
P R O T O K Ó Ł   nr  XLII / 2014 
z sesji Rady Gminy Bierawa 

z dnia  27 marca  2014 r. 
 
 
Otwarcia obrad czterdziestej drugiej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 27 marca 2014r.  
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 (obecni według 
listy obecności), 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 w Bierawie Mirosława Wierzba, specjalistę ds. rolnictwa 
Michała Klimek, Kierownika Stacji Caritas w Bierawie Jolantę Szewerda oraz przedstawicieli 
Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu. 
 

 
 
Ad. 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z porządkiem obrad czterdziestej drugiej 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  29 stycznia 2014r. 
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 : 

1) o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym. 
2) na temat realizacji Programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami  
    pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku  
    publicznego za rok 2013. 

7. Przedstawienie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bierawie: 
1) sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok, 
2) informacji o stopniu zaspokojenia pomocy i opieki społecznej w Gminie Bierawa  
     za 2013 rok. 
 

8. Przedstawienie przez  Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie – Koźlu 
informacji na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu. 

 

9. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014 r. 
2) w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie renowacji elewacji budynku Kościoła 

Parafialnego w Starym Koźlu, wpisanego do rejestru zabytków, 
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu  

w zakresie prowadzenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
4) w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki, 
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5) w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązkowego trybu zawarcia umów 
dzierŜaw, 

6) w sprawie upowaŜnienia do załatwiania indywidualnych spraw z  zakresu 
administracji publicznej, 

7) w sprawie przystąpienia do programu pn. „Opolska Karta Rodziny i Seniora”, 
8) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Ŝłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 

opiekunami, 
9) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

i zapobiegania bezdomności zwierząt, 
10) w sprawie  zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących 

nowe inwestycje na terenie Gminy Bierawa w ramach pomocy de minimis, 
11) o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów, 
12) w sprawie uchwalenia gminnego programu  profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 
13) w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV 

wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016, 
14) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Bierawa na lata 2014 – 2018,  
15) w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Bierawa, 
16) w sprawie zaliczenia ulicy Kwiatowej  w Brzeźcach do kategorii dróg gminnych, 
17) w sprawie współdziałania Gminy Bierawa z Gminami Kędzierzyn-Koźle, Reńska 

Wieś, Cisek, w zakresie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle, 
18) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierawa. 
 

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

 
Wnioski o zmianę porządku obrad zgłosili: 
 

1) Wójt Gminy – zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie przekazania w 2014 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji  
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu  dla Komendy Powiatowej Policji 
w Kędzierzynie – Koźlu. 

 
2) Radny P. Musioł – zawnioskował o wykreślenie z porządku obrad, z przyczyn 

proceduralnych, projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierawa 
(pkt. 9.18). 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe zmiany zostaną wprowadzone, jeŜeli za zmianą 
w kaŜdym przypadku opowie się w głosowaniu bezwzględna większość ustawowego składu 
Rady, tj. co najmniej 8 radnych. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała zgłoszone wnioski pod głosowanie radnych. 
 

1) Za wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
przekazania w 2014 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji  
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu  dla Komendy Powiatowej Policji 
w Kędzierzynie – Koźlu – opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 13-tu radnych 
obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od 
głosowania. 
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą większość głosów, wobec 
czego został przyjęty. 
 

2) za wnioskiem o wykreślenie z porządku obrad - projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Bierawa – opowiedziało się w głosowaniu  13 radnych, na 13-tu 
radnych obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą większość głosów, wobec 
czego został przyjęty. 
 
W związku z przyjętymi wnioskami o zmianę porządku obrad, Przewodnicząca Rady Gminy 
poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego porządku obrad. 
Dodatkowy projekt uchwały został wprowadzony  w pkt. 9.18 w miejsce wykreślonego projektu. 
 
 
 
Ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
z 41 sesji Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2014 r. 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 41 sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych na 
13-tu obecnych na sali obrad. Jeden radny wstrzymał się od głosowania, głosów przeciwnych nie 
było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół nr XLI/2014 z sesji Rady Gminy  
z dnia  29 stycznia 2014 r. został przyjęty. 
 
 
 
Ad. 4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym od 29 stycznia 2014 
r. do 27 marca 2014r. podejmowane były następujące działania: 

• w dniu 4 lutego br. brała udział w zebraniu wiejskim w Lubieszowie. Spotkanie dotyczyło 
poszerzenia terenów Firmy CEMEX. Na tym spotkaniu Pani radna Poplucz  
w bardzo złym świetle przedstawiła większość radnych gminy Bierawa, jednocześnie 
oczekując wsparcia Rady Gminy w sprawie prowadzenia prac przez Firmę CEMEX na 
terenie Lubieszowa. Cyt. „Myślę, Ŝe taka postawa nie licuje z postawą radnego”. 

• w dniu 7 lutego br. wspólnie z Wójtem spotkała się z delegacją z Czech, 

• w dniu 6 marca br. uczestniczyła w wyjazdowym posiedzeniu Komisji ds. porządku 
publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska do Kopalni Piasku 
„Kotlarnia” SA w sprawie wydania opinii o zakończeniu rekultywacji na terenie 
wnioskowanym przez Kopalnię, 
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• uczestniczyła równieŜ w trzech posiedzeniach Komisji Rady Gminy w dniu 24 marca br., 
tj. komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska, 
komisji  ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego i komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, 
wychowania fizycznego i sportu. 

 

Do Przewodniczącej Rady Gminy wpłynęły następujące pisma: 

1) pismo Dyrektora Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej  
Mieszkaniowej w Bierawie z dnia 3 lutego 2014r. dotyczące podziału kosztów utrzymania 
budynku w Dziergowicach przy ul. Nowej 2, stanowiącego własność Gminy Bierawa, 

2) skarga z dnia 14 lutego br. na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bierawie, która została wycofana w dniu 24 lutego br.  

3) pismo Wojewody Opolskiego z dnia 21 lutego br. w sprawie wszczęcia postępowania 
nadzorczego odnośnie uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka  
u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat, 

4) pismo Tomasza Niechwiadowicz z dnia 10 marca br. w sprawie udzielenia pomocy  
w sprawie przeznaczenia działki przy ulicy Nowej w Dziergowicach. 

 
Ponadto pełniła zamiennie z zastępcami poniedziałkowe dyŜury w Urzędzie Gminy, zgodnie  
z ustalonym harmonogramem. Podczas jednego z dyŜurów spotkała się z mieszkańcem Bierawy 
w sprawie odcięcia wody do jego posesji przez Zakład Gospodarki Komunalnej z powodu nie 
uregulowanych płatności za zuŜycie wody. 
RównieŜ brała udział w przygotowaniu sesji oraz organizowaniu bieŜącej pracy Rady Gminy 
Bierawa. 
 
 
 
Ad. 5.  Informacj ę o pracach Komisji przedstawili: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym się nie 
spotykała. 
 
Radna K. Suchańska - poinformowała, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
obradowała w dniu 24 marca br. omawiając projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu spotkała się w dniu 24 marca br. w celu omówienia projektów uchwał na 
dzisiejszą sesję. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska spotykała się na trzech posiedzeniach: 

- w dniu 24 lutego br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie, na którym członkowie komisji 
zapoznali się z zadaniami Gminnej Spółki Wodnej planowanymi do wykonania w roku bieŜącym, 

- w dniu 6 marca br. Komisja spotkała się w Kopalni Piasku „Kotlarnia” SA celem wydania opinii 
o zakończeniu rekultywacji na obszarze wnioskowanym przez Kopalnię, 

- w dniu 24 marca br. komisja zapoznała się z projektami uchwał na dzisiejszą sesję. 
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Ad. 6. 1. 
 
Wójt Gminy  – poinformował, iŜ w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy tj. 29 stycznia br. do 
dnia dzisiejszego  podejmował następujące działania: 
 

• 31 stycznia br. uczestniczył w spotkaniu subregionu kędzierzyńsko – kozielskiego. 
Wyjaśnił, Ŝe subregion jest to związek kilku gmin, które wspólnie będą ubiegały się  
o środki finansowe z funduszy unijnych w okresie 2014-2020 na zadania mające wspólny 
cel, np. budowa kanalizacji – ochrona wód rzeki Odry, 

• 3 lutego br. spotkał się w Urzędzie Gminy z mieszkańcami Lubieszowa, radnymi oraz 
przedstawicielami Firmy CEMEX w celu poszukania kompromisu w sprawie 
ewentualnego poszerzenia terenów pod wydobycie kruszyw, 

• 4 lutego br. uczestniczył w posiedzeniu Związku „Czysty Regon”, w zebraniu Gminnej 
Spółki Wodnej, a takŜe w zebraniu wiejskim w Lubieszowie, 

• 5 lutego br. uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego, którego 
tematem były dalsze plany wspólnej Grupy Zakupowej. Dotychczas na czele Grupy 
Zakupowej stało miasto Kędzierzyn – Koźle. Teraz na czele tej Grupy stanie Burmistrz 
Strzelec Opolskich. Tego samego dnia brał udział w zebraniu wiejskim w Brzeźcach, 

