
P R O T O K Ó Ł   nr  XXXIX / 2013 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

z dnia  27 listopada 2013 r. 

 

 
Otwarcia obrad trzydziestej dziewiątej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 27 listopada 2013r.   
dokonała o godz. 15:30 Przewodnicząca Rady Gminy ElŜbieta Dziuda.  
Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 14 radnych na ustawową liczbę 
15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. Nieobecna była radna Iwona Domagała. 
 
Po otwarciu obrad Przewodnicząca Rady przywitała zebranych radnych, sołtysów, Wójta 
Gminy Pana Krzysztofa Ficoń, Zastępcę Wójta Stanisława Wróbel,  mgr Łukasza AmbroŜego, 
Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek – Kubicką, 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, inspektora ds. 
gospodarki nieruchomościami  Katarzynę Mazurkiewicz i Kierownika Stacji Caritas  
w Bierawie Jolantę Szewerda. 
  
 
 
Ad. 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z porządkiem obrad trzydziestej dziewiątej 
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 protokołów z sesji Rady Gminy z dnia  21 października 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. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r., 
2) w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta, jako podstawy obliczania podatku 

rolnego, 
3) w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu, 
4) w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali 

uŜytkowych i garaŜy, 
5) w sprawie wyraŜenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach 

odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną,  
6) w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2014. 
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8. Interpelacje i wnioski radnych. 
9. Dyskusja i wolne wnioski. 
10. Zakończenie obrad. 

 
Wniosek o zmianę porządku obrad zgłosił Wójt Gminy, który wystąpił o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Przygodzice.  
 
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 Gminie Przygodzice – 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. 7.7.  
 
 
 
ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe zostały wyłoŜone na sali obrad protokoły  
z 37 i 38 sesji Rady Gminy z dnia 21 października 2013r. Następnie zwróciła się z zapytaniem 
czy są uwagi do tych protokołów? 
 

Uwag do protokołów nie zgłoszono. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy w celu przyjęcia protokołów, zgodnie z § 29 statutu Gminy, 
przeprowadziła głosowanie. 
  
Za przyjęciem protokołu z 37 sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu 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 XXXVII/2013 z sesji Rady 
Gminy z dnia  21 października 2013r. został przyjęty. 
 
Za przyjęciem protokołu z 38 sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu 10 radnych na 
14-tu obecnych na sali obrad. Czterech radnych wstrzymało się od głosowania, głosów 
przeciwnych nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół nr XXXVIII/2013 z sesji Rady 
Gminy z dnia  21 października 2013r. został przyjęty. 
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Ad. 4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym  od  
21 października do 27 listopada br. podejmowane były następujące działania: 
 

1) w dniu 28 października – uczestniczyła w spotkaniu konsultacyjnym  poświęconym 
delimitacji granic kędzierzyńsko – kozielskiego subregionalnego obszaru 
funkcjonalnego. Spotkanie miało charakter  prezentacji, dyskusji w zakresie 
metodologii badań oraz ich wstępnych wyników, 

 

2) w dniu 7 listopada br. uczestniczyła w zebraniu wiejskim w Lubieszowie w sprawie 
projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

 

3) uczestniczyła w trzech posiedzeniach Komisji Rady Gminy; w dniu 25 listopada  
w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu  
oraz w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska, a w dniu 26 listopada w posiedzeniu komisji ds. budŜetu  
i rozwoju gospodarczego,  

 

4) ponadto pełniła zamiennie z zastępcami poniedziałkowe dyŜury w Urzędzie Gminy 
zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

 

5) brała udział w przygotowaniu sesji oraz organizowaniu bieŜącej pracy Rady Gminy 
Bierawa. 

 
 
 
 
Ad. 5. 
 
Informację o pracach Komisji złoŜyli: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna spotykała się na 3 posiedzeniach 
w dniach 24 i 29 października oraz 21 listopada. Tematem była kontrola wydatków z budŜetu 
gminy na zadania z zakresu melioracji za 2012r. Poinformował równieŜ, Ŝe kolejne posiedzenie 
odbędzie się w dniu 5 grudnia br. o godz. 8:30. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
obradowała w dniu 26 listopada br.  omawiając projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
 
Radny P. Musioł - poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska miała swoje posiedzenie w dniu 25 listopada br., na którym  
omawiano projekty trzech uchwał na dzisiejszą sesję w sprawach dotyczących zakresu 
działania komisji. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu odbyła posiedzenie w dniu 25 listopada br.  Tematem posiedzenia było 
rozpatrzenie pisma Rady Rodziców przy Publicznym Przedszkolu w Dziergowicach dotyczące 
zakupu nowych urządzeń na plac zabaw. 
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Ad. 6. 
 
