
P R O T O K Ó Ł   nr  XL / 2013 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

z dnia  20 grudnia 2013 r. 

 

Otwarcia obrad czterdziestej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 20 grudnia 2013r.  dokonała  
o godz. 14:00 Przewodnicząca Rady Gminy ElŜbieta Dziuda.  
Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 13 radnych na ustawową 
liczbę 15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować  
i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna była radna Iwona Domagała i radna Urszula 
Olejnik. 
 

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 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 oraz przybyłych gości.  
  
 
Ad. 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z porządkiem obrad czterdziestej 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  27 listopada 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 uchwalenia budŜetu Gminy Bierawa na 2014 rok, 
3) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017, 
4) w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2014r. dla 

samorządowego zakładu budŜetowego, 
5) w sprawie zaliczenia ulic w Starej Kuźni do kategorii dróg gminnych, 
6) w sprawie nazwy ulicy, 
7) w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Bierawa na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017-2020”, 
8) w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bierawa. 
 

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

 
Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
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Ad. 3 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
z 39 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 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 z 39 sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu 9 radnych na 
12-tu obecnych na sali obrad. Trzech radnych wstrzymało się od głosowania, głosów 
przeciwnych nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół nr XXXIX/2013 z sesji Rady 
Gminy z dnia  27 listopada 2013r. został przyjęty. 
 
 
 
Ad. 4. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym od 27 listopada 
2013r. do 20 grudnia 2013r. podejmowane były następujące działania: 
 

1) 30 listopada uczestniczyła w spotkaniu adwentowym zorganizowanym przez Zarząd 
Gminny Mniejszości Niemieckiej w Bierawie. 

 

2) w dniu 01 grudnia br. uczestniczyła w Biesiadzie Adwentowej w Dziergowicach oraz  
w Spotkaniu Opłatkowym dla seniorów w Starym Koźlu. 

 

3) w dniu 17 grudnia brał udział w spotkaniu opłatkowym dla seniorów z Dziergowic  
i Solarni z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Piotr Sroka, 

 

4) uczestniczyła w 2 posiedzeniach komisji ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego:  
2 grudnia i 11 grudnia, 

 
   5) Do Przewodniczącej Rady Gminy wpłynęły następujące pisma: 
 

� pismo z Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu z dnia 4 grudnia 
2013r. informujące o czynnościach sprawdzających podjętych w dniu 19 czerwca 
2013r. dotyczących uchwały nr XXXII/228/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Bierawa oraz uchwały nr XXXII/229/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa. W piśmie 
zwrócono się takŜe z prośbą o złoŜenie stosownych wyjaśnień i przedłoŜenie 
kserokopii projektów uchwał.                                                                            

W związku z powyŜszym w dniu 19 grudnia br. wysłano pismo do Komendy 
Powiatowej Policji w Kędzierzynie Koźlu, w którym  udzielono szczegółowych 
informacji na temat prac Rady Gminy  związanych z podjęciem ww. uchwał oraz 
przekazano kserokopie wskazanych dokumentów.   

 
� w dniu 10. 12. 2013r.  wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego z informacją  

o wszczęciu z urzędu postępowania  nadzorczego wobec uchwały  
nr XXXIX/255/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 27.11.2013r. w sprawie wyraŜenia 
zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt 
przejęty pod drogę gminną.  
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Przyczyną wszczęcia postępowania jest brak kompetencji Rady Gminy do podjęcia 
kwestionowanej uchwały ( wyrok NSA z dnia 04. 10. 2013r.) 
W tym miejscu Sekretarz Gminy wyjaśniła, Ŝe Wojewoda swoje rozstrzygnięcie oparł 
na wydanym w dniu 4 października br. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
wg którego, jeŜeli Rada Gminy określiła ogólne zasady nabywania, zbywania, czy 
najmowania nieruchomości, to w tym momencie traci prawo do podejmowania 
indywidualnych uchwał, tak jak to jest w przypadku zakwestionowanej uchwały 
dotyczącej zgody na zamianę nieruchomości. 
 

� w dniu 16.12.2013r.wpłynęło kolejne pismo Wojewody Opolskiego z dn.13.12.2013r. 
w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego, w którym stwierdza się niewaŜność uchwały 
nr XXXIX/255/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 27.11.2013r. w sprawie wyraŜenia 
zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt 
przejęty pod drogę gruntową, 

 
� w dniu 29.11.2013r. wpłynęło pismo Rady Miasta Mysłowice informujące  

o  podjęciu inicjatywy wyraŜającej poparcie działań propagujących utworzenie 
„autonomii gospodarczej Śląska”. Intencją działań, które podjął Burmistrz 
Zdzieszowic Dieter Przewdzing, jest wyodrębnienie gospodarcze regionów, co ma na 
celu zatrzymanie wypracowanych środków w danym regionie (uchwała  
nr XLVII/892/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31. 10. 2013r.).  

6) Pełniono równieŜ, zamiennie z zastępcami,  poniedziałkowe dyŜury w urzędzie gminy 
zgodnie  z ustalonym   harmonogramem.  

 
7) Brała udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieŜącej pracy Rady Gminy 

Bierawa. 
 

 

 

Ad. 5. 

Informację o pracach Komisji złoŜyli: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna spotkała się w dniu 5 grudnia 
br. Tematem posiedzenia była kontrola wydatków na melioracje w 2012r. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
spotykała się dwukrotnie w dniu 2 i 11 grudnia br. omawiając projekty uchwał na dzisiejszą 
sesję. 
 
