
P R O T O K Ó Ł   nr  XLIII / 2014 
z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  8 i 13 maja 2014 r. 

 
 
Obrady czterdziestej trzeciej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 8 maja 2014r.  otworzyła  
o godz. 9:00 Przewodnicząca Rady Gminy ElŜbieta Dziuda.  
Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 12 radnych na ustawową liczbę 
15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały.  
 

Po otwarciu obrad Przewodnicząca Rady przywitała zebranych radnych, sołtysów (obecnych 
według list 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 
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosława Wierzba, Dyrektora Zespołu 
Szkół Dwujęzycznych w Solarni Ilonę Wochnik – Kukawską, a takŜe przedstawicieli firmy 
CEMEX, urbanistów reprezentujących Biuro Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciela 
Firmy Gazoprojekt. 
 

 
 
Ad. 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z porządkiem obrad czterdziestej trzeciej 
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 marca 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 o podejmowanych działaniach w okresie 

międzysesyjnym. 
7. Przedstawienie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie 

oceny zasobów pomocy społecznej. 
8. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w sołectwie Kotlarnia, 

2) o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoŜonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów, 

3) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014 r. 
4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla 

Gminy Bierawa na lata 2014 – 2017, 
5) w sprawie wyraŜenia  opinii na temat połączenia Gmin w celu utworzenia 

jednego okręgu wyborczego na potrzeby wyborów do Rady Powiatu, 
6) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni oraz nazwy 

szkół wchodzących w skład Zespołu, 
7) w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, 
8) w sprawie statutu Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie. 

 
9. Interpelacje i wnioski radnych. 
10. Dyskusja i wolne wnioski. 
11. Zakończenie obrad. 
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Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie zmiany 
przedstawionego porządku obrad polegające na uzupełnieniu porządku obrad, skreśleniu, bądź 
zmiany kolejności poszczególnych punktów porządku obrad ? 
 
Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według 
przedstawionego porządku obrad.  
 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe do Rady Gminy wpłynęły dwa 
wnioski (dołączono do protokołu jako załączniki nr 1), jeden od radnego Czesława Kudzia, a 
drugi podpisany przez radnych Kubica, Morcinek, Poplucz, Wiesiołek i Musioł, a dotyczące 
zmiany terminu i godziny rozpoczęcia dzisiejszej sesji. W tym miejscu Przewodnicząca Rady 
Gminy wyjaśniła, Ŝe dzisiejsza godzina rozpoczęcia sesji jest skutkiem postulatu radnej Kubica, 
który padł na ostatniej sesji, aby odczytywać całe treści uchwał. Chcąc zatem uszanować wolę 
radnej ustalono, Ŝe sesja rozpocznie się o godzinie 9-tej, aby zakończyć obrady sesji  
o przyzwoitej porze. Ze względu na odczytywanie całej treści uchwał nie byłoby dobrze, aby 
sesja kończyła się np. o godzinie 22:00.  
Ponadto poinformowała, Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – 
organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy. Statut Gminy 
Bierawa w § 26 wyraźnie określa, Ŝe czas i miejsce obrad sesji ustala Przewodnicząca Rady. 
Zaś głosowanie, które odbyło się 8 grudnia 2010r. miało charakter porządkowy. 
Kolejną kwestią jest wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie statutu 
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie. Radni otrzymali ten projekt uchwały dość 
późno i nie zdąŜyli się wszyscy z nim dokładnie zapoznać. Wiele kwestii jest w tym projekcie 
jeszcze niejasnych. Obecny stan rzeczy budzi wiele wątpliwości radnych. NaleŜy sprawdzić czy 
połączenie bibliotek nastąpiło zgodnie z zapisami aktualnej ustawy, która funkcjonuje i część 
jej przepisów weszło w Ŝycie dopiero 1 października 2012r.  Pewne wymogi dla statutu określa 
równieŜ nadzór prawny Wojewody. Statut powinien wskazywać m.in. źródło finansowania 
bibliotek. Do 1 października 2012r. był zakaz łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury. 
Po tej dacie te instytucje mogą być łączone. Statut powinien zawierać dokładne określenia 
dotyczące zadań, zasad funkcjonowania i finansowania bibliotek. Chodzi o to, aby nie było 
dowolnego przesuwania środków  przez osobę zarządzającą instytucją kultury, o zachowanie 
interesów bibliotek, które na naszym terenie funkcjonują. 
Są to zbyt powaŜne sprawy, dlatego radni nie mogą nad tą sprawą przejść do porządku 
dziennego i zagłosować nad projektem, co do którego nie wszyscy są przekonani  
i zaznajomieni. Na dzisiejszym posiedzeniu (sesji) radni nie są w stanie w tej sprawie się 
wypowiedzieć.  
A zatem przychylając się do wniosku wymienionych radnych o zmianę terminu godziny sesji  
nr XLIII oraz działając na podstawie § 26 statutu Gminy zgłosiła wniosek o przerwanie sesji  
i kontynuowanie obrad w innym wyznaczonym terminie na posiedzeniu tej samej sesji w dniu 
13 maja od godz. 15:30. 
 

W następnej  kolejności Przewodnicząca Rady poddała zgłoszony przez siebie wniosek pod 
głosowanie radnych. 
Za wnioskiem opowiedziało się 7 radnych, na 11 radnych obecnych na sali obrad. 2 radnych 
było przeciwnych i 2 radnych wstrzymało się od głosowania.  
Po głosowaniu przewodnicząca zwróciła uwagę na fakt, Ŝe przeciwni byli ci radni, którzy 
właśnie wnioskowali o zmianę terminu i godziny sesji.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe wniosek uzyskał wymaganą większość głosów, a 
zatem został przyjęty. Jednocześnie stwierdziła, Ŝe osoby obecne na sesji, radnych, sołtysów 
uznaje za powiadomionych o terminie drugiego posiedzenia tej samej sesji. Kontynuacja sesji 
nastąpi na drugim posiedzeniu w dniu 13 maja od godz. 15:30. 
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W dniu 13 maja 2014 roku o godz. 15.30  w sali obrad Urzędu Gminy Bierawa, zgodnie  
z wyznaczonym terminem przez Przewodniczącą Rady Gminy, nastąpiła kontynuacja  
przerwanej w dniu 8 maja 2014r. XLIII sesji.  
W drugiej części obrad sesji udział wzięło 14 radnych. 
 
Kontynuując obrady po przerwie, Przewodnicząca ponownie zwróciła się z zapytaniem czy są 
wnioski o zmianę porządku wznowionych obrad? 
 