Wójt  Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowane były między innymi 
takie działania jak: 
 

• w dniu 22 października br. uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego  - największy sukces Związku to zorganizowanie wspólnej Grupy 
Zakupowej energii elektrycznej i osiągnięcie wymiernych korzyści przez Gminy 
członkowskie, 

 

• w dniu 23 października br.  brał udział w posiedzeniu Śląskiego Stowarzyszenia 
Samorządowego. Główny temat to nauczanie języka niemieckiego jako języka 
mniejszości narodowej oraz wpływ na subwencję oświatową. Szkoły, które będą 
stawiać na dwujęzyczność, tj. nauczanie np. matematyki w języku polskim  
i niemieckim, docelowo otrzymają wyŜszą subwencję. 
Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, spotkał się z przedstawicielami 
Zarządu Dróg Wojewódzkich  w sprawie konsultacji wstępnego projektu  przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 408 od granicy gminy w Brzeźcach, do końca miejscowości 
Stare Koźle (do boiska). Remont drogi 408 jest priorytetowym zadaniem Województwa 
Opolskiego  na lata 2014-2020. Mówi się, Ŝe najprawdopodobniej cały odcinek tej 
drogi, aŜ po Goszyce (do granicy województwa) w tych latach zostanie przebudowany, 
 

• w dniu 24 października br. spotkał się z Prezesem Kopalni Piasku „Kotlarnia” na temat  
prowadzonych postępowań podatkowych,  

 

• w dniu 25 października br. spotkał się z Prezesem Handlowo - Produkcyjnej Spółdzielni 
w Bierawie na temat moŜliwości wsparcia działań Gminy w zakresie poprawy 
wizerunku, m.in. wyremontowania placu  przed sklepem w Starej Kuźni, 

 

• w dniu 28 października br. nastąpił odbiór drogi transportu rolnego w Bierawie – odnogi 
ul. Mickiewicza, 

 

• w dniu 29 października br. spotkał się z przedstawicielami Ogródków Działkowych, 
Oddział Opole w sprawie terenu zajętego pod ogródki w Starej Kuźni.  Rozmowy w tej 
sprawie są prowadzone od kilku miesięcy. Najemcy działek w Starej Kuźni na tą 
okoliczność załoŜyli nawet własne Stowarzyszenie. Jednak jak się okazuje dla Gminy 
nadal partnerem moŜe być tylko Oddział Opolski. śadnych konkretnych ustaleń nie 
poczyniono z tego względu, Ŝe najprawdopodobniej w miesiącu styczniu przyszłego 
roku mają zmienić się uwarunkowania prawne. Dlatego Gmina musi do tej całej sprawy 
podchodzić bardzo ostroŜnie, 

 

• w dniu 30 października br. odbyło się spotkanie  z Burmistrzem Gminy Sośnicowice, 
 

• w dniu 4 listopada  nastąpiło przejęcie obowiązków przez nowego Zastępcę Wójta Pana 
Stanisława Wróbla. Poinformował, Ŝe nowy Zastępca  w głównej mierze przejmie 
sprawy dotyczące oświaty.  Są to sprawy dosyć trudne z uwagi na częste zmiany 
uwarunkowań prawno – finansowych oraz kwestie dotyczące pomocy społecznej  
i współpracy z dziećmi i młodzieŜą,  

 

• w dniu 6 listopada br. spotkał się  z Wicemarszałkiem Tomaszem Kostusiem m.in.   
w sprawie długo oczekiwanej przez Gminę przebudowy ulicy Ottona Steiera  
w Bierawie łącznie z budową chodnika. Jak wynikło w relacji Wicemarszałka to 
zadanie w przyszłym roku ma być realizowane, 

 

