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P R O T O K Ó Ł   nr  VI /2015 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  27 kwietnia 2015 r. 

 

 
Otwarcia obrad szóstej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 27 kwietnia 2015 r. 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, sołtysów (obecnych wg list obecności 
dołączonych do niniejszego protokołu), Wójta Gminy Krzysztofa Ficoń, Zastępcę Wójta 
Stanisława Wróbel, obecnych na sesji pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych, obsługę prawną Mec. Mirosława Semeniuka i Mec. Łukasza 
Ambrożego oraz Panią Teresę Lisak - byłego sołtysa wsi Dziergowice. 
Z ramienia Urzędu w sesji uczestniczyli Sekretarz Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu 
Inwestycji Waldemar Lembowicz oraz inspektor ds. nieruchomości Katarzyna Mazurkiewicz, a 
także kierownicy jednostek organizacyjnych : Karina Musioł - Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bierawie, Mirosław Wierzba - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bierawie i Piotr Walkiewicz - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Bierawie.  
 
 
Ad. 2. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że dalszy porządek 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  9 marca 2015 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 : 
1) informacji o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, 
2) sprawozdania na temat realizacji programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami  
    pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  
    publicznego za rok 2014. 
3) raportu z wykonania w 2014 r. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  
    problemów alkoholowych oraz narkotykowych. 

7. Przedstawienie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie  
informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej.  

8. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2015, 
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na 

realizację zadania inwestycyjnego, 
3) o zmianie uchwały w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Bierawie, 
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4) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom 
Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Bierawa za udział w zdarzeniach ratowniczo -  
gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub gminę,  

5) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt, 

6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy, położonej w Bierawie, 

7) w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce, 

9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla sołectw Solarnia, Dziergowice i Lubieszów, 

10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice, 

11) w sprawie zaliczenia ulicy Jana Nepomucena w Solarni do kategorii dróg gminnych, 
12) w sprawie nadania nazwy dla placu w Brzeźcach, 
13) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – 

Koźlu o nadanie nazwy dla mostu na rzece Odrze. 
 

9.  Interpelacje i wnioski radnych. 
10. Dyskusja i wolne wnioski. 
11. Zakończenie obrad. 
 
Wójt Gminy  – zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Bierawa do Fundacji Euro-Country. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgłoszony wniosek  zostanie poddany pod 
głosowanie. Zmiany zostaną wprowadzone, jeżeli za zmianą opowie się w głosowaniu 
bezwzględna większość ustawowego składu Rady, tj. co najmniej 8 radnych. 
 
Za zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do Fundacji Euro-Country opowiedziało się  
w głosowaniu 14 radnych na 15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie 
wstrzymał się od głosowania.  
Przewodniczący Rady stwierdził, że za wnioskiem opowiedziała się wymagana większość głosów, 
wobec czego wniosek został przyjęty. Dodatkowy projekt uchwały został wprowadzony w pkt. 
8.14. 
 
 

Ad. 3. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że został wyłożony na sali obrad protokół 
z piątej sesji Rady Gminy z dnia 9 marca 2015 r. 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 V/2015  opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15-tu 
obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół nr V/2015 z sesji Rady Gminy  
z dnia  9 marca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
W tym miejscu Wójt Gminy  przekazał podziękowanie Pani Teresie Lisak za pełnienie funkcji 
sołtysa wsi Dziergowice w minionej kadencji. Podkreślił, że była to dobra kadencja zarówno dla 
Gminy, jak i sołectwa Dziergowice. Pani Lisak bardzo mocno angażowała się w sprawy sołectwa  
i tymi sprawami żyła na co dzień. Za ten trud i poświęcenie się tej społecznej roli należą się słowa 
uznania i podziękowania. 

 

Głos zabrała również Pani Teresa Lisak, kierując do zebranych słowa podziękowania za 
współpracę, a także życzenia pomyślności w pracy na rzecz Gminy. 

 

 

Ad. 4.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie 

działania jak: 

1) brał udział w posiedzeniach komisji oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego  
i sportu w dniach 13 i 20 kwietnia 2015 r., 

2) brał udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska w dniach 13 i 20 kwietnia 2015 r., 

3) brał w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu  
20 kwietnia 2015 r., 

4) uczestniczył w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy 
Bierawa, 

5) brał udział w spotkaniu w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni z okazji nadania szkole 
imienia Josefa Eichendorfa, 

6) wspólnie z przedstawicielami Gminy Markvartovice brał udział w spotkaniu 
podsumowującym projekt pn. Poznajmy się nawzajem Gmina Bierawa - Gmina 
Markvartovice, 

7) w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca pełnił dyżury w Urzędzie Gminy. 
 

Do Rady Gminy wpłynęły następujące pisma : 
 
1) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości  
    planowanej kwoty długu Gminy Bierawa, 
2) wniosek od radnego Piotra Sroki skierowany do Wójta Gminy w sprawie wydzielenia  
    w budżecie gminy środków finansowych  na modernizację stolarki okiennej w budynku  
    socjalnym w Solarni przy ulicy Raciborskiej 19, 
3) pismo z Nadleśnictwa Kędzierzyn w sprawie oznaczenia w terenie pomników przyrody  
    i użytków ekologicznych; udzielono odpowiedzi, że zostanie to zrealizowane do końca maja br., 
4) pismo Fundacji “Bądź człowiekiem”  w sprawie przekazania 1 procenta podatku na rzecz  
     chorych dzieci, 
5) pismo Wojewody Opolskiego na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych na  
     początku kadencji przez Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy. 
 

Dyskusji na temat przedstawionych informacji nie podejmowano. 
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Ad. 5.  
 
Informację o pracach komisji złożyli : 
 

1) Radny Piotr Szewerda – poinformował, że Komisja Rewizyjna spotkała się na jednym 
posiedzeniu w dniu 20 kwietnia br., poświęconym kontroli wykonania budżetu gminy za 
2014 r. 

 
2) Radny Romuald Skotarczyk – poinformował, że  komisja ds. budżetu i rozwoju 

gospodarczego obradowała na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia br. , na którym omówiła  
4 projekty uchwał, będące przedmiotem dzisiejszych obrad. 

 
3) Radny Piotr Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, 

bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska spotykała się trzykrotnie. W dniu 23 marca 
br. Komisja  wizytowała budynek Ośrodka Zdrowia w Dziergowicach. Głównym tematem 
była sprawa ogrzewania tego budynku. Na drugim posiedzeniu w dniu 13 kwietnia br. 
Komisja w terenie zapoznała się z zadaniami Gminnej Spółki Wodnej. Na kolejnym 
posiedzeniu w dniu 20 kwietnia br, Komisja omawiała projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 

 
4) Radna Jolanta Szewerda – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, 

wychowania fizycznego i sportu w tym okresie odbyła 3 posiedzenia. Tematem posiedzenia 
w dniu 16 marca br. było wypracowanie wniosków po zapoznaniu się z zakresem 
działalności Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie. Kontynuacja tematu 
nastąpi w miesiącu maju. W dniu 13 kwietnia br. Komisja odbyła wyjazdowe posiedzenie do 
placówek oświatowych działających na terenie Gminy Bierawa (Zespołu Szkół 
Dwujęzycznych w Solarni, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dziergowicach). Tematem 
posiedzenia było dokonanie przeglądu placówek pod kątem potrzeb remontowych.   
W dniu 20 kwietnia br. Komisja odbyła kolejne wyjazdowe posiedzenie do placówek 
oświatowych (Publicznego Gimnazjum w Bierawie, Przedszkola w Bierawie i Szkoły 
Podstawowej w Starym Koźlu) oraz omówiła projekt uchwały w sprawie gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
alkoholizmowi. 

 
Dyskusji nie podejmowano. 

 

 

Ad. 6. 

