
P R O T O K Ó Ł   nr  III /2014 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  29 grudnia 2014 r. 

 

 
Otwarcia obrad trzeciej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 29 grudnia 2014r. dokonał o godz. 15:30 
Przewodniczący Rady Gminy Joachim Morcinek. 
Na wstępie stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 15 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co 
stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
 

Po otwarciu obrad  przywitał zebranych radnych, sołtysów, Wójta Gminy Krzysztofa Ficoń, 
Zastępcę Wójta Stanisława Wróbel, obecnych na sesji pracowników Urzędu i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych, Mec. Łukasza AmbroŜego i Mec. Mirosława Semeniuka. 
Z ramienia Urzędu w sesji uczestniczyli Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka, Sekretarz 
Gminy Barbara Gawlik oraz Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz. 
 
 
Ad. 2. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, Ŝe dalszy porządek sesji przedstawia się 
następująco: 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz złoŜenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku 
obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  8 grudnia 2014 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 budŜecie gminy na 2014 r. 

2) w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Bierawa na 2015 rok, 

3) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa  
na lata 2015 - 2018, 

4) w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2015 r. dla samorządowego 
zakładu budŜetowego, 

5) w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Bierawie z obowiązku wpłaty nadwyŜki środków obrotowych do 
budŜetu Gminy Bierawa, 

6) o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej, 

7) w sprawie  odpłatności za ciepło dostarczane do ogrzewania lokali, 

8) o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w sołectwach Bierawa  
i Lubieszów, 
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9) w sprawie przyjęcia do realizacji mikroprojektu „Poznajmy się nawzajem – Gmina 
Bierawa i Gmina Markvartovice”, 

10) w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Gminy  do wykonywania czynności 
związanych z wyjazdami słuŜbowymi Przewodniczącego Rady Gminy. 

8. Interpelacje i wnioski radnych. 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie zmiany 
przedstawionego porządku obrad ? 
 
Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.  
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według 
przedstawionego porządku obrad. 

 

 

Ad. 3. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół 
z drugiej sesji Rady Gminy z dnia 8  grudnia 2014r. Następnie zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi 
do tego protokołu? 
 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy w celu przyjęcia protokołu, zgodnie z § 29 statutu Gminy, 
przeprowadził głosowanie. 
  
Za przyjęciem protokołu nr II/2014  opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15-tu obecnych 
na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe protokół nr II/2014 z sesji Rady Gminy  
z dnia  8 grudnia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym, tj. od dnia 8 – 29 
grudnia 2014 r. podejmował takie działania jak: 

1) brał udział w posiedzeniu komisji ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego w dniu 15 grudnia 
2014r. w sprawie omówienia projektu budŜetu gminy na 2015r. oraz w posiedzeniu komisji 
ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska  
w dniu 22 grudnia 2014r., 

2) uczestniczył w przygotowaniu sesji oraz organizowaniu bieŜącej działalności rady gminy,  

3) w dniu 12 grudnia 2014r. brał udział w spotkaniu adwentowo-wigilijnym w Starej Kuźni dla 
seniorów z sołectw Goszyce, Ortowice, Kotlarnia i Stara Kuźnia, 
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4) w dniu 16 grudnia 2014r. wspólnie z Wójtem i Panią sołtys z Lubieszowa  odwiedził sołtysa 
wsi Kotlarnia, który przebywa w szpitalu, 

5) w dniu 17 grudnia 2014r. uczestniczył w spotkaniu Zarządu Gminnego OSP, 

6) w dniu 18 grudnia 2014r. brał udział w spotkaniu wigilijnym w Szkole Podstawowej  
w Dziergowicach, 

7) otrzymał zapytanie z Wydziału Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – czy 
w skład osobowy komisji rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów. Udzielono 
odpowiedzi, Ŝe w Radzie Gminy Bierawa dotychczas nie utworzono Ŝadnych klubów, 

8) otrzymał  pismo od Wojewody Opolskiego  z dnia 8 grudnia 2014r. dotyczące przekazania 
gratulacji z okazji wyboru na funkcję radnego, 

9) otrzymał pismo od Senatora RP Aleksandra Świeykowskiego dotyczące przekazania 
gratulacji z okazji wyboru. 

Po przedstawieniu informacji odczytał treść pism wymienionych w poz. 8 i 9. 

 

 

 

ad. 5. 

Informacj ę o pracach komisji złoŜyli: 

Radny P. Szewerda - poinformował, Ŝe komisja rewizyjna spotkała się w dniu 15 grudnia br. 
Tematem spotkania był wybór wiceprzewodniczącego komisji. Na tę funkcję komisja jednogłośnie 
wybrała radnego Marka Permus. 

 

Radny P. Skotarczyk - poinformował, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego spotkała się 
na dwóch posiedzeniach. Pierwsze posiedzenie miało miejsce w dniu 15 grudnia 2014r.  
z udziałem wszystkich radnych i było poświęcone omówieniu projektu budŜetu gminy na 2015 rok. 
W trakcie posiedzenia radni uzyskali szczegółowe wyjaśnienia na temat budŜetu od Skarbnika 
Gminy. Najwięcej dyskusji ze strony radnych wywołała kwestia wysokości dotacji dla Gminnego 
Centrum Kultury. Ustalono, Ŝe ten temat będzie analizowany na jednym z kolejnych posiedzeń 
komisji. 

Drugie posiedzenie komisji miało miejsce w dniu 29 grudnia 2014r. i dotyczyło omówienia 
projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 
 
Radny P. Musioł - poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska obradowała w dniu 22 grudnia br. Tematem posiedzenia było zaopiniowanie 
projektów uchwał na dzisiejszą sesję w sprawach właściwych dla komisji, 
 

Radna J. Szewerda - poinformowała, Ŝe komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu spotkała się w dniu 8 grudnia br.  Celem spotkania było dokonanie wyboru 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji. Członkowie komisji brali równieŜ udział  
w posiedzeniu komisji ds. budŜetu w dniu 15 grudnia br., tematem którego było omówienie projektu 
budŜetu gminy na 2015 rok. 
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ad. 6. 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe w okresie od 8 do 29 grudnia 2014r. między innymi podejmował 
takie działania jak: 

• w dniu 9 grudnia br. odbyło się spotkanie robocze dotyczące modernizowanej ulicy Wodnej 
w Dziergowicach; w tym teŜ dniu miało miejsce spotkanie z projektantem Ewą Krupa 
dotyczące określenia moŜliwości utworzenia filii Stacji Caritas w Dziergowicach. Zostały 
wytypowane pewne obiekty. O ich przydatności na stację Caritas ma wypowiedzieć się Pani 
projektant, 