• 6 lutego br. brał udział w zebraniu wiejskim w Ortowicach, 

• 7 lutego  br. miała miejsce w naszej Gminie wizyta Burmistrza Czeskiej Gminy 
Markwaltowitze, która jest połoŜona przy granicy z Polską, 50 km  od Gminy Bierawa.  
W zamiarze jest nawiązanie bliŜszych kontaktów, m.in. w celu pozyskiwania środków 
unijnych w latach 2014-2020 w ramach współpracy przygranicznej. Ze strony czeskiej  
był równieŜ przedstawiciel OSP i ich mniejszości niemieckiej. 
Tego samego dnia uczestniczył równieŜ w zebraniu OSP w Starym Koźlu, 

• 8 lutego br. brał udział w zebraniu OSP w Brzeźcach, 

• 10 lutego br. odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie Memoriału ku czci Haliny 
Brylant i Jewhieja Toronthieja, osób z Ukrainy, które zginęły w wypadku samochodowym 
w drodze powrotnej z naszej gminy, 

• 11 lutego br.  brał udział w zebraniu wiejskim w Starym Koźlu, 

• 12 lutego br. spotkał się z Dyrektorem Wydziału Infrastruktury Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w sprawie skonsultowania sprawy zmiany Studium dla terenów 
odkrywkowych w Bierawie. W tym samym dniu w godzinach wieczornych uczestniczył  
w zebraniu wiejskim w Starej Kuźni, 

• 13 lutego br. spotkał się z planistą w sprawie skonsultowania tematu ewentualnego 
poszerzenia obszaru wydobywczego  w Bierawie oraz uczestniczył w spotkaniu  
z dyrektorami placówek oświatowych, 

• 14 lutego br. brał udział w zebraniu wiejskim w Goszycach, 

• 19 lutego br. odbyło się spotkanie Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Tematem 
spotkania było ustalenie wspólnych działań w ramach Subregionu i pozyskiwanie środków 
na lata 2014 – 2020, 

• 21 lutego br. brał udział w zebraniu wyborczym w OSP Bierawa,  

• 24 lutego br. uczestniczył w spotkaniu w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Jak moŜna było zauwaŜyć program ten przewiduje duŜo więcej 
środków dla rolników na rozwój, modernizację gospodarstw. Pozytywnym aspektem   
z punktu widzenia Gmin, według przedstawionej propozycji, jest przesunięcie środków  na 
gospodarkę  wodno ściekową. W tym teŜ dniu uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu 
komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska  
z przedstawicielami Gminnej Spółki Wodnej w celu zapoznana się z zakresem prac 
planowanych do wykonania przez Spółkę, 
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• 27 lutego br. brał udział w spotkaniu w Zakładzie Gazowniczym w Opolu na temat 
wydłuŜenia nitki gazowej do terenu inwestycyjnego w Starym Koźlu. Finalizowana jest 
teŜ kwestia poprowadzenia nitki gazowej w kierunku Kościoła i Szkoły w Starym Koźlu, 
tak aby w perspektywie kolejnych lat od tej strony wydłuŜać sieć gazowniczą do kolejnych 
miejscowości. JeŜeli chodzi o sieć gazowniczą od strony województwa śląskiego, to 
wymagana jest w tym zakresie jeszcze zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. 
Po uchwaleniu tego planu nie będzie juŜ przeszkód aby tą sieć poprowadzić.  
Są zapewnienia, Ŝe na pewno w ciągu 2-3 lat sieć do Kotlarni zostanie poprowadzona, 

• 4 marca br. uczestniczył w spotkaniu aglomeracji Kędzierzyńsko – Kozielskiej. 
Przypomniał, Ŝe w skład aglomeracji wchodzi oprócz Gminy Bierawa, jeszcze miasto  
Kędzierzyn – Koźle, Gmina Cisek i Gmina Reńska Wieś. Aglomeracja ta została 
utworzona w celu wspólnego pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Obecnie 
jednak sytuacja uległa zmianie. Funkcjonuje przepis, Ŝe Gminy Będące w aglomeracji 
powyŜej 15 tys. RLM, są obowiązane do 2015r. skanalizować wszystkie tereny wchodzące 
w skład tej aglomeracji. W przypadku naszej Gminy to się nie uda w stosunku do dwóch 
miejscowości, tj. Lubieszów i Dziergowice. W związku z czym, Ŝeby Gmina nie naraziła 
się na koszty musi te dwie miejscowości z tej aglomeracji wyłączyć.  

• 5 marca br. spotkał się z rodzicami 6-latków w Przedszkolu w Starym, Koźlu.   
W pozostałych przedszkolach z rodzicami 6-latków spotkał się Zastępca Wójta. Spotkania 
te zostały zalecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, aby rodzicom przedstawić 
pełną informację o stanie przygotowań  placówek szkolnych do przyjęcia 6-latków  
w nowym roku szkolnym 2014-2015. Poinformował, Ŝe nasza Gmina jest dobrze 
przygotowana do przyjęcia dzieci 6-letnich do szkół. Między innymi zostały przy kaŜdej 
szkole podstawowej wybudowane mini place zabaw w ramach Programu „Radosna 
Szkoła”, dostosowano krzesełka i ławki dla potrzeb tych dzieci, 

• 6 marca br. spotkał się z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w sprawie trwających 
postępowań egzekucyjnych wobec niektórych podatników, 

• 7 marca br. spotkał się w sprawie terenu na poszerzenie cmentarza w Starej Kuźni. 
Poinformował, Ŝe są prowadzone rozmowy z prywatną osobą, której tereny przylegają do 
cmentarza. W planie zagospodarowania przestrzennego te tereny są przewidziane pod 
budownictwo . JednakŜe Ŝądania finansowe tej osoby są zbyt wygórowane. Jest teŜ druga 
opcja pozyskania gruntów z Nadleśnictwa, ale procedura wyłączenia gruntów leśnych 
byłaby bardzo długa, 

• 10 marca br. uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo – absolutoryjnym Śląskiego 
Stowarzyszenia  Samorządowego w Gminie Ciasna, 

• 11 marca br. spotkał się z Firmą z śor, która otrzymała dofinansowanie na budowę 
światłowodu. W dziewięciu miejscowościach naszej gminy prace prowadzone są przez 
Firmę Multipley. W pozostałych trzech miejscowościach, tj. Stara Kuźnia, Kotlarnia  
i Goszyce równieŜ światłowód zostanie wybudowany do końca roku. Uczestniczył 
równieŜ w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim z przedstawicielami Ministerstwa na 
temat gospodarki odpadami komunalnymi, 

• 12 marca br. spotkał się z Radą Sołecką Starego Koźla i Brzeziec w sprawie organizacji 
tegorocznych doŜynek gminnych. Organizatorem będzie sołectwo Stare Koźle, przy 
pełnym wsparciu Brzeziec, 

• 13 marca br. spotkał się z przedstawicielami Firmy Spot Liegt, w sprawie dalszych planów 
rozwojowych, 

• 14 marca br. miała miejsce w Gminie wizyta przedstawicieli Czystego Regionu. Tematem 
spotkania było zapoznanie się z dokumentacją z zakresu rekultywacji gminnego 
składowiska odpadów. Zastanawiano się, czy część odpadów, które zbiera Czysty Region 
nie mogłaby być wykorzystywana do rekultywacji tego składowiska.  
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      Z jednej strony przyczyniłoby się to do potanienia kosztów działania Czystego Regionu, a      
      z drugiej Gmina pozyskałaby materiał do rekultywacji składowiska, 

• 15 marca br. odbył się gminny konkurs straŜacki, 

• 18 marca br. miała miejsce wizyta w Radio Park, 

• 19 marca br. miała miejsce wizyta przedstawicieli Euroregionu Pradziad, ściśle powiązana 
z nawiązaniem kontaktów z Gminą Czeską. Gmina ma zamiar dobrze się przygotować do 
pozyskania środków w ramach programów dla terenów przygranicznych. Do tego celu 
Gmina potrzebuje czeskiego partnera, 

• 19 marca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami oczyszczalni ścieków Zakładów 
Azotowych na temat nowej dyrektywy unijnej, która nie przewiduje tego, aby ścieki 
komunalne mogły być odprowadzane do oczyszczalni chemicznej. Nasza Gmina nie jest  
w tym zakresie odosobniona. Podobny problem ma Gmina Zdzieszowice i wiele Gmin  
w Polsce.  Musimy znaleźć rozwiązanie tego problemu. JeŜeli ten przepis nie ulegnie 
zmianie, to Gmina po roku 2015 moŜe narazić się na duŜe kary, 

• 21 marca br. odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie Pływadeł, 

• 24 marca br. nastąpiło podpisanie umowy z Firmą na remont Domu Kultury  
w Dziergowicach, w tym wymiana stolarki okiennej, izolacja fundamentów, 
termomodernizacja. Tego samego dnia brał równieŜ udział w posiedzeniach komisji Rady 
Gminy, 

• 26 marca br. spotkał się z Panią Burmistrz Gminy Zdzieszowice w sprawie rozwiązania 
problemu odprowadzania ścieków komunalnych do oczyszczalni chemicznej, 

• w dniu dzisiejszym, tj. 27.03. br. udało się uruchomić dwie przepompownie ścieków  
w Solarni, w związku z czym mieszkańcy Solarni i części ulicy Wodnej w Dziergowicach 
mogą juŜ włączać się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Nieprzekraczalny termin 
podłączenia do kanalizacji to koniec czerwca br., albowiem Gmina po tym terminie musi 
wykazać się efektem ekologicznym. 

 

Dyskusji na tematy przedstawione w sprawozdaniu nie podejmowano. 

 
 
ad. 6. 2. 
 