Wójt Gminy – poinformował, że okresie międzysesyjnym podejmował m. in. takie działania jak: 
 

• w dniu 10 marca br. miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Firmy Remondis 
poświęcone omówieniu pewnych niedociągnięć w zakresie wywozu odpadów 
komunalnych oraz spotkanie z Dyrektorem firmy przewozowej Ariva, na którym 
omawiano kwestię likwidacji części połączeń autobusowych z Kotlarni i Goszyc; 
  

• w dniu 11 marca br. uczestniczył w posiedzeniu Śląskiego Stowarzyszenia 
Samorządowego w Olszowej. W tym samym dniu w godzinach popołudniowych zostało 
podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy Zarządem OSP w Dziergowicach, Gminą  
i Komendą Powiatową w sprawie wyrażenia zgody na wejście Jednostki OSP  
w Dziergowicach do Krajowego Systemu Ratownictwa Pożarowego. Poinformował, że 
proces ten trwa już od dłuższego czasu. Aktualnie Jednostka oczekuje na wstępną opinię 
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnych. Następnie wniosek będzie 
skierowany do Ministerstwa.  
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Wszystko wskazuje na to, że ten wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, gdyż jednostka 
spełnia wszelkie wymagania  aby do tego krajowego systemu wejść; 
 

•  w dniu 12 marca br. spotkał się z Panią Starostą Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego. 
Omawiano sprawy dotyczące realizacji zadań z zakresu budowy dróg na terenie Gminy.  
Jedno zadanie, to jest plac przed Lewiatanem w Starej Kuźni, zostało już w dużej części 
zrealizowane. Druga sprawa dotyczyła dokończenia ulicy Mickiewicza w Bierawie; 
 

• w dniu 15 marca br. uczestniczył  w małych formach teatralnych, które odbyły się w Domu 
Kultury w Bierawie; 
 

• w dniu 17 marca br. odbyło się spotkanie z Prezesem Górażdże Kruszywa oraz Prezesem 
Kopalni Piasku Kotlarnia. Gmina wraz z Kopalnią Piasku Kotlarnia przygotowuje wspólny 
projekt dotyczący zbiornika. W godzinach popołudniowych uczestniczył w spotkaniu Koła 
Emerytów w Dziergowicach; 
 

• w dniu 20 marca br. brał udział w spotkaniu w Opolu w sprawie Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Poinformował, że w bieżącym roku środki unijne będą bardzo 
ograniczone. Z tego programu Gmina będzie mogła pozyskać na budowę kanalizacji  
2 mln zł.  Będą też środki na ochronę zabytków. Jednak program w tym roku nie 
przewiduje dofinansowania  do kościołów i kapliczek. Gminę interesuje też 
dofinansowanie do budowy targowisk, a także do zagospodarowania przestrzeni 
publicznej, klubów wiejskich, czy domów kultury; 
 

• w dniu 23 marca br. uczestniczył w jubileuszu 92 urodzin p. Pucia w Starej Kuźni.  
W godzinach popołudniowych wspólnie z komisją ds. porządku publicznego wizytował 
Ośrodek Zdrowia w Dziergowicach w sprawie ogrzewania tego budynku. Zostały 
dokonane pewne ustalenia, które będą realizowane w miarę posiadanych możliwości 
finansowych; 
 

• w dniu 24 marca br. uczestniczył w Walnym Zebraniu Euroregionu Pradziad w Prudniku; 
 

• w dniu 26 marca br. odbył się przegląd gwarancyjny na ulicy Leśnej w Bierawie, 
prowadzącej do terenów inwestycyjnych, gdzie zostały stwierdzone pewne 
nieprawidłowości; 
 

• w dniu 1 kwietnia br. spotkał się z Panią Dyrektor Przedszkola w Bierawie w celu 
omówienia bieżących spraw dotyczących funkcjonowania wszystkich oddziałów 
przedszkolnych; 
 

• w dniu 2 kwietnia br. miała miejsce wizyta w Radio Park; 
 

• w dniu 3 kwietnia br. wspólnie z Zastępcą i Przewodniczącym  Rady  odwiedził byłego 
sołtysa wsi Kotlarnia Mirosława Czernego; 
 

• w dniu 8 kwietnia br. dokonano analizy przyłączy nieruchomości do sieci kanalizacyjnej  
w Solarni i przy ul. Wodnej w Dziergowicach oraz uczestniczył w jubileuszu  93 urodzin 
Pani Anny Wróbel; 
 

• w dniu 9 kwietnia br. dokonano przeglądu planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
wniesionych wniosków o zmianę planu; 
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• w dniu 10 kwietnia br. odbyło się spotkanie z Burmistrzem Kuźni Raciborskiej, 
poświęcone wspólnej inicjatywie dotyczącej zbiornika Kotlarnia. Poinformował, że 
przygotowywana jest koncepcja pn. „Zielone Płuca Śląska”, która ma uwzględniać także 
zbiornik Kotlarnia. Docelowo zbiornik ten ma być wykorzystywany nie tylko jako zbiornik 
retencyjny dla wód rzeki Bierawki, ale także w okresach suszy do nawadniania przyległych 
obszarów leśnych. Odwrócenie tej sytuacji zwiększy szansę otrzymania środków na ten 
cel.  Taka koncepcja ma zostać złożona w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska do 
końca czerwca br.; 

 

• w dniu 13 kwietnia br. brał udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji ds. porządku 
publicznego wspólnie z Przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej celem wspólnego 
ustalenia zakresu planowanych robót melioracyjnych; 
 

• w dniu 14 kwietnia br. brał udział w obchodach patrona Zespołu Szkół Dwujęzycznych  
w Solarni; 

 

• w dniu 15 kwietnia br. miało miejsce spotkanie z Radą Sołecką w Starym Koźlu, 
poświęcone tematowi zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Poinformował, iż w dalszym 
ciągu nie ma żadnych pozytywnych wieści dla Gminy Bierawa w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej. Ponadto pojawiają się medialne nieodpowiedzialne wypowiedzi 
wielu osób decyzyjnych w tymże zakresie. Docelowo w Starym Koźlu należałoby 
odpowiednio przygotować odcinek ok. 400 metrów, np. pod rozłożenie rękawa wodnego 
bądź usypanie części drogi transportu rolnego, co przy średnich stanach wód rzeki Odry 
pozwoliłoby we własnym zakresie ochronić szkołę i kościół. Gmina zamierza w tym 
zakresie poczynić pewne przygotowania; 

 

• w dniu 17 kwietnia br. uczestniczył w Nadzwyczajnym Zjeździe Euroregionu Pradziad  
w Jesenniku poświęconym możliwości pozyskiwania środków unijnych; 

 

• w dniu 22 kwietnia br. odbyła się  wizytacja ulicy Kościuszki w Solarni po wykonanej 
kanalizacji sanitarnej, na której będzie wykonany nowy mikrodywanik przez Firmę 
Bitunowa; 

 

• w dniu 22 kwietnia br. brał udział w jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa 
Kostka, a w dniu 23 kwietnia w jubileuszu 55-lecia małżeństwa Państwa Donder ze 
Starego Koźla. 

 

• w dniu 23 kwietnia br. w godzinach popołudniowych miało miejsce spotkanie 
podsumowujące projekt pn. „Poznajemy się nawzajem Gmina Bierawa – Gmina 
Markvartovice”, efektem którego było wydanie wspólnego folderu. Na tymże spotkaniu 
podpisano również wstępne porozumienie ze Starostą o współpracy z Gminą 
Markvartovice. Docelowo planuje się podpisanie umowy partnerskiej; 

 

• w dniu 24 kwietnia br. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy budowy 
pierwszego etapu kanalizacji w Dziergowicach. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja br.  

 
 
Ad. 6. 2. 
 
Wójt Gminy - przedstawił radnym sprawozdanie  na temat realizacji programu współpracy gminy 
Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za rok 2014 – dołączono do protokołu jako załącznik nr 1. 
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Ad. 6. 3. 
 
Wójt Gminy -  przedstawił radnym raport z wykonania w 2014 r. gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych – dołączono do 
protokołu jako załącznik nr 2. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem ile jest w Gminie punktów sprzedaży napojów  
alkoholowych ? Jak wygląda kontrolowanie punktów, które są otwarte tylko czasowo w okresie 
letnim, np. przy akwenie w Dziergowicach, gdyż tam generalnie nie przestrzega się zasad 
sprzedaży napojów alkoholowych osobom powyżej 18 lat ? 
  
