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P R O T O K Ó Ł   nr  X /2015 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  19 października 2015 r. 

 

 
Otwarcia obrad dziesiątej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 19 października 2015 r. dokonał o godz. 
15:30 Przewodniczący Rady Gminy Joachim Morcinek. 
Na wstępie stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło 
quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna 
była radna Violetta Klimanek. 
 
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, 
Przewodniczącą Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Danutę Wróbel, Mec. Mirosława 
Semeniuka oraz przedstawiciela wsi Goszyce Pana Marka Stańczyk. 
Z ramienia Urzędu w sesji uczestniczyli Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka, Sekretarz Gminy 
Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bierawie Karina Musioł, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Bierawie Piotr Walkiewicz oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji 
w Bierawie Mirosław Wierzba. 
 
Przed przedstawieniem porządku obrad na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy obecni na sali obrad 
uczcili minutą ciszy zmarłego byłego sołtysa wsi Grabówka Pana Jana Kempnego. 
 
 
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  31 sierpnia 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 informacji o podejmowanych działaniach w okresie 
międzysesyjnym. 

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji na temat wykonania budżetu gminy za  
I półrocze 2015 r.  oraz opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w przedmiotowej sprawie. 

8. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,  
w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do 
zadań własnych Gminy. 

9.  Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów, 
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2) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r., 

3) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierawa  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

4) w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Euro-Country", 

5) w sprawie podpisania przez Gminę Bierawa porozumienia o współpracy partnerskiej 
z czeską Gminą Markvartovice,  

6) o zmianie statutu gminy Bierawa. 

10. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji na temat analizy oświadczeń 
majątkowych złożonych przez radnych, pracowników samorządowych i kierowników jednostek 
organizacyjnych. 

11. Interpelacje i wnioski radnych. 

12. Dyskusja i wolne wnioski. 

13. Zakończenie obrad. 

 

Wniosek o zmianę porządku obrad zgłosił Wójt Gminy, który wniósł o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie nazwy ulicy. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgłoszony wniosek  zostanie poddany pod głosowanie. 
Zmiana zostanie wprowadzona, jeżeli za zmianą opowie się w głosowaniu bezwzględna większość 
ustawowego składu Rady, tj. co najmniej 8 radnych. 
 
Na zapytanie radnego Matuszka, Pan Lembowicz wyjaśnił, iż część działki w Starym Koźlu o numerze 
216, pomimo iż ma nazwę  „1 Maja” nie została formalnie wliczona do tej drogi. Dlatego też należy 
podjąć uchwałę w tej sprawie.  
 
Za zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad dodatkowego projektu 
uchwały w sprawie nazwy ulicy – 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, że wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów 
ustawowego składu Rady, wobec czego został przyjęty. 
 
Poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego porządku obrad. Dodatkowy 
projekt uchwały został wprowadzone jako pkt. 9.7 
 
 
Ad. 3. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że został wyłożony na sali obrad protokół z dziewiątej 
sesji rady gminy Bierawa z 31 sierpnia 2015 roku. W celu jego przyjęcia, zgodnie z § 29 statutu gminy, 
przeprowadził głosowanie.  Uwag do tego protokołu nie zgłoszono. 
Za przyjęciem protokołu z dziewiątej sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 
14 obecnych na sali obrad, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  że protokół został przyjęty. 
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Ad. 4. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmowane były takie 

działania jak : 

1) w dniu 9 września br. brał udział w posiedzeniu Komisji Sejmowej poświęconej tematowi rzeki 
Odra oraz uczestniczył w wystawie zorganizowanej m.in. przez Posła Ryszarda Galla  
nt. „Jak ujarzmić rzekę Odrę”, 

2) w dniu 6 października br. brał udział w konferencji w Filharmonii Opolskiej zorganizowanej 
przez Zarząd Województwa Opolskiego otwierającej nowy okres programowania na lata 2014-
2020, która w głównej mierze była poświęcona podsumowaniu działalności w zakresie 
pozyskiwania środków  unijnych w minionym okresie, 

3) uczestniczył w posiedzeniach komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego  
i sportu w dniach 23 września i 12 października 2015 r. 

4) uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska  oraz w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu  
13 października 2015 r. 

5) brał udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy Bierawa, 

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

Poinformował również, że do Rady Gminy wpłynęło pismo z Ludowego Zespołu Sportowego 
„Odrzanka” Dziergowice o ujęcie w planie budżetowym na 2016 r. środków finansowych w kwocie 
50.000 zł na budowę trybun dla kibiców, które zostanie przekazane Wójtowi Gminy do załatwienia 
zgodnie z kompetencją. 
 
 
 
Ad. 5. 
 
