PROTOKÓŁ nr III/2018
z sesji Rady Gminy Bierawa
w dniu 17 grudnia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył trzecią sesję Rady Gminy Bierawa w dniu 17 grudnia
2018 r. Na wstępie poinformował, że przebywanie na sali obrad jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na udostępnienie wizerunku w Internecie. Osoby nie wyrażające zgody na upublicznienie
wizerunku powinny opuścić salę obrad, co oczywiście nie dotyczyło osób pełniących funkcje
publiczne.
Zwrócił się do radnych o potwierdzenie obecności na terminalu do głosowania, po czym stwierdził,
że w sesji uczestniczy 15 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło quorum, przy
którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przywitał radnych, sołtysów, wójta gminy Krzysztofa Ficonia, zastępcę wójta Stanisława Wróbla,
pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz Mec. Mirosława
Semeniuka. Z ramienia urzędu w sesji uczestniczyli Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek-Kubicka,
Sekretarz Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, inspektor
ds. nieruchomości Katarzyna Mazurkiewicz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bierawie Karina Musioł, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Bierawie Piotr Walkiewicz oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
Mirosław Wierzba.
Poinformował, że dalszy porządek obrad sesji przedstawia się następująco:
2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2018 r.
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji o podejmowanych działaniach
w okresie międzysesyjnym.
5. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji.
6. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o podejmowanych działaniach w okresie
międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
2) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 2019 rok;
3) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa;
4) w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla samorządowego
zakładu budżetowego;
5) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych do budżetu gminy Bierawa;
6) w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom
w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
7) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych
programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
8) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
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9) w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Bierawie poprzez likwidację
oddziałów zamiejscowych;
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego;
11) w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów.
8. Interpelacje i wnioski radnych.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
W następnej kolejności Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski
w sprawie zmiany przedstawionego porządku obrad?
Wójt Gminy – zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
uchylenia uchwały o zaliczeniu niektórych sołectw do trzeciego okręgu podatkowego w zakresie
podatku rolnego.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgłoszony wniosek zostanie poddany pod
głosowanie. Zmiana zostanie wprowadzona, jeżeli za zmianą opowie się w głosowaniu
bezwzględna większość ustawowego składu Rady, tj. co najmniej 8 radnych.
Za zmianą porządku obrad, polegającą na dodaniu do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie uchylenia uchwały o zaliczeniu niektórych sołectw do trzeciego okręgu podatkowego
w zakresie podatku rolnego - opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych. Nikt z radnych nie był
przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek został przyjęty. Rada Gminy będzie
obradowała według zmienionego porządku obrad. Dodatkowy projekt uchwały został wprowadzony
jako pkt. 7.12.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że został wyłożony na sali obrad protokół
z drugiej sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2018 r. i że w celu jego przyjęcia, zgodnie z § 22
statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. Zwrócił się do radnych z zapytaniem czy są
uwagi do tego protokołu ?
Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu z drugiej sesji Rady Gminy Bierawa z dnia 29 listopada 2018 r.
opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania
protokół został przyjęty.
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Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie
działania jak:
1) brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu 3 grudnia br.
oraz w posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 10 grudnia br.,
2) wspólnie z Wójtem spotkał się z przedstawicielami Spółki Gazowniczej w Zabrzu
i przedstawicielami Spółki Gazoprojekt z Wrocławia celem omówienia dalszych działań
w zakresie rozbudowy sieci gazowej w naszej Gminie,
3) uczestniczył w spotkaniu dotyczącym przekazania w przyszłości nowego terenu dla firmy
Betafence w Kotlarni,
4) w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca pełnił dyżury w Urzędzie Gminy,
5) brał udział w przygotowaniu sesji oraz organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy,
6) uczestniczył w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym dla seniorów w Starej Kuźni.

ad. 5.
Informację o pracach komisji przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji:
Radny P. Szewerda – przewodniczący komisji rewizyjnej – poinformował, że komisja rewizyjna
w okresie międzysesyjnym się nie spotykała.
Radna D. Szczygieł – przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego,
poinformowała, że komisja w minionym okresie obradowała w dniach 3 i 10 grudnia 2018 r. celem
omówienia projektów uchwał na dzisiejszą sesję.
Radna V. Klimanek – przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania
fizycznego i sportu poinformowała, że komisja spotkała się na posiedzeniu w dniu 10 grudnia br.,
podczas którego omawiano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
Radny M. Połulich – przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa,
rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja obradowała w dniu 10 grudnia br.
Podczas obrad debatowano na temat projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Radny M. Permus – przewodniczący komisji ds. skarg, wniosków i petycji poinformował, że
komisja w okresie międzysesyjnym nie zbierała się.