Wójt Gminy  – wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o kontrolę to nie ma różnicy czy kontrolowany jest stały 
punkt sprzedaży napojów alkoholowych, czy uruchomiony tylko na okres letni. Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami Komisja ma obowiązek powiadomić dany podmiot o terminie 
kontroli na 7 dni przed tą datą. Dlatego zawsze podczas kontroli wszystko jest w najlepszym 
porządku i nie dochodzi do sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Żeby móc udowodnić, że  
w danym  punkcie sprzedaje się alkohol nieletnim potrzebne  jest zgłoszenie z Policji. Jeżeli 
Policja stwierdzi taki fakt, to przekazuje taką informację Gminnej Komisji ds. przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz Wójtowi i jest to podstawa do cofnięcia zezwolenia. Dotyczy to również 
kwestii nieprzestrzegania czasu pracy, czy godzin otwarcia lokalu. Jednakże potrzebne są mocne 
dowody, że te przepisy są łamane. 
 
Radny M. Matuszek – zwrócił się do Przewodniczącej Gminnej Komisji ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych o przybliżenie radnym problemów alkoholowych i narkotykowych, 
jakie występują w naszej Gminie. 
 
K. Musioł  – poinformowała, że jako Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych może odnieść się jedynie do działalności tejże komisji. Natomiast jeżeli 
chodzi o działania dotyczące profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, to są one realizowane przez 
pełnomocnika wójta Panią Klaudię Janas.  Komisja m.in. podejmuje działania informacyjno – 
motywujące z osobami uzależnionymi i kieruje wnioski o podjęcie leczenia.  Zobowiązanie do 
podjęcia leczenia następuje na pisemny wniosek złożony przez członka rodziny osoby u której 
występuje problem alkoholowy, pracownika socjalnego, przedstawiciela Policji lub innej osoby 
związanej bezpośrednio ze skutkami nadużywania alkoholu przez tą osobę. W pierwszej 
kolejności taka osoba jest wzywana na rozmowę motywującą w celu dobrowolnego podjęcia 
leczenia. W przypadku, gdy osoba dobrowolnie poddaje się leczeniu, jest jedynie kontrolowana 
przez Komisję czy wywiązuje się z tego obowiązku. Jeżeli jednak osoba jest świadoma 
nadużywania alkoholu, jednak nie chce podjąć leczenia, wówczas Komisja kieruje wniosek do 
Sądu o skierowanie danej osoby na leczenie odwykowe.  Wniosek może dotyczyć jedynie osób, 
które swoim zachowaniem  powodują rozkład życia rodzinnego, zakłócają spokój lub porządek 
publiczny, demoralizują małoletnich lub uchylają się od zatrudnienia. Badania w przedmiocie 
uzależnienia przeprowadzają biegli sądowi, tj. psycholog i psychiatra, którzy wskazują rozmiar 
występującego uzależnienia, jak i rodzaj koniecznego leczenia. Koszty badań ponosi Gmina. 
Biorąc pod uwagę opinię biegłych Sąd ustanawia obowiązek podjęcia leczenia danej osoby  
w Zakładzie lecznictwa odwykowego. Może ustanowić takiej osobie również kuratora.  Leczenie 
trwa tak długo jak wymaga tego cel, jednak nie dłużej niż 2 lata od uprawomocnienia się 
postanowienia. Ponowny wniosek na leczenie Komisja może złożyć w okresie nie krótszym  niż  
3 miesiące od zakończenia leczenia.  
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Alkoholikami są nazywane osoby, które posiadają opinię i w stosunku do których lekarz orzekł, że 
u osób tych występuje problem alkoholowy. Pozostałe osoby są traktowane jako nadużywające 
alkoholu. 
Poinformowała, że często osoby wzywane na posiedzenie Gminnej Komisji poddają się 
dobrowolnej terapii. Jednak różne są jej efekty. Jeżeli chodzi o problem alkoholowy w Gminie 
Bierawa, to można stwierdzić, że w każdej miejscowości są takie osoby, które stale nadużywają 
alkoholu. Część z tych osób korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. Jest to bardzo trudny 
problem do rozwiązania  i nie zależy on od pracy Gminnej Komisji, ale przede wszystkim od 
osoby uzależnionej.  Jeżeli dana osoba nie widzi takiej potrzeby i chęci, to niestety nikt nie jest  
w stanie tej osobie pomóc. W 2014 r. do Komisji wpłynęło 9 wniosków o zajęcie się osobą,  
u której występuje problem alkoholowy. 
Jeżeli chodzi o problemy narkotykowe, to w naszej Gminie odnotowano jeden taki przypadek. 
Osoba podała się leczeniu odwykowemu. Na dzień dzisiejszy  innych takich przypadków nie 
odnotowano. Jednak należy podkreślić, że narkotyki są ogromnym problemem wśród młodzieży, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o dopalacze.  
 
Radny P. Sroka – w preliminarzu wydatków są wydzielone kwoty na wynagrodzenia 
pracowników, którzy realizują konkretne działania (poz. 7). Jest tam zapis – „koszty pośrednie 
pracownika”. Czego to dotyczy ? 
 
K. Musioł  - wyjaśniła, że część środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest 
przeznaczona na wynagrodzenie pełnomocnika wójta, który realizuje te zadanie w wymiarze  
¼ etatu. Natomiast członkowie komisji otrzymują diety.  
 
Radny Z. Żmuda – zwrócił się z zapytaniem, czy osoby mające problem z alkoholem występują 
o zapomogi i czy można taką osobę skierować do wykonania jakieś pracy na rzecz sołectwa ? 
 
K. Musioł – poinformowała, że w Gminie są osoby nadużywające alkoholu, które zwracają się  
o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednak nie ma możliwości odpracowania zasiłków  
z pomocy społecznej, gdyż zabrania tego ustawa. Nie można zmusić nikogo, aby odpracowywał 
zasiłek. Niestety są przypadki marnotrawienia środków przyznawanych z pomocy społecznej. 
Dlatego w niektórych sytuacjach część środków jest wypłacana w formie pieniężnej, a część  
w formie rzeczowej, np. żywności. Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest w stanie odmówić 
pomocy.  
Aby móc korzystać ze świadczeń pomocy społecznej trzeba spełnić dwa warunki, tj. kryterium 
dochodowe oraz wskazać powód ubiegania się o zasiłek. Jednym z powodów ubiegania się  
o przyznanie zasiłku z pomocy społecznej jest między innymi alkoholizm i narkomania. Jeżeli 
ktoś przedstawia, że ma niskie dochody i jest alkoholikiem, to ma prawo korzystać ze świadczeń 
pomocy społecznej.  
 
  
 
Ad. 7 
 

K. Musioł  - przedstawiła radnym informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej – 
informację dołączono do protokołu jako zał. nr 3.  

W swojej wypowiedzi poinformowała, że obowiązek przedstawienia Radzie Gminy oceny 
zasobów pomocy społecznej wynika wprost z art. 16a ustawy o pomocy społecznej.  Należy  to 
wykonać w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Ocena zasobów pomocy społecznej jest to 
narzędzie, które zastępuje dotychczasowy bilans potrzeb.  
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Jest ona przekazywana przez Gminę do Samorządu Województwa, który ma obowiązek 
opracować w terminie do 30 czerwca, wojewódzką ocenę zasobów. Następnie taka ocena jest 
zatwierdzana przez Wojewodę. 

Poinformowała, że wszystkie dane zawarte w tej ocenie zasobów pochodzą z informacji 
uzyskanych z poszczególnych jednostek działających na terenie gminy Bierawa, jak również  
z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy. Część tych danych jest automatycznie 
generowana przez system z danych zawartych w sprawozdaniach sporządzanych w systemach 
informatycznych. Zwróciła się do radnych  o zaakceptowanie tej oceny, co pozwoli w przyszłym 
roku pozyskać środki finansowe na działalność z zakresu pomocy społecznej. 

 

W dyskusji głos zabrali : 

 
Radny M. Matuszek - zawnioskował o wyjaśnienie radnym wniosków  końcowych zawartych  
w przedstawionej ocenie zasobów pomocy społecznej. 