Radny P. Sroka – poinformował, Ŝe Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu spotkała się na jednym posiedzeniu, tematem którego było  rozpatrzenie 
pisma Rady Rodziców przy Przedszkolu w Dziergowicach  dotyczące modernizacji urządzeń 
na placu zabaw przy tym przedszkolu.  
 
Radny P. Musioł  - poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska obradowała w dniu  18 grudnia br. omawiając projekty 
uchwał na dzisiejszą sesję w sprawach dotyczących komisji. 
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Ad. 6. 
 

Wójt Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmował takie działania 
jak: 
 

• w dniu 28 listopada br. uczestniczył w podsumowaniu tygodnia regionalnego 
organizowanego przez Gimnazjum w Bierawie , 

 

• w dniu 1 grudnia br. brał udział w tradycyjnej imprezie pn. Opolska Barbórka  
w Skacie oraz w spotkał się z seniorami w Starym Koźlu, 

 

• w dniu 2 grudnia br. miał miejsce wyjazd do Czech w celu poszukiwania 
ewentualnego partnera; spotkał się z Burmistrzem jednej z Gmin Czeskich. 
Tego samego dnia brał udział w posiedzeniu Komisji BudŜetowej  w sprawie dyskusji 
nad projektem budŜetu na 2014 rok, 

 

• w dniu 3 grudnia br. miało miejsce spotkanie z inŜ. Wesołowskim na temat 
dokończenia projektu kanalizacji dla Dziergowic – Podświęcie oraz  procedury 
dotyczącej formalnego zamknięcia i rekultywacji oczyszczalni ścieków w Kotlarni. 
Przypomniał, Ŝe oczyszczalnia jest nieczynna, ale pewne procedury w kolejnych 
latach muszą być podjęte, co wiąŜe się z dosyć duŜymi kosztami, 

 

• w dniu 4 grudnia br. brał udział w spotkaniu w Gminie Zębowice w ramach Śląskiego 
Stowarzyszenia Samorządowego. Na spotkaniu poruszony został temat dotyczący 
odnawialnych źródeł energii. Poinformował, Ŝe miała wyjść ustawa, która 
promowałaby i dofinansowywała tego typu działania. JednakŜe dosyć skuteczne lobby 
energetyczne hamuje tą inicjatywę, 

 

• w dniu 5 grudnia br. spotkał się z przedstawicielami Firmy brokerskiej, prowadzono 
wstępne rozmowy dotyczące wspólnego ubezpieczenia majątku przez gminę i jej 
jednostki, 

 

• w dniu 6 grudnia br. spotkał się z Panią Starostą Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych – Gmina stanęła na 
stanowisku, Ŝe zarządca drogi powinien to robić we własnym zakresie, 

 

• w dniu 7 grudnia br. uczestniczył w spotkaniu opłatkowym ze sportowcami ze Starej 
Kuźni, 

 

• w dniu 9 grudnia br. miał miejsce  objazd dróg (jeden z wielu) po wykonanej 
kanalizacji w Dziergowicach i tranzytu w kierunku w kierunku Zakładów Azotowych, 

 

• w dniu 10 grudnia br. spotkał się z sołtysem wsi Brzeźce i radnym w sprawie sali 
Domu Ludowego w Brzeźcach, 

 

• w dniu 11 grudnia br. uczestniczył w spotkaniu z Marszałkiem Województwa 
Andrzejem Buła na temat przeznaczenia środków w nowym okresie finansowania 
2014-2020. Jest juŜ przygotowany projekt, który do czerwca ma zostać przyjęty przez 
Komisję Europejską. Z finansowania są wyjęte drogi gminne. Dofinansowanie mają 
uzyskać drogi wojewódzkie i krajowe, z czym samorządy zdecydowanie nie mogą się 
zgodzić.  Są na te potrzeby powołane subregiony, ale środków na subregiony jest teŜ 
zbyt mało.  

 

• w dniu 12 grudnia br. uczestniczył w odbiorze przebudowanej ulicy Mickiewicza  
w Bierawie wraz z chodnikiem. Poinformował, Ŝe pewien odcinek (aŜ do boiska) nie 
został wykonany, poniewaŜ zabrakło na ten cel środków. Według wartości 
kosztorysowej potrzeba jeszcze na to zadanie 140.000 zł. MoŜe uda się to zadanie  
dokończyć w przyszłym roku, 

 

• w dniach 13, 14, 17grudnia  uczestniczył w spotkaniach wigilijnych dla seniorów, 
• w dniu 18 grudnia br. wspólnie z Panią Skarbnik podpisał w Urzędzie 

Marszałkowskim umowę dotyczącą dofinansowania wybudowanej kanalizacji 
sanitarnej w Solarni (zwrot środków za wykonaną kanalizację). 
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Tego dnia odbyło się równieŜ spotkanie Zarządu Powiatowego Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych w Domu Kultury w Bierawie, 

 

• w dniu 19 grudnia br. brał udział w uroczystościach wigilijnych w przedszkolu  
w Bierawie i Promyczku w Kędzierzynie- Koźlu, a godzinach wieczornych  
w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP w Goszycach. 

 
W dyskusji głos zabrali: 

 
Przewodnicząca Rady – na ulicy Mickiewicza na pewnym odcinku został dość duŜy uskok. 
Czy jest to celowe działanie, czy jakieś niefortunne rozwiązanie? Miejsce to nie zostało 
oznakowane. 

 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, Ŝe zostało to w ten sposób zrobione przez wykonawcę  aby 
zapewnić odprowadzenie wody. W przyszłym roku asfalt ma być dalej nadlewany od tego 
miejsca. 

 
 
 

Ad. 7.1. 
 

Skarbnik Gminy  przedstawiła radnym projekt uchwały nr XL/258/2013 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r. 