Wójt Gminy  - zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad  projektu uchwały w sprawie 
zmiany nazwy Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni oraz nazwy szkół wchodzących  
w skład Zespołu.  
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe wniosek zostanie przyjęty, jeŜeli  
w głosowaniu uzyska bezwzględną większość głosów. 
Następnie Przewodnicząca poddała wniosek Wójta o wykreślenie z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni oraz nazwy szkół 
wchodzących w skład Zespołu – pod głosowanie radnych.. 
Za wnioskiem opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. 
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  Dwóch radnych nie brało udziału  
w głosowaniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów 
wobec czego został przyjęty. Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego porządku 
obrad, tj. z wykreśleniem pkt. 8.6. 
 
Radna Kubica – zauwaŜyła, Ŝe zostało stwierdzone, Ŝe w głosowaniu wzięło udział  
12 radnych, na 14 obecnych na sesji.  Zgłosiła wniosek formalny o udostępnienie listy 
obecności.  
 
Przewodnicząca – oznajmiła, Ŝe lista obecności jest wyłoŜona na stole na sali obrad, po czym 
podano listę pani Kubica do rąk własnych. 
 
 
Ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
z 42 sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 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 XLII sesji opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych, na 14-tu 
obecnych na sali obrad. Trzech radnych wstrzymało się od głosowania, głosów przeciwnych nie 
było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół nr XLII/2014 z sesji Rady Gminy  
z dnia  27 marca 2014 r. został przyjęty. 
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Ad. 4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym od 27 marca do 
dnia dzisiejszych obrad uczestniczyła w posiedzeniach komisji Rady Gminy: 
   - w dniu 7 kwietnia br. w wyjazdowym posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego,  
       bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska, które dotyczyło wyjaśnienia sprawy  
       przeznaczenia działki przy ulicy Nowej w Dziergowicach,  
   - w dniu 12 maja br. w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania     
      fizycznego i sportu. 
 
Do Rady Gminy wpłynęły następujące pisma: 
 

1) od Pani Anny Gogolin  z dnia 31.03.2014r. w sprawie zainteresowania się prowadzoną 
wycinką drzew i krzewów w Starym Koźlu. Po rozpatrzeniu, wspólnie z Komisją ds. 
porządku publicznego, wystosowano odpowiedź w przedmiotowej sprawie, 

 

2) od Wojewody Opolskiego z dnia 10.04.2014r. w sprawie udzielenia informacji czy Gmina 
jest właścicielem działki, na której połoŜona jest ulica Kwiatowa w Brzeźcach oraz 
udzielono odpowiedzi w tej sprawie, 

  
3) od Wojewody Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie wszczęcia postępowania 

nadzorczego wobec uchwały nr XLII/287/2014 z dnia 27 marca 2014r.  w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad  zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
oraz rozstrzygnięcie nadzorcze o uchyleniu przedmiotowej uchwały, 

 

4) od Pani Urszuli Hassa w sprawie rozpatrzenia zasadności instalacji ekranu akustycznego  
w Bierawie koło firmy Solidaris, 

 

5) wniosek radnego Czesława Kudzia oraz radnych Kubica, Poplucz, Musioł, Morcinek  
o zmianę terminu oraz godziny rozpoczęcia dzisiejszej XLIII sesji zaplanowanej na dzień  
8 maja od godz. 9-tej. 

 
Udzielono równieŜ odpowiedzi na pismo Pana Tomasza Niechwiadowicza z dnia 10.03.2014r. 
w sprawie zagospodarowania działki połoŜonej przy ul. Nowej w Dziergowicach. 
 
Ponadto, zamiennie z zastępcami, pełniła poniedziałkowe dyŜury w Urzędzie Gminy, zgodnie  
z ustalonym harmonogramem oraz brała udział w przygotowaniu sesji i organizowaniu bieŜącej 
pracy Rady Gminy Bierawa. 
 
 
 
Ad. 5.  Informacj ę o pracach komisji przedstawili: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna obradowała w dniu 15 kwietnia 
na temat wykonania budŜetu gminy za 2013 rok. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
spotkała się na jednym posiedzeniu w dniu 6 maja br., omawiając projekt uchwały w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu obradowała na posiedzeniach w dniu 5 i 12 maja. Tematem posiedzeń były 
projekty uchwał skierowane pod obrady Rady Gminy w sprawach naleŜących do właściwości 
komisji. 
 



 5 

Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska  obradowała na dwóch posiedzeniach. W dniu 7 kwietnia 
rozpatrywano skargi mieszkańców, tj. Pani Anny Gogolin, Pana Tomasza Niechwiadowicza  
i Pani Urszuli Hassa. Natomiast w dniu 5 maja br. komisja w terenie zapoznała się z planowaną 
zmianą obszaru pod wydobycie kruszyw oraz omówiła projekty uchwał w sprawach 
dotyczących dzisiejszej sesji. 
 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym, od dnia 27 marca br. do dnia 
dzisiejszego podejmował następujące działania: 
• wspólnie z sołtysami poszczególnych wsi brał udział w jubileuszach osób, które ukończyły  

90 lat i więcej oraz jubileuszach 50 lat poŜycia małŜeńskiego, 

• w dniu 31 marca br. w Sądzie Rejestrowym w Opolu wyjaśniał temat dotyczący 
docelowego przejęcia terenów w Bierawie od Spółdzielni Usług Rolniczych, 

• w dniu 1 kwietnia br. 8-osobowa delegacja z Gminy Bierawa odbyła oficjalną wizytę  
w Gminie Markvartovice w Czechach, z którą Gmina zamierza podpisać  układ partnerski. 
Jest to Gmina przygraniczna, połoŜona w odległości 53 km od Bierawy. Liczy tylko ok. 2 
tys. mieszkańców, ale zakresem działania jest podobna do naszej Gminy.  
Gmina Markvartovice posiada przedszkola, szkoły, klub piłkarski, straŜ poŜarną. 
Nasza Gmina, wspólnie z Gminą Markvartowice złoŜyła wniosek o dofinansowanie do 
Euroregionu Pradziad, gdzie przewidziano juŜ wspólne działania z zakresu sportu 
(rozgrywki meczy piłkarskich w młodszych grupach wiekowych oraz zawody Psich 
Zaprzęgów). Wniosek został złoŜony w ostatnim naborze  w ramach funduszy na lata 2007-
2013. Gmina Bierawa mając partnera czeskiego zamierza z Euroregionem Pradziad związać 
się jeszcze ściślej, aby móc pozyskiwać środki w latach 2014 – 2020, 