 

K. Musioł  – udzieliła wyjaśnień na kolejno sformułowane wnioski. 

Odnosząc się do wniosku pierwszego „Wzrastająca liczba osób ubiegających się o umieszczenie  
w domu pomocy społecznej” – poinformowała, iż w związku ze starzeniem się społeczeństwa  
w Gminie Bierawa odnotowywane jest coraz większe zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze oraz 
na umieszczanie osób w domu pomocy społecznej. W przypadku, gdy dana osoba kierowana do 
domu pomocy społecznej lub bliska jej rodzina, nie są w stanie ponosić kosztów pobytu takiej 
osoby w domu pomocy społecznej, ponoszenie odpłatności za dom pomocy społecznej staje się 
obowiązkiem Gminy. Obecnie Gmina ponosi odpłatność za 12 osób skierowanych do domu 
pomocy społecznej. Są to bardzo wysokie dofinansowania, ok. 2 tys. zł miesięcznie na osobę. 
Podkreśliła, że wniosek ten jest przeznaczony również dla Wojewody, aby miał wiedzę,  że  
obowiązek ten stanowi bardzo duży problem dla większości Gmin.  Dlatego też należałoby 
doprowadzić do zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej, tak aby Gminy zostały 
zwolnione z obowiązku dopłacania aż tak dużych kwot za pobyt osób w domu pomocy społecznej. 

Poinformowała również, że obowiązek finansowania przez Gminę pobytu osób w domach pomocy 
społecznej jest od niedawna. Według wcześniej obowiązujących  przepisów Gmina nie miała 
takiego obowiązku. Pieniądze na ten cel pochodziły z budżetu państwa.  Od roku 2012 odnotowuje 
się dość znaczny wzrost dofinansowania przez Gminę do domów pomocy społecznej. Jeżeli  
w takim tempie będą musiały być kierowane osoby do domu pomocy społecznej, tj. 4-5 osób 
rocznie, to wówczas znaczna część budżetu gminy będzie musiała być przeznaczana na ten cel.  

Poinformowała również, że dzięki temu, że w Gminie mamy rozbudowaną sieć usług 
opiekuńczych, niektóre potrzeby  osób starszych mogą być zaspakajane tymi usługami. Jednakże 
w przypadku, gdy osoba wymaga całodobowej opieki i opiekunka nie jest w stanie spełnić tych 
oczekiwań, takie osoby muszą być kierowane do domu pomocy społecznej.  

 

Wniosek 2 „Wzrost liczby świadczeń w formie zasiłku stałego” – wyjaśniła, że zasiłek stały jest to 
świadczenie, które przysługuje osobom, które nie nabyły uprawnień emerytalno – rentowych, czyli 
nie wypracowały sobie lat pracy lub osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a posiadają 
stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny. W związku z zaistniałą sytuacją 
gospodarczą, czyli wysokim bezrobociem coraz więcej osób kwalifikuje się do tego zasiłku. 
Wcześniej taki zasiłek był wypłacany ok. 6 osobom, a obecnie kwalifikuje się 19-20 osób. 
 
Wniosek 3 „Brak mieszkań chronionych” – wyjaśniła, że chodzi o mieszkania dla osób 
niepełnosprawnych, które posiadają renty socjalne lub renty inwalidzkie. Osoby mieszkające  
w mieszkaniach chronionych podlegają jeszcze dodatkowo opiece opiekuna lub lekarza. Gmina 
nie posiada takich mieszkań, a jest takowa potrzeba. 
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Wniosek 4 „Nie wystarczająca liczba mieszkań socjalnych” – zwróciła uwagę, iż w Gminie 
brakuje mieszkań socjalnych, przede wszystkim mieszkań socjalnych o podwyższonych 
standardach. Do otrzymania takiego mieszkania kwalifikuje się coraz więcej młodych rodzin, 
mających niskie dochody. Urząd Gminy posiada ok. 20 wniosków o przydział mieszkania 
socjalnego.   
 
Wniosek 5 „Stale zwiększająca się liczba zadań  o charakterze obowiązkowym, bez pokrycia 
finansowego” – wyjaśniła, że do kompetencji ośrodków pomocy społecznej stale przypisywane są 
przez ustawodawcę nowe zadania, na które państwo nie daje środków finansowych.  Wcześniej 
wypłata zasiłków stałych, okresowych, była dla Gminy zadaniem  zleconym, a w tej chwili jest to 
zadanie własne gminy, dofinansowywane w połowie przez budżet państwa. Nowe zadanie zostało 
też nałożone na Gminę przez ustawę o pieczy zastępczej.  Gmina ma obowiązek ponosić 
odpłatność za pobyt dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. To samo dotyczy zespołów 
interdyscyplinarnych, które są prowadzone w ramach budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej.   
 
Wniosek 6 „Wzrastająca liczba osób długotrwale bezrobotnych” – wyjaśniła, że zgodnie  
z definicją ustawową osoba długotrwale bezrobotna, to osoba, która pozostaje bez zatrudnienia 
powyżej 12 miesięcy. Takich osób w Gminie ciągle przybywa. 
 
Wniosek 7 „Niedostosowane zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w stosunku do zapisów 
ustawowych” – wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jeden pracownik socjalny 
powinien przypadać na 2 tys. mieszkańców. Gmina Bierawa liczy ponad 7 tys. mieszkańców, a 
Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia tylko 3 pracowników socjalnych. 
 
Wniosek 8 „Niestabilne przepisy zwiększające konieczność udziału  w szkoleniach i kursach” – 
wyjaśniła, że  częste zmiany przepisów prawa, niespójność z innymi przepisami, stwarzają  
pracownikom problemy w wydaniu prawidłowej decyzji administracyjnej. Stąd też zachodzi 
konieczność częstego kierowania pracowników na różnorodne kursy i szkolenia, co wiąże się 
również z ponoszeniem kosztów. 
 
Wniosek 9 „Wzrastające nakłady na utrzymanie Ośrodka spowodowane nakładaniem nowych 
zadań” -  zwróciła uwagę, iż takie zadania jak np. Karta Dużej Rodziny, Opolska Karta Rodziny, 
czy Zespoły Interdyscyplinarne, jako nowe zadania są realizowane w dotychczasowej strukturze 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Z racji otrzymania tych zadań Ośrodek nie miał zwiększonego ani 
zatrudnienia, ani budżetu.   
 
Wniosek 10 „Brak żłobków na terenie Gminy” – wyjaśniła, że jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi 
do lat 3, to nasza Gmina nie wypełnia w pełni tego zadania. Gmina jedynie  realizuje to zadanie 
poprzez projekt unijny, zatrudniając opiekunki do dzieci, których rodzic chce powrócić do 
zatrudnienia.  
 
Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem, czy utworzenie w gminie żłobka wynika  
z konkretnego zapotrzebowania ? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że w Gminie mamy wystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach  
i na pewno nie będzie się tej sieci poszerzać. Jak na razie nie ma też mowy o żłobku. Gmina 
zajmuje się jednak tematem klubu dziecięcego i w tym roku zamierza się taki klub uruchomić, 
najprawdopodobniej w budynku Przedszkola w Bierawie. Jedna grupa w klubie dziecięcym może 
liczyć  max. 8 dzieci (jeżeli nie ma w tej grupie dziecka niepełnosprawnego) i na to jest 
zapotrzebowanie.  
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Pani Kierownik poinformowała na zakończenie, że zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej, to nie chodzi o to by wykazywać jedynie te 
problemy, których Gmina nie jest w stanie realizować, ale również te, które sprawiają trudność. 
Problemy te są omawiane na różnego rodzaju spotkaniach, posiedzeniach Związku Gmin Śląska 
Opolskiego. Są przekazywane Wojewodzie, Ministerstwu, aby pokazać, że sprawiają one Gminom 
dużo trudności, przede wszystkim finansowe.  
 
 
 
Ad. 8.1.  
 
Sekretarz Gminy przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy na 2015 r.  
 