Ad. 6.
Wójt Gminy – przedstawiając informację o podejmowanych działaniach w okresie
międzysesyjnym, poinformował, że w okresie od ostatniej sesji w dniu 29 listopada br. do dnia
dzisiejszego między innymi podejmował takie działania jak:
 w dniu 30 listopada br. uczestniczył w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie
– Koźlu na temat stanu przygotowań do sezonu zimowego,
 w dniu 3 grudnia br. uczestniczył w posiedzeniu komisji budżetowej, na którym
przedstawiono projekt budżetu gminy na rok 2019,
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 w dniu 4 grudnia br. spotkał się z Panią Gerdą Majnusz z Solarni z okazji jubileuszu 90-lat
urodzin. Tego dnia spotkał się również z pracownikami Przedszkola w Starym Koźlu,
 w dniu 5 grudnia br. udzielił wywiadu dla Radia Opole,
 w dniu 6 grudnia br. uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu subregionu kędzierzyńskokozielsko-strzeleckiego,
 w dniu 7 grudnia br. spotkał się z Dyrektorem Firmy Betafence z Kotlarni w kwestii
rozbudowy zakładu,
 w dniu 8 grudnia br. uczestniczył w „Loży radiowej” Radia Opole zorganizowanej
w Kędzierzynie-Koźlu, której tematem przewodnim był transport publiczny,
 w dniu 9 grudnia br. brał udział w spotkaniu adwentowym zorganizowanym dla seniorów
Starego Koźla,
 w dniu 10 grudnia br. uczestniczył w pracach komisji Rady Gminy związanych
z omówieniem projektów uchwał na dzisiejszą sesję,
 w dniu 11 grudnia br. brał udział w spotkaniu wójtów Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z firmą działającą w zakresie przewozów pasażerskich,
 w dniu 12 grudnia br. spotkał się z Burmistrzem Gminy Sośnicowice Leszkiem Kołodziejem
celem omówienia ważnych spraw dotyczących obu gmin. Tego samego dnia uczestniczył
również w spotkaniu adwentowym zorganizowanym w Domu Kultury w Bierawie dla
seniorów kilku sołectw naszej gminy,
 w dniu 14 grudnia br. przejęto notarialnie drogę w Dziergowicach łączącą ulicę Kolejową
i Dworcową. W tym też dniu uczestniczył w spotkaniu adwentowym zorganizowanym dla
seniorów Starej Kuźni,
 w dniu 15 grudnia br. brał udział w spotkaniu adwentowym zorganizowanym dla seniorów
w Klubie w Brzeźcach.

