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P R O T O K Ó Ł   nr  VII /2015 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  11 maja 2015 r. 

 

 
Otwarcia obrad siódmej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 11 maja 2015 r., zwołanej w trybie 
nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy, dokonał o godz. 15:30 Przewodniczący Rady Gminy 
Joachim Morcinek. 
Na wstępie 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. 
 
Po otwarciu obrad  przywitał zebranych radnych (obecnych wg listy obecności dołączonej do 
niniejszego protokołu), Wójta Gminy Krzysztofa Ficoń oraz obecnych na sesji pracowników 
Urzędu Gminy. 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, że dalszy porządek sesji przedstawia się 
następująco: 
 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie ewentualnych wniosków  
o zmianę porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie : 
1) przyjęcia do realizacji mikroprojektu „Zabawa uczy i integruje”, 
2) dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2015, 
3) zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „Kędzierzyn – Koźle” na obszarze gmin: 

Kędzierzyn – Koźle, Reńska Wieś, Cisek i Bierawa. 
4. Zakończenie obrad. 

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie wniesiono. 

 

Ad. 3.1. 

Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji 
mikroprojektu „Zabawa uczy i integruje”. 
Poinformował dodatkowo, że z racji tego, że projekt będzie realizowany z oszczędności, jego 
realizacja musi zakończyć się w połowie czerwca br.  Głównym założeniem projektu jest 
zorganizowanie warsztatów szachowych i rozgrywek w grach planszowych dla dzieci z Gminy 
Bierawa i Gminy Markvartovice, które odbędą  się w naszej Gminie. Dodatkowo zostaną 
zakupione gry planszowe i zestawy szachowe z przeznaczeniem dla szkół podstawowych. 
Będzie również opłacony przejazd dla dzieci z Markvartovic oraz wyżywienie. Projekt uzyska 
95 % dofinansowania, w tym 85 % ze środków unijnych i 10 % z budżetu państwa. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem czy projekt będzie realizowany tylko  
w Gminie Bierawa, czy również w Gminie Markvartovice ?  
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Wójt Gminy –  poinformował, że z uwagi na to, że środki na ten projekt były bardzo 
ograniczone,  projekt będzie realizowany tylko w naszej gminie.  
 
Przewodniczący poddał projekt uchwały nr VII/55/2015 w sprawie  przyjęcia do realizacji 
mikroprojektu „Zabawa uczy i integruje” - pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała  nr VII/55/2015 w sprawie  przyjęcia do 
realizacji mikroprojektu „Zabawa uczy i integruje” – została podjęta. 
 
 
 
ad. 3.2. 
 
Skarbnik Gminy przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy na 2015 r.  Wyjaśniła, że planowane zmiany obejmują zwiększenie dochodów  
i wydatków o kwotę 62.840 zł. Kwota 26.340 zł po stronie dochodów i wydatków  przeznaczona 
zostanie na realizację mikroprojektu „Zabawa uczy i integruje”. Natomiast kwota 36.500 zł  po 
stronie dochodów stanowi ponadplanowe dochody z podatku dochodowego od osób prawnych. 
Środki te proponuje się podzielić następująco: 
- na remont studni wraz z armaturą  na boisku LZS Dziergowice  20.000 zł, 
- na remont bramy wjazdowej na boisko LZS Dziergowice – 2.500 zł, 
- na remont ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach  
   6.000 zł, 
- na zakup kosiarki – traktorka dla Rady Sołeckiej w Korzonku – 8.000 zł. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny P. Sroka – zwrócił się o wyjaśnienie zapisu w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 
80101 Szkoły Podstawowe, gdzie zaplanowano wydatek w kwocie 26.340 na realizację projektu.  
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że cała kwota 26.340 zł będzie przeznaczona na realizację projektu, 
w ramach którego przewiduje się również umowy zlecenia. Kwoty wymienione w pkt. 1a i 1b 
stanowią sumę wydatku na realizację tego projektu.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VII/56/2015 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na 2015 rok - pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali 
obrad. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.  
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała nr VII/56/2015 w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy na 2015 rok – została podjęta. 
 