• w dniu 2 kwietnia br. brał udział w zebraniu Zarządu Gminnego OSP w Bierawie, 
• w dniu 3 kwietnia br. odbył się przegląd gwarancyjny dróg transportu rolnego, wykonanych 

w ubiegłym roku, tj. ulicy Ogrodowej i Cichej w Bierawie. Zostały wydane zalecenia,  
w ramach gwarancji ma zostać poprawiona warstwa bitumiczna, 

• w dniu 7 kwietnia br. brał udział w zebraniu Zarządu Powiatowego OSP w Cisku, 

• w dniu 9 kwietnia br. uczestniczył w obchodach Patrona Zespołu Szkół Dwujęzycznych  
w Solarni, 

• w dniu 10 kwietnia br. miało miejsce spotkanie w Nadleśnictwie  na temat pozyskania 
terenu pod cmentarz w Starej Kuźni. Taki teren został juŜ wskazany. Będzie się to wiązało 
ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, 

• w dniu 16 kwietnia br. brał udział w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego. 
Głównym tematem była sprawa wspólnej grupy zakupowej energii elektrycznej. Liderem  
w tym działaniu jest teraz Gmina Strzelce Opolskie, która skupia wszystkie gminy 
członkowskie Związku Gmin Śląska Opolskiego. Grupa ta negocjuje lepsze ceny energii 
elektrycznej dla gmin, 

• w dniu 17 kwietnia br. uczestniczył w spotkaniu w sprawie kontynuacji prac  przy świetlicy 
w Ortowicach. Został wyłoniony wykonawca. Główne prace dotyczą elewacji budynku  
i robót izolacyjnych, 

• w dniu 22 kwietnia br. odbyło się spotkanie w Polskiej Cerekwi w sprawie funkcjonowania 
Lokalnej Grupy Działania w latach 2014-2020. Poinformował, Ŝe zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Lokalne Grupy Działania muszą obejmować 
jeszcze większe obszary działania, 
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• w dniu 23. kwietnia br. wystosowano zaproszenie do Związku Polaków na Ukrainie do 
odwiedzenia naszej gminy w dniach 15-21 września br. dla 20 dzieci wraz z opiekunami, 

• w dniu 24 kwietnia br. spotkał się z przedstawicielami Firmy Multiplay, która wykonuje 
sieć światłowodową na terenie naszej gminy. RozwaŜana jest moŜliwość podłączenia do tej 
sieci wszystkich naszych placówek. Tego dnia uczestniczył równieŜ  w szkoleniu z zakresu 
Obrony Cywilnej dla wójtów z terenu województwa opolskiego w Pokrzywnej, 

• w dniu 28 kwietnia br. odbyło się spotkanie w ramach Subregionu kędzierzyńsko – 
kozielskiego. Subregion musi wyłonić wspólnie parę projektów. Z punktu widzenia Gminy 
Bierawa to dokończenie gospodarki wodno – ściekowej. Stwierdził, iŜ nasza Gmina  
w Subregionie jest o tyle w dobrej sytuacji, Ŝe posiada pełną dokumentację na budowę 
kanalizacji  w pozostałych nie skanalizowanych jeszcze wsiach, tj. w Dziergowicach  
i Lubieszowie. Jest szansa, Ŝe w ciągu tych 4-5 lat uda się te wsie skanalizować i zakończyć 
proces kanalizacji w całej Gminie, 

• w dniu 29 kwietnia br. w Strzelcach Opolskich kontynuowano spotkanie Subregionu, 

• w dniu 30 kwietnia br. spotkał się z przedstawicielami Firmy Cemex. Głównym tematem 
spotkania była zmiana obszaru planowanego pod eksploatację kruszyw oraz przyszłość 
firmy w kolejnych latach na terenie Gminy Bierawa, 

• w dniu 5 maja br. brał udział w podpisaniu umów notarialnych, finalizujących kilka spraw, 
• w dniu 6 maja br. uczestniczył w posiedzeniach komisji Rady Gminy, 

• w dniu 7 maja br. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Subregionu kędzierzyńsko – 
kozielskiego w Strzelcach Opolskich, gdzie zostały wybrane priorytety planowane do 
realizacji. Oprócz gospodarki wodno – ściekowej, to czyste powietrze, drogi powiatowe  
(i wyŜszych kategorii), logiczne połączenie ścieŜek rowerowych w ramach subregionu, 
zdrowie i edukacja, 

• w dniu 8 maja br. spotkał się z przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach. Głównym tematem rozmów to sprawa pogłębiania dna Odry  
w Brzeźcach przez Firmę śurawski. Jest wiele uwag do prac prowadzonych przez tą Firmę. 
Urobek wywoŜony jest przez centrum Brzeziec, ale drogą wojewódzką. Gmina nie 
otrzymuje z tego tytułu ani złotówki.  Firma powinna zaprzestać prowadzenia działalności 
w tym systemie, 

• w dniu 9 maja br. brał udział w konkursie ekologicznym organizowanym przez Przedszkole 
Bierawa, oddział w Kotlarni, 

• w dniu 12 maja br. miało miejsce spotkanie z Brokerem na temat ubezpieczenia majątku 
Gminy. RozwaŜa się, jeŜeli zostanie przedstawiona dobra oferta, aby jeden podmiot 
obsługiwał zarówno Urząd Gminy, jak i Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Gminne 
Centrum Kultury. W tym samym dniu, w godzinach popołudniowych, brał udział  
w posiedzeniu komisji ds. oświaty, 

• w dniu 13 maja br. odbyło się spotkanie w sprawie rzeki Łącza w Starej Kuźni. Na dzisiaj ta 
rzeka, na odcinku przepływającym przez Starą Kuźnie, nie ma zarządcy. Po zebraniu 
wiejskim w Starej Kuźni zostały podjęte pewne działania. Uzyskano informację, Ŝe 
administratorem tej rzeki na terenie województwa śląskiego jest Śląski Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Gospodarki Wodnej. Na terenie województwa opolskiego nie ustanowiono 
administratora dla tej rzeki. Gmina czyni starania aby te obowiązki przejął WZIR w Opolu, 
ale z pewnością będzie to trwało jeszcze długi czas. Jak na razie Gmina  musi podjąć pewne 
działania związane z oczyszczeniem odcinka rzeki w centrum wsi. 

 
Dyskusji na przedstawione tematy nie podejmowano. 
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Ad. 7. 
 
K. Musioł – przedstawiając radnym ocenę zasobów pomocy społecznej, poinformowała, Ŝe 
taka ocena zastępuje dotychczasowy bilans potrzeb. Część danych w tej tabelce jest zasilana 
automatycznie ze zbiorów centralnych systemów informatycznych, część wymagała 
wprowadzenia ręcznego.  Po przedstawieniu tej oceny Radzie Gminy, trafia ona do Sejmiku 
Samorządowego, później do Wojewody. Na podstawie tych danych będą zaplanowane  
w budŜecie Wojewody środki na zadania z zakresu pomocy społecznej, głównie zadania 
zlecone gminie. 
 