• w dniu 10 grudnia br. odbyły się konsultacje Regionalnego Programu Operacyjnego  
w Urzędzie Gminy. Program ma zostać zatwierdzony przez komisję europejską ostatecznie 
pod koniec marca. Tego dnia uczestniczył takŜe w posiedzeniu Śląskiego Stowarzyszenia 
Samorządowego w Polskiej Cerekwi, 

• w dniu 11 grudnia br. spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy 
Bierawa, 

• w dniu 12 grudnia br. uczestniczył w spotkaniu adwentowo - wigilijnym w Starej Kuźni,  
• w dniu 14 grudnia br. odbył się kiermasz boŜonarodzeniowy w Domu Kultury  

w Bierawie, 
• w dniu 15 grudnia br. brał udział w posiedzeniu komisji ds. budŜetu i rozwoju 

gospodarczego, 
• w dniu 16 grudnia br. uczestniczył w spotkaniu adwentowo - wigilijnym w Dziergowicach, 

• w dniu 17 grudnia br. brał udział w spotkaniu wigilijnym  na zaproszenie Komendy 
Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu oraz w spotkaniu opłatkowym Zarządu 
Gminnego OSP w Goszycach, 

• w dniu 18 grudnia br. miało miejsce otwarcie ofert na wybór firmy świadczącej usługi 
wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Bierawa. Poinformował, Ŝe oferty zostały 
złoŜone przez Firmę "Naprzód" Rydułtowy z siedzibą w Kietrzu i Firmę Remondis Gliwice. 
Obie oferty są bardzo korzystne dla Gminy. Urząd jest jeszcze w trakcie procedury 
rozstrzygającej.  

W tym samym dniu w godzinach popołudniowych uczestniczył w Jasełkach  
            organizowanych przez Szkołę Podstawową w Dziergowicach, 

• w dniu 19 grudnia br.  uczestniczył w spotkaniu  zorganizowanym przez Wojewodę  
w sprawie przygotowań do akcji zima. Tego samego dnia odbyły się równieŜ Jasełka  
w Gimnazjum w Bierawie. Ponadto uczestniczył w spotkaniu wigilijnym z pracownikami 
Urzędu Gminy oraz w spotkaniu adwentowo-wigilijnym z młodzieŜą Gminy 
zorganizowanym w Domu Kultury w Bierawie, 

• w dniu 20 grudnia br.  brał udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd 
OSP w Starej Kuźni, 

 
 

W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabrali : 
 

Radny M. Matuszek – nawiązując do informacji na temat ofert na odbiór odpadów komunalnych, 
zwrócił się z zapytaniem kiedy nastąpi rozstrzygnięcie przetargu i zostaną podjęte jakieś konkretne 
działania związane z wywozem odpadów? Jest juŜ koniec grudnia, od 1 stycznia Gmina we własnym 
zakresie ma zająć się odbiorem odpadów od mieszkańców, a nic jeszcze w tej sprawie nie wiadomo. 
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Wójt Gminy  - poinformował, Ŝe odbiór odpadów na pewno będzie prowadzony. W związku  
z tym, Ŝe przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty i cała procedura nie zostanie  zakończona do 
końca grudnia, Gmina na miesiąc styczeń podpisze najpóźniej w środę umowę z Firmą Remondis  
z tzw. wolnej ręki , która będzie odbierała odpady na warunkach określonych w złoŜonej ofercie 
przetargowej.  

 

 

ad. 7.1. 
 
Skarbnik Gminy  - przedstawiła radnym projekt uchwały nr III/10/2014 w sprawie dokonania zmian 
w budŜecie gminy na 2014r. 
 
Radny R. Skotarczyk - poinformował, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego na 
posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie  
4 głosami "za", przy 4 obecnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy - zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi, czy zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag ani zapytań nie zgłoszono. 
 
W związku z czym Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr III/10/2014 
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r. - po 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 poinformował, Ŝe uchwała nr III/10/2014 w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie gminy na 2014r. została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 

ad. 7.2. 

Skarbnik Gminy  - przedstawiła radnym projekt uchwały nr III/11/2014 w sprawie uchwalenia 
budŜetu Gminy Bierawa na 2015 rok. Zwróciła jednocześnie uwagę na zmiany wprowadzone do 
projektu budŜetu,  przegłosowane przez radnych na posiedzeniu komisji. A mianowicie  
w projekcie uchwały  wprowadzono zmianę w § 2 polegającą na zwiększeniu wydatków 
majątkowych o 30.000 zł i zmniejszeniu o tą kwotę wydatków bieŜących. Zmiana ta miała wpływ na 
odnośne zapisy w załączniku nr 2, nr 4 i nr 9, a takŜe wieloletnią prognozę finansową. 

Następnie odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłoŜonym projekcie 
uchwały budŜetowej Gminy Bierawa na 2015r., zawartą w uchwale nr 463/2014 z dnia 12 grudnia 
2014r. , którą dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr  3. 
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W dyskusji głos zabrali: 
 