• w dniu 7 listopada br. miało miejsce spotkanie z mieszkańcami Lubieszowa w sprawie 
planowanego poszerzenia obszaru pod wydobycie kruszyw. W tym miejscu wyraził 
nadzieję, Ŝe tę kwestię pomimo wszystko uda się dobrze rozwiązać dla dobra 
wszystkich stron, 
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• w dniu 8 listopada br. brał udział w spotkaniu Związku Gmin „Czysty Region”. 
Spotkanie to nie miało większego strategicznego znaczenia. Było poświęcone 
omówieniu działalności firm wywoŜących odpady komunalne, przekazano informacje 
na temat ściągalności opłat za wywóz odpadów komunalnych i składania deklaracji 
przez mieszkańców (deklaracje złoŜyło ok. 90% zobowiązanych mieszkańców 
zamieszkałych na obszarze działania Związku), 

 

• w dniu 10 listopada br. brał udział w uroczystości świętego Marcina w Bierawie, a takŜe 
na spotkaniu – tradycyjnym świniobiciu organizowanym przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Stare Koźle, 

  

• w dniu 11 listopada br. uczestniczył w obchodach Dnia Niepodległości, tj. we Mszy 
świętej za Ojczyznę oraz w Koncercie  organizowanym w Domu Kultury w Bierawie, 
podczas którego uhonorowano społecznych animatorów kultury. W tym roku nagrody 
otrzymali: Pani Marta Wątroba, Pani Renata Kubica i ks. Norbert Matuszek, 

 

• w dniu 14 listopada br. miało miejsce podpisanie aktu notarialnego w sprawie przejęcia 
od Agencji Nieruchomości Rolnej gruntu połoŜonego w Dziergowicach pod 
przepompownię, 

 

• w dniu 18 listopada br. spotkał się z Dyrektorem Grabelusem z Urzędu 
Marszałkowskiego w sprawie aglomeracji. Poinformował, Ŝe w celu pozyskiwania 
środków unijnych  na rozbudowę kanalizacji nasza Gmina wspólnie z Gminą Reńska 
Wieś, Gminą Cisek i Miastem Kędzierzyn – Koźle utworzyła aglomerację pow. 15 tys. 
RLM. Obecnie rodzą się pewne zagroŜenia dla tych aglomeracji.  Mówi się, Ŝe 
Gminom, które są w aglomeracji pow. 15 tys. RLM, a które nie spełnią  obowiązku 
skanalizowania swoich obszarów do końca 2015r. groŜą kary finansowe. Według 
naszych załoŜeń w 2015r. moŜe rozpocząć się budowa kanalizacji dla sołectwa 
Dziergowice. Pozostanie nam jednak nie skanalizowany Lubieszów. Nieskanalizowane 
sołectwo musi iść do mniejszej aglomeracji, 

 

• w dniu 19 listopada br. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP na temat 
wstępnego podsumowania obecnego roku oraz bieŜących potrzeb,  

 

• w dniu 21 listopada br. odbyło się spotkanie z Dyr. Sokołowskim z Zarządu Dróg 
Wojewódzkich  i Dyrektorem Wydziału Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego na 
temat odwodnienia ulicy Ottona Steiera w Bierawie. Zostały zgłoszone pewne uwagi. 
ZDW zobowiązał się, Ŝe pewne kwestie zostaną zrobione jeszcze w tym roku, 

 

• w dniu 22 listopada br. spotkał się z przedstawicielami Firmy Multipley, która buduje 
światłowód na terenie naszej gminy. Informacje w tej sprawie będą przekazywane 
mieszkańcom na najbliŜszych zebraniach wiejskich,  

 

• w dniu 25 listopada br. uczestniczył w dyskusji publicznej na temat zmian Studium 
uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kopalnianych.  
W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Firmy Cemex, planista, przedstawiciele 
mieszkańców. W tym samym dniu brał udział w posiedzeniu Komisji ds. porządku 
publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska, 

 

• w dniu 26 listopada br. nastąpiło podpisanie aktu notarialnego, w godzinach 
popołudniowych brał udział w posiedzeniu komisji ds. budŜetu i rozwoju 
gospodarczego,  

 

• ponadto brał udział w kilku jubileuszach 50 lat poŜycia małŜeńskiego oraz urodzin 
najstarszych mieszkańców Gminy. 

 
Dyskusji na poruszane tematy nie podejmowano. 
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Ad. 7. 1. 
 