Dyskusji na przedstawiony temat nie podejmowano. 
 
 
 
Ad. 8.1.  
 
W. Lembowicz – przedstawił radnym projekt uchwały nr XLIII/ 297/2014 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Kotlarnia. 
(Decyzją radnych, podjętą jednogłośnie przez wszystkich uczestniczących w posiedzeniu, 
odstąpiono od odczytania podstawy prawej). 
  
Radny P. Musioł  - poinformował, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. porządku 
publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowany pozytywnie  
5 głosami „za” – jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIII/ 297/2014  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie 
Kotlarnia – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIII/ 297/2014 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Kotlarnia – 
została podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 8.2 
 
W. Lembowicz – przedstawił radnym projekt uchwały nr XLIII/298/2014 o zmianie uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów.  
 
Radny P. Musioł  - poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zapoznała się w terenie z obszarem planowanym pod 
eksploatację kruszyw, w wyniku czego pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały 5 głosami „za” – jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały? 
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Wójt Gminy  – przypomniał, Ŝe w czerwcu ubiegłego roku zostały podjęte dwie uchwały  
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Jak się 
później okazało przegłosowane uchwały i podjęte działania nie zyskały akceptacji 
mieszkańców. Odbyło się parę spotkań z mieszkańcami Lubieszowa w przedmiotowej sprawie. 
Między innymi miała miejsce burzliwa dyskusja publiczna w ramach wyłoŜenia Studium do 
publicznego wglądu. Faktycznie po ponownym dogłębnym przeanalizowaniu sprawy i nowych 
przemyśleniach, moŜna dzisiaj powiedzieć, Ŝe podjęcie w czerwcu ub. roku uchwały, która 
przewidywała zmianę przeznaczenia 96 hektarów gruntów, które generalnie podchodziły aŜ 
pod zabudowania sołectwa, było błędem i niepotrzebnie wywołało  niepokój i niezadowolenie 
wśród mieszkańców. W trakcie spotkań próbowano ostudzić emocje, przedstawiciele Firmy 
Cemex mówili o pasach ochronnych, jednak nie miało to juŜ większego znaczenia. Wokół tej 
sprawy narastały coraz większe emocje.   Zarzuty mieszkańców dotyczyły zarówno znacznej 
powierzchni planowanej do zmiany przeznaczenia, dochodzącej aŜ do zabudowań  
w Lubieszowie, obniŜenia wód gruntowych, bezpowrotnej utraty działalności rolniczej w tym 
obszarze, ale równieŜ kwestii merytorycznych i prawnych. 
Jeden z zarzutów dotyczył finansowania zmiany studium. Nie do końca jest to sprecyzowane. 
Gmina zasięgnęła nawet opinii z Ministerstwa, która to wskazuje, Ŝe  zmianę Studium powinien 
finansować samorząd. Przy omawianej zmianie Studium tak nie było, Gmina nie finansowała 
tego zadania, tylko firma Cemex. Urząd Gminy, w ramach umowy trójstronnej, tylko 
nadzorował te sprawy. W całej tej sprawie takŜe Pani Planista utraciła zaufanie mieszkańców za 
bardzo nietrafne słowa, które padły na sesji, Ŝe na cały omawiany obszar jest zgoda 100 procent 
właścicieli. Niestety były to słowa niefortunne, które mijały się z prawdą. Aby ta sprawa 
znalazła jakiś finał, trzeba było podjąć ostateczną decyzję. Dlatego teŜ został opracowany 
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium  
i określono nowy obszar zmiany. MoŜna powiedzieć, Ŝe taką naturalną granicą, która jest nie do  
przekroczenia, to linia energetyczna średniego i niskiego napięcia. Musiało  dojść równieŜ do 
wyboru nowego planisty.  W wyniku zapytania ofertowego wybrano Firmę z Gliwic, która juŜ 
w przeszłości wykonywała takie prace na terenie naszej Gminy.  Zmiana Studium będzie teraz 
finansowana przez Gminę, tak jak wskazują na to interpretacje prawne.  Natomiast zmiana 
planu dla tego obszaru będzie juŜ po stronie przedsiębiorstwa.  
Wspólnie z mieszkańcami rozwaŜano wiele moŜliwości, na jednym ze spotkań udało się taki 
obszar zmiany określić. Mówiono o obszarze o powierzchni 10-12  ha. Pierwotny projekt był 
przygotowany na większy obszar (o 2 ha), ale wchodził on w teren, gdzie przebiega rzeczka 
Pogonica. W związku z tym, iŜ wielokrotnie podkreślono Ŝeby nie ingerować w tą rzeczkę,  
z tego zamiaru się wycofano. Obecny projekt obejmuje część obszaru przewidzianego do 
zmiany w pierwotnej uchwale, a część nowego, który nie był przekształcony w 2010r.  
Aktualna propozycja obejmuje obszar 8,93 ha, który uwzględnia pas ochronny od rzeki Odry. 
Generalnie to jest czysty teren do wydobycia. Na przekształcenie obszaru połoŜonego wyŜej nie 
ma juŜ zgody właściciela.  Gmina chce ten temat formalnie zakończyć, dlatego była skłonna 
pójść na kompromis. Nawet z punktu widzenia Firmy nie jest to zła propozycja, pozwoli to na 
wydłuŜenie bytności firmy na terenie naszej gminy. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – po wczorajszym posiedzeniu komisji, na którym omawiano 
statut GCKiR w Bierawie powiedziałam takie stwierdzenie, Ŝe czasami trzeba kilku dni, kilku 
miesięcy, a moŜe nawet roku Ŝeby się okazało, Ŝe w niektórych kwestiach mam rację. Rok temu 
była gorąca dyskusja odnośnie zmian w Studium uwarunkowań.  Dyskusja  dotyczyła sprawy 
Państwa Czyrny i Państwa Niechwiadowicz. Uzasadniałam wówczas, potwierdzając to 
zapisami ustawy, Ŝe to samorząd gminny pokrywa koszty związane ze zmianą Studium.  
Co niektórzy temu niedowierzali. A okazuje się po roku czasu, Ŝe gdzieś tam była racja. 
Natomiast wracając do spotkania w Lubieszowie, to wówczas Pani Pyszczek stwierdziła, Ŝe 75 
% radnych nie wie nad czym głosuje. Czasami rzeczywiście bywają bardzo gorące dyskusje na 
obradach sesji. A wystarczy tylko radnym dostarczać dobre materiały do projektów uchwał,  
do dyskusji na posiedzeniach komisji.  
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JeŜeli radni nie otrzymują 100 % materiałów, informacji, to jak mają głosować? Radni muszą  
być informowani o obowiązujących przepisach, tak aby świadomie podejmowali wszystkie 
uchwały. Dlatego jest prośba do Wójta i do pracowników Urzędu o dobre merytoryczne 
przygotowywanie projektów uchwał w oparciu o obowiązujące przepisy. 
 