ad. 7. 1.
Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy na 2018 rok.
Radna D. Szczygieł – przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego,
poinformowała, że komisja przegłosowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy na 2018 rok – pozytywnie 5 głosami za, przy 5 obecnych.
Uwag, ani zapytań do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr III/9/2018 w sprawie dokonania zmian
w budżecie gminy na 2018 rok – pod głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych,
ani wstrzymujących nie było.
Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, że uchwała nr III/9/2018 w sprawie dokonania
zmian w budżecie gminy na 2018 rok – została podjęta.
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Ad. 7. 2.
Skarbnik Gminy – odczytała opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bierawa na 2019 rok, zawartą
w uchwale nr 529/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r., którą dołączono do niniejszego protokołu
w formie załącznika.
Następnie przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na
2019 rok.
Radna D. Szczygieł – przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego
poinformowała, że komisja przegłosowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Bierawa na 2019 rok – pozytywnie 3 głosami za, przy 3 obecnych członkach.
W dyskusji głos zabrali:
Radny M. Matuszek – zauważył, iż w związku ze zmianą wprowadzoną w § 5 projektu uchwały
budżetowej, dotyczącą wysokości rezerwy ogólnej i celowej, zmianę tą należy nanieść również
w części opisowej do budżetu.
Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że zmiana została wprowadzona w uchwale i w załączniku
dotyczącym wydatków. Nie wprowadzano zmiany w części opisowej, ponieważ uzasadnienie nie
jest częścią projektu budżetu.
Radny W. Plutta – zwrócił uwagę, iż § 53 statutu gminy stanowi, że do zadań komisji stałych
należy opiniowanie projektów uchwał, a w przypadku omawianego budżetu jest tylko opinia
komisji budżetowej. Nie ma opinii pozostałych komisji. Uważa, że jest to niewłaściwa praktyka, że
pozostałe komisje nie opiniują również tego budżetu w zakresie który ich dotyczy. Z pewnością
poszczególni radni mają swoje wnioski, czy chcieliby wnieść ewentualne zmiany. Osobiście,
w związku ze znacznym wzrostem wydatków na oświatę chciałby bardziej szczegółowo zapoznać
się z przyczynami takiego stanu rzeczy. Ale takich opinii pozostałe komisje nie przedstawiają.
Uważa, że opinia tylko jednej komisji wydaje się niewystarczająca do tego, aby Rada mogła podjąć
uchwałę budżetową.
Radny M. Matuszek - stwierdził, że nikt nikomu nie broni podjąć takiej dyskusji. Jeżeli radny
uważa, że należałoby szczegółowo podyskutować na temat budżetu, to można to zrobić również na
sesji. Nie stanowi to żadnego problemu. Opinia komisji budżetowej w sprawie uchwały budżetowej
została wydana. Członkowie tej komisji zgadzają się z takimi zapisami. Jednak w przyszłości jak
będzie taka wola radnych, można zapraszać wszystkich radnych na posiedzenie komisji w sprawie
budżetu, czy też wprowadzić praktykę opiniowania budżetu przez wszystkie komisje.
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, że wszyscy radni byli poinformowani o terminie
posiedzenia komisji na której omawiano projekt budżetu. Każdy z radnych mógł wziąć udział
w tym posiedzeniu.
Radny W. Plutta – stwierdził, iż na posiedzeniu komisji budżetowej była obecna praktycznie
większość Rady. Pani Skarbnik omówiła budżet ze swojej strony. Padały też pewne pytania. Ale nie
było tyle czasu, żeby szczegółowo to omówić. Jako radny chciałby na przykład usłyszeć
uzasadnienie do wzrostu wydatków na oświatę. Z czego wynika ten wzrost? Subwencja oświatowa
wzrosła tylko o 250 tys. zł, a wydatki o milion. 750 tys. zł zostało dołożonych do wydatków
oświatowych z naszego budżetu. Wydatki na oświatę z 11 mln zł z roku ubiegłego wzrosły do
kwoty 12 mln zł. Jest to bardzo poważny wzrost wydatków na oświatę, dlatego powinno to zostać
omówione. Przecież są też inne potrzeby. Na przykład w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
niektórzy pracownicy, szczególnie ci, którzy zajmują się interwencjami poza godzinami pracy,
wymagają podwyższenia wynagrodzeń.
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Na kulturę fizyczną i sport nie zwiększono wydatków. W tym dziale jest nawet minimalne
zmniejszenie wydatków. Jest kilka takich tematów, które warto by omówić na posiedzeniu komisji
szczegółowo, aby na sesji nie zajmować już zbyt dużo czasu tymi tematami. Są to dyskusje
całkowicie predysponowane do omówienia na komisji, a nie na forum sesji.
Przewodniczący Rady Gminy – podkreślił, że potrzeba wyjaśnienia poszczególnych kwestii,
powinna zostać zgłoszona podczas obrad komisji. Radny mógł zawnioskować o to, aby komisja
odbyła jeszcze jedno posiedzenie w tym temacie i wtedy wszystko wyjaśnić.
Skarbnik Gminy – poinformowała, że podczas dyskusji na komisji zostały radnym przedstawione
powody wzrostu wydatków na oświatę.
Radny W. Plutta – zauważył, iż na komisji zostało powiedziane, że ta zwyżka wynika z podwyżki
płac. Ale przecież nie tylko. Płaca nauczyciela składa się nie tylko z bazy określonej przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale i z różnych dodatków. Chciałby się dowiedzieć jakie są
wysokości procentowe i kwotowe tych wydatków i z czego to wynika? Nie krytykuje tego
całkowicie. Uważa jednak, że Rada powinna taką informację uzyskać. Również mieszkańcy,
w zasadzie jako właściciele tych pieniędzy, gdyż nie są to pieniądze ani wójta, ani rady gminy,
mają prawo wiedzieć dlaczego my jeszcze dodatkowo, oprócz 250 tys. zł z tyt. subwencji
oświatowej, wydajemy na oświatę 750 tys. zł z budżetu gminy?
Przewodniczący Rady Gminy – zaproponował radnemu złożenie w tej sprawie interpelacji na
piśmie.
Wójt Gminy – zwrócił uwagę, iż po to wszyscy radni są zapraszani na posiedzenie komisji
budżetowej, aby zapoznać radnych z budżetem i wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Na część pytań
dotyczących wydatków oświatowych, zostały już udzielone odpowiedzi na komisji. Podkreślił, iż
radny nie powinien jednak mieszać niektórych kwestii, jak np. wydatków na oświatę
z wynagrodzeniami w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia
pracowników komunalki, to już w tym roku te płace zostały podwyższone. W przyszłym roku
przewiduje się dalszą podwyżkę. Nie można tego łączyć, ponieważ czasami możemy być tak
rozumiani, że kosztem oświaty pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej nie mają