 
Radna K. Suchańska – poinformował, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. budŜetu  
i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy radni mają pytania dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 

 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XL/258/2013  
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r. pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12-tu obecnych na sali obrad. Nikt  
z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XL/258/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 

 
 
 

Ad. 7.2.  
 

Skarbnik Gminy  – odczytała projekt uchwały nr XL/ 259/2013 w sprawie uchwalenia 
budŜetu gminy na 2014 rok. Jednocześnie zwróciła uwagę na wprowadzone zmiany na 
komisji budŜetowej, które Wójt przyjął jako autopoprawki do tego projektu. Zmiana ta 
dotyczyła zmniejszenia dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji, zwiększenia 
rezerwy oraz wydatków na remonty dróg. PowyŜsze zmiany zostały wprowadzone  
w załączniku o dotacjach oraz w załączniku o wydatkach.  
Zmieniony został równieŜ jeden zapis w projekcie uchwały, a mianowicie w § 3 wpisano, Ŝe 
nadwyŜka budŜetowa zostanie przeznaczona na spłatę poŜyczki.  
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Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe projekt uchwały budŜetowej na 2014 rok został 
przez Komisję ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie 5 głosami 
„za”.  

 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy radni mają pytania do 
przedstawionego projektu uchwały ? 

 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 

 
Wójt Gminy  – nawiązując do dyskusji na posiedzeniach Komisji, stwierdził, iŜ nigdy nie 
było tak, Ŝeby moŜna było wszystkich zadowolić. Zawsze w jakieś dziedzinie występują 
pewne braki. JednakŜe udało się wypracować całkiem rozsądny kompromis. Kwotę 1,2 mln zł 
przeznaczono na zadania inwestycyjne do realizacji w róŜnych miejscach naszej gminy. 
Głównym załoŜeniem było, aby w kaŜdej wsi zrealizować jakieś zadanie. Nie zawsze się to 
udaje, gdyŜ realizując jakieś większe zadanie środki trzeba skupiać na danym 
przedsięwzięciu. Bardzo waŜnym zadaniem inwestycyjnym, które przez lata z róŜnych 
względów było odkładane w czasie, gdyŜ zawsze było coś waŜniejszego, to planowany 
odwiert studni w Korzonku. Jest to bardzo waŜna inwestycja. W Gminie mamy 3 stacje 
wodociągowe. Jedna w Dziergowicach, która zaopatruje w wodę mieszkańców Solarni, 
Dziergowic i Lubieszowa. Druga w Starym Koźlu, która zaopatruje Stare Koźle i Brzeźce 
oraz trzecią stosunkowo technologicznie przestarzałą stację wodociągową w Korzonku, która 
obsługuje większą część gminy. Wartość kosztorysowa tej inwestycji to 250.000 zł. 
Sukcesywnie będą uzbrajane nowe tereny mieszkaniowe. W Bierawie nowe budynki przy 
ulicy Cichej  dotychczas są bez wody i kanalizacji. W tym roku będzie wykonywana tam 
instalacja wodociągowa. Do połowy przyszłego roku Zakład Energetyczny postawi tam Stację 
transformatorową i wykona docelowe zasilanie. Z kolei w Brzeźcach przy ulicy Gliwickiej 
będzie wykonywana zarówno sieć wodociągowa, jak i kanalizacyjna (na to zadanie 
posiadamy juŜ dokumentację techniczną). 
Planowane jest równieŜ połoŜenie dywanika asfaltowego na ulicy Wodnej w Dziergowicach 
po wykonanej budowie sieci kanalizacyjnej. W tym celu został złoŜony wniosek do 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. Schetynówki. Udział Gminy ma 
wynieść 150 tys. zł. JednakŜe środki tego Programu zostały drastycznie okrojone i nasz 
wniosek znajduje się na dalekiej rezerwie z małymi perspektywami otrzymania 
dofinansowania. Gmina z własnych środków planowanych w kwocie 150 tys. zł będzie 
realizować główny łącznik od ulicy Odrzańskiej do końca Wodnej.  
DąŜymy do tego, aby wszystkie nasze placówki szkolne były przygotowane na przyjęcie  
6 - latków. W przyszłorocznym budŜecie zaplanowano środki na budowę małego placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej w Starej Kuźni.   Pozostałe szkoły juŜ takie place zabaw posiadają. 
Zaplanowane zostało równieŜ wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji na Podświęciu  
w Dziergowicach. Swego czasu ta część sołectwa nie została objęta projektowaną budową 
kanalizacji, gdyŜ tak kształtowały się środki europejskie. Teraz powstała szansa, Ŝe jeŜeli 
będziemy mieli opracowany projekt, to uda się takie środki pozyskać i tą część Dziergowic 
skanalizować. JeŜeli chodzi o środki na oświetlenie uliczne, to zdajemy sobie sprawę, Ŝe 
środki te są dość ograniczone i nie uda się za wiele zrobić. Trzeba było wybrać pewne 
priorytetowe zadania. Planowane jest wykonanie oświetlenia przy ulicy Parkowej w Starej 
Kuźni. Na to zadanie jest juŜ opracowany projekt wraz z pozwoleniem na budowę. 
Zaplanowano równieŜ wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego w Dziergowicach w kierunku 
posesji Chromik. 
Gmina musi ponosić równieŜ koszty stałe. Gro środków budŜetowych idzie na oświatę. 
Wysokość subwencji oświatowej na dzień dzisiejszy jest zadawalająca.  
Nasza Gmina, jako nieliczna z Gmin wiejskich Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  
w porównaniu do roku ubiegłego otrzymała trochę większą kwotę subwencji. Są równieŜ 
planowane dodatkowe środki z budŜetu Państwa na funkcjonowanie przedszkoli.  
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Nasza Gmina jest przygotowana na przyjęcie 6-latków i chcielibyśmy aby ta reforma doszła 
do skutku. W budŜecie zaplanowano zmniejszoną kwotę dotacji do utrzymania Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ale z tego względu, iŜ Zakład po zmianie ustawy 
nie moŜe juŜ świadczyć usług wywozu odpadów komunalnych. Gmina musi teraz dokonać 
procesu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów. W styczniu ma zostać wydana 
decyzja w tej sprawie i będziemy mieli wiedzę jak długo ten proces rekultywacji będzie trwał 
i jakie to pociągnie za sobą koszty. W przyszłym roku Gmina otrzyma równieŜ  
dofinansowanie do projektu dotyczącego wykluczenia cyfrowego. Zadanie to zostanie 
wprowadzone do budŜetu dopiero w trakcie roku. Projekt opiewa na kwotę 600 tys. zł. 
Przewiduje wyposaŜenie w sprzęt komputerowy 40 gospodarstw domowych o niskich 
dochodach, głównie dzieci oraz osób niepełnosprawnych. W budŜecie zaplanowano równieŜ 
potrzebne środki na inne działy. Zmniejszono planowaną dotację dla Gminnego Centrum 
Kultury, jednakŜe nie powinno to mieć wpływu na funkcjonowanie naszych Domów Kultury. 
Zapewniono teŜ niezbędne środki  na funkcjonowanie jednostek straŜy poŜarnych oraz 
zespołów sportowych. Sukcesywnie remontowane są szatnie klubów sportowych,  
w przyszłym roku zaplanowano remont szatni w Starej Kuźni.  
Pan Wójt zawnioskował o uchwalenie budŜetu na 2014r. 