Radny R. Skotarczyk  - poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego na 
swoim posiedzeniu w dniu 20 kwietnia br. omawiała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy. W zmianach ujęto szereg wydatków na różnorodne zadania, które generalnie są 
prorozwojowe. Jedna pozycja wzbudziła jednak wątpliwości części radnych. Chodziło o wydatki 
na usługi inspektora nadzoru, na co zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 12 tys. zł. Radnym 
nie przedstawiono pełnej informacji o zakresie obowiązków inspektora nadzoru. W rezultacie 
Komisja zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Wójt Gminy – wyjaśnił, że Urząd Gminy zatrudnia inspektora nadzoru ds. dróg na okres  
8 miesięcy. Jego wynagrodzenie wynosi 1.500 zł brutto miesięcznie. Zakres jego obowiązków jest 
bardzo szeroki. Wchodzi w to sporządzanie  kosztorysów inwestorskich na drogi planowane do 
utwardzenia, czy remontu, nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych, objazdy, 
inwentaryzacje dróg, sporządzanie wykazu potrzeb w zakresie remontów oraz uzupełniania 
oznakowania. 
Z tego co zostało powiedziane na posiedzeniu komisji, to radnym bardziej chodziło o właściwy 
nadzór i należyte wypełnianie obowiązków przez inspektora nadzoru.  
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, jak długo Gmina  zatrudnia tą osobę jako 
inspektora nadzoru ? 
 
W. Lembowicz  - wyjaśnił, że osoba zatrudniona jako inspektor nadzoru pracuje w Gminie już 
kilka lat. Dodał, iż do Jego zakresu obowiązków, oprócz spraw wymienionych przez Wójta, należy 
również prowadzenie książek obiektów, osobnej dla każdej drogi.  
 
Radny M. Permus – z tego co zostało powiedziane, to ta osoba sprawuje również nadzór 
inwestycyjny z ramienia Gminy. Czy ta osoba należycie wywiązuje się ze swoich obowiązków ?  
W latach wcześniejszych inwestycje realizowane na terenie gminy miały kiepski nadzór. Jeżeli 
dana osoba się tego podejmuje, to ma to wykonywać solidnie. 
 
W. Lembowicz – poinformował, że od tego roku zatrudniony inspektor nadzoru będzie 
nadzorował również duże inwestycje. Gmina nie będzie zatrudniała dodatkowo inspektora nadzoru 
na realizowanej inwestycji, a co za tym idzie w przypadku zadań inwestycyjnych nie będzie 
ponosić dodatkowych kosztów za nadzór. Wszystko będzie  realizowane w ramach jednej umowy.  
W poprzednich latach nadzór nad inwestycjami był zlecany osobom z zewnątrz. Teraz ta osoba 
przejęła te obowiązki i musi z nich należycie się wywiązać.  
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Radny M. Permus – zwrócił się z prośbą o dopilnowanie realizowanych obowiązków przez 
zatrudnionego inspektora nadzoru, aby zadania były realizowane prawidłowo.  
 
Wójt Gminy  – podkreślił i ż ważną kwestią jest też sprawowanie społecznego nadzoru przez 
sołtysa, czy członka rady sołeckiej. Aby na bieżąco likwidować wszelkie nieprawidłowości. 
 
Radny M. Permus – w związku z wypowiedzią wójta, zwrócił się o powiadamianie sołtysów  
o każdym zadaniu realizowanym w danej miejscowości, aby sołtys wiedział jakie zadanie jest 
przez Gminę realizowane.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VI/41/2015 w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy na 2015 r. - pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Jeden radny był 
przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VI/41/2015 w sprawie dokonania zmian  
w budżecie gminy na 2015 r. - została podjęta. 
 
Radny M. Matuszek - zawnioskował o przedstawianie na sesjach Rady Gminy listy zadań 
inwestycyjnych, które są w danym czasie realizowane na terenie gminy. 
 
  
 
Ad. 8. 2. 
 
Sekretarz Gminy - przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na realizację zadania inwestycyjnego. 
 
Radny R. Skotarczyk  - poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 
jednogłośnie – 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, jaką kwotę Powiat przeznacza na wykonanie tej 
drogi ? 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, że chodzi o remont odcinka ulicy Mickiewicza w Bierawie od 
skrzyżowania z ulicą Wiory aż do boiska. Wartość kosztorysowa tego odcinka drogi to ok.  
150 tys. zł. Powiat ma na to zadanie w swoim budżecie prawdopodobnie 80 tys. zł. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr VI/42/2015 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na realizację zadania 
inwestycyjnego – 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 poinformował, że uchwała nr VI/42/2015 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na realizację zadania 
inwestycyjnego  – została podjęta. 
 
 
 
 



str. 13 

 

Ad. 8. 3. 
 
Sekretarz Gminy - przedstawiła radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie statutu 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie. Wyjaśniła dodatkowo, że 
obowiązek wprowadzenia takiego zapisu w statucie Zakładu wynika z ustawy o finansach 
publicznych.  
 
Radny R. Skotarczyk  - poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 
jednogłośnie – 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi, czy zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VI/ 43/2015 o zmianie uchwały  
w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie – 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 VI/ 43/2015 o zmianie uchwały  
w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie – została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8. 4. 
 
Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Bierawa za udział 
w zdarzeniach ratowniczo -  gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub gminę. Poinformował, że pierwsza uchwała w przedmiotowej 
sprawie była podjęta  4 lutego 2009 r. Propozycja podwyższenia tych stawek została przyjęta przez 
Powiatowy Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie ustalono jednakowe stawki dla 
wszystkich gmin wiejskich. Inne stawki ma natomiast miasto Kędzierzyn – Koźle, gdzie przyjęto 
wskaźnik od przeciętnego wynagrodzenia i ta stawka za udział w akcji wynosi ponad 20 zł za 
godzinę. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 
rozważała ewentualność zmiany zasad naliczania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, tak aby 
był on naliczany wg określonego wskaźnika, o którym mowa w ustawie o ochronie 
przeciwpożarowej. Komisja była skłonna podwyższyć  obowiązujące w gminie stawki.   
Jednak po uzyskaniu wyjaśnień Wójta, że proponowane stawki zostały przyjęte we wszystkich 
gminach wiejskich naszego Powiatu, Komisja jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie 
zaopiniowała projekt przedstawiony przez Wójta.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VI/44/2015 w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych 
gminy Bierawa za udział w zdarzeniach ratowniczo -  gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę – pod głosowanie radnych. 
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Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr VI/44/2015 w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych 
gminy Bierawa za udział w zdarzeniach ratowniczo -  gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
ad. 8. 5.  

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Wyjaśniła, iż  
z uwagi na to, że uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 marca 2015r. nie została 
przeznaczona do publikacji w Dzienniku Urzędowym, zachodzi konieczności ponownego podjęcia  
uchwały w tej sprawie.  

 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie  
5 głosami „za”, przy 5 obecnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi, czy zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poddał odczytany projekt uchwały nr VI/45/2015 w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 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 VI/45/2015 w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 8. 6. 
 
K. Mazurkiewicz  - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – przedstawiła radnym projekt  
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy, położonej w Bierawie.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie  
5 głosami „za”, przy 5 obecnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi, czy zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
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Wójt Gminy  – poinformował, że chodzi o teren w Bierawie przy ulicy Nowe Osiedle, który był  
w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Usług Rolniczych w Bierawie. Podmiot ten przez wiele 
lat nie prowadzi tam żadnej działalności, w związku z czym Gmina wystąpiła do Sądu  
o rozwiązanie tej umowy i roku bieżącym taki wyrok został wydany. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VI/46/2015 w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy, położonej w Bierawie – 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 VI/46/2015 w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy, położonej w Bierawie – została 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8.7. 
 
Wójt Gminy -  przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 
Jednocześnie dodał, że treść programu w dużej mierze pokrywa się z zadaniami realizowanymi  
w ubiegłym roku.  
 
Radna J. Szewerda – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie, 5 głosami „za”. 
Jednocześnie  poinformowała, że komisja zawnioskowała, aby po przygotowaniu preliminarza 
wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok, komisja ta 
przedstawiła go radnym w celu wprowadzenia  w nim ewentualnych zmian.   
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi, czy zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr VI/47/2015 w sprawie 
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii – 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 poinformował, że uchwała nr VI/47/2015 w sprawie uchwalenia 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii – została podjęta.  
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Ad. 8.8. 
 