Wójt Gminy - stwierdził, iŜ jest to budŜet średni, podobny do zeszłorocznego, gdzie udało się 
zrealizować wiele drobnych zadań, ale od lat oczekiwanych. Patrząc na projekt budŜetu na 2015 rok 
moŜna zauwaŜyć, Ŝe tradycyjnie gro wydatków pochłania oświata. Jednak oświata jest tym 
zadaniem, z realizacji którego jesteśmy jako Gmina dumni. Nie wiele Gmin w Polsce, podobnych do 
Gminy Bierawa, jest takich które mogą się poszczycić tak szeroką bazą oświatową. Mamy 4 szkoły 
podstawowe, 2 gimnazja i dwa przedszkola, w tym jeden z oddziałami zamiejscowymi. Gminie 
sprzyja równieŜ obecny system naliczania subwencji oświatowej, który w duŜej mierze pozwala 
prawie w stu procentach pokrywać wydatki bieŜące w oświacie. Jest to bardzo korzystne dla Gminy. 
Sprzyjająca jest równieŜ reforma 6-latków, która spowodowała, Ŝe więcej dzieci przychodzi do szkół 
podstawowych. Widzimy, Ŝe te placówki są potrzebne. Obecne pierwsze klasy są bardzo liczebne.  
W Szkole Podstawowej w Dziergowicach zostały utworzone dwa oddziały klas pierwszych.  
I podobnie teŜ będzie z naborem w roku 2015.  
Co niepokoi, to stale rosnące wydatki na opiekę społeczną, poniewaŜ jest coraz więcej osób 
potrzebujących i osób starszych. Na ten cel przeznacza się rocznie ok. 2,5 mln zł.  
W budŜecie są przewidziane równieŜ środki na uzbrajanie naszych terenów. Zapisano kwotę   
500 tys. zł na budowę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Starej Kuźni. Działki te od wielu lat 
czekają na uzbrojenie. Decyzja o tym, Ŝe ta pozycja znalazła się w budŜecie została podyktowana 
tym, Ŝe zrodziła się moŜliwość pozyskania na to zadanie dofinansowania z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Z tego Programu Gmina miała do wykorzystania 4 mln zł. W związku z tym, 
Ŝe wykorzystała 3,8 mln zł, ma duŜą szansę uzyskać jeszcze kwotę do 200 tys. zł. Zadanie to będzie 
musiało zostać zrealizowane do końca maja 2015 roku. W budŜecie zapisana jest kwota na 
czyszczenie rowów melioracyjnych 130 tys. zł, jak równieŜ na remont drogi transportu rolnego  
w Dziergowicach w kierunku starej Odry. Gmina jest równieŜ w posiadaniu drugiego projektu na 
modernizację drogi transportu rolnego - łącznika Bierawy z Lubieszowem. Jednak realizacja będzie 
zaleŜna od moŜliwości finansowych. W przyszłym roku Gmina planuje przystąpić do zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zadanie to będzie jednak realizowane etapami, w tym celu 
Gmina zostanie podzielona na 4 części. Zamierza się takŜe poczynić pewne działania związane  
z poprawą infrastruktury wokół Urzędu Gminy, w tym rozbudowa parkingu. Na rozpoczęcie tych 
prac została w budŜecie zaplanowana odpowiednia kwota. Zaplanowano równieŜ wymianę 
komputerów w Urzędzie, doposaŜenie jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych i remont Remizy 
OSP w Dziergowicach. W dziale Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpoŜarowa zapisano kwotę 50 tys. 
zł na zakup samochodu lekkiego dla jednostki OSP w Kotlarni, jako wkład gminy. Planowana  
w budŜecie  kwota jest niewystarczająca, ale pozwoli na złoŜenie wniosku o dofinansowanie  do 
Zarządu Głównego StraŜy. W roku 2015 Gmina zamierza ruszyć z jedną z największych inwestycji, 
tj. budową kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach. Na ten cel zaplanowano ponad 1 mln zł, jako 
wkład własny, który umoŜliwi pozyskanie poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu. W miesiącach marzec - kwiecień zostanie ogłoszony przetarg na 
wybór wykonawcy, tak aby w drugiej połowie roku móc juŜ rozpocząć prace kanalizacyjne. Jest to 
projekt 2-3 letni. Wartość kosztorysowa tego zadania to 16 mln zł.  
Wyraził nadzieję, Ŝe radni poprą zaproponowany budŜet, a następnie zwrócił się do radnych  
z prośbą o jego uchwalenie. 
 
Radny R. Skotarczyk - poinformował, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego na 
posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014r. przy udziale wszystkich radnych omówiła projekt budŜetu na 
2015r. Na posiedzeniu przyjęto jedną zmianę w dziale Gospodarka Komunalna, gdzie zwiększono 
środki o kwotę 30 tys. zł, w tym  na dopłaty do pieców ekologicznych o 24 tys. i montaŜ baterii 
solarnych o 6 tys. zł. Projekt uwzględniający powyŜszą zmianę został pozytywnie zaopiniowany,  
13 głosami "za". 
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Radny P. Sroka  - w wypowiedzi Wójt uŜył sformułowania, Ŝe główną część budŜetu pochłania 
oświata. Ale oświata, co teŜ Wójt powiedział, jest finansowana w stu procentach poprzez subwencję. 
Czyli to finansowanie odbywa się przez państwo, a nie przez Gminę. Nasz budŜet pochłaniany jest 
przez inne działy. NaleŜy takŜe zauwaŜyć, czego Pan Wójt nie powiedział, Ŝe tutaj sprawność 
organizacyjna Urzędu Gminy jest dość wysoka, bo subwencji mamy nawet ponad nasze potrzeby.  
 
Skarbnik Gminy  - wyjaśniła, Ŝe subwencja oświatowa nie pokrywa w 100 procentach wydatków 
oświaty. Tych środków nam starcza. Ale naleŜy pamiętać, Ŝe w dziale oświata jest takŜe 
wychowanie przedszkolne. Przedszkola, poza dotacją, która przychodzi na to zadanie, jest 
finansowana z budŜetu Gminy. Gmina finansuje równieŜ dowoŜenie uczniów do szkół, które nie jest 
w Ŝaden sposób dofinansowane.  
 
Radny P. Sroka – zauwaŜył jednak, Ŝe oświata szkolna jest w 100 procentach finansowana przez 
państwo.  
 
Radny M. Matuszek – stwierdził, iŜ oświatę musimy traktować jako oświatę szkolną i oświatę 
przedszkolną. NiezaleŜnie od tej subwencji, którą otrzymujemy od państwa, Gminę stać na to, aby 
przeznaczać odpowiednie środki na oświatę przedszkolną. Nie kaŜda Gmina moŜe sobie na to 
pozwolić. W naszej Gminie mamy bardzo duŜo przedszkoli.  W sąsiednich Gminach naszego 
Powiatu są tworzone zespoły szkolno-przedszkolne. I tam dzieci są dowoŜone do tych zespołów. 
Powinniśmy się cieszyć z tego, Ŝe u nas jest tak duŜy dostęp do oświaty wczesnoszkolnej.  
ZauwaŜył, Ŝe budŜet jest bardzo dobrze prowadzony i jest prospołeczny. W Bierawie w tym roku 
zostały zrealizowane zadania związane z poprawą komunikacji i bezpieczeństwa dla naszych 
mieszkańców, a w prognozie finansowej na lata następne jest przewidziany projekt związany  
z budową chodnika w Dziergowicach. Idziemy w stronę poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców 
naszej Gminy. Dlatego dobrze byłoby Ŝeby w kolejnych budŜetach utworzyć fundusz na cele 
bezpieczeństwa. W kaŜdym sołectwie są pewne  niebezpieczne miejsca.  MoŜna na przykład 
wymienić dokończenie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Lubieszowie. Wyraził nadzieję, Ŝe ten 
temat zostanie ujęty w jednym z kolejnych budŜetów, albo jeszcze w tym jeŜeli będą nadwyŜki 
budŜetowe. 
 