wystarczających podwyżek płac. Oczywiście ze względów ekonomicznych są ograniczenia.
Nie jesteśmy w stanie dorównać chociażby płacom w pobliskich Zakładach Azotowych.
Podkreślił, że jeżeli chodzi o wydatki na kulturę fizyczną i sport, to nie należy tej kwoty traktować
jako ostateczną. Jeżeli będzie taka potrzeba, np. wynikająca ze zwiększonej liczby zespołów
sportowych, to w trakcie roku będzie można tą kwotę zwiększyć, tak jak to było w roku bieżącym.
Na tą chwilę ocenia się, że wydatki na działalność sportową są wystarczające. Oprócz wydatków
na działalność sportową, co roku dokonywane są wydatki na remonty i modernizację obiektów
sportowych. W przyszłym roku planowany jest remont szatni na boisku sportowym
w Starej Kuźni. Poza tym są wydatki również na różnego rodzaju turnieje. W sumie wydatki na
sport to 275 tys. zł.
Charakteryzując przyszłoroczny budżet zauważył, że dochody to ponad 30 mln zł, a wydatki
ok. 31 mln zł. Największe wydatki planuje się jak co roku na oświatę. Na oświatę która wyróżnia
Gminę Bierawa wśród gmin wiejskich Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. W żadnej z gmin
sąsiednich nie ma tak szerokiego dostępu do placówek oświatowych, jaki jest w naszej gminie.
I to zarówno do placówek przedszkolnych, jak i szkół. Gmina reaguje na potrzeby najmniejszych.
Do przedszkoli mogą być przyjmowane już dzieci, które ukończą 2,5 rok życia. W roku bieżącym
został uruchomiony trzeci oddział przedszkolny w Bierawie, co przełożyło się między innymi na
zwiększone koszty funkcjonowania oświaty. Wywoła to również zwiększone wydatki w roku
przyszłym. Podkreślił, że większość wydatków na oświatę jest konsekwencją realizacji projektów
organizacyjnych ustalanych przez poszczególne szkoły i przedszkola.
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Te kwoty nie są z przypadku. One odpowiadają zapotrzebowaniu i realizacji zadań oświatowych,
jakie spoczywają na Gminie, jako organie prowadzącym. Oprócz wydatków bieżących na oświatę,
planowany jest również wydatek inwestycyjny w wys. ponad 400 tys. zł, który wiąże się
z przystosowaniem części pomieszczeń Szkoły w Starym Koźlu na potrzeby przedszkola. Zakłada
się, że ten oddział przedszkolny zostanie tam uruchomiony od 1 września przyszłego roku. Zmiana
ta wywołuje jednak konieczność przeorganizowania pozostałych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa oświatowego.
Przyszłoroczny budżet przewiduje ponadto wydatki w kwocie ponad 1,3 mln zł na opiekę
społeczną, które również wzrastają z roku na rok. Jak się okazuje równie ważna jak oświata powoli
staje się tematyka senioralna i osób starszych będących w potrzebie.
Ponadto Gmina, w imieniu Rządu, realizuje program 500+, na co wydatkuje się rocznie ponad
3 mln zł. Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to
ok. 1,8 mln zł. Główne wydatki związane są z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych od mieszkańców, co jest też coraz większym problemem i wyzwaniem. I to nie ze
względów technicznych, ale finansowych. W budżecie przyjęto odpłatność za odbiór odpadów od
mieszkańców, którzy segregują odpady w kwocie 14 zł na miesiąc. Jednak okazuje się, że na
przyszły rok dochody z tego tytułu przy stawce 14 zł mogą być niewystarczające. Oferta
wykonawcy nie mieści się już w tej kwocie. Stanowi to duży problem dla Gminy, który będzie
musiał być w trakcie roku omawiany.
Kolejnym zadaniem zapisanym w budżecie to dalsze uzbrajanie terenów w poszczególnych
miejscowościach. Sieć kanalizacyjna została już wykonana we wszystkich 12 miejscowościach
naszej Gminy. Gmina Bierawa jako jedna z nielicznych gmin w województwie opolskim i w skali
kraju może tym się pochwalić. Oczywiście to polityka również poprzedników. Cały proces
kanalizacji trwał blisko 20 lat. Obecnie przewiduje się głównie budowę sieci wodociągowokanalizacyjnych na nowych terenach mieszkaniowych.
Przyszłoroczny budżet przewiduje także realizację zadań z wykorzystaniem środków unijnych
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do zadań tych należy zagospodarowanie placu obok
Domu Kultury w Bierawie, którego koszt wynosi ponad 500 tys. zł, jak również doposażenie
techniczne Domu Kultury w Dziergowicach.
Wśród innych planowanych wydatków można wymienić dofinansowanie działalności Stacji Caritas
w Bierawie na poziomie roku bieżącego, czy wydatki na funkcjonowanie jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych. Oprócz wydatków bieżących na działalność straży pożarnych planuje się
wymianę samochodów pożarniczych, w przyszłym roku dla jednostki w Starej Kuźni, a w kolejnym
dla jednostki w Dziergowicach. Kwoty te stanowią duże obciążenie naszego budżetu, ale są one
niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom.
Przypomniał, że budżet gminy posiada również zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowę sieci
kanalizacyjnych. Dzięki tym pożyczkom udało się Gminie w miarę za nieduże kwoty skanalizować
Solarnię, Dziergowice I i II etap oraz Lubieszów. Kolejne budżety muszą przewidywać spłatę tych
pożyczek. Na ten cel z przyszłorocznego budżetu trzeba będzie wydatkować ok. 910 tys. zł. Uważa,
że były to jednak słuszne decyzje, ponieważ w tym roku koszty realizacji takich inwestycji, ze
względu na wzrost cen materiałów i usług, byłyby dużo większe.
Podkreślił, że ten budżet na pewno daje coś każdemu z sołectw, co było taką przewodnią przesłanką
w tworzeniu tego budżetu. Zostało także uwzględnione ryzyko podwyżek energii elektrycznej.
Z roku na rok rosną też stałe koszty funkcjonowania. Dlatego też przyszłoroczny budżet można
nazwać budżetem obrony potencjału. Gmina musi utrzymać ten potencjał i czynić nakłady na
modernizację infrastruktury, w tym infrastruktury drogowej, tak żeby Gmina Bierawa dalej była
uważana za gminę atrakcyjną, a dotychczas za taką jest uważana. Gmina ma czym się pochwalić
po wspomniane placówki oświatowe, domy kultury, kluby sportowe, jednostki OSP, czy
organizacje społeczne. Zwrócił się do radnych o przyjęcie tego budżetu.
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr III/10/2018 w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Bierawa na 2019 rok – pod głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Dwóch radnych było
przeciwnych (W. Plutta, E. Garbas), nikt z radnych nie wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr III/10/2018 w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Bierawa na 2019 rok – została podjęta.