Wójt Gminy -  przedstawił zebranym sprawozdanie na temat realizacji Programu współpracy 
gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego za rok 2013. Informację dołączono do niniejszego protokołu jako 
załącznik nr 1. 
 
 
 
Ad. 7. 1.  
 
K. Musioł - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie przedstawiła 
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok, które dołączono do 
niniejszego protokołu jako załącznik nr 2. 
Omawiając przedstawione sprawozdanie zwróciła uwagę, iŜ w 2011 roku weszła w Ŝycie ustawa 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z tą ustawą zostały nałoŜone na 
Gminę określone obowiązki, m.in. ponoszenie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 
czyli umieszczenie w rodzinie spokrewnionej lub w placówkach opieki wychowawczej typu dom 
dziecka. Odpłatność ta wynosi w pierwszym roku 10% kosztów pobytu tych dzieci w pieczy 
zastępczej, w drugim roku 30%, w trzecim i kolejnych latach 50%. Nasza Gmina w tamtym roku 
ponosiła odpłatność za troje dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.  
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Poza tym w ramach tej ustawy, na podstawie umowy zlecenie, Gmina zatrudnia asystenta rodziny. 
Jest to osoba, która pomaga rodzinom zagroŜonym, prawidłowo wykonywać funkcje 
wychowawcze ( instruuje jak się sprząta, pierze, prawidłowo ubiera dzieci, pomaga w odrabianiu 
lekcji). W ubiegłym roku asystent rodziny sprawował taką opiekę w trzech rodzinach. W dwóch 
rodzinach zakończył swoją pracę, a w jednej ta praca musi być jeszcze kontynuowana. Poza tym 
w Gminie został uchwalony Gminny program wspierania rodziny. Te zadania są realizowane 
zarówno przez Urząd Gminy, jak i jednostki organizacyjne (szkoły, domy kultury). Zadania te  
w głównej mierze wynikają z zapisów ustawowych. NaleŜą do nich przyznawanie posiłków, 
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkole, zagospodarowanie czasu wolnego dla tych dzieci.  
W Gminie działa równieŜ Punkt Konsultacyjny, gdzie zatrudniony jest prawnik i psycholog.  
Te wszystkie podejmowane działania mają na celu wspieranie naszych rodzin. Odbywa się to  
w ramach istniejących moŜliwości finansowych gminy. 
 
Dyskusji w przedstawionym temacie nie podejmowano. 
 
 
Ad. 7. 2. 
 
K. Musioł - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie przedstawiła 
informację o stopniu zaspokojenia pomocy i opieki społecznej w Gminie Bierawa za 2013 rok, 
dołączono do protokołu jako załącznik nr 3. 
Poinformowała, Ŝe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie zatrudnia 11 osób, w tym 
trzech pracowników socjalnych i pięć opiekunek środowiskowych wykonujących usługi 
opiekuńcze w rejonie. Ośrodek działa głównie na podstawie ustawy o pomocy społecznej.  
Do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej uprawnione są osoby spełniające kryterium 
dochodowe, które wynosi 542 zł na osobę samotnie gospodarującą i 456 zł na osobę w rodzinie. 
Zadania pomocy społecznej podzielone są na dwa rodzaje, na tzw. zadania obowiązkowe gminy, 
do których naleŜy zasiłek stały, zasiłek okresowy, usługi opiekuńcze, odpłatność za pobyt  
w domach pomocy społecznej oraz zadania fakultatywne, naleŜy do nich zasiłek celowy. Poza 
tym Ośrodek realizuje równieŜ zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.  
Do świadczeń tych przysługują róŜnego rodzaju dodatki. 
 
Dyskusji na temat przedstawionej informacji nie podejmowano. 
 
 
Ad. 8. 
 
Komendant Powiatowy Policji w Kędzierzynie – Koźlu przedstawił informację na temat stanu 
bezpieczeństwa na terenie Powiatu, w tym w Gminie Bierawa. W swojej wypowiedzi między 
innymi przedstawił informację statystyczną na temat ilości poszczególnych zdarzeń. Informację 
statystyczną przedstawił w formie multimedialnej. Stwierdził, iŜ z analizy przedstawionych 
danych moŜna zauwaŜyć, Ŝe jest wiele kategorii przestępstw (nietrzeźwi rowerzyści, kierowcy, 
kradzieŜe, zdarzenia drogowe). Wśród kradzieŜy są teŜ włamania np. na teren Kopalni Piasku, do 
zakładów, głównie są to kradzieŜe w infrastrukturze, kable, szyny, itp. 
W poszczególnych sołectwach przedstawia się to następująco:  
- Brzeźce 15 zdarzeń, w tym 4 włamania, 3 kradzieŜe, 
- Dziergowice – 19 zdarzeń, w tym 7 kradzieŜy, 
- Goszyce – 2 zdarzenia, 
- Grabówka – 8 zdarzeń, w tym 3 nietrzeźwych rowerzystów, 
- Kotlarnia – 6 zdarzeń, głównie kradzieŜe, 
- Lubieszów i Ortowice – 4 zdarzenia, 
- Solarnia – 10 zdarzeń, 
- Stara Kuźnia – 7 zdarzeń, 
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- Stare Koźle – 16 zdarzeń. 
Ogółem policjanci ujawnili 141 wykroczeń, z tego nałoŜyli 22 mandaty, a resztę pouczyli. 
Odnotowano 287 interwencji, w tym 70 domowych, 50 kolizji drogowych i 3 wypadki. Przyczyny 
wypadków to niedostosowanie  prędkości, niezachowanie właściwej odległości od pojazdu 
poprzedzającego. Natomiast przyczyny kolizji drogowych to wymuszanie pierwszeństwa, 
prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, niezachowanie naleŜytej odległości od pojazdu 
poprzedzającego, zwierzęta na drodze. Policja z pewnością będzie ujawniała wykroczenia, ale nie 
da się kaŜdej drogi objąć monitoringiem i analizować ruch pojazdów. Liczba policjantów w ruchu 
drogowym  stale wzrasta. Docelowo do końca czerwca ma ich być 22-ch. Sprawcami kolizji 
drogowych, wbrew pozorom nie są kierowcy cięŜarówek. 
Generalnie panuje opinia, Ŝe zmiana funkcjonowania Rewiru Dzielnicowych moŜe mieć wpływ 
na bezpieczeństwo tej Gminy. Temat dotyczący przekwalifikowania Rewiru Dzielnicowych  
w Punkt Dzielnicowych został równieŜ poruszony przez Wójta Gminy. Ale wychodzi się  
z załoŜenia, Ŝe to nie nazwa formacji, czy tego obiektu ma znaczenie, ale liczba policjantów 
którzy tutaj pracują. Gmina Bierawa jest w dobrej sytuacji, nie ma tu wakatów, jest pełny stan 
dzielnicowych, tj. trzech. W pozostałych trzech gminach, tj. Cisek, Pawłowiczki i Polska 
Cerekiew, gdzie pozostał Rewir, pracuje w sumie 6 policjantów i mają pod sobą ponad  18 tys. 
mieszkańców. W tej sytuacji moŜna stwierdzić, Ŝe Gmina Bierawa nie jest pokrzywdzona.  Jeden 
Dzielnicowy pracujący w Gminie Bierawa miał w roku 2013 - 201 przypadków, drugi 190 
przypadków, a trzeci 167. W przypadku Kędzierzyna jest to znacznie więcej, na jednego 
dzielnicowego przypada 300-400 przypadków. RównieŜ liczba wykroczeń w mieście jest duŜo 
większa. W Gminie Bierawa obciąŜenie dzielnicowych było zatem duŜo mniejsze. Dlatego 
kierując się ekonomiką, zdrowym rozsądkiem podjęto decyzję o zmianie funkcjonowania Rewiru 
dzielnicowych na terenie Gminy Bierawa. JeŜeli jest cokolwiek do poprawienia w celu 
polepszenia kontaktu z mieszkańcami, to z pewnością zostanie wszystko w tym kierunku  
zrobione. Ale na pewno nie dojdzie do zmiany nazwy Punktu Dzielnicowych z powrotem na 
Rewir. Dzielnicowi mają być w terenie, mają kontaktować się z ludźmi, a nie siedzieć w stałym 
punkcie przewidzianym na punkt dla dzielnicowych.  
Poinformował, Ŝe w latach wcześniejszych Policja zawsze zwracała się z prośbą o środki 
finansowe na dodatkowe patrole, czy paliwo do samochodów policyjnych. W tym roku prośba 
dotyczy dofinansowania zakupu nowego samochodu. Połowa środków ma pochodzić z funduszy 
policji, a pozostałe od samorządów.  Starostwo Powiatowe przeznaczyło na ten cel 36 tys. zł,  
o pozostałą kwotę zwracają się do gmin. Zwrócił się, jeŜeli jest to tylko moŜliwe, o takie 
wsparcie. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny J. Morcinek – w Gminie jest nowy dzielnicowy, który jest bardzo pozytywnie odbierany.  
Często jeździ po terenie, co z pewnością przynosi dobry efekt. Jednak największą bolączka dla 
mieszkańców Bierawy jest droga. Jest duŜo zdarzeń drogowych, przekraczana prędkość przez 
samochody. NaleŜy na to zwrócić uwagę. 
 
Komendant Policji – poinformował, Ŝe w pierwszej kolejności Policja musi prowadzić kontrole 
na drodze krajowej nr 45. Praktycznie ta droga jest dozorowana na okrągło. Następną drogą do 
obstawienia jest droga wojewódzka 408 Kędzierzyn – Gliwice. Doraźnie kontrolowana jest 
równieŜ droga wojewódzka 425. Z pewnością Policja nie jest w stanie patrolować wszystkich 
dróg i być codziennie w kaŜdej miejscowości.  
 
