  
w tym zakresie pełna dobrowolność. Szkoła nie moŜe nikogo zmusić.  Zmiany jakie zostały  
wprowadzone w zasadach naliczania subwencji poszły po myśli naszej Gminy, poniewaŜ ta 
podstawowa waga została obniŜona do 60-ciu.  Do 60 uczniów waga wynosi 1,5, od 60 - 84 
uczniów 1,2. Po tych zmianach im mniejsza jest liczba uczniów składających deklaracje, tym 
finansowo jest to bardziej korzystne. 
 
 
 
Ad. 8. 1. 
 
Wójt Gminy  - odczytał projekt uchwały nr XXXVIII/ 243/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. Wyjaśnił, Ŝe 
chodzi o teren w Ortowicach, który jest wykorzystywany  przez dotychczasowego dzierŜawcę 
pod garaŜ.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXVIII/ 243/2013  
w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierŜawy – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali 
obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXXVIII/243/2013 została 
podjęta jednogłośnie przy udziale w głosowaniu 14-tu radnych. 
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Ad. 8. 2. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXVIII/ 244/2013  w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013 r. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe przedstawiony 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 radnych dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXVIII/244/2013  
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXXVIII/244/2013 została 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 8. 3. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXVIII/ 245/2013 w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe przedstawiony projekt uchwały został przez 
komisję ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie  - 4 głosami „za”  
na  5 radnych biorących udział w posiedzeniu (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu). 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania radnych dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poddała projekt uchwały nr XXXVIII/245/2013 w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych 
nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXXVIII/245/2013 została 
podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 8. 4. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXVIII/ 246/2013 o zmianie 
uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013r. dla 
samorządowego zakładu budŜetowego. Poinformowała jednocześnie, Ŝe zmiana, o której mowa 
w uchwale powoduje zmniejszenie dotacji przedmiotowej o kwotę 35.000 zł. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe przedstawiony 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 radnych dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXVIII/ 246/2013  
o zmianie uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013r. dla 
samorządowego zakładu budŜetowego – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych 
nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXXVIII/246/2013 została 
podjęta jednogłośnie.  
 
 
 
 
ad. 8. 5. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXVIII/ 247/2013 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe przedstawiony projekt uchwały został przez 
komisję ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie  4 głosami „za” przy 
jednym głosie przeciwnym.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania radnych dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Wójt Gminy  – zwrócił uwagę, Ŝe dwie stawki zawarte w projekcie uchwały, odczytanym przez 
Skarbnika Gminy, róŜnią się od wersji pierwotnej przesłanej radnym. Stawki te, a mianowicie 
od budynków mieszkalnych i od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, zostały 
zmienione w wyniku dyskusji na posiedzeniu komisji. Wszyscy obecni na posiedzeniu Komisji 
byli zgodni co do tego, Ŝe stawki podatkowe naleŜy podwyŜszać stopniowo. Proponowane 
stawki uwzględniają wzrost o 3 % stopień inflacji z zaokrągleniem drugiego miejsca po 
przecinku w dół. Dlatego teŜ w projekcie uchwały została wprowadzona autopoprawka  
i wnioskuje się o przegłosowanie stawek podatkowych wypracowanych na posiedzeniu komisji. 
 
Radni nie podjęli dyskusji na temat propozycji uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXVIII/ 247/2013  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Jeden radny 
był przeciwny, a jeden wstrzymał się od głosowania.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXXVIII/ 247/2013 została 
podjęta.  
 
 
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który podziękował radnym za uchwalenie 
proponowanych stawek podatkowych. Stwierdził, iŜ ta najwaŜniejsza praca została wykonana 
na posiedzeniu Komisji, na którym mimo, iŜ nie było jednomyślności, były róŜne koncepcje,  
w rezultacie udało się wspólnie ustalić wielkości tych stawek. Jest za tym, aby te stawki 
podwyŜszać stopniowo, zapewniając  w ten sposób w miarę płynne funkcjonowanie naszego 
budŜetu, ale bez nadmiernego obciąŜania mieszkańców gminy. 
 