Skarbnik Gminy  - przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXIX/ 251/2013 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r. i udzieliła w tej sprawie stosownych objaśnień. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe przedmiotowy 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 dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Wójt Gminy   - poinformował, Ŝe Gmina chce wesprzeć finansowo Gminę Przygodzice, 
albowiem mieszkańcy tamtej Gminy udzieli pomocy naszym mieszkańcom  w czasie powodzi 
w 2010r.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXIX/ 251/2013  
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r. – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali 
obrad. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr  XXXIX/ 251/2013 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r. – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 7. 2. 
 

Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały nr XXXIX/ 252/2013 w sprawie obniŜenia średniej 
ceny skupu Ŝyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego. Poinformowała jednocześnie, Ŝe 
odczytana w projekcie uchwały kwota (zmiana w stosunku do kwoty pierwotnej)  jest 
wynikiem wprowadzonej przez Wójta Gminy autopoprawki do tegoŜ projektu, na podstawie 
stanowiska wypracowanego przez Komisję BudŜetową. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
wypowiedziała się za obniŜeniem średniej ceny skupu Ŝyta z kwoty 69, 28 zł/1 dt do kwoty 
55,00 zł/1dt, czyli wyŜszej od stawki zaproponowanej przez Wójta o 1 zł. 
Za taką propozycją  wypowiedziało się 4 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym. 
 
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 XXXIX/ 252/2013  
w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego – pod 
głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 14-tu obecnych na sali 
obrad. Jeden radny był przeciwny i jeden wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr  XXXIX/ 252/2013 w sprawie 
obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego – została 
podjęta. 
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Ad. 7.3. 
 
K. Mazurkiewicz – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXIX/ 253/2013 w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe projekt uchwały w przedmiotowej sprawie został 
zaopiniowany przez komisję ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony  
środowiska zaopiniowany pozytywnie  4 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym. 
 
Wójt Gminy – wyjaśnił, Ŝe chodzi o lokal znajdujący się w przejętym przez Gminę budynku 
po Policji. Gmina pozostawi do własnych celów pomieszczenia na piętrze, natomiast parter 
tego budynku proponuje się wynająć. Jest osoba chętna, która chce zagospodarować te 
pomieszczenia pod działalność gospodarczą. Przyszły najemca ma zamiar korzystać ze 
środków unijnych, dlatego tę działalność musi prowadzić przez okres co najmniej 5 lat.  
W związku z czym proponuje się zawarcie pierwszej umowy na okres 5 lat. 
Poinformował równieŜ, Ŝe siedziba Policji została przeniesiona  do pomieszczeń Urzędu Gminy 
(wejście od tyłu) do pomieszczenia, w którym było dotychczas biuro Rady Gminy. Stałe 
godziny dyŜurowania policjantów to kaŜda środa od 12:00 – 14:00. Informacja w tej sprawie 
zostanie zawarta w najbliŜszym Głosie Bierawy. Natomiast biuro Rady Gminy zostało 
przeniesione do Urzędu Gminy pokój nr 45. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXIX/ 253/2013  
w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. śaden  
z radnych nie był przeciwny, a dwóch radnych wstrzymało się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXXIX/ 253/2013  
w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu - została podjęta. 
 
 
 
Ad. 7.4. 
 
K. Mazurkiewicz  - odczytała projekt uchwały nr XXXIX/ 254/2013 w sprawie uchylenia 
uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali uŜytkowych i garaŜy.  
 
Radny P. Musioł - poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony  środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
5 głosami „za’. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXIX/ 254/2013  
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali uŜytkowych i garaŜy – 
pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, na 14-tu 
obecnych na sali obrad, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXXIX/ 254/2013 w sprawie 
uchylenia uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali uŜytkowych i garaŜy – została 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 7.5. 
 
K. Mazurkiewicz – odczytała projekt uchwały nr XXXIX/ 255/2013 w sprawie wyraŜenia 
zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod 
drogę gminną. 
 
Radny P. Musioł - poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony  środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
5 głosami „za’. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXIX/ 255/2013  
w sprawie wyraŜenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania 
za grunt przejęty pod drogę gminną – 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 XXXIX/ 255/2013 w sprawie 
wyraŜenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za 
grunt przejęty pod drogę gminną – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 7.6. 
 
Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXIX/ 256/2013 w sprawie 
rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2014 oraz sprawozdanie  
z podsumowania konsultacji tegoŜ projektu uchwały, które dołączono do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Radny Cz. Kudzia – odniósł się do jednego z zapisów § 10 ust. 1 pkt. 3, a mianowicie 
„udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez 
prowadzenie Punktu Konsultacyjnego”. Zwrócił się z zapytaniem, czy my jako Gmina wiemy 
ile jest osób zagroŜonych alkoholizmem, ile osób jest uzaleŜnionych od narkomanii? 
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Wójt Gminy – poinformował, Ŝe sprawami alkoholizmu i narkomanii zajmuje się zarówno 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, jak i Zespół 
Interdyscyplinarny. Wymieniona Komisja posiada wiedzę na temat skali problemu 
alkoholowego i narkotykowego, ale tylko w takim zakresie w jakim te dane docierają do 
Komisji. Dane te zawarte są w corocznym sprawozdaniu z działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych. W przedmiotowym 
sprawozdaniu podaje się liczbę osób zgłoszonych do Komisji  i wskazuje się działania  
podejmowane w stosunku do tych osób. Z kolei Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się 
przypadkami przemocy w rodzinie, co często jest powiązane z naduŜywaniem alkoholu w tej 
rodzinie. Dane te są przekazywane przez róŜne instytucje (GOPS, policja, ośrodki zdrowia, 
placówki oświatowe), ale takŜe przez konkretne osoby. Na pewno nie są to stuprocentowe dane. 
Gmina prowadzi punkt konsultacyjny, gdzie dyŜuruje prawnik, psycholog, policjant. Osoby 
mające określone problemy mogą tam uzyskać stosownych porad.  
 
Radny Cz. Kudzia – stwierdził, iŜ zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe stu procent przypadków nie 
wychwyci się nigdy, zawsze są jeszcze osoby ukryte. Ale jeŜeli to będzie w 75 procentach,  
to i tak będzie dobrze i będzie to miało pozytywny wymiar. 
Odniósł się równieŜ do kolejnego zapisu zawartego w § 10 ust. 1 pkt. 4 dotyczącego ochrony  
i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Zwrócił się  
z zapytaniem na czym ma polegać aktywizacja osób starszych?  Czy my jako Gmina mamy 
jakieś moŜliwości takiej aktywizacji? 
 
Wójt Gminy – stwierdził, iŜ pod tym zapisem moŜe kryć się szereg działań, np. usługi 
świadczone przez Stację Caritas i gabinet rehabilitacyjny, dostępność do lekarza, czy nawet 
działalność Kół Emerytów i Rencistów, które umoŜliwiają osobom starszym wspólne 
spotkania, zabawy, czy wyjazdy. Gmina wspiera takie organizacje poprzez udostępnianie 
pomieszczeń w Domach Kultury, czy teŜ udostępnianie autobusu gminnego. Gmina zakupiła 
równieŜ samochód ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, którym przewoŜone są osoby niepełnosprawne, głównie dzieci. Mogą korzystać 
równieŜ osoby starsze. Na terenie Gminy działają równieŜ chóry, zrzeszające  
w większości osoby starsze. Być moŜe wszystkie te działania nie są zbyt widoczne, ale są one 
prowadzone. Obecnie podjęte zostały działania mające na celu  wdroŜenie programu  
tzw. „Opolska Karta Rodziny”. Program będzie skierowany  do rodzin wielodzietnych, ale 
równieŜ dla osób starszych.  Nasza Gmina równieŜ do tej inicjatywy przystępuje. Były takŜe 
organizowane szkolenia dla osób starszych z zakresu obsługi komputerów. 
  
Skarbnik Gminy – wyjaśniła, Ŝe kwota uwidoczniona w programie współpracy 305 tys. zł, jest 
to kwota przeznaczona na określone zadania, które powtarzają się juŜ od kilku lat, tj. 
działalność Caritasu, zadania z zakresu kultury fizycznej oraz działania na rzecz mniejszości 
narodowych. KaŜda organizacja pozarządowa działająca na terenie Gminy moŜe zaproponować 
Gminie zrealizowanie określonego zadania publicznego i wówczas Gmina musi taką ofertę 
rozpatrzeć. Pieniądze nie są przyznawane dla organizacji, ale na zadanie publiczne, które dana 
organizacja zrealizuje. 
 