Radny J. Morcinek - przypomniał, Ŝe na posiedzeniu komisji najwięcej dyskusji  wywołał temat 
kultura. BudŜet kultury z kaŜdym rokiem rośnie i to dość znacznie, a budŜet naszej Gminy utrzymuje 
się na podobnym poziome. Parę lat temu na kulturę przeznaczano 750 tys. zł, a teraz jest to juŜ 
kwota miliona złotych. Radni doszli do wniosku Ŝeby w tym roku nie robić Ŝadnych rewolucyjnych 
zmian. Jednak temu tematowi się przyjrzeć, przemyśleć i próbować coś zreformować. 
 
Radny M. Matuszek - wiadomym jest, Ŝe większość osób będzie twierdzić, Ŝe w tej naszej Gminie 
nic się nie dzieje i Ŝe kultura jest niepotrzebnym kołem, które nam tylko ciąŜy.  
Nie naleŜy jednak tak twierdzić, bo w  kulturze na terenie naszej Gminy dzieje się duŜo. Tylko 
powinniśmy chcieć z tego korzystać. MoŜe radni winni wskazać co powinno być zaproponowane 
naszym mieszkańcom, a nie mówić tylko, Ŝe to nam się nie podoba i jest do niczego. Wszyscy 
wiedzą, Ŝe kultura nie będzie zarabiała na siebie. Nikt nie zrobi takiego Domu Kultury, który będzie 
przynosił zyski. Samo mówienie, Ŝe coś jest niedobrze, niczego nie rozwiąŜe. JeŜeli ktoś ma jakiś 
pomysł na to jak przyciągnąć ludzi do kultury, to powinien go przedstawić.  
W poprzednich latach to dofinansowanie do kultury wcale nie było mniejsze. 4 lata wstecz dotacja 
do kultury teŜ oscylowała wokół miliona. Wtedy był teŜ problem z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej, gdyŜ dofinansowanie do tego Zakładu równieŜ było wysokie. W tej chwili 
dofinansowanie do tego działu jest duŜo mniejsze. BudŜet kultury pozostał na tym samym poziomie. 
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Ale wcale to nie jest takie złe. My mamy środki i moŜemy sobie pozwolić na to Ŝeby tę kulturę 
dofinansowywać. Inne Gminy nie mogą sobie na to pozwolić.  
PrzecieŜ to my jesteśmy Radą, my tworzymy prawo i powinniśmy coś w tym temacie przedsięwziąć. 
JeŜeli zdaniem radnych faktycznie z kulturą jest coś nie tak, to próbujmy coś zaproponować. JeŜeli 
jednak nikt nie ma Ŝadnego pomysłu, to naleŜy zostawić to tak jak jest, a nie psuć tego co się w tej 
chwili dzieje. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę nr III/11/2014 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy 
Bierawa na 2015 rok - pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15  obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych  
i wstrzymujących nie było.  
 
Przewodniczący poinformował, Ŝe uchwała nr III/11/2014 w sprawie uchwalenia budŜetu 
Gminy Bierawa na 2015 rok - została podjęta jednogłośnie. 
 
W tym miejscu Wójt Gminy skierował do radnych słowa podziękowania za przyjęcie budŜetu gminy 
na 2015 rok. Jednocześnie zapewnił, Ŝe będzie on realizowany rzetelnie. 
 
 
 
 
ad. 7. 3. 
 
Skarbnik Gminy  - przedstawiła radnym projekt uchwały nr III/12/2014 w sprawie  uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa na lata 2015 - 2018. 
Następnie odczytała uchwałę nr 432/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłoŜonym projekcie uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierawa, którą dołączono do niniejszego protokołu jako 
załącznik nr 4. 
 
Radny R. Skotarczyk - poinformował, Ŝe projekt przedstawionej uchwały został przez komisję ds. 
budŜetu i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie - 4 głosami "za", przy 4 obecnych.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Uwag ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr III/12/2014 w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa na lata 2015 - 2018 - 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, Ŝe uchwała nr III/12/2014 w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa na lata 2015 - 2018 - została podjęta 
jednogłośnie. 
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ad. 7.4. 
 
Skarbnik Gminy  - przedstawiła radnym projekt uchwały nr III/13/2014 w sprawie jednostkowych 
stawek dotacji przedmiotowej na 2015 r. dla samorządowego zakładu budŜetowego. 
 
Radny R. Skotarczyk - poinformował, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego na 
posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznała się z przedmiotowym projektem uchwały i zaopiniowała 
go pozytywnie 4 głosami "za" przy 4 obecnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Uwag ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały nr III/13/2014 w sprawie jednostkowych stawek 
dotacji przedmiotowej na 2015 r. dla samorządowego zakładu budŜetowego - pod głosowanie 
radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych  
i wstrzymujących nie było. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe uchwała nr III/13/2014 w sprawie 
jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2015 r. dla samorządowego zakładu 
budŜetowego - została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
ad. 7.5. 
 
Dyr. Walkiewicz - przedstawił radnym projekt uchwały nr III/14/2014 w sprawie zwolnienia 
Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie  
z obowiązku wpłaty nadwyŜki środków obrotowych do budŜetu Gminy Bierawa wraz  
z uzasadnieniem.  
W uzasadnieniu tym stwierdzono, iŜ zgodnie z ustawą o finansach publicznych to od woli rady 
gminy zaleŜy czy wypracowana nadwyŜka środków obrotowych pozostanie do dyspozycji 
samorządowego zakładu budŜetowego nie zmniejszając w ten sposób funduszy jednostki, czy będzie 
musiała być odprowadzona na konto budŜetu gminy. Zasadnicze znaczenie ma fakt, iŜ nadwyŜka 
środków obrotowych jest pojęciem z kategorii finansowych i nie jest toŜsama z posiadaniem przez 
jednostkę środków pienięŜnych. W obecnej sytuacji Zakładu jest wręcz przeciwnie, poniewaŜ 
nadwyŜka ta powstała między innymi w związku z zaległościami w płatnościach czynszu przez 
mieszkańców gminnych zasobów mieszkaniowych, a konieczność jej wpłaty spowodowałaby 
powstanie dodatkowego zobowiązania Zakładu wobec budŜetu Gminy Bierawa. 
 