Ad. 7. 3.
Skarbnik Gminy – odczytała opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierawa,
zawartą w uchwale nr 530/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r., którą dołączono do niniejszego
protokołu w formie załącznika. Następnie przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierawa, wskazując jednocześnie naniesione
w uchwale zmiany wskazane w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jedna z korekt dotyczyła
kwoty określonej w przedsięwzięciach na zadanie pn. „Budynek w Brzeźcach przy ul. Gliwickiej”
(pkt. 1.3.2), gdzie zamiast kwoty 450 tys. zł, winno być 400 tys. zł.
Radna D. Szczygieł – przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego
poinformowała, że komisja przegłosowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Bierawa – pozytywnie 5 głosami za, przy 5 obecnych.
Radny W. Plutta – z uwagi na to, że część miejscowości Dziergowice nie jest jeszcze
skanalizowana, tj. część ulicy Turskiej, ul. Leśnej i część ulicy Odrzańskiej i nie ma w wykazie
przedsięwzięć takiego działania, zwrócił się z zapytaniem czy Gmina ma w ogóle w planie robienie
tam kanalizacji? Przypomniał, że w poprzedniej kadencji padały takie deklaracje, że ta inwestycja
będzie kontynuowana. A nie widać tego zadania w ogóle w planach. Na ile to jest wiążące, może
ten wykaz nie ma wpływu na planowane inwestycje? Czy będzie ta kanalizacja przy tych ulicach
wykonywana, czy nie?
Wójt Gminy – poinformował, że będą w kolejnych latach uzupełniane brakujące odcinki
kanalizacji na terenie gminy Bierawa.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr III/11/2018 w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad,
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr III/11/2018 w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierawa – została podjęta.
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Ad. 7.4.
Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji
przedmiotowej na 2019 rok dla samorządowego zakładu budżetowego. Dodatkowo poinformowała,
że uchwała ta jest spójna z przyjętą uchwałą budżetową na 2019 rok. Wszystkie kwoty zawarte
w tym projekcie uchwały są składnikami dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego.
Radna D. Szczygieł – przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego
poinformowała, że komisja przegłosowała projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek
dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla samorządowego zakładu budżetowego – 5 głosami za, przy
5 obecnych.
Dyskusji na temat omawianego projektu uchwały nie podejmowano.
Przewodniczący Rady Gminy podał projekt uchwały nr III/12/2018 w sprawie jednostkowych
stawek dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla samorządowego zakładu budżetowego – pod
głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych,
ani wstrzymujących nie było.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr III/12/2018 w sprawie jednostkowych
stawek dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla samorządowego zakładu budżetowego – została
podjęta.