Radna E. Dziuda – organizacja moŜe przedstawić Gminie  swoją ofertę, ale zadanie to musi 
wpisywać się w katalog zadań własnych Gminy. 
 
Radny R. Lamaczek – niepokojącym jest zapis w punkcie 7 dotyczący edukacji, oświaty  
i wychowania. PrzecieŜ te zapisy, za wyjątkiem ostatniego, są zadaniami szkoły.  
Po co organizacja pozarządowa  ma te tematy realizować, skoro świetnie radzą sobie z tym 
szkoły. Szkoła moŜe organizować zajęcia pozalekcyjne, np. sportowe. 
 



 10 

Ł. Ambro Ŝy – wyjaśnił, Ŝe kaŜdy z punktów wymienionych w § 10 wynika z ustawy o poŜytku 
publicznym i o wolontariacie. Są to zadania własne Gminy i Gmina musi je realizować. 
Natomiast na podstawie tegoŜ Programu Gmina moŜe te zadania zlecać innym podmiotom na 
podstawie porozumienia czy umowy. Jest to forma dobrowolności, a nie przymusu.  
 
Radny J. Morcinek – z wypowiedzi radnego Lamaczka wynika, Ŝe zadania z zakresu oświaty 
powinna realizować szkoła.  Ale przecieŜ organizacja pozarządowa równieŜ moŜe organizować 
róŜnego rodzaju szkolenia, czy inne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Organizacja moŜe starać 
się o dotację na realizowane zadanie.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła uwagę, Ŝe ustawodawca przewidział, iŜ określone 
zadania publiczne mogą realizować nie tylko Gminy, ale równieŜ organizacje pozarządowe. 
JeŜeli organizacja ma jakiś ciekawy pomysł na zrealizowanie zadania publicznego i chce go 
zrealizować, to moŜe przygotować taka ofertę i takie zadanie wykonać dla osób róŜnych grup 
wiekowych.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXIX/ 256/2013  
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2014 – pod 
głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad, głosów 
przeciwnych nie było, a dwóch radnych wstrzymało się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXXIX/256/2013 została podjęta. 
 
 
 
Ad. 7.7. 
 
Wójt Gminy  – odczytał projekt uchwały nr XXXIX/257/2013 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Przygodzice.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały nr XXXIX/257/2013 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Przygodzice – 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 poinformowała, Ŝe uchwała  nr XXXIX/257/2013 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Przygodzice – została podjęta jednogłośnie.  
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Ad. 8.    Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny Cz. Kudzia – w ramach interpelacji radnych złoŜył wniosek  dotyczący bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego w gminie Bierawa – dotyczący przeglądu wszystkich hydrantów w Gminie 
oraz wyposaŜenia poszczególnych jednostek OSP w odpowiedni sprzęt niezbędny do 
uruchomienia hydrantu. Motywując stwierdził, iŜ wniosek ten jest podyktowany sytuacją – 
poŜarem jaki przed miesiącem miał miejsce w miejscowości Pokrzywnica w Gminie Reńska 
Wieś. Najpierw do poŜaru przyjechała jednostka miejscowa, jednak okazało się, Ŝe nie moŜe 
gasić z powodu braku zbiornika do gaszenia. Następna jednostka, która przyjechała z Większyc 
równieŜ nie mogła gasić, bo nie miała odpowiednich narzędzi, czyli klucza potrzebnego do 
uruchomienia hydrantu. Cała akcja, zanim przyjechała do miejsca poŜaru jednostka z Koźla, 
która równieŜ musiała jechać okręŜną drogą przez Większyce, gdyŜ nie mogła przejechać pod 
wiaduktem kolejowym, trwała ok. 40 minut.  
Dlatego warto byłoby Ŝeby nasi straŜacy w ramach ćwiczeń dokonali przeglądu hydrantów. 
 