 
 

Ad. 3.3 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu 
aglomeracji „Kędzierzyn – Koźle” na obszarze gmin: Kędzierzyn – Koźle, Reńska Wieś, Cisek  
i Bierawa.  
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Poinformował, że z wnioskiem o wykreślenie kilku naszych miejscowości z tzw. aglomeracji 
kędzierzyńsko – kozielskiej wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego nasza Gmina. W tej 
aglomeracji pozostaje tylko Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce. Są to miejscowości skanalizowane, 
z których ścieki są odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie – Koźlu. 
Z pozostałych skanalizowanych miejscowości ścieki są odprowadzane do oczyszczalni  
w Zakładach Azotowych. Przypomniał, że w ubiegłym roku pojawiła się informacja, że ta 
oczyszczalnia nie będzie mogła odbierać ścieków komunalnych. W związku z czym 
zachodziłaby konieczność budowy tranzytu i przekierunkowania ścieków do oczyszczalni 
miejskiej. Udało się jednak znaleźć lukę prawną. Okazało się, że w przypadku, gdy ścieki 
komunalne są przesyłane z obszaru  miejscowości, zamieszkałego przez ludność liczącą poniżej 
2 tys. osób, to wówczas te rygorystyczne przepisy dotyczące oczyszczalni ścieków nie mają 
zastosowania.  Z Gminy Bierawa do oczyszczalni w Zakładach Azotowych poprowadzone są 
trzy odrębne tranzyty. Pomimo, iż łączna liczba mieszkańców zamieszkałych miejscowości  
z których ścieki są odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych, przekracza 
2 tysiące, można było przyjąć takie rozwiązanie, gdyż każde wpięcie do oczyszczalni jest 
traktowane osobno. Dlatego też te miejscowości nie muszą być w aglomeracji.  
Miejscowości, które są w aglomeracji powinny zostać skanalizowane do 2015 roku, co  
w przypadku dwóch sołectw naszej Gminy nie byłoby do zrealizowania. Ponadto ścieki powinny 
być odprowadzane do oczyszczalni komunalnych. Oczyszczalnia Zakładów Azotowych tego 
warunku nie spełnia. Dlatego też trzy miejscowości zostaną w aglomeracji kędzierzyńsko – 
kozielskiej, a pozostałe miejscowości zostaną z tej aglomeracji wykreślone.  
Poinformował  dodatkowo, że w dniu dzisiejszym miało miejsce otwarcie ofert na budowę 
kanalizacji w Dziergowicach (I etap).  Wartość kosztorysowa tego zadania to 9 mln zł.  
Do przetargu stanęło 17 firm. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 3,6 mln zł. Kolejne oferty 
również były stosunkowo tanie. Pokazuje to, że Gmina będzie mogła przyśpieszyć cały proces 
skanalizowania Dziergowic i szybciej ogłosić przetarg na budowę drugiego etapu.  
 
W dyskusji głos zabrali : 
 

Radny M. Matuszek – zauważył, iż w załączniku do uchwały pn. Aktualizacja obszaru  
i granic aglomeracji, zawarte są dwa niepokojące zapisy dotyczące Lubieszowa. Zapisano tam, 
że „Obszary wyłączone z aglomeracji Kędzierzyn – Koźle, tj. w Gminie Bierawa (Dziergowice, 
Goszyce, Grabówka, Korzonek, Kotlarnia, Ortowice, Solarnia, Stara Kuźnia) zostaną objęte 
planowaną do utworzenia aglomeracją „Bierawa”. Nie ma tam w ogóle mowy o Lubieszowie.  
W kolejnym zapisie stwierdzono, iż „Nieskanalizowana miejscowość Lubieszów w gminie 
Bierawa korzystać będzie z bezodpływowych zbiorników na ścieki. …. Miejscowość Lubieszów 
ze względu na rozproszoną zabudowę wiejską nie spełnia wskaźnika koncentracji zabudowy 
i/lub działalności gospodarczej dla której ekonomiczna jest budowa kanalizacji” (str. 6).  
W związku z czym zwrócił się do Wójta o uzyskanie zapewnienia, że w Lubieszowie będzie 
budowana kanalizacja sanitarna. 
 