Radny P. Sroka – czy Policja jest wspomagana ze strony Inspekcji Transportu Drogowego, czy 
istnieje współpraca i w jakim zakresie? Czy Inspekcja nie moŜe być ukierunkowana na główne 
drogi w celu odciąŜenia Policji? Czy są opracowywane między Policją, a Inspekcją Transportu 
Drogowego np. miesięczne, czy tygodniowe  plany współpracy, wspólnego działania? 
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Komendant Policji – z uwagi na małą liczbę policjantów w ruchu drogowym została podjęta 
współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego. Inspekcja zgodziła się na pomoc dwa razy  
w miesiącu. Są robione plany współpracy. JeŜeli są prowadzone działania na szerszą skalę, to 
Policja zatrudnia inspektorów, między innymi do kontroli cięŜarówek. Policja nie moŜe nie 
patrolować głównych dróg, gdyŜ takie są zalecenia odgórne. ITD nastawia się bardziej na 
kontrolę  cięŜarówek i w tym zakresie bardzo mocno działają.  
 
Radny J. Kucharczyk – dość często w gminie dochodzi do kradzieŜy kratek ściekowych, zasuw, 
czy klap. Czy Policja prowadzi monitoring na skupach złomu i czy jest jakaś wykrywalność  
w tym zakresie? 
 
Komendant Policji – osoba prowadząca punkt złomu przyjmuje dostarczany złom praktycznie 
bezdyskusyjnie. JeŜeli są zgłaszane takie kradzieŜe, to Policja kontroluje punkty skupu. Czasami 
tylko udaje się jakieś części odzyskać. 
 
Radny J. Kucharczyk – jeden z byłych policjantów pracujących w Gminie Bierawa, obecnie 
emerytowany policjant, który całe Ŝycie zawodowe pracował w Policji, obecnie jest osobą cięŜko 
chorą. Dziwnym jest to, Ŝe Ŝaden z szefostwa Policji tego człowieka nie odwiedza. 
 
Komendant Policji – stwierdził, iŜ to nie jest tak, Ŝe o byłych pracownikach się nie pamięta.  
W Policji działa Koło emerytów i rencistów, są związki zawodowe. JeŜeli jest tylko wiedza co się 
z daną osobą dzieje, to wówczas podejmowane są określone działania. Osobiście nie mógł 
reagować na daną sprawę, gdyŜ nie była ona mu znana. 
 
Radny Cz. Kudzia – na drodze wojewódzkiej pomiędzy  Starem Koźlem, a Brzeźcami często 
dochodzi do wyprzedzania na linii ciągłej. Policja powinna na ten fakt zwracać uwagę  
i patrolować ten odcinek drogi, gdyŜ jest to bardzo niebezpieczne dla pojazdów jadących  
z przeciwka. 
 
Sołtys D. Staudt – zwrócił się o patrole na ulicy Kędzierzyńskiej w Brzeźcach i zwrócenie uwagi 
na samochody cięŜarowe poruszające się po tej drodze. 
 
Radna U. Olejnik – zwróciła się o przeprowadzanie kontroli prędkości samochodów na ulicy 
Kościelnej w Dziergowicach w godzinach rannych od 6:10 do 6:40 i godzinach popołudniowych 
od 15:15 – 15:30. 
 
Wójt Gminy  – nawiązując do wypowiedzi radnego Kucharczyka stwierdził, Ŝe w ostatnich 
dniach znowu miała miejsce kradzieŜ kratek ściekowych. Jest to dla Gminy wielki problem. 
Kratki musiały zostać wymienione na betonowe. JeŜeli chodzi o wypowiedź sołtysa wsi Brzeźce, 
stwierdził, iŜ chodzi o drogę wojewódzką, którą wywoŜony jest urobek z Odry. Na tej drodze 
tworzy się duŜe zagroŜenie przez samochody cięŜarowe, dlatego warto się tym tematem zająć.  
Jak zostało powiedziane, samochody cięŜarowe na drodze 425 nie stwarzają największego 
zagroŜenia, ale moŜe to być kwestia czasu. Na terenie Bierawy i Dziergowic znajdują się kopalnie 
piasku. Samochody cięŜarowe wyjeŜdŜające z piaskowni włączają się do ruchu na tej właśnie 
drodze. Dlatego warto ten ruch pojazdów kontrolować. W październiku ma być oddany do uŜytku 
most na Odrze pomiędzy Bierawą, a Ciskiem. Oznacza to dla Bierawy jeszcze większe natęŜenie 
ruchu drogowego, gdyŜ będzie duŜo więcej samochodów w kierunku Śląska. Ulica Powstańców   
i Dworcowa będą jeszcze bardziej obciąŜone.  JeŜeli chodzi o Rewir Dzielnicowych, to na razie te 
statystyki nie wyglądają  najgorzej. Jednak są pewne obawy, Ŝe w którymś momencie ulegną 
zapomnieniu wszelkie ustalenia i Ŝe dzielnicowi będą więcej słuŜb pełnić w Kędzierzynie, niŜ na 
terenie naszej gminy. Dlatego nie wolno do tego dopuścić. 
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Komendant Policji – to nie jest tak, Ŝe zabiera się coś Gminie. Policja musi działać na tyle  
elastycznie, aby słuŜby dopasowywać do występujących zagroŜeń. Planując słuŜby i analizując 
potrzeby naleŜy kierować się statystyką. Są rejony bardziej naraŜone na zagroŜenia i rejony 
bardziej bezpieczne. Nie ma takiego zagroŜenia na razie Ŝeby było mniej dzielnicowych na terenie 
gminy. Ta liczba uzaleŜniona jest między innymi od liczby mieszkańców, ale takŜe od urbanizacji 
terenu, charakteru gminy.  
 
Radna U. Olejnik - ze  słów Komendanta moŜna wywnioskować, Ŝe Gmina Bierawa naleŜy do 
Gmin spokojnych. Czy moŜe to mieć wpływ na zmniejszenie obsady dzielnicowych? 
 
Komendant Policji – etaty poszczególnych jednostek są dostosowywane do liczby mieszkańców 
i do zagroŜenia. Generalnie we wszystkich gminach liczba mieszkańców ulega zmniejszeniu. 
Etaty są przydzielane tam, gdzie jest potrzeba. Policja musi działać elastycznie, nie moŜe sztywno 
trzymać się reguł, które kiedyś zostały ustalone. Jak na razie dla Bierawy nie widać  zagroŜenia 
związanego ze zmniejszeniem obsady policjantów. 
 
Radna R. Kubica – na odcinku ulicy Dworcowej i Ottona Steiera w Bierawie, tj. od 
skrzyŜowania z ulicą Mickiewicza aŜ do ulicy Dąbrowy obowiązuje ograniczenie prędkości do  
40 km. Ta prędkość jest bardzo często przekraczana szczególnie przez samochody cięŜarowe. 
Samochody jadą z duŜą prędkością, czasami strach jest nawet przejść przez przejście dla 
pieszych. Rozpędzone samochody wjeŜdŜają w kratki ściekowe niszcząc je, powodując hałas. 
Samochody, które jadą wolno, nawet jak wjeŜdŜają na kratkę ściekową, to tego nie słychać. 
Policja powinna przeprowadzać częstsze kontrole na tym odcinku drogi.  
 
Komendant Policji – poinformował, Ŝe w ubiegłym roku na prośbę Wójta były prowadzone 
przez Policję nasilone działania  w zakresie kontroli prędkości samochodów cięŜarowych. Mimo 
tego, Ŝe jeździł nie oznakowany radiowóz nie stwierdzono Ŝadnych drastycznych zdarzeń. 
Prowadzono teŜ kontrole wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego, nie stwierdzono  
w Bierawie przekraczania prędkości przez cięŜarówki. Temat ten będzie w dalszym ciągu 
monitorowany.  
 
Radna B. Poplucz – zwróciła się prośbą o kontrole prędkości samochodów na ulicy Leśnej  
i ulicy Bierawskiej w Lubieszowie. 
 
Komendant Policji – stwierdził, iŜ na pewno nie będzie tak, Ŝe patrole będą we wskazane 
miejsca wyjeŜdŜać codziennie, gdyŜ nie ma takiej moŜliwości. Ale sporadyczne kontrole będą 
przeprowadzane.  
 
Sołtys Nikel  - zwróciła się o przeprowadzanie w godzinach wieczornych kontroli na ulicy 
OkręŜnej w Starym Koźlu (droga do terenów inwestycyjnych). 
 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Komendantowi Policji za przedstawioną informację 
na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie, po czym zarządziła 5 minutową przerwę w obradach. 
 
 
 
ad. 9.1. 
 
Skarbnik Gminy  - przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLII/ 279/2014 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe przedstawiony projekt uchwały został przez komisję 
ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie, 5 głosami „za” – jednogłośnie. 
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Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLII/279/2014  
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r. – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 12- tu obecnych na sali 
obrad, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLII/279/2014 w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie gminy na 2014r. - została podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 9.2. 
 
Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLII/ 280/2014 w sprawie 
udzielenia dotacji na dofinansowanie renowacji elewacji budynku Kościoła Parafialnego  
w Starym Koźlu, wpisanego do rejestru zabytków. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe przedstawiony projekt uchwały został przez komisję 
ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie, 5 głosami „za” , na 5 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLII/ 280/2014  
w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie renowacji elewacji budynku Kościoła 
Parafialnego w Starym Koźlu, wpisanego do rejestru zabytków - 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 XLII/ 280/2014 w sprawie udzielenia 
dotacji na dofinansowanie renowacji elewacji budynku Kościoła Parafialnego w Starym Koźlu, 
wpisanego do rejestru zabytków – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9.3. 
 
Skarbnik Gminy przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLII/ 281/2014 w sprawie  udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu w zakresie prowadzenia 
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe przedstawiony projekt uchwały został przez komisję 
ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie, 5 głosami „za” , na 5 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do przedstawionego 
projektu uchwały? 
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Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  
 
Przewodnicząca Rady poddała odczytany projekt uchwały nr XLII/ 281/2014 w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu w zakresie prowadzenia 
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 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 poinformowała, Ŝe uchwała nr XLII/ 281/2014 w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu w zakresie prowadzenia 
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 9.4. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLII/ 282/2014 w sprawie 
wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących  fundusz sołecki.  
Poinformowała, Ŝe w dniu 20 marca 2014r. weszła w Ŝycie nowa ustawa o funduszu sołeckim. 
Ustawa ta stanowi, iŜ Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budŜecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki, podejmując uchwałę, w której wyraŜa zgodę albo nie wyraŜa 
zgody na wyodrębnienie funduszu.  Uchwała o wyraŜeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma 
zastosowanie do kolejnych lat budŜetowych następujących po roku, w którym została podjęta. 
Oznacza to, Ŝe nie będzie potrzeby corocznego podejmowania uchwały w tej sprawie.  
JeŜeli Rada zdecyduje o nie wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki w danym roku 
budŜetowym,  wówczas musi podjąć uchwałę w tej sprawie.  
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe przedstawiony projekt uchwały został przez komisję 
ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie, 5 głosami „za” , na 5 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  
 
Przewodnicząca Rady poddała odczytany projekt uchwały nr XLII/ 282/2014 w sprawie 
wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących  fundusz sołecki – 
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 XLII/ 282/2014 w sprawie wyraŜenia 
zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących  fundusz sołecki – została 
podjęta jednogłośnie.  
 
 
Ad. 9. 5. 
 
M. Klimek  – przedstawił radnym projekt uchwały nr XLII/ 283/2014 w sprawie wyraŜenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw, następujących 
nieruchomości gruntowych: 
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1. dz. nr 35/9 o powierzchni 0,0025 ha, obręb Kotlarnia, dla której prowadzona jest księga 
wieczysta KW nr 42968 

2. dz. nr 74/2 o powierzchni 0,0030 ha, obręb Kotlarnia, dla której prowadzona jest księga 
wieczysta KW nr 42968 

3. dz. nr 74/4 o powierzchni 0,0030 ha, obręb Kotlarnia, dla której prowadzona jest księga 
wieczysta KW nr 42968 

4. dz. nr 31/2 o powierzchni 0,0021 ha, obręb Kotlarnia, dla której prowadzona jest księga 
wieczysta KW nr 42968 

5. dz. nr 272/4 o powierzchni 0,0180 ha, obręb Brzeźce, dla której prowadzona jest księga 
wieczyste nr KW nr OP1K/00032120/1 

6. dz. nr 272/3 o powierzchni 0,1100 ha, obręb Brzeźce, dla której prowadzona jest księga 
wieczysta KW nr OP1K/00032120/1 

7. dz. nr 160/105 o powierzchni 0,0042 ha, obręb Grabówka, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta KW nr OP1K/00035438/4 

 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie  
5 głosami „za” – jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  
 
Przewodnicząca Rady poddała odczytany projekt uchwały nr XLII/ 283/2014 w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw – 
pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12-tu obecnych na sali obrad, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XLII/ 283/2014 w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw – 
została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9. 6. 
 
K. Musioł  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLII/ 284/2014 w sprawie upowaŜnienia do 
załatwiania indywidualnych spraw z  zakresu administracji publicznej. 
Poinformowała, Ŝe niedawno wprowadzono ustawowo nową formę pomocy, tzw. dodatek 
energetyczny. Ten dodatek jest ściśle powiązany z wypłatą dodatku mieszkaniowego, poniewaŜ 
do dodatku energetycznego są uprawnione osoby, które korzystają z dodatku mieszkaniowego.  
Dodatek energetyczny przyznaje wójt w drodze decyzji administracyjnej na wniosek odbiorcy 
wraŜliwego energii elektrycznej, a wypłaca gmina, która będzie otrzymywać dotacje celowe  
z budŜetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego w granicach kwot 
określonych na ten cel w ustawie budŜetowej.  
W związku z tym, iŜ dodatki mieszkaniowe wypłaca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
wnioskuje się o to, aby dodatek energetyczny był równieŜ wypłacany przez tą samą jednostkę.  
W związku z czym zaproponowano podjęcie niniejszej uchwały. 
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Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe przedstawiony projekt uchwały został przez komisję ds. 
oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu zaopiniowany pozytywnie –  
5 głosami „za” – jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  
 
Przewodnicząca Rady poddała odczytany projekt uchwały nr XLII/ 284/2014 w sprawie 
upowaŜnienia do załatwiania indywidualnych spraw z  zakresu administracji publicznej – 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 XLII/ 284/2014 w sprawie upowaŜnienia 
do załatwiania indywidualnych spraw z  zakresu administracji publicznej – została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9. 7. 
 
K. Musioł – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLII/ 285/2014 w sprawie przystąpienia do 
programu pn. „Opolska Karta Rodziny i Seniora”.  
Poinformowała, Ŝe niniejsza uchwała pozwoli naszej Gminie przystąpić do programu „Opolska 
Karta Rodziny i Seniora”. Karta ta jest takim narzędziem  umoŜliwiającym naszym rodzinom do 
korzystania z róŜnego rodzaju ulg w firmach, sklepach, instytucjach. Będzie się ona składała  
z dwóch stron. Jedna strona będzie pozwalała rodzinom korzystać z ulg na terenie całego 
województwa. Natomiast druga strona karty, zawierająca herb naszej Gminy, będzie pozwalała 
mieszkańcom korzystać z ulg na terenie naszej gminy.  JeŜeli chodzi o róŜnicę w korzystaniu  
z karty, to z ulg na terenie gminy będą mogły korzystać rodziny z trójką dzieci. Natomiast na 
terenie całego województwa z ulg mogą korzystać rodziny z dwójką dzieci.  
Wykaz instytucji będzie znajdował się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Koszt 
wydania kart będzie równieŜ pokrywać Urząd Marszałkowski.  
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe omawiany projekt uchwały został przez komisję ds. 
oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu zaopiniowany pozytywnie –  
5 głosami „za” – jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały  nr XLII/ 285/2014 w sprawie 
przystąpienia do programu pn. „Opolska Karta Rodziny i Seniora” – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 12-tu obecnych na sali 
obrad, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.   
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XLII/ 285/2014 w sprawie 
przystąpienia do programu pn. „Opolska Karta Rodziny i Seniora” – została podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 9. 8. 
 
K. Musioł  – przypomniała, Ŝe na ostatniej sesji podjęta została uchwała odnośnie wynagrodzenia 
dla dziennego opiekuna oraz stawki odpłatności za pobyt dziecka u opiekuna dziennego.  
Do realizacji tego zadania potrzebna jest jeszcze uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 
Ŝłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 
W następnej kolejności odczytała projekt uchwały nr XLII/ 286/2014 w sprawie przyjęcia planu 
nadzoru nad Ŝłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. oświaty, 
kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu zaopiniowany pozytywnie – 4 głosami „za” , 
przy jednym głosie wstrzymującym. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLII/ 286/2014 w sprawie 
przyjęcia planu nadzoru nad Ŝłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami – pod 
głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, na 12-tu obecnych na sali obrad. Jeden głos 
był wstrzymujący, głosów przeciwnych nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XLII/ 286/2014 w sprawie przyjęcia 
planu nadzoru nad Ŝłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9. 9.  
 
M. Klimek – przedstawił radnym projekt uchwały nr XLII/ 287/2014 w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.   
 
Radny P. Musioł  - poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska  zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
4 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLII/ 287/2014 w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt – 
pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych, na 12-tu obecnych na sali 
obrad, przy jednym głosie wstrzymującym i braku głosów przeciwnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLII/ 287/2014 w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt – została 
podjęta. 
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Ad. 9. 10. 
 
Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały nr XLII/288/2014 w sprawie  zwolnień od 
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy 
Bierawa w ramach pomocy de minimis. Przypomniał, Ŝe takowa uchwała juŜ w Gminie  
funkcjonowała przez ostatnie lata. Wówczas z ulg skorzystało dwóch przedsiębiorców, którzy 
zrealizowali nowe inwestycje na terenie naszej gminy. Nowa uchwała podejmowana jest na lata 
2014 – 2020, tj. na okres obowiązywania rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de  minimis.  
Zwrócił równieŜ uwagę na zmianę wprowadzoną w § 1 ust.2, poprzez wykreślenie części zdania 
„albo rozpoczęto ich uŜytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem”. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe projekt omawianej uchwały został przez komisję ds. 
budŜetu i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za” – jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poddała odczytany projekt uchwały nr XLII/288/2014  
w sprawie  zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe 
inwestycje na terenie Gminy Bierawa w ramach pomocy de minimis – 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 XLII/288/2014 w sprawie  zwolnień od 
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy 
Bierawa w ramach pomocy de minimis – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9. 11 
 
Wójt Gminy -  przedstawił zebranym projekt uchwały nr XLII/ 289/2014 o zmianie uchwały 
w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. Wyjaśnił, iŜ  
z pierwotnego zapisu wykreślono warunek, Ŝe uczeń musi uczęszczać do szkoły artystycznej lub 
muzycznej. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. oświaty, 
kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za” – 
jednogłośnie. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLII/ 289/2014 o zmianie 
uchwały w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów – pod 
głosowanie radnych. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”, przez 12-tu radnych obecnych na sali 
obrad, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
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Ad. 9. 12. 
 