Wójt Gminy  – sprawa Czyrny, Niechwiadowicz dotyczy całkiem innej kwestii. I tam nie było 
mowy o zmianie Studium, a tylko planu zagospodarowania przestrzennego. Wątpliwe jest tylko 
finansowanie Studium. Finansowanie planu przez przedsiębiorcę jest zgodne z prawem.  
Gmina nie chce mieć juŜ Ŝadnych wątpliwości, dlatego sfinansuje zmianę Studium. 
 
Przewodnicząca Rady – na sesji Pani planistka powiedziała, Ŝe jest zgoda w 100% wszystkich 
właścicieli gruntów. I nikt tej informacji nie sprawdził. Skoro takie stwierdzenie padło na sesji, 
to powinien być ktoś zobowiązany do tego Ŝeby tą informację sprawdzić, czy polega ona na 
prawdzie. Odpowiedzialność za to ponoszą pracownicy Urzędu. NaleŜy dokonywać dokładnej 
analizy materiałów, którzy dostają radni.  
 
Z. Rafik  – naleŜy pamiętać o tym, Ŝe Rada i projektant muszą ze sobą współpracować. JeŜeli są 
jakiekolwiek wątpliwości, to po to Gmina zatrudnia urbanistę, Ŝeby te wątpliwe kwestie 
rozstrzygał. Studium określa kierunki rozwoju (przyszłościowo). Natomiast szczegóły określa 
się w planie zagospodarowania przestrzennego. Studium jest początkiem, bez tego opracowania 
nie moŜna uchwalić planu miejscowego. Lepszym rozwiązaniem byłoby, aby w  Studium 
zmiana przeznaczenia omawianego terenu dotyczyła całości. Plan miejscowy z kolei nie 
musiałby obejmować całości. Byłoby to bardziej racjonalne działanie. JeŜeli teraz zmieni się 
tylko część obszaru, to za jakiś czas jeŜeli będzie taka wola, znowu trzeba będzie przystępować 
do zmiany Studium. A tak wystarczyła by juŜ tylko zmiana planu miejscowego. Jest to bardzo 
długa procedura. Dlatego teŜ przy zmianie Studium naleŜałoby mieć na względzie szersze pole 
widzenia, niŜ to co zostało zaproponowane. W tym obszarze pozostanie nie zmienione ok.  
12 ha terenu rolnego. To nie jest duŜy teren i nie wiadomo, czy ten rolnik za jakiś czas nadal 
będzie chciał ten grunt uprawiać. 
 
Radny J. Morcinek – to Ŝe w pierwszej uchwale objęto cały planowany obszar, to być moŜe 
było trochę przesadzone. Ale było to bardziej logiczne, niŜ to co proponuje się teraz. PrzecieŜ 
taką decyzją o zmianie Studium uwarunkowań nikogo się nie krzywdzi, nikomu nie zabiera się 
terenu. Było jednak z tego powodu wiele nieporozumień i niepotrzebnych kłótni. Radni byli 
obraŜani, zarzucano im, Ŝe podejmują tą decyzję nie zgodnie z prawem. A starczyło tylko 
spokojnie ten temat przedyskutować i odpowiednio teren do zmiany zmniejszyć. Dziś są osoby, 
które nie chcą sprzedać swojego terenu. Ale za 2-3 lata sytuacja moŜe ulec zmianie i wówczas 
nie trzeba byłoby podejmować od nowa całej procedury.  
Osobiście byłem przeciwny, aby tereny kopalni podchodziły aŜ pod wioskę. Ale nie jestem 
równieŜ za tak duŜym zmniejszeniem terenu planowanego do zmiany, jak został 
zaproponowany. Gmina ma dobrego inwestora, sprawdzonego, w zasadzie zbytnio nie 
uciąŜliwego, a nie uwzględnia się tego w planach przyszłościowych. Przy powiększeniu terenu 
wydobywczego zwiększyłyby się takŜe wpływy do budŜetu.   
 
Z. Rafik  – dlatego musi być szersza rozmowa pomiędzy projektantem, a Radą. Bez dobrej 
współpracy nie odniesie się dobrych rezultatów.  
 
 
Radna B. Poplucz – Pan Rafik nie był na spotkaniach z mieszkańcami Lubieszowa i nie wie, 
Ŝe mieszkańcy tak usilnie bronią swojej ziemi, gdyŜ są to grunty dobrej klasy, których w całej 
gminie mamy tylko 25%. Był to główny argument rolników. Ci rolnicy chcą nadal 
gospodarować na tych gruntach.  
 



 10 

Z. Rafik – w zasadzie jest to niewielki obszar 5-6 ha. Zmiana przeznaczenia terenu w Studium 
nie pozbawiłaby tego rolnika moŜliwości uprawiania tego gruntu. Nikt go teŜ nie moŜe zmusić 
do sprzedaŜy. 
 
Radna B. Poplucz – Studium jest wykładane do publicznego wglądu po to, Ŝeby go ocenili 
mieszkańcy i wyrazili swoją aprobatę. Niestety opór mieszkańców był duŜy. 
 
Z. Rafik  – jeŜeli mieszkaniec wiedziałby, Ŝe zmiana Studium nie wpłynie na moŜliwość 
uprawiania swojego gruntu, to moŜe miałby inne zdanie. MoŜe za 5 lat ten właściciel nie będzie 
chciał juŜ uprawiać tego gruntu. JeŜeli zmiana przeznaczenia w Studium objęłaby cały obszar, 
to za kilka lat starczyłoby zmienić tylko plan miejscowy. A tak będzie musiała zostać 
przeprowadzona cała procedura. Na tym terenie nie moŜna budować. Jest tam 
udokumentowany teren złoŜa. MoŜna ten teren wykorzystać rolniczo, tak długo jak będzie 
chciał tego właściciel.  
 
U. Olejnik  – być moŜe radni nie do końca wiedzieli, co to jest to Studium uwarunkowań. 
Gdyby zostało to odpowiednio wyjaśnione przez urbanistkę, Ŝe rolnik będzie mógł nadal 
uprawiać swoją ziemie, to wówczas moŜe byłaby inna rozmowa. 
 