Wójt Gminy  - wyjaśnił, iż zapisy te są niewłaściwe. Gmina wykreśla większość miejscowości  
z aglomeracji kędzierzyńsko – kozielskiej i dla tych miejscowości nie będzie się tworzyło żadnej 
aglomeracji. Więc nie może tu być mowy o aglomeracji Bierawa. 
Po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach, Gmina przystąpi do 
skanalizowania Lubieszowa. Na to zadanie Gmina posiada już pełną dokumentację.  
 
Radny W. Plutta – z wypowiedzi Wójta wynikało, że te wpięcia poszczególnych tranzytów do 
oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych nie będą przekraczały 2 tysięcy mieszkańców. 
Jednakże dla miejscowości Dziergowice, Solarnia i Lubieszów jest planowana jedna nitka. 
Wówczas ta liczba mieszkańców przekroczy 2 tysiące mieszkańców. Jak to będzie rozwiązane? 
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Wójt Gminy  – wyjaśnił, że liczy się stan obecny. A stan obecny jest taki, że każde z tych wpięć 
nie przekracza 2 tys. mieszkańców. W stanie obecnym dla tego tranzytu nie uwzględnia się 
jeszcze Dziergowic. W przyszłości Dziergowice będą wpięte do tej samej nitki. Ale póki co liczy 
się tylko posesje z Solarni, które są do tej nitki kanalizacyjnej wpięte. Docelowo, w którymś 
momencie na tej linii może zostać przekroczona liczba 2 tysięcy mieszkańców. Wysoce 
prawdopodobne jest, że za 4-5 lat te przepisy ulegną zmianie i aglomeracje w ogóle stracą na 
znaczeniu.  To że swego czasu Gmina Bierawa podjęła decyzję o wejściu do aglomeracji 
kędzierzyńsko – kozielskiej, tak naprawdę dla Gminy Bierawa nie przysporzyło żadnej korzyści.     
 
Radny W. Plutta – zwrócił się z zapytaniem czy oferty na budowę kanalizacji  
w Dziergowicach mogą być do wglądu radnych na posiedzeniu komisji ds. porządku 
publicznego i czy komisja może się z tym zapoznać ? 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, że oferty są jawne. Jednakże w pierwszej kolejności oferty muszą 
zostać poddane weryfikacji i ocenie merytorycznej, którą dokona komisja przetargowa. Po tym 
oferty mogą zostać udostępnione.  
 
W. Lembowicz – zwrócił uwagę, że jeżeli radni chcą się zapoznać z ofertami, to w pierwszej 
kolejności winni zapoznać się ze specyfikacją, aby mieć wiedzę jakie były warunki do udziału  
w postępowaniu przetargowym. 
 
Radny R. Skotarczyk – stwierdził, iż cena nie powinna być jedynym kryterium. Żeby nie 
okazało się tak, że zostanie wybrana Firma, która przedstawi najniższą cenę, ale do wykonania 
sieci planuje wykorzystać materiały gorszej jakości.  
 
W. Lembowicz - poinformował, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się 
na stronie internetowej Urzędu Gminy. Tam są zawarte warunki jakie musi spełnić wykonawca 
żeby móc przystąpić do przetargu oraz punktacja dotycząca oceny ofert.  
 
Przewodniczący Rady – stwierdził, że jeżeli kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 9 mln zł, 
to być może ta wycena była za wysoka. 
 