 
Pani Skarbnik  - odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
o przedłoŜonym projekcie uchwały budŜetowej Gminy Bierawa na 2014r. zawartą w uchwale 
nr 463/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XL/ 259/2013  
w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2014 rok – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XL/259/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 

  
Wójt Gminy  – podziękował radnym za uchwalenie budŜetu Gminy na 2014r.  
i jednomyślność w głosowaniu, co z pewnością jest wynikiem bardzo dobrej współpracy na 
komisjach. Generalnie podczas debaty nad projektem budŜetu na Komisjach były róŜne 
spojrzenia na niektóre kwestie. Ale tak to w duŜej mierze powinno wyglądać, Ŝe spieramy się 
w komisjach, spotykamy się tyle razy ile potrzeba, ale w końcowym rozrachunku 
wypracowujemy dokument, który jest przez wszystkich akceptowany. Jest to całkiem niezły 
budŜet, który zapewnia równomierny rozwój. Jego uchwalenie daje duŜe zadowolenie. 

 
 
 

Ad. 7. 3.  
 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XL/260/2013 w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2017. Następnie odczytała  uchwałę  
nr 444/2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 
grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłoŜonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Bierawa. 

 
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 radni mają pytania do 
przedstawionego projektu uchwały ? 
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Radny R. Lamaczek – w objaśnieniach zapisano, Ŝe planuje się 4 % wzrost płac. A przecieŜ 
było mówione na posiedzeniach komisji o 3 procentowym wzroście płac. 

 
Skarbnik Gminy  – wyjaśniła, Ŝe w ustawie o Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa  
przyjmuje się wzrost płac od 3,7 – 3,8 %.  W objaśnieniach zapisano 4 procentowy wzrost 
wynagrodzeń, ale faktycznie w uchwalonym budŜecie planowane kwoty w płacach zostały 
zwiększone w stosunku do roku poprzedniego o 3 %. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XL/260/2013  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2017 – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XL/260 /2013 została podjęta 
jednogłośnie. 

  
 
 

ad. 7. 4. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XL/ 261/2013 w sprawie 
jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2014r. dla samorządowego zakładu 
budŜetowego. 
 
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 radni mają pytania do 
przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XL/261/2013 w sprawie 
jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2014r. dla samorządowego zakładu 
budŜetowego – pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XL/261/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
Ad. 7.5. 
 
W. Lembowicz – przedstawił radnym projekt uchwały nr XL/ 262/2013 w sprawie zaliczenia 
ulic w Starej Kuźni do kategorii dróg gminnych. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. porządku 
publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska  zaopiniowany pozytywnie  
4 głosami „za”, przy 4-ch obecnych na posiedzeniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy radni mają pytania do 
przedstawionego projektu uchwały ? 
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Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XL/ 262/2013 w sprawie 
zaliczenia ulic w Starej Kuźni do kategorii dróg gminnych – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem głosowało 12 radnych, na 12-tu obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XL/262/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 7.6. 
 
W. Lembowicz  - odczytał projekt uchwały nr XL/ 263/2013 w sprawie w sprawie nazwy 
ulicy.  

 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. porządku 
publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska  zaopiniowany pozytywnie  
4 głosami „za”, przy 4-ch obecnych na posiedzeniu. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy radni mają pytania do 
przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XL/ 263/2013 
w sprawie w sprawie nazwy ulicy – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XL/263/2013 została podjęta 
jednogłośnie.  
 
 
 
Ad. 7.7. 
 
W. Lembowicz – przedstawił radnym projekt uchwały nr XL/ 264/2013 w sprawie 
uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa na lata 2013 – 
2016 z perspektywą na lata 2017-2020”.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
4 głosami „za”, przy 4-ch obecnych na posiedzeniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy radni mają pytania do 
przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XL/ 264/2013 w sprawie 
uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bierawa na lata 2013 – 
2016 z perspektywą na lata 2017-2020” – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 12-tu obecnych na sali 
obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XL/264/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 7. 8. 
 