Ad 7. 5.
Dyr. Walkiewicz – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego
zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy
Bierawa.
Radna D. Szczygieł – poinformowała, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego
z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Bierawa – pozytywnie
5 głosami za, przy 5 obecnych.
Radny J. Pankala – zwrócił się z zapytaniem czy wiadomo jest już jaka jest kwota tej nadwyżki?
Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy ta nadwyżka w ogóle wystąpi.
Będzie to wiadome dopiero po zakończeniu roku budżetowego i wykonaniu sprawozdania
finansowego, co nastąpi w terminie do końca marca przyszłego roku.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr III/13/2018 w sprawie zwolnienia
samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do
budżetu gminy Bierawa – pod głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących nie było.
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr III/13/2018 w sprawie zwolnienia
samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do
budżetu gminy Bierawa – została podjęta.

Ad 7. 6.
K. Musioł – poinformowała radnych, iż w związku z wejściem w życie nowego programu
rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, wspierającego gminę, Rada Gminy winna podjąć trzy
uchwały. Jedna z tych uchwał dotyczy przyjęcia programu osłonowego. Program ten umożliwi
dyrektorom szkół i przedszkoli udzielenie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomocy
w formie posiłku. Pomoc ta będzie miała charakter doraźny.
Następnie odczytała projekt uchwały nr III/14/2018 w sprawie przyjęcia programu osłonowego
z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Radna V. Klimanek – przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania
fizycznego i sportu, poinformowała, że komisja przegłosowała projekt uchwały sprawie przyjęcia
programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole
lub przedszkolu objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023 – 5 głosami za, przy 5 obecnych.
Dyskusji na temat omawianego projektu uchwały nie podejmowano.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr III/14/2018 w sprawie przyjęcia programu
osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub
przedszkolu objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023 – pod głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad.
Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr III/14/2018 w sprawie przyjęcia
programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku
w szkole lub przedszkolu objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 – została podjęta.

Ad 7. 7.
K. Musioł - poinformowała, że uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 20192023, również dotyczy programu rządowego. Określa ona, że odstępuje się od zwrotu wydatków
poniesionych na tą pomoc. Pomoc ta dotyczy jedynie formy niepieniężnej, czyli posiłku oraz
pomocy rzeczowej dla osób, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej. Kryterium to dla osoby samotnie gospodarującej
wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie 528 zł. Następnie odczytała treść uchwały.
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Radna V. Klimanek – przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania
fizycznego i sportu, poinformowała, że komisja przegłosowała projekt uchwały w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem
wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – 5 głosami za, przy 5 obecnych.
Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr III/15/2018 w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – pod głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był
przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr III/15/2018 w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – została podjęta.