W. Lembowicz – wyjaśnił, że zasady sporządzania kosztorysów, oszacowania wartości 
zamówienia regulują przepisy rozporządzenia. Tam są podane sposoby kosztorysowania. 
Kosztorysant musi sporządzić kosztorys na podstawie średnich cen krajowych.  
Dodał, iż duże zainteresowanie tym zadaniem wynika z tego, że na rynku brakuje robót. Firmy 
schodzą z ceną na pogranicze zysku, aby tylko przetrwać. Komisja przetargowa musi każdą 
ofertę rozpatrzyć indywidualnie i ocenić, czy zaproponowana cena  jest rażąco niska, czy nie. 
Oferent musi  udowodnić, że w zaoferowanej kwocie jest w stanie wykonać to zadanie.  
 
Radny M. Permus  - zwrócił się z zapytaniem czy zrzut nieczystości do oczyszczalni ścieków  
w Kędzierzynie jest możliwy tylko wówczas, gdy należy się do aglomeracji kędzierzyńsko – 
kozielskiej ? Wójt mówił, że z tej aglomeracji nie osiągamy żadnej korzyści. To po co radni 
mają uchwalić zaproponowaną uchwałę i pozostawić w tej aglomeracji jeszcze 3 miejscowości? 
Należy to radnym wytłumaczyć. 
 
Wójt Gminy – wyjaśnił, że do oczyszczalni miejskiej w Kędzierzynie – Koźlu z terenu naszej 
gminy idzie tylko jedna nitka, do której przyłączone są posesje zamieszkałe przez ponad  
2 tysiące mieszkańców. Dlatego te miejscowości muszą przynależeć do jakieś aglomeracji. 
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W. Lembowicz – poinformował, że według definicji określonej w Prawie wodnym, aglomeracja 
to teren na którym zaludnienie  lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, 
aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych lub 
do końcowego punktu zrzutu. Sieć kanalizacyjna musi się kończyć albo punktem zrzutu 
ścieków, albo oczyszczalnią. Oczyszczalnia miejska w Kędzierzynie jest oczyszczalnią 
komunalną  i spełnia wszelkie wymogi dyrektywy unijnej. Jeżeli to obłożenie będzie poniżej  
2 tysięcy wskaźnika RLM (równoważnej liczby mieszkańców) na jedno wpięcie do 
oczyszczalni, to nie trzeba tworzyć aglomeracji. W przypadku trzech sołectw, tj. Bierawy, 
Starego Koźla i Brzeziec, gdzie łączna liczba mieszkańców przekracza 2 tysiące, to te sołectwa  
muszą być w aglomeracji.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie poddał projekt uchwały  
nr VII/57/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „Kędzierzyn – Koźle” na 
obszarze gmin: Kędzierzyn – Koźle, Reńska Wieś, Cisek i Bierawa – 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 VII/57/2015 w sprawie zaopiniowania 
propozycji planu aglomeracji „Kędzierzyn – Koźle” na obszarze gmin: Kędzierzyn – Koźle, 
Reńska Wieś, Cisek i Bierawa – została podjęta jednogłośnie. 
 
Radny M. Permus  - zwrócił się z zapytaniem jak będzie rozwiązany nadzór inwestorski nad 
budową kanalizacji w Dziergowicach ? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że został ogłoszony przetarg na wybór inspektora nadzoru na to 
zadanie. W dniu 15 maja br. będzie otwarcie ofert. Specyfikacja będzie uzupełniona  
o dodatkowy wymóg, że inspektor będzie zobowiązany być na miejscu budowy codziennie. 
Musi być zapewniony stały nadzór.  
 
 
Ad. 4. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknął obrady siódmej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 11 maja 2015 r. , o godz. 16:10. 
 
 
         Przewodniczący Rady 
Protokół sporządziła : Barbara Gawlik       Joachim Morcinek 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Wniosek o zwołanie sesji Rady Gminy 
2. Uchwała nr VII/55/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji mikroprojektu „Zabawa uczy  

i integruje”. 
3. Uchwała nr VII/56/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. 
4. Uchwała nr VII/57/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji 

„K ędzierzyn – Koźle” na obszarze gmin: Kędzierzyn – Koźle, Reńska Wieś, Cisek  
i Bierawa. 

5. Listy obecności radnych. 
 
    