 
 
Ad. 8. 6. 
 
W. Lembowicz – odczytał projekt uchwały nr XXXVIII/ 248/2013 o zmianie uchwały   
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane  
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie 
gminy Bierawa oraz zwolnień od tej opłaty. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe przedstawiony 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 radnych dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Radna U. Olejnik – zwróciła się z zapytaniem komu przysługują zwolnienia od tej opłaty, na 
które wskazuje się w tytule uchwały? 
 
W. Lembowicz  - wyjaśnił, Ŝe zwolnienia dotyczą inwestycji realizowanych przez Gminę 
Bierawa. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy - poddała odczytany projekt uchwały nr XXXVIII/ 248/2013  
o zmianie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na 
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg 
gminnych na terenie gminy Bierawa oraz zwolnień od tej opłaty  – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali 
obrad, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXXVIII/248/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8. 7. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXVIII/249/2013 w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy.  
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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 radnych dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poddała odczytany projekt uchwały nr XXXVIII/249/2013  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXXVIII/ 249/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8. 8. 
 
Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXVIII/250/2013 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na realizację zadania 
inwestycyjnego. Wyjaśniła, Ŝe środki finansowe na ten cel zostały juŜ zabezpieczone  
w budŜecie gminy. W dzisiejszych zmianach do budŜetu, do wstępnie planowanej kwoty 5.000 
zł dodano na to zadanie kwotę 40.000 zł, co w sumie daje pełne zabezpieczenie do wykonania 
tejŜe uchwały. 
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe w ubiegły czwartek została podpisana przez Powiat umowa  
z wykonawcą na budowę chodnika przy ulicy Mickiewicza w Bierawie wraz z przebudową 
nawierzchni drogi. Około ¾ drogi będzie miało nową nawierzchnię. Podejmując tą uchwałę 
Gmina realizuje własne zobowiązanie podpisane w miesiącu kwietniu br. o dofinansowaniu 
tegoŜ zadania w wys. 20 % ogólnej wartości, czyli z kwoty 271.000 zł. Do udziału Gminy 
uwzględniona jest równieŜ wartość opracowanego przez Gminę projektu technicznego.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania radnych dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poddała projekt uchwały nr XXXVIII/250/2013 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na realizację zadania 
inwestycyjnego - pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się  
w głosowaniu 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani 
wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXXVIII/ 250/2013 została 
podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 9. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – przedstawiła radnym informację na temat analizy oświadczeń 
majątkowych złoŜonych przez radnych, pracowników samorządowych i kierowników jednostek 
organizacyjnych – informację dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 10. 
 
 
Ad. 10.  Interpelacje i wnioski radnych -  nie zgłoszono. 
 
 
Ad. 11.  Dyskusja i wolne wnioski -  dyskusji nie podejmowano.  
 
  
Ad. 12. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany, po czym 

zamknęła obrady trzydziestej ósmej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 21 października 2013r. 

o godz. 17:00. 

 

         Przewodnicząca Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik    mgr ElŜbieta Dziuda 

 

Załączniki: 
 
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym  

o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie naleŜy do zadań 
własnych Gminy,  
 

2. uchwała nr XXXVIII/ 243/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy,  

 

3. uchwała nr XXXVIII/244/2013 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r., 
 

4. uchwała nr XXXVIII/245/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
 

5. uchwała nr XXXVIII/246/2013 o zmianie uchwały w sprawie jednostkowych stawek 
dotacji przedmiotowej na 2013r. dla samorządowego zakładu budŜetowego, 

 

6. uchwała nr XXXVIII/247/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, 
 

7. uchwała nr XXXVIII/248/2013 o zmianie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie gminy Bierawa oraz zwolnień 
od tej opłaty, 
 

8. uchwała nr XXXVIII/249/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy, 
 

9. uchwała nr XXXVIII/250/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na realizację zadania inwestycyjnego, 

 

10. informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych, 
pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

 

11. listy obecności radnych i sołtysów.  