Radny R. Skotarczyk - poinformował, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego na 
posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznała się z projektem przedstawionej uchwały. Komisja podjęła 
dyskusję na temat moŜliwości przeznaczenia tej nadwyŜki na róŜne cele. Ostatecznie komisja nie 
podjęła Ŝadnych zmian i przy udziale w głosowaniu 5 radnych zaopiniowała projekt uchwały 
pozytywie 5 głosami "za". 
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Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Uwag ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr III/14/2014 w sprawie zwolnienia 
Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie  
z obowiązku wpłaty nadwyŜki środków obrotowych do budŜetu Gminy Bierawa - pod głosowanie 
radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych  
i wstrzymujących nie było. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe uchwała nr III/14/2014 w sprawie zwolnienia 
Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie  
z obowiązku wpłaty nadwyŜki środków obrotowych do budŜetu Gminy Bierawa - została 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
ad. 7.6. 
 
Sekretarz Gminy - przedstawiła radnym projekt uchwały nr III/15/2014 o zmianie uchwały  
w sprawie opłaty targowej.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Radny M. Permus - zwrócił się z zapytaniem jaki jest stopień pokrewieństwa pomiędzy Panią 
Danutą Szczygieł, a  Panem Markiem Szczygieł i jak wyłaniane są osoby na inkasentów ? 
 
Radna D. Szczygieł - poinformowała, Ŝe Marek Szczygieł jest jej synem. 
 
Sekretarz Gminy - wyjaśniła, Ŝe generalnie inkasentami podatków i opłaty targowej są w naszej 
gminie sołtysi. Ale są równieŜ przypadki, gdy tę funkcję pełnią inne osoby proponowane przez 
Wójta. 
 
Radny P. Sroka - czy ta uchwała podejmowana jest tylko na czas do wyboru nowego sołtysa, czy to 
nie ma związku? Bo być moŜe nowy sołtys Bierawy będzie chciał sam pełnić funkcję inkasenta. 
 
Sekretarz Gminy - wyjaśniła, Ŝe uchwały w sprawie wskazania inkasentów są podejmowane 
imiennie. Dopóki Rada ich nie zmieni, to te osoby będą inkasentami.  Na jednej z kolejnych sesji, tj. 
pod koniec lutego lub na początku marca, Radzie zostanie przedstawiony nowy projekt uchwały 
dotyczący inkasentów podatków i opłaty targowej. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały nr III/15/2014  
o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.  
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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, Ŝe uchwała nr III/15/2014 o zmianie uchwały  
w sprawie opłaty targowej - została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
ad. 7.7. 
 
Dyr. Walkiewicz - przedstawił radnym projekt uchwały nr III/16/2014  w sprawie  odpłatności za 
ciepło dostarczane do ogrzewania lokali. 
 
Radny P. Musioł - poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 5 głosami "za" przy 
5 obecnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Radny M. Permus - zwrócił się z zapytaniem skąd się wzięła proponowana stawka ? 
 
Wójt Gminy  - wyjaśnił, Ŝe stawka tej opłaty dotyczy lokali mieszkalnych i uŜytkowych w budynku 
przy ulicy Nowej w Dziergowicach. Lokale te są ogrzewane gazem propan - butan. Koszty 
ogrzewania są bardzo wysokie. Stawka za jeden metr kwadratowy powierzchni grzewczej wynosi 
ok. 10 zł. Gmina generalne do tego ciepła dopłaca. Dotychczas najemcy płacą 5,40 zł. Proponuje się 
wzrost o 1 zł brutto. Wzrost ten nie wynika z Ŝadnych przeliczeń, jest jedynie wynikiem pewnych 
dyskusji na ten temat i ustaleń Ŝeby tą stawkę podwyŜszać stopniowo.  W ubiegłym roku opłatę 
podwyŜszono o 90 groszy, obecnie proponuje się o 1 zł. W tym budynku został juŜ ocieplony dach  
i wymienione okna. Ale mimo to, lokale te pochłaniają duŜo ciepła. Dyrektor Zakładu został 
zobowiązany do przygotowania kosztorysu na termomodernizację tego budynku, aby ograniczać 
zuŜycie gazu.  
 
Dyr. Walkiewicz - zwrócił uwagę, iŜ stawka 6,40 zł nie pokrywa nawet kosztów zakupu gazu do 
ogrzewania tego budynku. 
 
Radny M. Permus - zwrócił się z zapytaniem, czy za ogrzewanie lokali uŜytkowych płacona jest 
pełna stawka, czy do tych lokali Gmina równieŜ dotuje ? 
 
Wójt Gminy  - wyjaśnił, Ŝe w tym budynku jest tylko jeden lokal, który ma status lokalu 
mieszkalnego. Poza tym są tam lokale uŜytkowe, które równieŜ są wykorzystywane jako mieszkania. 
Wszyscy płacą za ogrzewanie według takiej samej stawki. 
 
Radny M. Permus - czy to jest jedyny budynek na terenie Gminy, do ogrzewania którego  Gmina 
dopłaca. 
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Wójt Gminy  - wyjaśnił, Ŝe Gmina ponosi pewne dopłaty do ciepła dostarczanego z Zakładów 
Azotowych do mieszkań w Korzonku. Ale te róŜnice  nie są tak duŜe. Budynek Ośrodka Zdrowia  
w Dziergowicach to jest jedyny budynek, gdzie są tak wysokie dopłaty.  
JeŜeli chodzi o ciepło dostarczane z Zakładów Azotowych do Korzonka, to straty występują na 
całym tranzycie. Gmina ten odcinek tranzytu cieplnego juŜ modernizowała ze swoich środków.  
W  przyszłości planuje się doprowadzenie do Korzonka sieci gazowniczej i likwidację 
wymiennikowni. 
 
Przewodniczący Rady Gminy - przypomniał, Ŝe temat ogrzewania Ośrodka Zdrowia był 
dyskutowany przez radnych jeszcze w poprzedniej kadencji. Zastanawiano się co z tym budynkiem 
zrobić. Czy w tym stanie sprzedać te mieszkania lokatorom, jeŜeli wyraŜą na to zgodę, czy sprzedać 
je dopiero po przeprowadzeniu termomodernizacji ? Jak na razie Ŝadnej decyzji nie podjęto. 
 
Przewodniczący poddał projekt uchwały nr III/16/2014  w sprawie  odpłatności za ciepło 
dostarczane do ogrzewania lokali - pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. 
Jeden radny był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe uchwała nr III/16/2014  w sprawie  odpłatności za 
ciepło dostarczane do ogrzewania lokali - została podjęta. 
 
 
 
 
ad. 7.8. 
 