Radny J. Morcinek – zwrócił uwagę, iŜ w przeszłości zostały załoŜone na hydrantach 
plastikowe zabezpieczenia, do których wymagane było posiadanie specjalnego klucza.  
Te plastiki są juŜ mocno poniszczone, trudno odkręca się hydrant. Te wszystkie plastikowe 
zabezpieczenia (zaślepki) powinny zostać usunięte i zrobione inaczej.  
Zawnioskował równieŜ o sporządzenie na potrzeby OSP mapki z zaznaczeniem miejsca 
lokalizacji wszystkich hydrantów na terenie Gminy.  
Ponadto poruszył sprawę dotyczącą złego stanu „witacza - znaku z napisem województwo 
opolskie” znajdującego się na wjeździe do Goszyc przed wiaduktem od strony województwa 
śląskiego. Jest to konstrukcja betonowa, w bardzo złym stanie, która wręcz odstrasza ludzi na 
wjeździe do województwa opolskiego.  Stwierdził, iŜ 7 lat temu wystąpił o wymianę i otrzymał 
odpowiedź, Ŝe ta konstrukcja  zostanie rozebrana, jednak do tej pory nic w tym kierunki nie 
zostało zrobione. Tablica informująca, Ŝe wjeŜdŜamy do województwa opolskiego jest tak 
zanieczyszczona, Ŝe tego napisu w połowie nie moŜna odczytać. Jest to nasza wizytówka. 
NaleŜy wystosować pismo, Ŝe mieszkańcom Gminy jest wstyd  za tablice ustawione przy 
wjeździe na Opolszczyznę. PrzecieŜ jako mieszkańcy jesteśmy dumni z naszego województwa, 
ale za takie rzeczy musimy się wstydzić.  
 
Radny J. Kucharczyk  - rok temu została złoŜona interpelacja z sugestią ograniczenia 
prędkości na drodze nr 408 przez Brzeźce, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku. Jeszcze 
Wójt Gołębowski zwrócił się z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przesunięcie tablicy 
informacyjnej z nazwą miejscowości Brzeźce w ciągu tej drogi oraz umieszczenie pod tablicą 
znaku ograniczenia prędkości do 70 km. Rok minął, a nic się w tej sprawie nie dzieje.  
 
Radna B. Poplucz – zgłaszane było kilkakrotnie, Ŝe w Lubieszowie niektóre hydranty znajdują 
się na prywatnych posesjach za ogrodzeniem. W przypadku poŜaru moŜe być problem  
z podłączeniem. NaleŜałoby coś z tym zrobić.  
W imieniu mieszkańców i własnym podziękowała wójtowi oraz radnym, którzy uczestniczyli  
w zebraniu w Lubieszowie w sprawie planowanej zmiany Studium oraz planu miejscowego 
(wręczyła imienne podziękowania).  
 
Radny R. Lamaczek – poinformował, Ŝe została zdewastowana budka telefoniczna  
w Dziergowicach przy ulicy Dworcowej, jest wyrwana cała kolumna. NaleŜy ten temat 
przekazać do Telekomunikacji.  
Zgłosił równieŜ problem z agresywnym psem, który w dniu dzisiejszym biegał po ulicy Wodnej 
w Dziergowicach (pozagryzał kury).  
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Ad. 9.   Dyskusja i wolne wnioski 
 
Radna R. Kubica – nawiązując do informacji przekazanej przez Pana Wójta na temat rozmów 
prowadzonych w sprawie ulicy Ottona Steiera w Bierawie, zwróciła się o przybliŜenie tego 
tematu i poinformowanie, czy chodzi o problemy związane z odprowadzeniem wody na 
skrzyŜowaniu  (początek drogi) czy tylko o przekopy, które są dalej? 
ZauwaŜyła, iŜ nie jest to tylko problem z odpływem wody na ulicy O. Steiera,  ale równieŜ 
ulicy Dworcowej. Woda zamiast spływać do studzienek płynie po drodze.  
 