Przewodnicząca Rady – na sesji osobiście mówiłam, Ŝe właściciel ma moŜliwość sprzedaŜy, 
ale nie konieczność. Rolnik nawet po zmianie Studium moŜe sprzedać swoją ziemię, ale nie ma 
takiego obowiązku. Rolnik ma prawo wyboru, to jest jego własność. Ale w Lubieszowie była 
teŜ inna sytuacja, gdyŜ nie wszystkie grunty stanowią własność rolników, którzy te grunty 
uprawiają. Właściciel, który chciał sprzedać ziemię, uniemoŜliwiłby działalność rolniczą 
rolnikowi, który uprawia tę ziemię. 
 
W. Lembowicz – taka informacja co to jest Studium, a co to jest plan miejscowy była radnym 
przedstawiana niejednokrotnie. O tym czy teren zostanie przeznaczony po eksploatację 
kruszyw decyduje dopiero plan miejscowy i zgoda właściciela. W Lubieszowie jest bardzo 
duŜy opór mieszkańców, dlatego teŜ nie ma sensu ten temat przeciągać w nieskończoność.  
Pan Wójt podjął słuszną decyzję o zmniejszeniu obszaru zmiany. Dlatego Rada powinna teŜ się 
z tym zgodzić. 
 
Radny J. Morcinek – a co na tą propozycję Firma Cemex? 
 
P. Trojanowski – trochę przykrym jest to, Ŝe zamyka się Firmie drogę do dalszej pracy  
w jakimś dłuŜszym horyzoncie czasowym. Te tereny, dla których teraz ma być zmienione 
przeznaczenie w Studium uwarunkowań, następnie w planie miejscowym, przy oczywiście 
późniejszym dogadaniu się z właścicielem gruntu, wydłuŜą byt tej Kopalni o ok. 1,5 roku. 
Firma w tą kopalnię zainwestowała dość mocno i te 1,5 roku nie jest dla Firmy długim okresem 
do funkcjonowania. JednakŜe musi przyjąć taki teren jaki zostanie przeznaczony.  Ten obszar, 
który ma teraz być przeznaczony do zmiany jest w znacznej mierze ograniczony przez obszar 
ochronny od rzeki Odry, którego eksploatować nie moŜna. Obszar tych działek wynosi prawie 
13,5 ha, ale z tego będzie moŜna wyeksploatować tylko 7,2 ha. Natomiast inny teren, mimo, Ŝe 
znacznie mniejszy, daje większe zasoby, niŜ te które będą w miejscu przeznaczonym do 
eksploatacji. 
 
Przewodnicząca Rady – na jaki okres czasu Firma przewiduje działalność na tym terenie? 
 
P. Trojanowski – ten teren, który juŜ w planie został przeznaczony do eksploatacji starczy na 
ok. 3 lata.  Teren, który teraz planuje się przeznaczyć starczy na ok. 1,5 roku, czyli w sumie 
działalność będzie prowadzona jeszcze przez ok. 4,5 roku. 
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Przewodnicząca Rady – do terenu inwestycyjnego została wybudowana nowa droga ze 
środków unijnych. Czy działalność Firmy pokryje się z okresem w jakim ta droga musi być 
uŜytkowana? 
 
Wójt Gminy  – jeŜeli chodzi o drogę, to Gmina musi zapewnić trwałość tego projektu przez  
5 lat. Jednak Firma po zakończeniu eksploatacji musi przeprowadzić jeszcze proces 
rekultywacji terenu, który potrwa teŜ  jakiś czas. Cały proces nie powinien zakończyć się przed 
upływem 5 lat.  Tu na pewno zagroŜenia nie ma. 
Odnosząc się do wypowiedzi Pana Rafika, stwierdził, Ŝe z pewnością miał on rację, ale nie  
w 100 %, gdyŜ nie poznał opinii mieszkańców w tym temacie. Gmina moŜe zostawić 
rozpoczętą procedurę zmiany Studium w próŜni, gdyŜ nie ma przepisu mówiącego o terminie  
w jakim naleŜy dokonać zmiany Studium. MoŜemy tą procedurę zostawić w takim miejscu  
w jakim teraz jesteśmy i teŜ nic się nie stanie. JednakŜe została przygotowana kompromisowa 
propozycja, tak aby jednak zamknąć  ten temat. Być moŜe jest to dla Firmy mały obszar, ale 
jest to konkretna propozycja i Firma będzie wiedziała, Ŝe będzie miała 8 ha. NaleŜało jakieś 
rozwiązanie przyjąć, gdyŜ nie ma sensu brnąć w ten temat i pogłębiać konflikt z mieszkańcami. 
Nie miałoby to sensu. 
 
P. Trojanowski – to co zawsze jest podkreślane, Ŝe prawo własności jest święte. Nawet gdy 
jest uchwalone Studium i plan miejscowy, przeprowadzona cała procedura zmian, to nie 
przesądza jeszcze o niczym. Potrzebna jest jeszcze zgoda właściciela na zbycie gruntu.  
 
W. Lembowicz – projekt uchwały, który został przygotowany przez Pana Wójta, jest jakimś 
kompromisem, zakończeniem pewnego etapu. Kopalnia będzie prowadzić na naszym terenie 
działalność jeszcze przez 4,5 roku.  JeŜeli Rada za 2-3 lata stwierdzi, Ŝe jest potrzebna kolejna 
zmiana Studium, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby taką procedurę ponownie 
przeprowadzić.  
 
Przewodnicząca Rady – moŜe za jakiś czas właściciele tych gruntów zmienią zdanie  
i wówczas będzie moŜna te tereny równieŜ przekwalifikować.  
 
Wójt Gminy  – to co powiedział Pan Lembowicz było stwierdzeniem czysto teoretycznym. 
Jednak moje stanowisko jest nieco inne. Dopóki będę Wójtem i będę miał tu coś do 
powiedzenia, polityka zmian musi iść nieco w innym kierunku. Nie moŜna złego zdania 
powiedzieć o Firmie Cemex. Ale Gmina musi szukać takŜe innych źródeł finansowania budŜetu 
gminy. Dlatego robimy wszystko, aby znaleźć inwestorów na teren inwestycyjny w Starym 
Koźlu, czy teŜ pomóc w rozbudowie Firmy Spotlieht, która na terenie naszej Gminy bardzo 
dobrze się rozwija.  To są Firmy o wiele mniej uciąŜliwe. Cyt. „Z mojej strony, i to 
powiedziałem takŜe Firmie Cemex, na tym działalność Firmy Cemex w tym obszarze Gminy 
się kończy. To jest ostatnie powiększenie terenu, które przedkładam Radzie. Z mojej strony 
więcej zgody na poszerzenie w tym obszarze juŜ nie będzie”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i poddała odczytany projekt uchwały  
nr XLIII/298/2014 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych 
w sołectwach Bierawa i Lubieszów – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych nie było, a 3 radnych wstrzymało się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIII/298/2014 o zmianie uchwały  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów 
– została podjęta. 
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Ad. 8.3. 
 