Wójt Gminy  - przedstawił radnym projekt uchwały nr III/17/2014 o zmianie uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoŜonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów. 
Poinformował, iŜ jeszcze w minionej kadencji był wniosek Firmy Cemex o zwiększenie obszaru 
wydobywczego o ok. 100 ha. Wówczas teren eksploatacji przybliŜyłby się aŜ po zabudowania 
Lubieszowa. Zamiar ten napotkał duŜy, ale słuszny sprzeciw mieszkańców Lubieszowa. Było parę 
spotkań, które zakończono kompromisem. WyraŜono zgodę na powiększenie terenu dla Cemexu  
o ok. 10 ha, który jest oddalony zarówno od sołectwa Bierawa, jak i sołectwa Lubieszów. W tym 
zakresie toczy się juŜ zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego. śeby nie hamować tej procedury, proponuje się podjęcie uchwały zmieniającej  
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   
W tym zakresie jest stanowisko jasne zarówno z punktu widzenia Wójta, jak i mieszkańców 
sołectwa Lubieszów, którzy ten projekt akceptują. 
 
Radny P. Musioł - poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 5 głosami "za" przy 
5 obecnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały? 
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Radny M. Matuszek - poinformował, Ŝe uczestniczył w zebraniach, które dotyczyły tematu 
poszerzenia terenu pod eksploatację piasku. Opór mieszkańców Lubieszowa był naprawdę silny. 
Mieszkańcy byli bardzo oburzeni, Ŝe Cemex chce kopać praktycznie pod same domostwa.  
Miał być zachowany  jedynie 50 metrowy pas ochronny. Dlatego mieszkańcy się sprzeciwili.  
To co obecnie zostało zaproponowane przez Pana Wójta, zostało zaakceptowane przez 
mieszkańców. Rozszerzenie terenów pod wydobycie nie będzie juŜ miało miejsca na terenie 
Lubieszowa. Ten dodatkowy teren przedłuŜy okres funkcjonowania tej Kopalni o 4-5 lat.  
Po tym okresie będziemy mogli myśleć o zaprzestaniu tej działalności na terenie naszej gminy. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr III/17/2014 o zmianie uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów połoŜonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów - 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 poinformował, Ŝe uchwała nr III/17/2014 o zmianie uchwały  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów połoŜonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów - została podjęta 
jednogłośnie. 

 

 

ad.7.9 
 

Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr III/18/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji 
mikroprojektu „Poznajmy się nawzajem – Gmina Bierawa i Gmina Markvartovice”. Poinformował, 
Ŝe złoŜony przez Gminę projekt uzyskał akceptację i będzie realizowany ze środków Programu na 
lata 2007-2013. Projekt przewiduje wydanie wspólnego folderu obu gmin. Ogólna suma projektu to 
4.200 euro.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr III/18/2014 w sprawie przyjęcia 
do realizacji mikroprojektu „Poznajmy się nawzajem – Gmina Bierawa i Gmina Markvartovice”- 
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, Ŝe uchwała nr III/18/2014 w sprawie przyjęcia do 
realizacji mikroprojektu „Poznajmy si ę nawzajem – Gmina Bierawa i Gmina Markvartovice” 
- została podjęta jednogłośnie. 
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ad. 7. 10. 
 
Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił radnym projekt uchwały nr III/19/2014 w sprawie 
wskazania wiceprzewodniczącego Rady Gminy  do wykonywania czynności związanych  
z wyjazdami słuŜbowymi Przewodniczącego Rady Gminy. 
Następnie zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
W związku z czym Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały nr III/19/2014 w sprawie 
wskazania wiceprzewodniczącego Rady Gminy  do wykonywania czynności związanych  
z wyjazdami słuŜbowymi Przewodniczącego Rady Gminy - pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. 
Nikt z radnych nie był przeciwny,  dwóch radnych wstrzymało się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe uchwała nr III/19/2014 w sprawie wskazania 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy  do wykonywania czynności związanych z wyjazdami 
słuŜbowymi Przewodniczącego Rady Gminy - została podjęta. 
 
 
 
ad. 8.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny P. Sroka – poruszył temat udzielania odpowiedzi na wnioski radnych. Uzasadniając 
stwierdził, iŜ radni często kierują do Wójta róŜnorodne wnioski. Są teŜ wnioski, które wymagają 
szerszego spojrzenia, czy teŜ wystosowania przez Urząd stosownych pism do innych instytucji.  
Radny nie zawsze wie co się z takim wnioskiem dzieje. Np. radny kieruje do wójta wniosek  
w sprawie studzienek chłonnych na drodze wojewódzkiej. Nie jest to zadanie Pana Wójta i Wójt 
kieruje taki wniosek do właściwej instytucji. Wnioskodawca nie ma jednak wiedzy co się w tej 
sprawie dzieje. Czy nie byłoby dobrze, aby Wójt lub wskazany przez wójta pracownik, czy teŜ 
kierownik jednostki do którego Wójt taki wniosek skierował, udzielał radnym na sesji informacji co 
się z tym wnioskiem dzieje? Udzielanie informacji ustnych z pewnością usprawniłoby przekaz 
informacji. MoŜna byłoby pominąć kwestie terminów, czy zasadę piśmiennictwa.  
 
Radny M. Permus - zgłosił wniosek o przedyskutowanie regulaminu dopłat do montaŜu kolektorów 
słonecznych, do fotogalwaniki  i wprowadzenie zapisu, Ŝe dopłaty do tych urządzeń będą 
uzaleŜnione od posiadania przez wnioskodawcę pieca ekologicznego. Uzasadniając stwierdził, Ŝe 
często zdarza się tak, Ŝe ktoś ma zamontowane kolektory słoneczne, a mając nie ekologiczny piec 
pali w nim wszystkim czym się da.  
 
Przewodniczący Rady Gminy - poinformował, Ŝe ten temat był dyskutowany 4 lata temu.  
W regulaminie był zapis, Ŝe o dopłatę do montaŜu kolektora moŜe starać się właściciel domu,  
w którym został juŜ zamontowany ekologiczny piec. Zostało to zmienione, bo radni byli zdania, Ŝe 
do zagrzania wody nie trzeba koniecznie rozpalać ognia w piecu.   
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Radny M. Matuszek – zauwaŜył, Ŝe to co zostało zaproponowane przez radnego Permusa  
z pewnością jest słuszne. Jednak sam montaŜ pieca ekologicznego nie wystarcza, gdyŜ w tych 
piecach moŜna teŜ palić śmieci. Tu chodzi o edukację ekologiczną, o podniesienie świadomości 
ludzi, Ŝe palenie śmieci szkodzi nam wszystkim. Wprowadzając dotację do kolektorów słonecznych 
chodziło o to, Ŝeby jak najwięcej wykorzystywać energię odnawialną i nie emitować zanieczyszczeń. 
Posiadanie kolektorów słonecznych umoŜliwia ogrzewanie wody w okresie od wiosny do jesieni, 
bez palenia w piecach. Z jednej strony ta inicjatywa stanowi wsparcie dla mieszkańców, a z drugiej 
reklamę dla odnawialnych źródeł energii. Jesteśmy jedną z niewielu gmin w województwie 
opolskim, która poprzez takie działania wspiera mieszkańców. 
 