Wójt Gminy – poinformował, Ŝe rozmowa dotyczyła głównie odcinka tej drogi od mostu aŜ po 
wyjazd na Lubieszów, gdzie w roku bieŜącym zostały zrobione przejścia kanalizacji 
deszczowej.  Niektóre te miejsca zapadły się, co jest skutkiem zbyt duŜego ruchu na tej drodze. 
Droga w przyszłym roku na tym odcinku będzie przebudowywana, ale niektóre wskazane 
miejsca nie powinny do tego czasu czekać, bo jest to niebezpieczne. Dlatego ma to być jeszcze 
w tym roku zrobione. To o czym mówi radna Kubica, jak teŜ wiele innych spraw dotyczących 
dróg wojewódzkich (np. korytka drogowe na ulicy Odrzańskiej w Lubieszowie, wymiana 
krawęŜników w Lubieszowie, studzienki w Bierawie), zostało na piśmie  przekazane do 
zarządcy drogi. Na wszystkie kwestie otrzymaliśmy negatywną odpowiedź z powodu braku 
środków finansowych. Mają zostać zarezerwowane środki w nowym budŜecie, ale jest to mało 
prawdopodobne. 
 
Sołtys L. Nikel – zgłosiła problem  dotyczący hodowli trzody chlewnej w Starym Koźlu przy 
ulicy Wolności 55 przez nieznaną osobę (pustostan). Nikt na tej posesji nie zamieszkuje.  
Na posesji znajdują się hałdy obornika. Sąsiedzi skarŜą się na uciąŜliwe zapachy. 
 
Wójt Gminy  – stwierdził, iŜ temat ten nie jest mu znany, zostanie to sprawdzone i wyjaśnione.  
 
Radny R. Lamaczek – zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sytuacja z poborem gazu  
w Dziergowicach przeznaczonym do ogrzewania? 
 
Wójt Gminy – poinformował, Ŝe według informacji spółek gazowniczych cała Gmina Bierawa 
zostanie zgazyfikowana w ciągu  5-6 lat. Spółka z Opola buduje sieć za własne środki i co roku 
planuje wydłuŜyć trasę do 5 km. Jak nic nie stanie na przeszkodzie, to w przyszłym roku nitka 
gazowa zostanie wydłuŜona do Starego Koźla (do terenów inwestycyjnych), ale na razie bez 
odgałęzień.  Z drugiej strony Gminy sieć jest prowadzona od strony województwa śląskiego.  
Ta Spółka  korzysta ze środków unijnych.  
 
Radna U. Olejnik – zaprosiła zebranych na Biesiadę adwentową do Domu Kultury  
w Dziergowicach w niedzielę 1-go grudnia na godz. 15:15. 
 
Wójt Gminy – przekazał zaproszenie na spotkanie subregionu kędzierzyńsko – kozielskiego  
w dniu 9 grudnia br. na godz. 14:00 w Domu Kultury w Koźlu przy ulicy Skarbowej (udział 
naleŜy potwierdzić do dnia 2grudnia). Tematem spotkania będzie konsultacja wstępnego 
raportu z przeprowadzonych analiz, badań oraz diagnoz wykonanych w celu wyznaczenia 
granic kędzierzyńsko – kozielskiego subregionalnego obszaru funkcjonalnego. 
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Ad. 10. 
 
Przed zamknięciem obrad Przewodnicząca Rady Gminy zaprosiła wszystkich radnych do 
udziału w posiedzeniu komisji ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego na temat projektu budŜetu 
gminy na 2014 rok w dniu 2 grudnia br. na godz. 15:30. 
Poinformowała równieŜ, Ŝe termin sesji związanej z uchwaleniem budŜetu został wstępnie 
ustalony na dzień 20 grudnia br. (piątek) na godz. 14:00. 
 
Następnie poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym zamknęła obrady 
XXXIX sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 27 listopada 2013r. o godz. 16:55. 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
          mgr ElŜbieta Dziuda 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
 
 
 
 
Załączniki 
 

1) uchwała nr XXXIX/ 251/2013 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r., 

2) uchwała nr XXXIX/ 252/2013 w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta, jako 
podstawy obliczania podatku rolnego, 

3) uchwała nr XXXIX/ 253/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, 

4) uchwała nr XXXIX/ 254/2013 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zasad 
wynajmowania lokali uŜytkowych i garaŜy, 

5) uchwała nr XXXIX/ 255/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na przyznanie 
nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę 
gminną,  

6) uchwała nr XXXIX/ 256/2013w sprawie rocznego programu współpracy Gminy 
Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego na rok 2014 wraz z podsumowaniem wyników 
konsultacji tegoŜ projektu, 

7) uchwała nr XXXIX/ 257/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Przygodzice, 

8) listy obecności radnych i sołtysów.  

 
 