W trakcie omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany Studium obecni byli dodatkowo 
Pan Wojciech Tomczyk  i inŜ. Stanisław Hołbowicz. 
 
Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały nr XL/ 265/2013 w sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa wraz  
z uzasadnieniem o treści: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego jest dokumentem planistycznym sporządzanym na mocy art. 9 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 
647 z późn. zm.) w celu „określenia polityki przestrzennej gminy”. Studium nie jest aktem 
prawa miejscowego (art. 9 ust. 5 cyt. ustawy), jednak ustalenia w nim zawarte są wiąŜące dla 
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 cyt. ustawy). 
Potrzeba zmiany studium wynika z umoŜliwienia realizacji inwestycji celu publicznego, tj. 
budowy gazociągu średniego ciśnienia Sośnicowice – Bierawa na terenie przebiegu przez 
obszar leśny w sołectwie Kotlarnia. Średnica gazociągu w obszarze opracowania wyniesie 
160 mm, a ciśnienie nie przekroczy 0,5 MPa. Dotychczasowe ustalenia studium 
uwarunkowań kierunków zagospodarowania gminy Bierawa praktycznie uniemoŜliwiają 
realizację tego przedsięwzięcia. 
W zmianie studium wskazuje się – w związku z przebiegiem planowanego gazociągu - 
obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne o łącznej 
powierzchni 0,37 ha, co stanowi jednocześnie ogólną powierzchnię obszaru objętego zmianą 
studium. Łączna długość obszarów zmiany studium wynosi ok. 920 m, a szerokość 4 m 
Uzyskanie w/w zgody jest moŜliwe poprzez sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, dla którego „ustalenia studium są wiąŜące”.  
Tak więc, aby móc uzyskać zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w toku 
prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, niezbędne są ustalenia w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazujące obszary 
wymagające zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 
Z uwagi na fakt, iŜ zmiana studium nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium. 
Projekt zmiany studium spełnia wymogi merytoryczne i formalne, wobec czego wnosi się  
o jego uchwalenie. 
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Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
4 głosami „za”, przy 4-ch obecnych na posiedzeniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy radni mają pytania do 
przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Radny J. Morcinek – w projekcie uchwały zostało zapisane, Ŝe zmiana obejmuje tereny 
połoŜone  w sołectwie Kotlarnia. Ale co do ścisłości to ten teren raczej naleŜy do sołectwa 
Goszyce w obrębie Kotlarnia, a nie do sołectwa Kotlarnia.  JeŜeli jest to istotne to naleŜałoby 
to w uchwale poprawić.  
 
W. Tomczyk – tak jak zostało napisane w uzasadnieniu, ta zmiana Studium jest zabiegiem 
czysto formalnym. Kolejnym krokiem, który nastąpi być moŜe w marcu przyszłego roku, to 
uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Obszar ten obejmuje 
odcinek ok. 1500 metrów, pas terenu o szerokości 4 metrów, w tym obszary leśne oznaczone 
w ewidencji symbolem Ls obejmują ok. 900 metrów. Jest to tzw. strefa kontrolowana dla 
gazociągu średniego ciśnienia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  powinien 
być zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgodny ze 
Studium Uwarunkowań. W dotychczasowych zapisach Studium  na str. 96 był akapit, który 
mówił o zaopatrzeniu gminy w gaz. Ten akapit jak gdyby uniemoŜliwiał przeprowadzenie 
zmiany Studium  i od razu uchwalenie zmiany planu. 
Gazoprojekt Wrocław, jeszcze przed podjęciem prac nad tym przedsięwzięciem skierował 
pismo do Wojewody Opolskiego w tej sprawie. I to Wojewoda podkreślił ten fakt, aby 
wszystko było zgodnie z przepisami,  Ŝeby dokonać najpierw zmiany Studium. Jest to 
gazociąg średniego ciśnienia. W gruncie rzeczy dość banalne przedsięwzięcie. Jednak 
opracowanie planu jest niezbędne, gdyŜ tylko w procedurze planu moŜna uzyskać zgodę 
Ministerstwa Środowiska na przeznaczenie tego gruntu leśnego na cele nieleśne. Stąd teŜ jest 
to dość skomplikowana procedura formalna, a w rzeczywistości rzecz bardzo standardowa. 
Minister Środowiska zgodził się juŜ na zmianę przeznaczenia obszaru 0,037 ha gruntów 
leśnych na cele nieleśne. Faktycznie jest to minimalna zmiana Studium, która doprowadzi do 
pewnej zgodności w tym dokumencie. Za ok. 3 miesiące Radzie przedstawi się do uchwalenia  
projekt planu miejscowego. Wówczas to Przedsiębiorstwo realizujące przedsięwzięcie pt. 
gazociąg - będzie mogło podjąć dalsze działania. 
JeŜeli chodzi o kwestię czy teren połoŜony jest w sołectwie Kotlarnia, czy Goszyce, 
stwierdził, iŜ jest przekonany do tego, Ŝe ten odcinek gazociągu znajduje się w granicach 
sołectwa Kotlarnia i równieŜ w granicach obrębu leśnego Kotlarnia. Jest to odcinek wzdłuŜ  
drogi 408 i wzdłuŜ linii energetycznej średniego napięcia 15 kW, 110 kW i 220 kW.  
W uchwale podjętej w kwietniu 2012r. o przystąpieniu do zmiany Studium równieŜ 
wymieniono sołectwo Kotlarnia, a nie Goszyce.  
 