K. Musioł  – poinformowała, Ŝe Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Bierawie składa się z trzech osób, tj. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
(przewodnicząca), psychologa i pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Komisja  w głównej mierze zajmuje się pomocą osobom uzaleŜnionym od alkoholu.  
Wnioski o objęcie pomocą osoby naduŜywającej alkoholu, wpływają do Komisji głównie  
z Policji lub od Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy. Komisja wzywa 
takie osoby, przeprowadza rozmowy  w celu nakłonienia ich do podjęcia dobrowolnego leczenia.  
Cała praca z jedną osobą trwa ok. pół roku, nawet do 9 miesięcy, ale pod warunkiem, Ŝe podjęte 
zostanie dobrowolne leczenie. W przypadku, gdy dana osoba odmawia dobrowolnego leczenia, 
ten proces jest wydłuŜony, gdyŜ Komisja kieruje wnioski do Sądu o zastosowanie przymusowego 
leczenia. Poza tym Gminna Komisja zajmuje się udzielaniem rodzinom wsparcia 
psychologicznego i prawnego w Punkcie Konsultacyjnym, gdzie zatrudniony jest prawnik  
i psycholog,  prowadzi działalność edukacyjną, a takŜe szeroko rozumianą działalność 
profilaktyczną, głównie w szkołach podstawowych i w gimnazjum. 
Komisja opiera swoją działalność na środkach uzyskanych z wpływów za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Wszystkie działania Komisji zostały opisane  
w Programie, który musi być co roku uchwalany przez Radę Gminy. Ten Program w zasadzie nie 
ulega większym zmianom, co roku podejmuje się podobne działania.  
Następnie przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLII/290/2014 w sprawie uchwalenia 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny. J. Morcinek – w sprawozdaniu jest mowa o prowadzeniu pogawędek, np. w Bierawie,  
w Dziergowicach, czy Starym Koźlu. Na czym to polega i kto to prowadzi? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe pogawędki generalnie prowadzone są dla uczniów we 
wszystkich szkołach. Prowadzone są równieŜ specjalne programy, np. „Zachowaj trzeźwy 
umysł”. Program co roku nie ulega większym zmianom, gdyŜ wszystkie podejmowane działania 
są uzaleŜnione od posiadanych na ten cel środków. Fundusze na realizację programu pochodzą  
z wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Generalnie te fundusze 
ulegają obniŜeniu. 
 
Radny J. Morcinek  - czy planowane działania są czymś narzucone, czy moŜna je zmieniać  
i wprowadzać nowe pomysły? 
 
Wójt Gminy – w programie moŜna ujmować wszelkie działania, które słuŜą profilaktyce  
i zdrowemu trybowi Ŝycia. Od paru lat gro środków przeznacza się na: 
- zajęcia popołudniowe w salach gimnastycznych w okresie od października do marca, 
- działalność w świetlicy w Brzeźcach, w Korzonku i Kotlarni, 
- dofinansowanie półkolonii dla dzieci w Domu Kultury w Dziergowicach, 
- dofinansowanie ferii zimowych dla dzieci prowadzone przez Domy Kultury. 
- wynagrodzenie pełnomocnika, psychologa, prawnika. 
JeŜeli będą inne propozycje działań, to będą mogły być realizowane, ale tylko kosztem innych 
działań, gdyŜ środków na działania jest coraz mniej. 
 
Radny J. Morcinek – pewne działania od wielu lat realizowane są w tych samych miejscach. 
Dobrze byłoby ten temat przedyskutować i niektóre działania zmienić. Gro środków przeznacza 
się na wynagrodzenia róŜnych osób, czy tak to musi być? Czy prowadzone pogawędki z uczniami 
są skuteczne? 
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Wójt Gminy  – jeŜeli jest taka potrzeba, to moŜna ten temat przedyskutować i coś zmienić.  
W tym roku z tych środków dofinansowano nowe działanie, tj. wyjazd grupy najmłodszych 
chłopców na obóz piłkarski w czasie ferii zimowych do kamienia pod Rybnikiem. Przeznaczono 
na ten cel 1.500 zł.  
 
Przewodnicząca Rady – swego czasu był poruszony temat zwiększenia środków na zakup 
pomocy dla świetlicy w Kotlarni. I teŜ był z tym problem. JeŜeli do tej świetlicy przychodzą 
dzieci, które nie mają zapewnionych w domu dobrych warunków rozwoju, to taka świetlica 
powinna być dobrze wyposaŜona w odpowiednie pomoce. 
 
Skarbnik Gminy  - naleŜy pamiętać o tym, Ŝe wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych są coraz mniejsze. W latach poprzednich uzyskiwano w granicach 100 
tys. zł, a obecnie jest to kwota ok. 90 tys. zł. 
 
Radny J. Morcinek – chodzi o zasadność wydawania tych pieniędzy. Czy te wszystkie 
realizowane wydatki są całkowicie uzasadnione ? 
 
K. Musioł – wyjaśniła, Ŝe z tych środków opłaca się wynagrodzenia prawnika i psychologa 
zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym, pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz osób zatrudnionych w świetlicach i prowadzących zajęcia w salach 
gimnastycznych. To są stałe koszty, są one związane z realizowanymi działaniami. Plan działań 
moŜe ulegać zmianie, moŜna je wprowadzić nawet w ciągu roku.  
 
Przewodnicząca Rady – warto byłoby ten temat dokładnie przedyskutować na jednym  
z posiedzeń komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu. JeŜeli 
wynikną jakieś wnioski, propozycje zmian, to będą one mogły zostać wprowadzone do realizacji 
w trakcie roku. Z wypowiedzi moŜna by wywnioskować, Ŝe skoro wpływy za zezwolenia na 
sprzedaŜ alkoholu spadają, to znaczy, Ŝe zapotrzebowanie jest równieŜ mniejsze, a zatem 
działania prowadzone w ramach programów profilaktycznych odnoszą pozytywny skutek.  
 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLII/290/2014  
w sprawie uchwalenia gminnego programu  profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, na 12-tu obecnych na sali obrad, nikt z radnych nie 
był przeciwny, a trzech radnych wstrzymało się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLII/290/2014 w sprawie uchwalenia 
gminnego programu  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9.13 
 
B. Gawlik – odczytała projekt uchwały nr XLII/ 291/2014 w sprawie przyjęcia Programu 
szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 
2014-2016. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. oświaty, 
kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za” – 
jednogłośnie. 
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Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLII/ 291/2014 w sprawie 
przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka 
szyjki macicy na lata 2014-2016 – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 12-tu obecnych na sali 
obrad, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLII/ 291/2014 w sprawie przyjęcia 
Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki 
macicy na lata 2014-2016 – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9.14. 
 
Dyr. Walkiewicz – przedstawił radnym projekt uchwały nr XLII/ 292/2014 w sprawie 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bierawa na lata 2014 – 
2018 wraz z wniesionymi przez radnych poprawkami na posiedzeniu komisji ds. porządku 
publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska. Zmiany te dotyczyły zwiększenia 
liczby lokali mieszkalnych planowanych do sprzedaŜy z trzech do sześciu. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe projekt uchwały, po uwzględnieniu proponowanych zmian, 
został przez komisję ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska 
zaopiniowany  pozytywnie 4 głosami „za, przy jednym głosie wstrzymującym.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do omawianego projektu 
uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLII/ 292/2014 w sprawie 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bierawa na lata 2014 – 
2018 – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało  10 radnych, na 12-tu obecnych na sali obrad. Jeden radny był 
przeciwny, a jeden wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLII/ 292/2014 w sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bierawa na lata 2014 – 2018 – 
została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9. 15. 
 