Informacj ę o pracach komisji złożyli: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna w minionym okresie spotykała się 3 razy, 
tj. 9 i 23 września oraz 19 października br. w celu kontroli wykonania budżetu gminy za I półrocze  
2015 r. i przygotowania opinii w  tej sprawie. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego obradowała  
w dniu 13 października br. na temat projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 
na 2015 r. 
 
Radny P. Musioł  poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
 i ochrony środowiska spotkała się na jednym posiedzeniu w dniu 13 października w celu omówienia 
projektów uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. 
 
Radna J. Szewerda – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu spotkała się dwukrotnie. W dniu 23 września komisja odbyła wyjazdowe posiedzenie 
na obiekty sportowe na terenie gminy Bierawa celem zapoznania się ze stanem infrastruktury sportowej, 
w tym potrzeb inwestycyjnych i remontowych w tym zakresie.  
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Na drugim posiedzeniu w dniu 12 października br. komisja została zapoznana z informacją o stanie 
oświaty za rok szkolny 2014/2015, omówiła projekty uchwał na dzisiejszą sesję oraz projekt 
preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.   
Poza tym członkowie komisji brali udział w akademiach z okazji Dnia Edukacji Narodowej we 
wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Bierawa. 
 
 
 
 
Ad. 6. 
 
Na wstępie Wójt Gminy poinformował, że decyzją jury, powołanego  przez Marszałka Województwa 
Opolskiego sołectwo Goszyce zajęło III miejsce w konkursie „Na najpiękniejszą wieś opolską”  
i otrzymało nagrodę w wysokości 7 tys. zł. 
Wyniki konkursu zostały ogłoszone w dniu 6 września br. podczas dożynek wojewódzkich w Byczynie. 
Z tej okazji pogratulował obecnym na sesji przedstawicielom sołectwa Andrzejowi Foit – sołtysowi wsi 
oraz Markowi Stańczyk. Skierował również słowa podziękowania za zaangażowanie się mieszkańców 
Goszyc na rzecz swojej miejscowości  oraz za bardzo dobrą promocję Gminy Bierawa na forum 
województwa.  Poinformował ponadto, że z przyszłorocznego budżetu Gminy  sołectwo Goszyce 
otrzyma dodatkowe 7 tys. zł, które będzie mogło przeznaczyć na wybrany cel. 
 
Przedstawiając informację o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym poinformował, że 
w tym okresie były podejmowane takie działania jak: 
 

• w dniu 1 września br. wszystkie placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy Bierawa 
rozpoczęły nowy rok szkolny. W tym też dniu uczestniczył w spotkaniu roboczym poświęconym 
organizacji dożynek gminnych w Lubieszowie, 

• w dniu 2 września br. spotkał się z Panią sołtys Kotlarni w celu zapoznania się z problemami 
sołectwa i możliwościami ich rozwiązania. W godzinach popołudniowych spotkał się  
z Proboszczem Parafii Dziergowice w sprawie doprowadzenia w odpowiednie miejsce 
kanalizacji sanitarnej pod Kościół, 

• w dniu 3 września br. spotkał się z Burmistrzem Sośnicowic, gdzie głównym tematem rozmów  
była sprawa ewentualnego przedłużenia linii autobusowej aż do miejscowości Goszyce  
i Kotlarnia, 

• w dniu 6 września br. uczestniczył w dożynkach wojewódzkich w Byczynie, 
• w dniu 7 września br. brał udział w zebraniu Zarządu Gminnego OSP na temat podziału zadań 

podczas memoriału biegowego i dożynek gminnych, 
• w dniu 8 września br. miał miejsce wyjazd do miejscowości Widełki koło Kielc w celu 

zapoznania się ze stanem technicznym autobusu, który Gmina chciała zakupić. W końcowym 
efekcie autobus ten nie został nabyty. Zakupiono autobus z silnikiem Mana (29 miejsc, poza 
miejscem dla kierowcy), 

• w dniu 9 września br. na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego „Przyjaciół 
Odry” brał udział w wystawie, która była poświęcona tematowi rzeki Odry, a także w pracach 
tego Zespołu z udziałem przedstawicieli wszystkich instytucji, którzy docelowo określają 
zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.  Uzyskano tam informację, że w wyniku 
podejmowanych starań Gmina Bierawa znalazła się w priorytetowych zadaniach, które będą 
wykonywane w latach 2016-2021. Plan ten obecnie jest w uzgodnieniach resortowych.  
Ma on zostać przyjęty zgodnie z harmonogramem do 22 grudnia br. Założenie to jest 
satysfakcjonujące dla naszej Gminy, 

• w dniu 11 września br. brał udział w zebraniu wiejskim w Kotlarni na temat podziału środków 
funduszu sołeckiego na 2016 r., 
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• w dniu 12 września br. odbył się IV Memoriał biegowy w Lubieszowie, a godzinach 
popołudniowych uroczystości poświęcone jubileuszowi 635 lat miejscowości Lubieszów. 
Następnego dnia odbyły się dożynki gminne w tej miejscowości. 