Radny M. Permus - stwierdził, iŜ jeŜeli ten temat był juŜ dyskutowany, to wycofuje swój wniosek. 
 

Radny M. Matuszek - poruszył kwestię dotyczącą przyłączy wodociągowych. Poinformował, Ŝe 
jeden z mieszkańców skarŜył się, Ŝe musiał na własny koszt wyremontować przyłącze wodociągowe 
do swojego budynku. NaleŜałoby jednoznacznie określić w którym miejscu  jest obecnie granica 
eksploatacji gminnej instalacji wodociągowej ? JeŜeli mamy przyłącze energetyczne, to granica 
eksploatacji jest na zabezpieczeniu przedlicznikowym. Jest to nieporównywalne do tego 
rozwiązania, które zostało przyjęte w Gminie. Ten temat naleŜałoby przedyskutować i podjąć jakieś 
rozwiązania w tym temacie. Mieszkańcy ponoszą opłaty stałe na utrzymanie sieci wodociągowej.  
Dlatego remonty powinny być wykonywane na koszt Zakładu Gospodarki Komunalnej jako 
eksploatatora sieci. 

 
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Matuszka, Kierownik Referatu Inwestycji W. Lembowicz 
poinformował, Ŝe definicję przyłącza, instalacji i sieci wodociągowej zawiera ustawa o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ustawa wyraźnie określa co jest siecią, 
a co przyłączem i do kogo naleŜy utrzymanie tych instalacji. Własnością Gminy jest sieć 
wodociągowa i nawiertka, która jest zakładana na sieci. Natomiast dalszy odcinek, czyli to przyłącze 
do budynku jest częścią instalacji, która jest w gestii właściciela nieruchomości. Są to przepisy 
ustawowe i Gmina tego nie moŜe interpretować inaczej. 
 
Dyr. Walkiewicz  - na zapytanie radnego Skotarczyka dotyczące usuwania awarii powstałej na 
odcinku od zasuwy na kolektorze do wodomierza, wyjaśnił, Ŝe naprawa przyłącza wodociągowego 
jest w gestii właściciela nieruchomości. Właściciel płaci jednak tylko za wodę, która przepływa 
przez licznik. JeŜeli woda wybija na podwórku przed licznikiem, to Zakład odcina wodę na zasuwie, 
a właściciel jest zobowiązany usunąć tę awarię na własny koszt. Nie jest jednak obciąŜany za wodę, 
która nie przepłynęła przez wodomierz i wówczas Zakład ponosi z tego tytułu stratę.  

 

Radny M. Matuszek - zawnioskował o przekazanie tego wyjaśnienia w formie pisemnej. 
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ad. 9.   Dyskusja i wolne wnioski 
 
Sołtys I. Urbansky - poruszyła temat braku naleŜytych informacji o dość częstych przerwach  
w dostawach wody. Uzasadniając stwierdziła, Ŝe taka sytuacja miała miejsce np. w miesiącu 
wrześniu 2014r., tj. w dniu, w którym odbywało się zebranie wiejskie z udziałem Pana Wójta. Teraz 
przed okresem świątecznym sytuacja się powtórzyła. Mieszkańcy mają o to wieczne i chyba 
uzasadnione pretensje. Czy dla pracowników komunalki  stanowiłoby to wielki problem jeŜeli 
zadzwonili by do jednego, czy drugiego sołtysa i poinformowali o tym, Ŝe wystąpiła awaria i jak 
długo nie będzie dostawy wody?  Mieszkańcy Grabówki mają do sołtysa o to wieczne pretensje, Ŝe 
sołtys nie potrafi porozumieć się z pracownikami komunalki i nie wie nawet co się dzieje. Cyt. „A Ja 
nie wiem nie dlatego, Ŝe nie chcę, tylko dlatego, Ŝe trudno jest wyegzekwować jakiekolwiek 
informacje od Zakładu Gospodarki Komunalnej". Do kogo sołtys winien się w tej sprawie zwracać, 
aby mieć potrzebne informacje i aby móc je przekazywać mieszkańcom? Mieszkańcy Grabówki nie 
rozumieją, Ŝe któryś raz z kolei  występuje sytuacja braku w dostawie wody, a sołtys w tej sprawie 
nic nie wie. NaleŜy tą kwestię w jakiś sposób unormować. Starczy jeden telefon do sołtysa  
z informacją  co się w danej sprawie dzieje. 
 
Dyr. Walkiewicz - zwrócił uwagę, iŜ sieć wodociągowa nie jest stale monitorowana przez 
pracowników Zakładu. JeŜeli jest informacja i to najczęściej od mieszkańców, Ŝe nie ma wody, 
pracownicy jadą na miejsce i ustalają przyczyny. Od razu nie jest wiadomym jak długo nie będzie 
wody, jak długo potrwa usuwanie awarii. Potrzeba co najmniej godziny czasu na dojechanie  
i ustalenie przyczyn. Są róŜne sytuacje, moŜe to być mała awaria, czy nawet brak prądu. Ale moŜe to 
być teŜ awaria, wymagająca dłuŜszego czasu na jej usunięcie. Tych sytuacji nie da się przewidzieć. 
Sieć wodociągowa ma ok. 30 lat, jest tylko jedna nitka. Nie ma technicznych moŜliwości odłączenia 
tylko części sieci. Zakład udostępnił numer pogotowia wodociągowego. Pod wskazanym numerem 
telefonu pracownik odbiera te informacje i podejmuje dalsze działania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zauwaŜył, iŜ wiadomym jest to, Ŝe pracownik w pierwszej 
kolejności musi sprawdzić przyczynę braku wody. Ale juŜ po dokonaniu takich ustaleń mógłby 
zadzwonić do sołtysa i o tym go poinformować. Przekazanie takiej informacji dla sołtysa nie 
powinno stanowić większego problemu. 
 
Radny Z. śmuda - przypomniał, Ŝe kilka lat temu było ustalone, Ŝe pracownicy wyjeŜdŜający na 
awarie, po ustaleniu przyczyn awarii, powinni powiadamiać sołtysów o przyczynach braku wody  
i czasie potrzebnym na usunięcie awarii. Nie powinno to stanowić Ŝadnego problemu.  
 