Ad 7. 8.
K. Musioł – poinformowała radnych, że projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób
objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - dotyczy
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy finansowej w formie zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności, do wysokości 150 % kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej. Wsparcie to wynosi 60 % ogółem wydatków.
Te środki Gmina będzie otrzymywać z budżetu Wojewody.
Radna V. Klimanek – przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania
fizycznego i sportu, poinformowała, że komisja omawianą uchwałę zaopiniowała pozytywnie
5 głosami za, przy 5 obecnych.
Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedmiotowego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr III/16/2018 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 20192023 – pod głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr III/16/2018 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023 – została podjęta.
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Ad 7. 9.
Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia
Publicznego Przedszkola w Bierawie poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych.
Radna V. Klimanek – przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania
fizycznego i sportu, poinformowała, że komisja projekt uchwały
w sprawie zamiaru
przekształcenia Publicznego Przedszkola w Bierawie poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych
- przegłosowała pozytywnie 4 głosami za i jednym głosie wstrzymującym, przy 5 obecnych
członkach.
Radny W. Plutta – na komisji budżetowej padło pytanie, jakie będą koszty tych zmian. Czy na
dzień dzisiejszy znane są już te koszty? Czy to będą oszczędności, czy to będzie wzrost kosztów?
Zastępca Wójta – poinformował, że w wyniku planowanych zmian powstanie nowa samodzielna
jednostka, jaką będzie Przedszkole w Kotlarni. Ta placówka będzie miała swojego dyrektora,
co zrodzi konieczność wypłaty dodatku funkcyjnego. Dodatkowe koszty wiążą się również
z przygotowaniem pomieszczeń przedszkolnych w obecnym budynku Szkoły w Starym Koźlu.
Radny W. Plutta – zwrócił się z zapytaniem czy znane są już konkretne kwoty?
Zastępca Wójta - poinformował, że na etapie trudno jest określić jakie to będą kwoty.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr III/17/2018 w sprawie zamiaru
przekształcenia Publicznego Przedszkola w Bierawie poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych
– pod głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 15 obecnych na sali obrad.
Głosów przeciwnych nie było, a jeden radny wstrzymał się od głosu (W. Pluta).
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr III/17/2018 w sprawie zamiaru
przekształcenia Publicznego Przedszkola w Bierawie poprzez likwidację oddziałów
zamiejscowych – została podjęta.

Ad 7. 10.
Wójt Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Radny M. Połulich – przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa,
rolnictwa i ochrony środowiska, poinformował, że komisja przy 5 obecnych członkach, poprzez
głosowanie przy 4 głosach za i jednym głosie wstrzymującym – pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Dyskusji na temat omawianego projektu uchwały nie podejmowano.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr III/18/2018 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – pod
głosowanie radnych.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr III/18/2018 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego - została podjęta.

Ad. 7. 11.
K. Mazurkiewicz – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Radna D. Szczygieł – poinformowała, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego
przegłosowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów – pozytywnie 5 głosami za, przy 5 obecnych.
Uwag, ani dyskusji nie podejmowano.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr III/19/2018 w sprawie wyrażenia zgody
na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – pod głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych,
ani wstrzymujących nie było.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr III/19/2018 w sprawie wyrażenia
zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – została
podjęta.

Ad 7. 12.
Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały nr III/20/2018 sprawie uchylenia
uchwały o zaliczeniu niektórych sołectw do trzeciego okręgu podatkowego w zakresie podatku
rolnego. Wyjaśniła, że w 2001 r. Gmina Bierawa została zaliczona w drodze rozporządzenia do
drugiego okręgu podatkowego, a zatem uchwała Rady Gminy z 1991 r. o zaliczeniu niektórych
sołectw do trzeciego okręgu podatkowego straciła rację bytu i winna zostać uchylona.
Radna D. Szczygieł – przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego
poinformowała, że komisja przegłosowała projekt uchwały sprawie uchylenia uchwały o zaliczeniu
niektórych sołectw do trzeciego okręgu podatkowego w zakresie podatku rolnego – pozytywnie
3 głosami za i jednym głosie wstrzymującym, przy 4 obecnych członkach.
Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr III/20/2018 sprawie uchylenia uchwały
o zaliczeniu niektórych sołectw do trzeciego okręgu podatkowego w zakresie podatku rolnego –
pod głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad,
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr III/20/2018 sprawie uchylenia
uchwały o zaliczeniu niektórych sołectw do trzeciego okręgu podatkowego w zakresie podatku
rolnego – została podjęta.

Ad. 8. Interpelacje i wnioski radnych
Radny M. Permus – zwrócił się o wyjaśnienie, czy w przypadku pomyłki, istnieje możliwość
zmiany oddanego głosu na terminalu do głosowania? Co w trakcie głosowania jest ważniejsze
podniesienie ręki za daną opcją, czy naciśnięcie przycisku na pilocie?
B. Gawlik – wyjaśniła, iż oddany głos na terminalu do głosowania może zostać zmieniony, ale
tylko do czasu zakończenia głosowania. Po zakończeniu głosowania nie ma już możliwości zmiany
oddanego głosu.
Radny M. Permus – zwrócił się o jednoznaczne określenie jak będzie zaliczany głos jeżeli radny
podniósł rękę „za”, ale przez pomyłkę nacisnął zły przycisk żółty lub czerwony. Co jest
ważniejsze?
Mec. Semeniuk - wyjaśnił, że po zatwierdzeniu głosowania na urządzeniu do głosowania nie ma
już możliwości zmiany. Ostatecznie decyduje głos oddany za pomocą urządzenia do głosowania.
Radny W. Plutta – poinformował, że część rodziców, którzy dowożą indywidualnie dzieci do
szkoły w Dziergowicach postuluje wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Klasztornej.
Jest to droga bardzo wąska. Czasami tworzą się tam niebezpieczne sytuacje powodowane przez
samochody jadące naprzeciw siebie. Czy Gmina mogłaby w porozumieniu z Komendą Powiatową
Policji wprowadzić ruch jednokierunkowy na tej drodze? Zdaniem mieszkańców najkorzystniej
byłoby żeby ten ruch był od strony Kościoła w dół, tak żeby samochody, które w okresie zimowym
musiałyby ustąpić pierwszeństwa przy Kościele, nie zatrzymywały się jadąc pod górkę.
Wprowadzenie takiego ruchu jednokierunkowego z pewnością nie jest zbyt drogim rozwiązaniem,
ale za to poprawiłoby bezpieczeństwo na drodze koło szkoły.
Przewodniczący Rady Gminy – zaproponował, aby ten temat przedyskutować z mieszkańcami
na najbliższym zebraniu wiejskim