W tym miejscu dokonano sprawdzenia na mapie i ustalono, Ŝe w projekcie uchwały zawarty 
jest prawidłowy zapis, Ŝe teren ten połoŜony jest w sołectwie Kotlarnia. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały nr XL/ 265/2013 w sprawie zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa – pod 
głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 13-tu obecnych na sali 
obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
 
Przewodnicząca Rad Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XL/265/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
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ad. 8.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radna R. Kubica – wniosła skargę na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy radnego Piotra 
Sroka za ostatnie zachowanie się na komisji budŜetowej. Motywując stwierdziła, iŜ wszystkie 
posiedzenia komisji i sesji są jawne i dostępne dla wszystkich mieszkańców. Wypowiedź 
radnego Sroki  „czekamy aŜ Pan Dyrektor wyjdzie z tego pomieszczenia”  była bardzo 
niestosowna. PrzecieŜ Pan Dyrektor jest równieŜ mieszkańcem Gminy Bierawa i miał prawo 
na tej Komisji być do końca. Tak samo jak wszyscy sołtysi, skoro zostali zaproszeni na 
początek posiedzenia Komisji, to mogli na tej Komisji być do końca. PrzecieŜ budŜet jest dla 
całej Gminy, a nie dla wybranych. 
 
Radny P. Sroka – wyjaśnił, Ŝe dygresja ta miała zupełnie inny kontekst. Cyt. „A kontekst, 
który był skierowany do Pana Dyrektora nie był tym kontekstem, który mówi Pani radna 
Kubica.  Tylko był taką sytuacją, Ŝe Pan Dyrektor sam został z tym wszystkim i moŜe 
poczułby się niezręcznie, Ŝe gdzieś tam omawiana jest ta kwestia sporna, którą wcześniej  
Pan Dyrektor przedstawiał  i uzasadniał Ŝeby Rada go zaakceptowała.  
TakŜe z mojej strony Szanowna Pani nie było Ŝadnej złośliwości. Ja mam świadomość, Ŝe 
Rady są otwarte dla kaŜdego, tym bardziej dla Dyrektora, jako Dyrektora jednostki 
organizacyjnej naszej gminy. TakŜe na pewno bym sobie nie pozwolił. I kontekst tej dygresji 
nie był taki, Ŝe Pan Dyrektor jest tutaj nie powołany, czy niewskazany Ŝeby uczestniczył i 
przebywał na sali. JeŜeli Pani tak to odebrała, to Ja Panią przepraszam i przepraszam teŜ Pana 
Dyrektora gdyby w podobnym tonie odebrał moją sugestię.  Aczkolwiek Szanowni Państwo 
naprawdę było to takim troszeczkę moŜe tonem rozluźnienia dosyć powaŜnej dyskusji, dosyć 
powaŜnej atmosfery i stąd moje moŜe niefortunnie odebrane stwierdzenie zarówno przez 
radną Kubica. JeŜeli Pan Dyrektor teŜ poczuł się niezręcznie moim kontekstem, to teŜ Pana 
Dyrektora przepraszam”. 
 
Dyr. Wierzba – cyt. „proszę mnie nie przepraszać, bo Ja o nic nie wnioskowałem.  
To rzeczywiście było dla mnie trudne posiedzenie, walczyłem o środki nie dla siebie, tylko 
dla Gminnego Centrum Kultury. Wówczas chciałem Ŝeby była merytoryczna dyskusja. 
Daliście wyraz zmniejszonych środków. Trudno, pokornie przyjmę, nie mam innego wyjścia.  
Nie chciałbym Ŝeby  dalej te sprawy ciągnąć. Chcę zachować całkowicie neutralną postawę. 
Wtedy był czas na dyskusję dla wszystkich i kto chciał to się wypowiedział”. 
 
Przewodnicząca Rady – Dyrektor Wierzba ma rację, Ŝe walczył o środki dla Domu Kultury. 
Ale są czasami takie sytuacje, Ŝe niektórym się trudno głosuje, trudno się podejmuje pewne 
dyskusje, trudno się wypowiada pewne opinie w obecności osoby, której one bezpośrednio 
dotyczą. Jak dotychczas zawsze jak było ustalane np. wynagrodzenie dla wójta (choć tu jest 
inna sytuacja), to osoba  zainteresowana wychodziła z sali, Ŝeby nikt nie czuł się skrępowany  
w podjęciu decyzji.  
Wiadomym jest, Ŝe kaŜdy kto podnosi rękę decyduje się na pewną opinię. I być moŜe tutaj teŜ 
była taka intencja Pana Sroki Ŝeby się Pan Dyrektor nie czuł niezręcznie w przypadku 
pewnych wypowiedzi. Aczkolwiek rzeczywiście Pani radna Kubica ma rację Komisje są 
otwarte. 
 
Radny R. Lamaczek – zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi Firmie wykonującej 
kanalizację w Dziergowicach, Ŝeby nie woziła tłucznia w łyŜce koparki.  Albowiem 
przewoŜone w ten sposób kruszywo na długim odcinku od Solarni aŜ do Dziergowic 
rozsypuje się, uderza w jadące samochody, jest to bardzo niebezpieczne. 
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Ad. 9.   Dyskusja i wolne wnioski 
 
Sołtys L. Nikel – zawnioskowała o usunięcie resztek kamienia pozostawionego po remoncie 
ulicy Polnej w Starym Koźlu do posesji Łukaszczykiewicz. 
 