Sołtys B. Poplucz - nawiązała  do wypowiedzi radnego Matuszka na temat przyłącza 
wodociągowego. Stwierdziła, iŜ swego czasu była przekazana informacja, Ŝe nie wolno 
mieszkańcowi  prywatnie wymieniać, czy naprawiać przyłącza wodociągowego. Powinien to robić 
Zakład, oczywiście za odpłatnością. Czy coś się w tym zakresie zmieniło? Czy jest moŜliwość 
odcinania na przyłączu dopływu wody do budynku? 
 
Dyr. Walkiewicz - zwrócił uwagę, Ŝe na przyłączu wodociągowym w Lubieszowie, którego długość 
wynosi ok. 100 metrów, wystąpiły juŜ dwie awarie. Remont przyłącza wykonywała Firma nie 
związana z Zakładem Gospodarki Komunalnej, na koszt właściciela. Właściciel wymienił cały 
odcinek przyłącza. Została załoŜona przez Zakład nowa nawiertka na sieci.   Poinformował równieŜ, 
Ŝe istnieje moŜliwość wykonania zasuwki na własnym przyłączu, aby w momencie, gdy np.  
w budynku nikt nie zamieszkuje, zamknąć dostawę wody. Jest to w gestii właściciela budynku. 
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Sołtys T. Lisak - nawiązując do wypowiedzi Pana Wójta odnośnie zamiaru utworzenia filii Stacji 
Caritas w Dziergowicach, zwróciła się z zapytaniem kiedy były jakiekolwiek rozmowy na ten temat  
i dlaczego o tej sprawie nie była informowana ? Czy prawdą jest, Ŝe w Dziergowicach powstanie 
dom starców? 
 
Wójt Gminy - wyjaśnił, Ŝe domu starców w Dziergowicach na pewno nie będzie. JeŜeli chodzi  
o Stację Caritas, to jak na razie Gmina jedynie rozpoznaje taką moŜliwość. Póki co brak jest 
odpowiedniego lokalu na terenie Dziergowic, gdzie moŜna byłoby taką działalność uruchomić. 
Wspólnie z Panią Kierownik Stacji Caritas i przedstawicielem Caritas Diecezji Opolskiej oglądano 
dwa lokale, tj. piwnice w Ośrodku Zdrowia i starą salkę katechetyczną. Jednak Ŝaden z nich nie 
spełnia wymogów. Dlatego jak na razie została przekazana tylko informacja o takim zamierzeniu. 
JeŜeli będą juŜ pewne konkrety, to Pani sołtys zostanie o tym poinformowana. 
 
Radny R. Skotarczyk - zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje wymóg sprawdzania przez 
pracowników Zakładu przyłącza wodociągowego po remoncie, przed zasypaniem wykopu ? 
 
 
Dyr. Walkiewicz - stwierdził, iŜ powinna być taka procedura. Aczkolwiek jeŜeli ktoś zasypie wykop 
przed odbiorem, to nie ma juŜ w to wglądu. Jednak podłączenie do głównej rury jest juŜ w gestii 
Zakładu. 
 
Radny M. Permus - zwrócił się z zapytaniem jakie są max. długości przyłączy wodociągowych? 
ZauwaŜył jednocześnie, Ŝe nie naleŜy obciąŜać właściciela nieruchomości tak długimi przyłączami  
i naraŜać go na koszty związane z ewentualnym remontem Zasuwę moŜna dać w kaŜdym miejscu 
tego przyłącza. 
 
Wójt Gminy  - poinformował, Ŝe na pewno takich 100 metrowych przyłączy nie jest zbyt duŜo  
i Gmina tych osób nie zostawia samych z tym problemem. Zawsze stara się pomagać.  
 
Radny M. Matuszek - nawiązując do wypowiedzi odnośnie 30 - letniej sieci wodociągowej, a takŜe 
materiałów (rur cementowo-azbestowych), z których wykonana została ta sieć, poddał pod rozwagę 
temat modernizacji sieci wodociągowej.  Uzasadniając stwierdził, iŜ z pewnością jest to temat na 
następną kadencję, ale dobrze byłoby go ująć w planach, szczególnie w tych obszarach, gdzie ta sieć 
jest juŜ bardzo słaba. W niedługim czasie będzie budowana sieć kanalizacyjna w Dziergowicach  
i Lubieszowie. Czy nie dałoby się połączyć tych dwóch tematów i w jednym wykopie połoŜyć 
dwóch instalacji? Z pewnością nie będzie to łatwe zadanie, ale być moŜe takie rozwiązanie udałoby 
się zrealizować. 
 
Przewodniczący Rady Gminy - wystąpił o zwrócenie uwagi pracownikom Firmy wywoŜącej 
odpady z terenu Gminy Bierawa na temat poprawy jakości wykonywanej pracy, gdyŜ w ostatnim 
czasie dochodziło do sytuacji pozostawiania opróŜnionych pojemników na odpady na środku drogi. 
Jadący samochód musiał się zatrzymać. Były teŜ przypadki rozsypanego popiołu na drodze. Poruszył 
równieŜ temat dotyczący grudniowego numeru biuletynu "Głos Bierawy". Stwierdził, iŜ jest to jeden 
z gorszych wydań. W biuletynie jest za mało rzetelnych informacji o tym co się dzieje w Gminie, a 
za duŜo informacji o szkołach i przedszkolach. Powinno się w tym zakresie coś zmienić.  
 
Radny M. Matuszek - nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Rady, stwierdził, iŜ faktycznie 
nie w kaŜdym numerze wydawanego biuletynu muszą być zamieszczane informacje o szkołach  
i przedszkolach. JeŜeli w ciągu roku są 3 wydawania, to kaŜde moŜe być poświęcone inne tematyce. 
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Jeden moŜe być np. poświęcony tematom sołeckim. WiąŜe się to jednak z koniecznością 
przygotowania materiałów. Ktoś się musi tym zająć.  
 
Przewodniczący  Rady Gminy - przekazał zebranym najlepsze Ŝyczenia noworoczne, Ŝycząc 
zdrowia, pomyślności i samych beztroskich dni.  
 
Wójt Gminy  - przekazał sołtysom informację dotyczącą organizacji zebrań wiejskich poświęconych 
wyborom sołtysów i rad sołeckich. Skierował równieŜ do zebranych najlepsze Ŝyczenia noworoczne.  
 
 
 
ad. 10. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknął obrady trzeciej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 29 grudnia 2014r. o godz. 17:45. 
 
         Przewodniczący Rady 
Protokół sporządziła : Barbara Gawlik    Joachim Morcinek 
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