Skarbnik Gminy  przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLIII/299/2014 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014 r. 
Radni jednogłośnie, poprzez głosowanie, zdecydowali o nie odczytywaniu treści załączników. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. budŜetu  
i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania radnych do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych 
nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr  XLIII/299/2014 w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie gminy na 2014 r. została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8. 4.  
 
K. Musioł  - poinformowała, iŜ rozporządzenie Rady Ministrów z 2010r.  w sprawie 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego nałoŜyła na Gminy obowiązek 
uchwalenia  gminnego programu promocji zdrowia psychicznego. Program taki został 
opracowany i stanowi on załącznik do omawianej uchwały 
Następnie odczytała projekt uchwały nr XLIII/300/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bierawa na lata 2014 – 2017. 
 
Radni jednogłośnie (13 głosami) odstąpili od odczytywania treści załącznika do omawianej 
uchwały. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. oświaty, 
kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, 
przy 5 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania radnych do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała przedstawiony projekt uchwały nr XLIII/300/2014  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bierawa 
na lata 2014 – 2017 - pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, przy braku głosów  
przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XLIII/300/2014 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bierawa na lata 
2014 – 2017 – została podjęta jednogłośnie.  
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Ad. 8.5.  
 
Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLIII/ 301/2014 w sprawie 
wyraŜenia  opinii na temat połączenia Gmin w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego na 
potrzeby wyborów do Rady Powiatu. Poinformowała jednocześnie radnych, Ŝe o wydanie 
przedmiotowej opinii wystąpiła Pani Starosta Powiatu, która to zaproponowała połączenie tych 
3 Gmin, tj. Bierawa, Cisek i Polska Cerekiew w jeden okręg wyborczy z 4 mandatami. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe projekt przedstawionej uchwały został przez komisję ds. 
porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowany 
pozytywnie  - 5 głosami „za”.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania radnych do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała przedstawiony projekt uchwały nr XLIII/ 301/2014  
w sprawie wyraŜenia  opinii na temat połączenia Gmin w celu utworzenia jednego okręgu 
wyborczego na potrzeby wyborów do Rady Powiatu – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali 
obrad. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIII/ 301/2014 w sprawie wyraŜenia  
opinii na temat połączenia Gmin w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego na potrzeby 
wyborów do Rady Powiatu – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8. 6.  Wykreślono z porządku obrad 
 
 
 
Ad. 8. 7. 
 

Wójt Gminy  – przedstawił radnym projekt uchwały nr XLIII/302/2014 w sprawie przyjęcia 
zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.  
Poinformował, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały, Ŝe zmiana polega na 
zwiększeniu liczby członków tegoŜ Związku.  Związek będzie teraz zrzeszać 38 Gmin. Ostatnio 
wolę przystąpienia wyraziła Rada Gminy Pakosławice.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe projekt przedstawionej uchwały został przez komisję ds. 
porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowany 
pozytywnie  - 5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIII/302/2014 w sprawie 
przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu – pod głosowanie 
radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych na ustawową 
liczbę  15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
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Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIII/302/2014 w sprawie przyjęcia 
zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu – została podjęta jednogłośnie, 
bezwzględną większością głosów.  
 
 
 
Ad. 8. 8. 
 
Dyr. Wierzba – przedstawił radnym projekt uchwały nr XLIII/ 303/2014 w sprawie statutu 
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie. Jednocześnie poinformował, iŜ projekt 
został opracowany według obowiązujących przepisów. Dodatkowo w § 3 w pkt. 4, zgodnie  
z ustawą o bibliotekach, zapisano miejscowości, w których znajdują się filie biblioteczne.   
 
Radni jednogłośnie, 14 głosami wypowiedzieli się za nie odczytywaniem treści całego  statutu. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. oświaty, 
kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, 
przy 5 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Radny J. Morcinek – na posiedzeniu komisji była dyskutowana sprawa ewentualnego 
powołania Społecznej Rady Programowej i składu ilościowego tej Rady. RozwaŜano 
moŜliwość zwiększenia liczby członków. Wówczas zaproponowałem, aby na posiedzenia tej 
Rady poświęcone ustalaniu planu imprez kulturalnych na dany rok, czy innych waŜnych 
zagadnień, zapraszać przedstawiciela z kaŜdej miejscowości Gminy. Czy taki zapis powinien 
znaleźć się w statucie? 
 
Przewodnicząca Rady  - w § 9 jest zapis mówiący o moŜliwości powołania Społecznej Rady 
Programowej, jako organu doradczego w liczbie do 5 osób, czyli jest to w kompetencji 
dyrektora. Taki zapis, ze rada będzie powołana w składzie do 5 osób wyklucza moŜliwość 
wskazania przedstawiciela z kaŜdej wsi. Rada musiała by się składać z 12 osób. 
 
Dyr. Wierzba – ustawa nie narzuca powoływania organu doradczego. Natomiast daje taką 
moŜliwość. Wpisano, Ŝe Rada moŜe zostać powołana do 5 osób i nie ma potrzeby zwiększania 
tej liczby do 12-tu. Nie będzie Ŝadnych przeszkód w uczestniczeniu w posiedzeniach tej Rady 
przez inne osoby, np. sołtysów, czy osoby przez nich wskazane. Rada Programowa zajmie się 
organizacją działalności, ale do współpracy moŜe zaprosić takŜe inne chętne osoby. 
 
Przewodnicząca Rady poddała przedstawiony projekt uchwały nr XLIII/ 303/2014 w sprawie 
statutu Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali 
obrad. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIII/ 303/2014 w sprawie statutu Gminnego 
Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie – została podjęta jednogłośnie.  
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Ad. 9.  
 
Interpelacji, ani wniosków nie zgłoszono. 
 
Na prośbę Przewodniczącej Rady, Sekretarz Gminy przypomniała radnym definicję interpelacji 
i wniosku radnego. Poinformowała, iŜ zgodnie § 31 statutu gminy, ust. 2, interpelacja jest to 
pytanie na tle określonych, złoŜonych stanów faktycznych związanych z funkcjonowaniem 
gminy, wymagające dla przygotowania odpowiedzi przetworzenia odnośnych informacji. 
Z kolei wniosek ( ust.11) jest to niestanowiący inicjatywy uchwałodawczej postulat podjęcia 
lub zaniechania przez Wójta Gminy, albo kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 
określonych działań. 
 