W. Lembowicz – przedstawił radnym projekt uchwały nr XLII/ 293/2014 w sprawie zasad 
wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Bierawa. 
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Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała omawiany projekt uchwały pozytywnie –  
5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do omawianego projektu 
uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLII/ 293/2014 w sprawie 
zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Bierawa – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych, na 12-tu obecnych na sali 
obrad. Nikt z radnych nie był przeciwny, a 1 radny wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XLII/ 293/2014 w sprawie zasad 
wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Bierawa – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9.16  
 

W. Lembowicz – odczytał projekt uchwały nr XLII/ 294/2014 w sprawie zaliczenia ulicy 
Kwiatowej  w Brzeźcach do kategorii dróg gminnych. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała omawiany projekt uchwały pozytywnie –  
5 głosami „za”. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do omawianego projektu 
uchwały ? 
 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  
 
Przewodnicząca Rady poddała odczytany projekt uchwały nr XLII/ 294/2014 w sprawie 
zaliczenia ulicy Kwiatowej  w Brzeźcach do kategorii dróg gminnych – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 12-tu obecnych na sali 
obrad, nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLII/ 294/2014 w sprawie zaliczenia 
ulicy Kwiatowej  w Brzeźcach do kategorii dróg gminnych – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9.17. 
 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały nr XLII/ 295/2014 w sprawie współdziałania 
Gminy Bierawa z Gminami Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Cisek, w zakresie aktualizacji 
obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle. Poinformował, Ŝe w 2008r. Gmina Bierawa 
wspólnie z wymienionymi Gminami, podjęła się  wyznaczenia aglomeracji, czyli obszarów, które 
w uzasadnieniu ekonomicznym spełniają warunki do budowy kanalizacji.  
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Według obowiązujących przepisów tereny wchodzące w skład tej aglomeracji powinny zostać 
skanalizowane do końca 2015r.  Do końca czerwca granice aglomeracji powinny zostać 
zaktualizowane. Nasza Gmina najprawdopodobniej musi wykreślić z tej aglomeracji Lubieszów  
i Dziergowice, poniewaŜ nie jesteśmy w stanie tych sołectw  skanalizować w całości do końca 
2015r.  Gmina będzie musiała spisać odrębne porozumienia z pozostałymi Gminami i do tego 
niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała omawiany projekt uchwały pozytywnie –  
5 głosami „za”. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do omawianego projektu 
uchwały ? 
 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  
 

Przewodnicząca Rady poddała odczytany projekt uchwały nr XLII/ 295/2014 w sprawie 
współdziałania Gminy Bierawa z Gminami Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Cisek, w zakresie 
aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle – pod głosowanie radnych. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12-tu obecnych na sali obrad, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XLII/ 295/2014 w sprawie 
współdziałania Gminy Bierawa z Gminami Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Cisek, w zakresie 
aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9. 18 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr XLII/296/2014 w sprawie przekazania  
w 2014 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu radiowozu  dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu,  
w kwocie  6.500 zł. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania do omawianego projektu 
uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLII/296/2014 w sprawie 
przekazania w 2014 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu radiowozu  dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu – 
pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, na 12-tu obecnych na sali obrad. Nikt z radnych 
nie był przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od głosowania.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLII/296/2014 w sprawie przekazania  
w 2014 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu radiowozu  dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu – 
została podjęta. 
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Ad.  10.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny Cz. Kudzia- zgłosił na piśmie interpelację w sprawie przeprowadzenia przeglądu 
wszystkich  zasuw na rowach melioracyjnych w gminie oraz dokonanie niezbędnych napraw. 
 
 
Ad. 11.  Dyskusja i wolne wnioski 
 
Radna B. Poplucz – odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącej Rady, wyraŜonej  
w początkowej części obrad, iŜ na zebraniu wiejskim prawdopodobnie obraziła radnych, cyt. 
„jeŜeli tak, to bardzo przepraszam”. Tłumacząc stwierdziła,  iŜ na zebraniu przedstawiła pogląd 
wyraŜony przez radnych i to oficjalnie przed społeczeństwem. Społeczność miała okazję 
wysłuchać wielu radnych na debacie. Cyt. „I uwaŜam, Ŝe to nie była Ŝadna obraza przedstawiając 
mieszkańcom  jak debata wyglądała i jakie z tego wnioski  moŜna było wyciągnąć”. 
NajwaŜniejsze w tym wszystkim jest to, Ŝe dzięki kilku osobom z sołectwa, które się tą sprawą 
zainteresowały , których głównie ta sprawa dotyczyła, wyszło sporo niejasności. Nie będziemy 
tutaj rozstrzygać jakich, ale w wielu sprawach to pomogło.  
W związku z dniem sołtysa, jaki przypadał w dniu 11 marca, przekazała sołtysom 
najserdeczniejsze Ŝyczenia w imieniu własnym oraz Wojewody Opolskiego 
Poinformowała równieŜ o wejściu w Ŝycie nowej ustawy o funduszu sołeckim, o co 
Stowarzyszenie Sołtysów walczyło od wielu lat. Według nowej ustawy sołectwa będą mogły 
realizować wspólne przedsięwzięcia, równieŜ w ciągu roku będą mogły zmieniać przeznaczenie 
środków. Nie będzie juŜ konieczności corocznego podejmowania uchwały o wyodrębnieniu  
w budŜecie środków stanowiących fundusz sołecki. Tylko w przypadku jeŜeli rada w danym roku 
nie będzie chciała wyodrębniać funduszu sołeckiego, będzie musiała podjąć uchwałę w tej 
sprawie. Zwróciła się równieŜ do sołtysów o wzięcie udziału w szkoleniu na temat organizowania 
festynów, które będzie prowadzone przez osobę z Urzędu Skarbowego. Zawnioskowała ponadto 
do Wójta o przeprowadzenie rozmowy z Marszałkiem, aby szkolenia dla sołtysów były 
organizowane w godzinach popołudniowych.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – w nawiązaniu do zebrania wiejskiego w Lubieszowie, 
poinformowała, Ŝe cyt. „Pani Pyszczyk wyraziła się, Ŝe ¾ radnych po prostu jest nieświadomych 
nad czym głosują. I to było na  podstawie obrazu przedstawionego radnym  przez Panią radną 
Poplucz. Stąd musiałam stanąć w obronie Rady Gminy Bierawa. I tu dziękuję oficjalnie Wójtowi 
Gminy Krzysztofowi Ficoniowi poniewaŜ równieŜ stanął w obronie Rady, za co kieruję słowa 
uznania i podziękowania. JeŜeli ktoś z przedstawicieli radnych stawia radnych w złym świetle 
przed swoimi mieszkańcami, Ŝe nie znają ustawy, Ŝe nie znają przepisów, Ŝe nie czytają,  
a zabierają głos, wręcz jest szkalowanie radnych przed mieszkańcami, Ŝe stoją jak gdyby  
w interesie Cemexu, a Ja uwaŜam, Ŝe radni stanęli w obronie interesów finansowych Gminy”. 
KaŜde sołectwo, a jest ich dwanaście, w tym równieŜ Lubieszów, składa  wnioski o róŜne rzeczy, 
drogi, światło, itd. KaŜde sołectwo ma potrzeby. śeby te potrzeby zaspokajać  są potrzebne 
finanse.  KaŜdy dobry gospodarz dba nie tylko o wydatki, ale głównie o ściąganie funduszy. JeŜeli 
jesteśmy Gminą prorozwojową, szukamy inwestorów, jeŜeli budujemy ulice do terenów 
inwestycyjnych  mając tam inwestycje,  to teraz nie moŜemy odbierać inwestorom  terenu, albo 
uniemoŜliwiać im rozwój. To czy w tym momencie my nie znamy przepisów? Gospodarka jest 
jedna, ekonomia równieŜ. MoŜna wydać tyle, ile się ma. Ale Ŝeby mieć, trzeba o to zadbać.  
W naszej Gminie w kilku sołectwach są tereny kopalni ( w Kotlarni, Bierawie, Dziergowicach, 
Grabówce i równieŜ w Lubieszowie) i ściągamy fundusze. Naszym wspólnym dobrem są 
inwestycje na terenie Gminy Bierawa. Cyt. „I tu wytyczanie pewnych potyczek i oczernianie  
radnych przed swoimi mieszkańcami, aby siebie wybielać, wybłyszczyć, pokazać się jak 
gwiazdor, to jest to niewłaściwe. Musiałam wytłumaczyć Pani Pyszczek, nawet zasugerowałam  
konkretny przykład”, rozpatrywany na jednej z sesji dotyczący sprawy Pana Niechwiadowicza  
i Pana Czernego, gdzie była mowa o finansowaniu zmian w Studium, czy w planie 
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zagospodarowania przestrzennego. Cyt. „Wtedy równieŜ na tej sesji przytaczałam artykuły  
z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, tzw. ustawa planistyczna. Wskazywałam na to  
i powiedziałam, Ŝe radni są świadomi jakie są przepisy. I najgorsze było to, Ŝe Pani Poplucz 
najpierw na zebraniu  uwłaczała radnym, w tym najbardziej mnie, bo byłam obecna. Po czym nie 
pozwoliła mi nawet zabrać głosu.  Stwierdziła, Ŝe zabiorę głos na końcu. I tak dolewała oliwy do 
ognia przez całe zebranie wiejskie. Świadkiem tego jest Pan Klimek, z którym po spotkaniu 
rozmawiałam i powiedziałam, no rzeczywiście zachowała się bezczelnie. Pan Klimek powiedział, 
to jest delikatnie powiedziane. Proszę ocenić w tej chwili samemu. UwaŜam, Ŝe ostatni ptak, które 
własne gniazdo kale. Pani Poplucz jest Pani równieŜ radną, jest Pani równieŜ sołtysem. Chwała 
Pani i cześć za to, Ŝe Pani stoi w obronie mieszkańców. Jest to słuszne. Ale proszę przy tym nie 
szkalować i uwłaczać radnym. Bo w ten sposób Pani równieŜ godzi we własne imię. I jest to, 
uwaŜam, dalece niestosowne. Stąd powtarzam słowa, to nie licuje z postawą radnego”.  
Na potwierdzenie swoich słów zwróciła się do obecnego na sali Pana Klimka z pytaniem, cyt.  
„Panie Klimek, czy tak było, Ŝe powiedziałam, to jest bezczelne. Pan powiedział to jest mało 
powiedziane, czy delikatnie powiedziane. Było tak?” 
 