Sołtys T. Lisak – zwróciła się w następujących sprawach: 
- o informowanie sołtysa o pracach, które będą przeprowadzane na terenie Dziergowic, np.  
    o wymianie lamp ulicznych, remoncie drogi, czy np. o podłączeniu lampy z Ośrodka  
    Zdrowia do ogólnej sieci,   
- zwróciła się o wyjaśnienie na jaki cel została przeznaczona kwota 500 zł. Było powiedziane,     
   Ŝe środki te zostały przekazane na utwardzenie odcinka drogi w lesie pomiędzy  
   Dziergowicami, a Lubieszowem. Jednak w rzeczywistości nie wiadomo, w którym miejscu  
   ta  droga została utwardzona. Skoro za pierwszym razem ta droga została źle utwardzona, to  
   ten kto to wykonywał powinien to naprawić we własnym zakresie, 
- oświetlenia ulicznego przy ulicy Sosnowej, doświetlenia ulicy Kwiatowej oraz końcowego  
   odcinka ulicy Turskiej, 
- o udostępnienie informacji, czy ktoś z mieszkańców Dziergowic korzystał w 2013 roku  
    z ulgi podatkowej udzielonej przez Wójta i jakie trzeba spełnić warunki do skorzystania  
    z takiej ulgi? 
- co z abonamentem za rozmowy telefoniczne, który został zabrany sołtysom? Niech to  
   będzie mała kwota, ale powinna być, poniewaŜ sołtysi wykonują masę rozmów  
   telefonicznych w sprawach sołectwa. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – w ubiegłym roku komisja ds. porządku wskazała ulice  
w Dziergowicach, które są niedoświetlone. Dlatego ostatnio na komisji budŜetowej zapytałam 
o inne wnioski do budŜetu Gminy. Oczywiście Wójt nie ma obowiązku Ŝeby udostępniać te 
wnioski radnym. Na komisji radni głównie rozpatrywali wniosek Dyrektora o zwiększenie 
dotacji dla Gminnego Centrum Kultury. O pozostałych wnioskach, które wpłynęły do Wójta 
radni nic nie wiedzą. I nawet jeŜeli to są drobniejsze kwoty, to w budŜecie mogą być 
nieuwzględnione. JeŜeli chodzi o wykonanie oświetlenia w Dziergowicach, to nie jest to zbyt 
ogromna kwota, dlatego jest prośba aby ten wniosek został uwzględniony. Przy ulicy 
Kwiatowej ludzie mieszkają od 30, czy 40 lat i tych lamp tam brakuje. NaleŜy pamiętać  
o potrzebie poprawienia tym ludziom warunków zamieszkiwania. MoŜe sprawdzą się lampy 
ledowe, spełnią one swoją funkcję i będzie moŜna je bez projektu zastosować w innych 
potrzebnych miejscach. Będzie moŜe teŜ tańsza eksploatacja. 
W ubiegłym roku udało się zwiększyć diety dla sołtysów. Ale nie było zamiarem radnych 
zabieranie ryczałtów za telefony. Rzeczywiście jest tak, Ŝe sołtysi wykonują funkcję 
społeczną. Za te działania, za tą pracę nie mają zapłacone. A ryczałt, który otrzymują  ma 
pokryć ponoszone koszty (paliwo, telefony, itp.). Im większe sołectwo, to tych wydatków jest 
więcej. Dlatego teŜ przychylam się do prośby sołtysów. 
 
Skarbnik Gminy  - wyjaśniła, Ŝe kwestie udzielenia ulg podatkowych reguluje Ordynacja 
podatkowa. Ustawa ta wyraźnie wskazuje jakie dokumenty naleŜy złoŜyć. Z pewnością są to 
dokumenty potwierdzające sytuację finansową podatnika. JeŜeli dana osoba zwraca się do 
Urzędu w sprawie ulgi, to zawsze jest informowana przez pracowników jakie dokumenty ma 
w danej sprawie złoŜyć. Informacja o udzielonych ulgach jest informacją jawną. Co roku  
w Urzędzie Gminy jest wywieszana informacja o udzielonych ulgach za miniony rok 
podatkowy w terminie do 15 maja następnego roku.  
 
Wójt Gminy  – co do oświetlenia ulicznego, to jesteśmy zgodni, Ŝe takich punktów  
w Dziergowicach i w innych miejscowościach  jest duŜo. Jednak na te zadania mamy  
w budŜecie ograniczone środki finansowe. Być moŜe pewnym rozwiązaniem będą lampy 
ledowe, ale musimy wiedzieć, czy takie lampy się sprawdzą.   
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Ale prawdopodobnie w przypadku ulicy Kwiatowej, czy Sosnowej, nie będzie to 
ekonomicznie uzasadnione, gdyŜ ta infrastruktura jest tam bardzo blisko. Lampy ledowe 
znajdują zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie jest potrzeba poprowadzenia linii na 
dłuŜszym odcinku. W roku przyszłym w pierwszej kolejności będzie wykonywane 
oświetlenie ulicy Parkowej w Starej Kuźni, gdyŜ na to Gmina posiada projekt. Pozostałe 
inwestycje będą zaleŜne od posiadanych środków. Jak znajdą się środki to zostaną one 
przeznaczone na opracowanie dokumentacji dla inwestycji w Dziergowicach.   
JeŜeli chodzi o telefony dla sołtysów, to była przeprowadzona rozmowa z Firmą Multipley, 
która wykonuje światłowód na terenie naszej gminy o moŜliwości podłączenia telefonów dla 
sołtysów. W połowie przyszłego roku zapadnie decyzja w tej sprawie.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – dlaczego sołtysom został zabrany ten ryczałt? 
 