 
 
Ad. 10. Dyskusja i wolne wnioski 
 
Sołtys Czyrny – zwrócił się z prośbą o wystąpienie do zarządcy drogi 408 o pilne 
przeprowadzenie naprawy odcinka drogi w Kotlarni od bloku 15 do 17, szczególnie na pasie  
w kierunku Kędzierzyna. Na poboczach powstały  ogromne muldy, co wywołuje wstrząsy 
przez przejeŜdŜające samochody cięŜarowe.  Jest to bardzo uciąŜliwe dla mieszkańców, 
szczególnie w godzinach rannych. 
 
Wójt Gminy  – problem ten w występuje na dłuŜszym odcinku tej drogi, od Brzeziec, aŜ po 
Goszyce. Gmina z takim pismem wystąpi do zarządcy drogi, ale nie wiadomo jaka będzie 
reakcja. Planowana jest przez zarządcę przebudowa całego odcinka tej drogi. Jest opracowany 
projekt przebudowy aŜ do końca Goszyc. Pierwotnie projekt opracowano tylko na przebudowę 
drogi od Brzeziec do Starego Koźla. 
  
Radny J. Morcinek – zarządca powinien przede wszystkim poprawić pobocza tej drogi  
w centrum Kotlarni (przez wieś), gdyŜ samochody przejeŜdŜające przez te muldy powodują 
twarde, mocne uderzenia. 
 
Radna B. Poplucz – w imieniu własnym i mieszkańców Lubieszowa skierowała do radnych 
słowa podziękowania za przyjęcie uchwały dotyczącej zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Cyt. „Powinnam się równieŜ ustosunkować do marcowej sesji, ale nie będę się zniŜała do 
poziomu  Pani Przewodniczącej. Powiem tylko tak, Ja nie występuję na Ŝadnej sesji jako 
jednostka, ale jako przedstawiciel społeczności, bo to społeczność mnie wybrała i społeczność 
mnie obdarzyła zaufaniem”.  Znam oczekiwania mieszkańców, z pewnością nie wszystkich, ale 
w tej sprawie na pewno tak. JuŜ na pierwszym spotkaniu w sprawie zmiany opracowania 
Studium starałam się te oczekiwania mieszkańców przedstawić. JuŜ wtedy dawałam pierwsze 
sygnały co do zastanowienia się nad tym tematem. Dlatego dzisiaj dziękuję radnym, Ŝe 
odstąpiono od pierwotnego zamiaru. Mam nadzieję, Ŝe ta uchwała będzie przynosiła kiedyś 
dobre efekty. 
 
Radny J. Kucharczyk  - dlaczego wycofany został z porządku obrad projekt uchwały  
w sprawie zmiany nazwy Dwujęzycznej Szkoły w Solarni i Dwujęzycznego Gimnazjum? 
 
Wójt Gminy  – jak zostało wyjaśnione na posiedzeniu Komisji przez Dyrektora Zespołu Szkół 
Dwujęzycznych w Solarni, nie ma jednoznacznych przepisów nakazujących zmianę nazwy tych 
szkół. Są to tylko wytyczne Kuratorium i dlatego Pani Dyrektor z takim wnioskiem wystąpiła. 
Radni na posiedzeniu wyrazili swoje obawy, czy zmiana nazwy nie wpłynie negatywnie na 
wizerunek tej szkoły, a przez to ograniczy zainteresowanie tą szkołą.  
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Na posiedzeniu komisji zastanawiano się równieŜ czy zmiana nazwy na szkołę z nauczaniem 
języka mniejszości nie wpłynie na zmniejszenie subwencji oświatowej. Na chwilę obecną 
szkoła ta korzysta z subwencji z dwóch tytułów. Po pierwsze, tak jak w innych naszych 
szkołach, z tytułu nauczania języka mniejszości na podstawie deklaracji rodziców. A po drugie 
z tyt. dwujęzyczności, ale takŜe pod kątem nauki języka mniejszości. Są to dwa równowaŜne 
języki. Ma to zachęcać szkoły do dwujęzyczności. I z tego korzysta szkoła w Solarni.  
W ubiegłym roku ta waga wynosiła 0,2,a teraz została zwiększona. Temat ten będzie jeszcze 
rozpatrywany. 
 
Radny Cz. Kudzia - w imieniu własnym i sołtysa wsi skierował do Wójta i Referatu Inwestycji 
podziękowania za wykonany odcinek drogi w Starym Koźlu do Państwa Kulawik oraz za dobry 
nadzór tego zadania. 
 
Radny P. Szewerda – w imieniu OSP, Wójta Gminy i Gminnego Centrum Kultury zaprosił 
radnych i sołtysów na obchody 95-lecia OSP w Starej Kuźni połączone z obchodami gminnego 
Dnia Dziecka. 
 
Dyr. Wierzba – poinformował zebranych o najbliŜszych terminach  imprez kulturalnych,  
w tym „Odjazdowy bibliotekarz” - trzeciej edycja, Gminy dzień Dziecka, Odra rzeką integracji 
– 15 jubileuszowy spływ (21.06.), festyn w Kotlarni (28.06.) 
 
 
 
Ad.  11. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany, po czym 
zamknęła obrady czterdziestej trzeciej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 13 maja 2014 r.  
o godz. 17:30. 
 

         Przewodnicząca Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik    mgr ElŜbieta Dziuda 

   
 
Załączniki 
 

1. Wniosek radnych o zmianę terminu i godziny rozpoczęcia sesji 
2. Ocena zasobów pomocy społecznej 
3. uchwała nr XLIII/297/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w sołectwie Kotlarnia, 
4. uchwała nr XLIII/298/2014 nr XLIII/298/2014 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów połoŜonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów, 

5. uchwała nr XLIII/299/2014 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na rok 2014, 
6. uchwała nr XLIII/300/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia 

Psychicznego dla Gminy Bierawa na lata 2014 – 2017, 
7. uchwała nr XLIII/301/2014 w sprawie wyraŜenia opinii na temat połączenia Gmin w celu 

utworzenia jednego okręgu wyborczego na potrzeby wyborów do Rady Powiatu, 
8. uchwała nr XLIII/302/2014 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego 

w Opolu, 
9. uchwała nr XLIII/303/2014 w sprawie statutu Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji  

w Bierawie, 
10. projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni oraz nazwy 

szkół wchodzących w skład Zespołu, 
11. listy obecności radnych i sołtysów, 
12. zawiadomienie o terminie sesji rady gminy. 