M. Klimek – stwierdził, Ŝe tak było. 
 
Radny Cz. Kudzia – w imieniu sołtysa wsi zawnioskował o: 
- wyegzekwowanie od Firmy wykonującej  instalację światłowodową  uporządkowania terenu po 
wykonanych robotach na odcinku od Brzeziec do Starego Koźla, w tym wału od posesji 
Owczarek w kierunku posesji Kusz,  
- doprowadzenie wody do nowej posesji przy ulicy Zamkniętej. 
 
Wójt Gminy –  poinformował, Ŝe sprawa nieuporządkowanego terenu po robotach jest znana 
Urzędowi. Była juŜ w tej sprawie przeprowadzona rozmowa. Firma zobowiązała się do tego, Ŝe 
po sobie będzie od razu sprzątać,  ale jak widać bez rezultatu. Dlatego teŜ zostanie wystosowane 
pismo do Firmy w tej sprawie. JeŜeli chodzi o doprowadzenie wody do nowej posesji przy ulicy 
Zamkniętej, poinformował, Ŝe ta sprawa jest równieŜ znana, była prowadzona rozmowa  
z właścicielem  tej posesji. Jednak realizacja w tym roku, z powodu ograniczonych środków, 
raczej będzie nie moŜliwa. W trakcie rozmowy, która miała miejsce miesiąc temu, ustalono, Ŝe  
w tym roku zostanie wykonana dokumentacja i wystąpi się o pozwolenie na budowę, a realizacja 
będzie w roku przyszłym. Takie rozwiązanie było dla tej osoby satysfakcjonujące. Przyśpieszenie 
realizacji mogłoby nastąpić, ale w przypadku uzyskania w wyniku przetargów oszczędności na 
planowanych zadaniach. 
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, Ŝe moŜna juŜ przystąpić do realizowania zadań planowanych 
ze środków funduszu sołeckiego. Z uwagi na wprowadzony nowy okres sprawozdawczy za 
miesiąc listopad, zwróciła się do sołtysów z prośbą o realizowanie planowanych zadań  
w odpowiednich terminach i  bieŜące przedstawianie faktur do zapłaty. Aby uniknąć sytuacji, Ŝe 
faktury za koszenie są dostarczane w grudniu. 
 
Radna R. Kubica – zwracając się do Pana Mecenasa stwierdziła, były podjęte przez Radę Gminy 
uchwały o numerach 288, 287 i 293. W trakcie przedstawiania padały pytania, czy znamy treść 
całej uchwały? Cyt. „Przepraszam, ale obowiązkiem Przewodniczącej było przegłosowanie czy 
jesteśmy za tym, Ŝe znamy wszyscy treść całej uchwały. Zostało to nie zrobione. A tak powinno 
być zgodnie z literą prawa. Było powiedziane ok, wszyscy powiedzieli ok., ale głosowania nad 
tym nie było”. 
 
Ł. Ambro Ŝy – przecieŜ projekt uchwały został rozesłany radnym. Uchwała została 
przegłosowana.   To nad czym miało być głosowanie?  
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Radna R. Kubica – radnym nie przedstawiono całej treści projektu uchwały.  Były odczytane 
tylko niektóre wątki. I było pytanie, czy odczytywać. Cyt. „Więc uwaŜam, zadaniem 
Przewodniczącej, skoro uchwała powinna być przyjęta tak jak naleŜy, było przeprowadzenie 
głosowania, Ŝe wszyscy znają treść uchwały, a nie wątki”. 
 

Ł. Ambro Ŝy – to czy uchwała jest odczytywana w całości, czy nie, to jest kwestia pragmatyki. 
Samo wyraŜenie głosu za, przeciw, bądź wstrzymanie się od głosu, jest akceptacją całości tekstu.  
Nie odczytanie na sesji całości uchwały, nie stanowi raŜącego naruszenia prawa. Odczytujący 
projekt uchwały, czy teŜ najistotniejsze elementy, pytał, czy treść jest znana. Przewodnicząca 
dopuszczała projekt do głosowania i nie było sprzeciwu z sali. Oczywiście radni mogą się 
domagać innego sposobu i zgłaszać w trakcie swoje zastrzeŜenia. Głos Pani radnej naleŜy 
traktować jako postulat. JeŜeli Pani radna sobie Ŝyczy, a ma do tego prawo, Ŝeby odczytywać całą 
treść uchwały, to następne projekty winny być odczytywane w całości. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy – osoby, które czytały projekty uchwał pytały, czy odczytywać 
całość? Nikt nie wyraził woli. Pytania były, dlatego wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. 
Cyt. „Trzeba było tylko uwaŜnie słuchać przebiegu obrad i wtedy zgłosić Ŝe sobie Ŝyczą 
przeczytania całości”.  PrzecieŜ zgodnie z procedurą wszyscy radni otrzymują projekty uchwał 
przed sesją na co najmniej 7 dni. Właśnie po to Ŝeby się z nimi zapoznać. Cyt. „To Ja właśnie  
w obronie radnych, na zebraniu wiejskim w Lubieszowie, stwierdziłam, Ŝe radni są świadomi, 
przygotowują się do sesji. I myślę, Ŝe tutaj w tym kierunku idąc, są z projektem uchwały 
zapoznani”. 
 

Ł. Ambro Ŝy – niewątpliwie kwestia procedowania zaleŜy od Przewodniczącej Rady. Tutaj 
chodzi o pewną świadomość, która niewątpliwie przy podejmowaniu uchwał była.  JeŜeli Pani 
radna zgłasza postulat Przewodniczącej Rady, która odpowiada za właściwość tego 
procedowania, to Przewodnicząca powinna mieć to na uwadze. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, Ŝe na kolejnych sesjach, jeŜeli ktoś nie zdąŜy 
się przygotować, nie zdąŜy przeczytać całego projektu uchwały, to projekty będą odczytywane  
w całości, albo będzie głosowanie w tej sprawie, zgodnie z postulatem Pani radnej Kubicy. 
 

Radny J. Morcinek – czy w roku bieŜącym  planuje się łatanie ubytków w drogach  metodą 
natrysku, o czym była kiedyś mowa. 
 

Wójt Gminy  - poinformował, Ŝe planuje się cząstkowe remonty dróg. Ale dzisiaj nie moŜna 
mówić jeszcze kiedy to będzie robione, wszystko zaleŜy od warunków pogodowych. Na ten cel  
w budŜecie przeznaczono trochę więcej środków, niŜ w roku poprzednim, ale nie wiadomo na jaki 
zakres robót te środki wystarczą. 
 
Sołtys M. Czyrny – czy radna Domagała złoŜyła oficjalną rezygnację z funkcji radnego i czy  
w związku z tym, Ŝe nie wykonuje obowiązków radnego jest pozbawiona diet? 
 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, Ŝe radna Domagała nie złoŜyła rezygnacji z funkcji 
radnego. Diety są wypłacane zgodnie z uchwałą. JeŜeli radna nie uczestniczy w sesjach  
i posiedzeniach komisji, to naleŜna dieta ulega pomniejszaniu.  
 
 
Ad. 12. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła obrady czterdziestej drugiej sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2014r. o godz.  18:50. 
 
         Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik     mgr ElŜbieta Dziuda 
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Załączniki:  
 

1. Sprawozdanie Wójta Gminy na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013r. 
2. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie z realizacji zadań 

z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok, 
3. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie o stopniu 

zaspokojenia pomocy i opieki społecznej w Gminie Bierawa za 2013 rok. 
4. uchwała nr XLII/279/2014 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r. 

uchwała nr XLII/280/2014 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie renowacji elewacji 
budynku Kościoła Parafialnego w Starym Koźlu, wpisanego do rejestru zabytków. 

5. uchwała nr XLII/281/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – 
Kozielskiemu w zakresie prowadzenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

6. uchwała nr XLII/282/2014 uchwała nr XLII/ 282/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na 
wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących  fundusz sołecki, 

7. uchwała  nr XLII/ 283/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw, 

8. uchwała nr XLII/ 284/2014 w sprawie upowaŜnienia do załatwiania indywidualnych spraw  
z  zakresu administracji publicznej, 

9. uchwała nr XLII/ 285/2014 w sprawie przystąpienia do programu pn. „Opolska Karta Rodziny  
i Seniora”, 

10. uchwała nr XLII/ 286/2014 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Ŝłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, 

11. uchwała nr XLII/ 287/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
i zapobiegania bezdomności zwierząt, 

12. uchwała nr XLII./288/2014 w sprawie  zwolnień od podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bierawa w ramach pomocy de 
minimis 

13. uchwała nr XLII/289/2014 o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania 
edukacji uzdolnionych uczniów, 

14. uchwała nr XLII/290/2014 w sprawie uchwalenia gminnego programu  profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 

15. uchwała nr XLII/ 291/2014 w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko 
wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016, 

16. uchwała nr XLII/ 292/2014 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Bierawa na lata 2014 – 2018 

17. uchwała nr XLII/ 293/2014 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bierawa, 

18. uchwała nr XLII/ 294/2014 w sprawie zaliczenia ulicy Kwiatowej  w Brzeźcach do kategorii dróg 
gminnych, 

19. uchwała nr XLII/ 295/2014 w sprawie współdziałania Gminy Bierawa z Gminami Kędzierzyn-
Koźle, Reńska Wieś, Cisek, w zakresie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-
Koźle. 

20. uchwała nr XLII/296/2014 W sprawie przekazania w 2014 roku środków finansowych na 
Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu  dla Komendy 
Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu 

21. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków – wykreślony z porządku obrad. 

22. listy obecności radnych i sołtysów.  