Zastępca Wójta – przedstawił radnym, projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie  
5 głosami „za”, przy 5 obecnych. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny M. Matuszek – wiadomym jest, że opracowanie planu jest bezpośrednio związane  
z przekształcaniem funkcji poszczególnych nieruchomości i mieszkańcy mogą o to wnioskować. 
Ale co jeszcze dodatkowo mieszkańcy gminy mogą do tego planu wprowadzić i do jakiego czasu 
te wnioski  można składać ? 
 
Wójt Gminy –  wyjaśnił, iż podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego otwiera procedurą związaną ze sporządzeniem takiego planu. 
Mieszkańcy będą mieli wyznaczony czas do kiedy będą mogli składać wnioski o zmianę w planie. 
Obecnie podjęte mają zostać dwie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych. 
Jednak póki co nie ma w budżecie zabezpieczenia finansowego na oba plany.  W pierwszej 
kolejności zostanie rozpoczęta procedura i podpisana umowa na sporządzenie planu miejscowego 
dla Dziergowic, Solarni i Lubieszowa. I dla tych sołectw ten czas na złożenie wniosków przez 
mieszkańców będzie stosunkowo krótki, do 2 miesięcy. Dla kolejnych sołectw, tj. Bierawy, 
Brzeziec i Starego Koźla ten czas będzie dłuższy. Poinformował, że o zamiarze przystąpienia 
Gminy do sporządzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego mieszkańcy byli już 
informowani na zebraniach wiejskich, które  odbywały się w miesiącu styczniu i lutym br.  
 
W. Lembowicz – przypomniał, że jakiś czas temu Rada Gminy podejmowała uchwałę  
o przystąpieniu do opracowania nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy. Teraz przystępuje się do opracowania planów 
miejscowych. Te prace będą prowadzone współbieżnie. W pierwszej kolejności będzie musiało 
być uchwalone Studium, ponieważ ustalenia nowych planów muszą być z tym dokumentem 
zgodne. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zasugerował, aby również sołtysi przekazywali mieszkańcom 
informacje o tym, że Gmina będzie opracowywała nowy plan zagospodarowania przestrzennego  
i że jest jeszcze możliwość złożenia wniosków o przekształcenie danego terenu.  
 
Sołtys B. Poplucz – zauważyła, iż zmiana planu zagospodarowania przestrzennego jest bardzo 
ważną decyzją nie tylko dla gminy  i mieszkańców, ale również dla sołectwa. Dlatego  też prace 
związane z opracowaniem studium, czy planu miejscowego powinny odbywać się w sołectwach. 
Powinno być w tym celu zwołane zebranie wiejskie i tam mieszkańcy powinni zaplanować to co 
dla wsi jest ważne, wskazać czego oczekują i co można by zrobić. Właśnie w taki sposób wiele 
gmin pracuje. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, że wnioski w sprawie przekształcenia terenu 
muszą być składane w Urzędzie Gminy. Dlatego mieszkańcy powinni być o tym informowani.  
Natomiast już samo wyłożenie projektu planu może odbywać się już w poszczególnych 
sołectwach. 
 



str. 17 

 

Sołtys B. Poplucz -  zauważyła, że jeżeli chodzi o tereny gminne  w sołectwie to mieszkańcy 
powinni decydować o ich przeznaczeniu, bo to oni najlepiej wiedzą czego tej wsi potrzeba, żeby 
była coraz piękniejsza, żeby żyło się w niej coraz lepiej i coraz bezpieczniej.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż decyzję o przeznaczeniu terenów gminnych  
w sołectwie może podjąć Rada Sołecka indywidualnie, czy też na zebraniu wiejskim. I również 
taki wniosek może złożyć w Urzędzie Gminy.  
 
Sołtys B. Poplucz – stwierdziła, że społeczność również oczekuje od Gminy wyjścia z jakimś 
pomysłem. Od wielu lat bolączką mieszkańców Lubieszowa  jest stworzony „suchy dół”, który 
oszpeca całą wieś, na co przeznaczono piękny teren sołectwa. Od wielu lat mieszkańcy pytają czy 
Gmina ma jakiś pomysł na zagospodarowanie  i jak ten problem rozwiązać ?  
 
Wójt Gminy – zwrócił uwagę, iż nie ma żadnego problemu w zorganizowaniu spotkania  
z mieszkańcami. Jednakże należy to robić bardzo rozważnie, tak aby mieszkańcy nie sądzili, że  
o cokolwiek zawnioskują, że będzie to uwzględnione. Przekształcanie niektórych terenów może 
być bezsensowne, czy nieekonomiczne. Musi to być działanie bardzo rozważne. Tu też decyduje 
ekonomia.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt odczytanej uchwały nr VI/48/2015 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw 
Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych mnie 
był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr VI/48/2015 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Bierawa, Stare 
Koźle i Brzeźce – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8. 9. 
 
Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Solarnia, Dziergowice  
i Lubieszów.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie  
5 głosami „za”, przy 5 obecnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi, czy zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VI/49/2015 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Solarnia, 
Dziergowice i Lubieszów - pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych mnie 
był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.  
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VI/49/2015 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Solarnia, 
Dziergowice i Lubieszów – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8. 10.  
 
Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 
Dziergowice.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie  
4 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny R. Skotarczyk – stwierdził, że radni z Dziergowic mają pewne obawy co do udostępnienia 
areału 27 ha na potrzeby eksploatacji, gdyż zdają sobie sprawę z tego, że będzie to pewna 
uciążliwość dla mieszkańców. Dlatego też mieszkańcy powinni od tej Firmy otrzymać coś  
w zamian.  Generalnie radni nie są przeciwni tej inwestycji, gdyż zdają sobie sprawę z tego, że ta 
działalność będzie przynosiła wpływy do budżetu, stwarza też miejsca pracy. Ale te uciążliwości 
powinny zostać mieszkańcom w jakiś sposób zrekompensowane.  
 
Wójt Gminy –  wyjaśnił, że  to przekształcenie terenu jest dokonywane na wniosek Kopalni 
Górażdże. Obszar planowany pod eksploatację generalnie jest oddalony od terenów 
mieszkaniowych. Cała baza Kopalni pozostanie na dotychczasowym miejscu. Nie mniej jednak 
wiadomym jest, że cały urobek będzie wywożony przez centrum Dziergowic.  
Dlatego też Gmina podjęła rozmowy z Dyrekcją Kopalni.  Oprócz docelowych korzyści, takich jak 
opłata eksploatacyjna, podatki, utrzymanie miejsc pracy, Gmina oczekuje również innej pomocy 
ze strony Firmy. Prowadzone są rozmowy o dofinansowaniu przez Firmę Górażdże wyposażenia 
studni do nawadniania płyty boiska Ludowego Zespołu Sportowego Odrzanka Dziergowice.  
Koszt tego zadania ok. 50 tys. zł. Druga kwestia dotyczy przebudowania wspólnymi siłami ulicy 
Dworcowej w Dziergowicach, którą Gmina przejęła od Powiatu. Koszt wykonania tego zadania  
to według kosztorysu kwota ok. 350 tys. zł brutto. Kopalnia powinna dofinansować to zadanie  
w wys.  co najmniej 60 % kosztów, tj. ok. 200 tys. zł. Prezes Kopalni zobowiązał się do tego, że ta 
kwota znajdzie się w przyszłorocznym budżecie Kopalni. Za nim Gmina ostatecznie podejmie 
decyzję o zmianie przeznaczenia terenu pod eksploatację, to ta droga powinna zostać 
przebudowana. 
 
Przewodniczący poddał projekt uchwały nr VI/50/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 
Dziergowice – pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem  głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny, 2 radnych wstrzymało się od 
głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VI/50/2015 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  
w obrębie Dziergowice – została podjęta.  



str. 19 

 

 
Ad. 8.11. 
 
Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Jana 
Nepomucena w Solarni do kategorii dróg gminnych. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie  
5 głosami „za”, przy 5 obecnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi, czy zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VI/51/2015 w sprawie zaliczenia ulicy 
Jana Nepomucena w Solarni do kategorii dróg gminnych – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr VI/51/2015 w sprawie zaliczenia ulicy Jana 
Nepomucena w Solarni do kategorii dróg gminnych – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
 
Ad. 8.12.  
 
Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla placu w Brzeźcach. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie  
5 głosami „za”, przy 5 obecnych, popierając przy tym wniosek Rady Sołeckiej w Brzeźcach, która 
z taką propozycją wystąpiła. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi, czy zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VI/52/2015 w sprawie nadania nazwy dla 
placu w Brzeźcach – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VI/52/2015 w sprawie nadania nazwy dla 
placu w Brzeźcach – została podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 8.13. 
 
Wójt Gminy - przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 
Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu o nadanie nazwy dla mostu na rzece Odrze. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie  
4 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi, czy zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VI/53/2015 w sprawie wystąpienia  
z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu o nadanie nazwy dla mostu na 
rzece Odrze – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny, 1 wstrzymał się od 
głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała uchwały nr VI/53/2015 w sprawie 
wystąpienia z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu o nadanie nazwy 
dla mostu na rzece Odrze – została podjęta. 
  
 
 
 
Ad. 8. 14. 
 
Wójt Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do Fundacji 
Euro-Country. Dodał, że Gmina Bierawa jest członkiem tej Fundacji od 2008r.  Na nowy okres 
finansowania musi się zmienić forma prawna tego podmiotu, dlatego też Gminy zostały 
poproszone o podjęcie nowych uchwał. 
Następnie na wniosek radnego Matuszka przedstawił informację o zrealizowanych projektach 
z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Grupę Lokalnego 
Działania Euro-Country, tj. 
 

1) Centra rekreacji – siłownie zewnętrzne Bierawa, Dziergowice, Ortowice – rok 2014, 

wartość zadania 28 991,10 zł, dofinansowanie z PROW 18 856 zł, 

2) Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Kultury w Dziergowicach – rok 2014, wartość 

zadania 20 896,85  zł, dofinansowanie z PROW 13 591,44  zł, 

3) Zakup strojów ludowych sołectwo Bierawa – rok 2014, wartość zadania 4 526,40  zł, 

dofinansowanie z PROW 2 944 zł, 

4) Remont pokrycia dachowego – Lubieszowska izba  – rok 2013, wartość zadania  

22 985,46  zł, dofinansowanie z PROW 14 949 zł, 

5) Zakup wyposażenia na potrzeby kuchni w Domu Kultury w Bierawie – rok 2012, wartość 

zadania 60 692,85  zł, dofinansowanie z PROW 24 500 zł, 
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6) Remont Domu Kultury w Starej Kuźni – rok 2012, wartość zadania 193 930,93  zł, 

dofinansowanie z PROW 126 133  zł,  

7) Utwardzenie placu w Dziergowicach ul. Wąska – rok 2011, wartość zadania 59 230,34  zł, 

dofinansowanie z PROW 38 523  zł, 

8) Wymiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Sali Ludowej przy ulicy Rybnej   

w Brzeźcach – rok 2010, wartość zadania 212 934,26  zł, dofinansowanie z PROW 

130 902  zł. 

Razem wartość zadań   604 188,19 zł, w tym dofinansowanie z PROW   370 398,44 zł 

Ponadto Parafie w Bierawie i w Starym Koźlu, pozyskały środki z PROW poprzez Grupę 

Lokalnego Działania Euro-Country w kwocie 343 088 zł. 

 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie  
5 głosami „za”, przy 5 obecnych. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VI/54/2015 w sprawie przystąpienia 
Gminy Bierawa do Fundacji Euro-Country – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących.  
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała  nr VI/54/2015 w sprawie przystąpienia 
Gminy Bierawa do Fundacji Euro-Country – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9.     Interpelacje i wnioski radnych. 
 
Radny S. Czogała – zgłosił na piśmie wnioski o: 

1) wykoszenie i uporządkowanie starego koryta Odry celem poprawienia estetyki wsi Stare 
Koźle, 

2) wykonanie i zamontowanie na skrzyżowaniu ulic Leszczyka i Wolności tabliczek  
z nazwami wymienionych ulic, 

3) oznakowanie odnogi ulicy Wolności tabliczką informacyjną „ul. Wolności 42-45” celem 
łatwiejszego dotarcia do posesji, 

4) naprawienie dziury powstałej na ul. Wolności 50 przy posesji Winnicki. 
 
Radny M. Matuszek   
- zwrócił się z zapytaniem, czy w roku bieżącym przewiduje się przeprowadzenie jakiś prac 
remontowych na ulicy Leśnej w Lubieszowie, gdyż droga ta jest w coraz gorszym stanie i nadaje 
się do remontu.  
 

- poinformował, że zwrócił się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z zapytaniem 
dotyczącym planów budowy chodnika w Lubieszowie. Uzyskał telefoniczną informację, że ZDW 
nie przewiduje w tym roku żadnych  działań inwestycyjnych na terenie Gminy Bierawa. Kosztorys 
inwestorski  na ten chodnik o długości ok. 200 metrów opiewa na kwotę ok. 600 tys. zł.  
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Zauważył, że jest to koszt bardzo zawyżony.  Według dokonanego rozeznania cen wybudowanie  
200 metrowego odcinka chodnika o szerokości półtorej metra, mogłoby kosztować ok.  
80-100 tys. zł.  
Zawnioskował o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przejęcie przez Gminę tej 
inwestycji, gdyż jak zauważył Gmina jest w stanie wykonać ten chodnik za dużo mniejsze 
pieniądze. Gdyby Gmina miała partycypować w kosztach realizacji zadania w wys. 50 %, to 
wówczas byłby to dla gminy koszt ponad 300 tys. zł. Jeżeli Gmina wykona to zadanie 
samodzielnie, to całkowity koszt wyniesie 1/3 tego wkładu.  
Podkreślił jednocześnie, że zrealizowanie takiej inwestycji na terenie Lubieszowa w tym roku 
byłoby pięknym darem z okazji 635 lat Lubieszowa i organizowania dożynek gminnych w tym 
sołectwie.  
 
Radny Z. Żmuda – z uwagi na to, że część radnych składa interpelacje na piśmie, zwrócił się  
z zapytaniem, czy ważniejsze są interpelacje ustne, czy pisemne ? Czym uzasadnione jest to, że 
coraz częściej radni składają interpelacje na piśmie? 
 
Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, że interpelacje mogą być składane w dowolnej formie, 
na piśmie lub do protokołu. 
 
Radny R. Skotarczyk  - w imieniu Rady Sołeckiej w Dziergowicach poruszył problem 
bezpańskich psów, które biegają  na ulicy Wodnej w Dziergowicach i stwarzają zagrożenie dla 
mieszkańców. Zwrócił się o zajęcie się tą sprawą. 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, że w przypadku gdy znany jest właściciel psa, to organem właściwym 
jest Policja. Gmina może podejmować działania tylko w przypadku, gdy właściciel psa nie jest 
znany. Wówczas taką informację należy przekazać do Urzędu Gminy  i wtedy Urząd podejmuje 
określone działania. 
 
Radny R. Skotarczyk  - złożył wniosek do właściwej komisji o rozważenie możliwości 
podwyższenia (zrewaloryzowania) miesięcznych diet dla sołtysów, aby w ten sposób docenić ich 
trudną pracę. 
 
Wójt Gminy – poinformował, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie  
z sołtysami w celu omówienia różnych ważnych kwestii, w tym również sprawy rozmów 
telefonicznych i diet. Jeżeli chodzi o podwyżkę diet, to komisja może zająć w tej sprawie jakieś 
stanowisko.  
 
Radny W. Plutta – zwrócił się o udzielenie na piśmie odpowiedzi na interpelacje i wnioski 
złożone na sesji w miesiącu grudniu ub. roku. 
 
Radny R. Skotarczyk – w imieniu użytkowników sali gimnastycznej w Solarni skierował słowa 
podziękowania za wykonany remont oświetlenia. 
 