Ad. 9. Dyskusja i wolne wnioski
Sołtys L. Nikel – zgłosiła fakt niszczenia pojemników na odpady przez pracowników Firmy
Remondis podczas ich opróżniania i stawianie ich w nie odpowiednim miejscu na chodniku, a także
problem dotyczący wysypywania odpadów w niedozwolone miejsca na ulicy Leśnej w Starym
Koźlu w pobliżu mostów.
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Radny M. Matuszek – wystąpił o opróżnienie pojemników na odpady przy cmentarzu
w Lubieszowie.
Radna V. Klimanek - zwróciła się z zapytaniem czy przewiduje się naprawę zniszczonego
ogrodzenia boiska przy szkole w Dziergowicach, co już było zgłaszane wcześniej? Stare ogrodzenie
się przewróciło, co jest bardzo niebezpieczne dla dzieci i mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy – wystąpił o zgłoszenie do Zakładu Energetycznego potrzeby
sprawdzenia oświetlenia ulicznego, ponieważ znowu wiele lamp miga, głównie w Goszycach,
Solarni i Brzeźcach.
Radny W. Plutta – w związku z przeniesieniem przystanku autobusowego w Dziergowicach przy
ul. Dworcowej w miejsce nieoświetlone (w okolicy sklepu), zwrócił się o zainstalowanie lampy
oświetleniowej celem oświetlenia tego przystanku, z którego korzystają dzieci dojeżdżające do
szkoły.
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni
o wybudowanie parkingu przy szkole. W następnej kolejności złożył wszystkim zebranym
najserdeczniejsze życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku.
Do życzeń dołączył się również Wójt Gminy, który życzył wszystkim spokoju, radości i optymizmu
na Święta Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Ad. 10.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym
zamknął obrady trzeciej sesji Rady Gminy w dniu 17 grudnia 2018 roku o godz. 17:20.
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik

Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek

Załączniki:
1) Lista obecności radnych i sołtysów;
2) Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia protokołu;
3) uchwała nr III/9/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r. wraz
z wynikami głosowania nad projektem uchwały;
4) uchwała nr 529/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bierawa na 2019
rok;
5) uchwała nr III/10/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 2019 rok wraz
z wynikami głosowania nad projektem uchwały;
6) uchwała nr 530/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Bierawa,
7) uchwała nr III/11/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Bierawa wraz z wynikami głosowania nad projektem uchwały;
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8) uchwała nr III/12/2018 w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2019
rok dla samorządowego zakładu budżetowego wraz z wynikami głosowania nad projektem
uchwały;
9) uchwała nr III/13/2018 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego
z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Bierawa wraz
z wynikami głosowania nad projektem uchwały;
10) uchwała nr III/14/2018 nr III/14/2018 w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu
pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wraz
z wynikami głosowania nad projektem uchwały;
11) uchwała nr III/15/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
wraz z wynikami głosowania nad projektem uchwały;
12) uchwała nr III/16/2018 nr III/16/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób
objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 wraz
z wynikami głosowania nad projektem uchwały;
13) uchwała nr III/17/2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola
w Bierawie poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych wraz z wynikami głosowania nad
projektem uchwały;
14) uchwała nr III/18/2018 nr III/18/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z wynikami
głosowania nad projektem uchwały;
15) uchwała nr III/19/2018 w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wraz z wynikami głosowania nad projektem
uchwały;
16) uchwała nr III/20/2018 sprawie uchylenia uchwały o zaliczeniu niektórych sołectw do
trzeciego okręgu podatkowego w zakresie podatku rolnego wraz z wynikami głosowania
nad projektem uchwały.
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