Wójt Gminy  - poprzedni Wójt podjął decyzję o przyznaniu sołtysom ryczałtu za rozmowy 
telefoniczne i Wójt teŜ miał prawo tą decyzje wycofać. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – czy obecny Wójt nie moŜe takiego zarządzenia równieŜ 
podjąć, skoro mógł to zrobić poprzedni Wójt ? czy wójt nie mógłby teraz takiego zarządzenia 
podjąć chociaŜby na okres np. pół roku, aŜ się wyjaśni kwestia światłowodu? Sołectwa są 
jednostkami pomocniczymi Gminy. Sołtysi pracują  po to, aby Gmina w całości mogła 
funkcjonować stabilnie. Sołtysi naprawdę stają na wysokości zadania. PrzecieŜ ten ryczałt nie 
jest aŜ tak potęŜnym kosztem dla budŜetu gminy.  
 
Skarbnik Gminy  – to nie jest tak, Ŝe Wójt Gołębowski zabrał sołtysom ten abonament  
i na tym się skończyło. Wójt jeździł do wszystkich firm telekomunikacyjnych i zbierał oferty 
w celu załatwienia tej sprawy. Ale miał wiele wątpliwości, gdyŜ wszyscy sołtysi musieliby 
otrzymać nowe telefony. Ale niestety ten proces został przerwany przez chorobę, potem przez 
śmierć Pana Wójta. I nikt do tego tematu przez jakiś czas nie wrócił. Teraz są prowadzone 
rozmowy z Firmą Multipley. Nie do końca tak było, Ŝe Pan Gołębowski chciał coś sołtysom 
zabrać i nic w tym kierunku więcej nie zrobił. Była teŜ inna intencja przyznania tych 
abonamentów.  W przeszłości kaŜdy z sołtysów miał słuŜbowy telefon stacjonarny. Przy 
zmianie sołtysa telefon był przenoszony. W późniejszym czasie przyznano zwrot za 
abonament za telefon prywatny.  Wysokość tych abonamentów była ustalana w kwocie 30 lub 
40 zł w zaleŜności od wielkości sołectwa. W dzisiejszych czasach, kiedy duŜo Firm świadczy 
usługi juŜ w abonamencie i trudno jest wyodrębnić koszty rozmów telefonicznych, takie 
rozwiązanie zostało uznane za nienajlepsze. Teraz Pan Wójt z pewnością jakieś dobre 
rozwiązanie znajdzie i na pewno ten temat zostanie rozwiązany.  
 
Radny J. Morcinek – ile ten abonament wynosi i jaki byłby to koszt?  Obecnie przy 
opłaceniu abonamentu telefonicznego za 40 zł rozmowy są bez graniczeń.  Jest to tylko 
kwestia wyboru operatora. 
 

Radna B. Poplucz – wielokrotnie pytałam i wyjaśniałam czy Wójt mógł zabrać sołtysom ten 
ryczałt bez jakiegokolwiek uzgodnienia z radnymi.  Okazało się, Ŝe faktycznie mógł, gdyŜ 
wójt to przyznał i mógł to wycofać. Prosiłam wtedy wójta Ŝeby to sołtysom w jakiś sposób 
zrekompensować. PrzecieŜ sołtysi wykonują rozmowy telefoniczne nie tylko do gminy, ale 
przede wszystkim muszą mieć kontakt z mieszkańcami.  DuŜo rozmów telefonicznych 
wykonuje się w związku z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego.  Miesiąc 
temu rozmawiałam w tej sprawie z Wójtem Ficoniem i prosiłam o rozeznanie tego tematu. 
Miało w tej sprawie dojść do spotkania sołtysów z wójtem.  
 

Sołtys I. Urbansky -  poruszyła problem samochodów cięŜarowych jeŜdŜących drogą 
powiatową przez Grabówkę. Od jakiegoś czasu nie jeŜdŜą samochody z Cemexu, ale za to 
jeŜdŜą samochody na wyrobisko w Dziergowicach oraz samochody z butlami na Korzonek. 
Zwróciła się o interwencję w tej sprawie. 
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Sołtys B. Mika  - zwróciła się o interwencję w sprawie lampy z oświetlenia ulicznego.  
W Solarni podczas wymiany oświetlenia zabrano z ulicy Kościuszki jedną lampę do naprawy 
i do dzisiaj nie została ta lampa zamontowana. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy  - przekazała Ŝyczenia z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego 
Narodzenia oraz Nowego Roku od pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Kędzierzynie – Koźlu. Następnie  przekazała takŜe Ŝyczenia w imieniu własnym, Ŝycząc 
aby te święta były wyjątkowe, spokojne, spędzone w rodzinnej atmosferze oraz wszystkiego 
najlepszego na Nowy Rok, spełnienia marzeń, duŜo sił,  radości, uśmiechu na co dzień, 
cierpliwości, tolerancji i wzajemnego  zrozumienia  ludzi, którzy są wokół nas.  
 
Wójt Gminy  – poinformował o zmianie godzin urzędowania w Urzędzie Gminy. Od stycznia 
Urząd będzie czynny w poniedziałki od 8- 17-tej, od wtorku do czwartku od 7-15-tej, a w 
piątki od 7-14-tej.  Przekazał równieŜ wszystkim zebranym najlepsze Ŝyczenia świąteczne  
i noworoczne i tego aby ten okres świąteczny dał siłę i motywację do działania  
w nadchodzącym Nowym Roku.   
 
 
 Ad. 10. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany.  
Po czym zamknęła obrady XL sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 20 grudnia 2013r. o godz. 
16:00. 
 
 
           Przewodnicząca Rady  
            mgr ElŜbieta Dziuda 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
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