Radny M. Permus – ponowił wniosek dotyczący odnotowywania w protokole z obrad sesji 
indywidualnych głosowań, tj. wymieniania z nazwiska tych radnych, którzy głosowali przeciwko 
danej uchwale lub wstrzymali się od głosowania.   
 
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że wniosek ten zostanie rozpatrzony na 
następnym posiedzeniu.  
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Radny W. Plutta – poparł wniosek radnego Permusa dotyczący wprowadzenia zasady 
indywidualnego głosowania. Motywując swój wniosek stwierdził, iż również jest tego zdania, że 
w protokole powinno się wymieniać z nazwiska radnych jak głosowali. Przecież radni reprezentują 
jakieś grupy mieszkańców i ci mieszkańcy są na pewno zainteresowani tym, jak ich przedstawiciel 
w Radzie  się zachował, gdy miało miejsce jakieś ważne głosowanie, które ich dotyczyło. 
 
 
 
Ad. 10.   Dyskusja i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił radnym pismo z Fundacji  „Bądź człowiekiem”  
o przekazanie 1% podatku na rzecz podopiecznych Fundacji. 
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy w okresie międzysesyjnym  zostały podjęte 
jakieś działania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej naszej Gminy ? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że w ostatnim czasie zostało wystosowane pismo do Vice Ministra 
Środowiska o ustosunkowanie się do zapewnienia złożonego na spotkaniu w miesiącu 
październiku ubiegłego roku, że dla Gminy Bierawa będzie co najmniej 300 tys. zł na pierwsze 
prace projektowe związane z budową nowych wałów. Do tej pory brak jest jakiejkolwiek 
informacji. 
Ponadto ustosunkowywał się do słów Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji w Opolu, 
który w wypowiedzi dla Radia Opole stwierdził, że dla mieszkańców zagrożonych terenów 
powodziowych z gminy Bierawa jedynym rozwiązaniem  są tylko przesiedlenia i wykup ok.  
150 posesji. Podobne stanowisko zajął Pełnomocnik Wojewody ds. ochrony p. powodziowej  
p. Dobosz, który stwierdził, iż budowanie jakichkolwiek zabezpieczeń na terenie Gminy Bierawa, 
a w tym wałów, mija się z celem, z uwagi na piaszczysty grunt.   
Stwierdził, iż wypowiedzi tych osób są bardzo nieodpowiedzialne. Przecież nikt odpowiedzialny 
nie mówi o wysiedleniach bez konsultacji z najbardziej zainteresowanymi. Wszyscy wiedzą jak 
postępował proces wysiedlenia mieszkańców z terenu przeznaczonego pod budowę zbiornika 
Racibórz. Potrzebnych  było kilkanaście lat żeby ten proces przeprowadzić.  
Po wybudowaniu wałów po stronie Gminy Cisek, Gmina Bierawa znalazła się w nowej sytuacji.  
Przypomniał, że Miasto Kędzierzyn – Koźle wyasygnowało ze swojego budżetu kilka tysięcy 
złotych na prace projektowe związane z zabezpieczeniem oczyszczalni ścieków. To co zostało 
zawarte w koncepcji jest całkowicie nie do przyjęcia. Wał ochraniający oczyszczalnię ścieków 
dochodzi aż do drogi wojewódzkiej nr 408. Miejscem granicznym jest miejsce połączenia Gminy 
Bierawa i Gminy Kędzierzyn-Koźle wzdłuż ogródków działkowych. Przyjmując takie rozwiązanie 
pokazuje się, że tereny w Gminie Bierawa są skazane na totalne zalanie. Dlatego też 
zapowiedziano już Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji, że Gmina Bierawa zrobi 
wszystko, że ta koncepcja nie będzie realizowana. Ewidentnie patrzy się  na jednostkowe interesy 
miasta. Gmina Bierawa jest jak najbardziej za zabezpieczeniem oczyszczalni ścieków. Jednak 
można to zrobić tak, aby  przy tym zabezpieczyć już część terenów Brzeziec. Gminę martwi to, że 
w tych działaniach brak jest  jakiejkolwiek wizji  kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej.  
Ponadto planuje się również zorganizowanie spotkania z Panią Poseł Brygidą Kolendą Łabuś. 
Pan Wójt przypomniał, iż na nowo próbuje się podjąć temat zbiornika w Kotlarni, który mógłby 
pomieścić 45 mln m3 wody. Koszt budowy tego zbiornika wyniósłby 1/5 kosztów budowy 
zbiornika Racibórz. Jednak na razie Minister Gawłowski o tym  temacie w ogóle nie chce słyszeć. 
Dlatego też nasza Gmina wspólnie z Gminą Kuźnia Raciborska zamierza temat zbiornika  
w Kotlarni zrealizować w dużo szerszym projekcie, o czym była mowa w sprawozdaniu  
z działalności międzysesyjnej. 
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Sołtys B. Poplucz – zwróciła się z zapytaniem czy planuje się przeprowadzenie remontu na ulicy 
Sosnowej w Lubieszowie, która jest bardzo złym stanie technicznym, jak również na ul. 
Granicznej, która została rozjeżdżona przez samochody wywożące drzewo z lasu. 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że jeżeli chodzi o ulicę Sosnową, to stan techniczny tej drogi na 
pewno  w tym roku zostanie poprawiony. Nie wiadomo czy będzie wystarczająco środków aby 
również poprawić stan ulicy Leśnej.  
 
Radny M. Permus  - zwrócił się z zapytaniem  czy jest przewidziana do remontu ul. Łąkowa  
w Brzeźcach ? 
 
Sołtys D. Staudt – zwrócił się z zapytaniem jak przedstawia się sprawa remontu ulicy Odrzańskiej 
i Rybnej w Brzeźcach. Czy remont zostanie przeprowadzony przez Firmę Żurawski ? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że po spotkaniu Rady Sołeckiej w Brzeźcach zostało wystosowane 
pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie remontu tych dróg. Dotychczas Urząd nie 
uzyskał odpowiedzi w tej sprawie. 
 
Sołtys U. Kołek – w imieniu Rady Sołeckiej w Solarni zaprosiła radnych na festyn, który 
odbędzie się w Solarni w dniu 30 kwietnia 2015 r.  
 
Sołtys J. Gładysz – Nowińska – zwróciła się z zapytaniem czy przewiduje się jakieś roboty na 
placu koło Poczty w Kotlarni ? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że Gmina nie posiada pieniędzy na takie zadanie i w roku bieżącym 
nie będzie tam nic robione. Obecnie w Kotlarni są prowadzone zadania przy dwóch Wspólnotach 
Mieszkaniowych. 
  
 
 
 
Ad. 11. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. Po czym 
zamknął obrady szóstej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 27 kwietnia br. o godz. 18:25. 
 
 
         Przewodniczący Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik       Joachim Morcinek 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1) sprawozdanie na temat realizacji programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 
rok 2014; 
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2) raport z wykonania w 2014 r. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz narkotykowych; 

3) Ocena zasobów pomocy społecznej; 

4) uchwała nr VI/ 41/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2015, 

5) uchwała nr VI/42/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – 
Kozielskiemu na realizację zadania inwestycyjnego, 

6) uchwała nr VI/43/2015 o zmianie uchwały w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Bierawie, 

7) uchwała nr VI/44/2015 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Bierawa za udział  
w zdarzeniach ratowniczo -  gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub gminę,  

8) uchwała nr VI/45/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

9) uchwała nr VI/46/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy, położonej w Bierawie 

10) uchwała nr VI/47/2015 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 

11) uchwała nr VI/48/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce, 

12) uchwała nr VI/49/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Solarnia, Dziergowice i Lubieszów, 

13) uchwała nr VI/50/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice,  

14) uchwała nr VI/51/2015 w sprawie zaliczenia ulicy Jana Nepomucena w Solarni do kategorii 
dróg gminnych, 

15) uchwała nr VI/52/2015 w sprawie nadania nazwy dla placu w Brzeźcach, 

16) uchwała nr VI/53/2015 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w 
Kędzierzynie – Koźlu o nadanie nazwy dla mostu na rzece Odrze, 

17) uchwała nr VI/54/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do Fundacji Euro-Country, 

18) listy obecności radnych i sołtysów. 

  

 

 
 