• w dniu 14 września br. uczestniczył w jubileuszu  50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa 
Owczarek  z Bierawy, 

• w dniu 15 września br. spotkał się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kędzierzyn. Głównym tematem 
była sprawa dotycząca konieczności uregulowania przebiegu sieci wodociągowej przez tereny 
nasadzeń drzew, 

• w dniu 16 września br.  odbył się przetarg na II etap budowy kanalizacji w Dziergowicach.  
Do przetargu przystąpiły 23 firmy. Poinformował, że jeżeli nie wpłynie żadne odwołanie, to od 
jutra Gmina będzie mogła podpisać umowę z Firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę 
wykonania za kwotę 2,7 mln zł, przy wartości kosztorysowej 6 mln zł. Tego samego dnia 
uczestniczył również w zebraniu wiejskim w Dziergowicach na temat funduszu sołeckiego na 
przyszły rok, 

• w dniu 17 września br. brał udział w jubileuszu 60-lecia pożycia małżeńskiego Państwa 
Kubickich z Bierawy, 

• w dniu 21 września br. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Starym Koźlu nt. funduszu 
sołeckiego na 2016 r., 

• w dniu 22 września br.  brał udział w pracach Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego, 
• w dniu 23 września br. wspólnie z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej spotkał się  

z Prezesem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie – Koźlu w sprawie 
zapowiadanej podwyżki opłat za przyjmowanie ścieków do miejskiej oczyszczalni, 

• w dniu 24 września br. miało miejsce zebranie wiejskie w Brzeźcach poświęcone tematowi 
podziału środków funduszu sołeckiego na 2016 r., 

• w dniu 25 września br. dokonano oględzin niektórych urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy 
Bierawa, 

• w dniu 26 września br. odbył się Turniej strzelecki dwóch Gmin  o „Tarczę żniwną” 
zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury i Gminę Kuźnia Raciborska, 

• w dniu 28 września br. spotkał się z Prezesem Górażdże Kruszywa w celu doprecyzowania 
udziału Spółki w finansowaniu przebudowy ulicy Dworcowej w Dziergowicach w 2016 roku. 
Tego samego dnia uczestniczył również w zebraniu wiejskim w Starej Kuźni dotyczącym 
podziału środków funduszu sołeckiego w 2016 r.,  

• w dniu 29 września br. brał udział w jubileuszu pożycia małżeńskiego Państwa Skrobek 
z Dziergowic. W tym też dniu wspólnie z Dyr. Walkiewiczem spotkał się ponownie z Prezesem 
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie – Koźlu w sprawie planowanej podwyżki 
opłaty za przyjmowanie ścieków przez miejską oczyszczalnię, 

• w dniu 30 września br. spotkał się z rzeczoznawcą majątkowym, który sporządza operaty 
szacunkowe nieruchomości w Solarni na potrzeby ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej  
w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej, 

•  w dniu 1 października br. spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych celem omówienia 
spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek. W tym też dniu brał udział  
w pasowaniu uczniów klas pierwszych Publicznego Gimnazjum w Bierawie, 

• w dniu 2 października br. spotkał się z Państwem Skolik z Dziergowic z okazji jubileuszu  
50-lecia pożycia małżeńskiego, 

• w dniu 5 października br. brał udział w rozmowie z przedstawicielami Kuratorium w Opolu, 
przeprowadzającymi kontrolę w Publicznym Przedszkolu w Bierawie, 

• w dniu 6 października br. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy brał udział w konferencji 
poświęconej pozyskiwaniu środków unijnych na obecny okres planowania na lata 2014-2020. 
Przed konferencją spotkał się z Wojewodą Opolskim w sprawie zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych. Wojewoda poinformował, iż w trybie pilnym będzie zwołany sztab 
kryzysowy w Bierawie (termin ustalono na dzień 20 października br.),  



6 
 

• w dniu 7 października br. w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni brał udział w przywitaniu 
grupy uczniów wraz z nauczycielami z Turyngii. Tego samego dnia spotkał się z Państwem Pethe 
ze Starego Koźla z okazji jubileuszu 50-lecia związku małżeńskiego, 

• w dniu 8 października br. miała miejsce dyskusja nad planem gospodarki odpadami – w tym 
miejscu poinformował, że do połowy przyszłego roku, zgodnie z zapisami ustawy, mają być 
zmienione Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami, które m.in. ustalają regiony. W naszym 
regionie mamy obecnie dwie instalacje ( w Kietrzu i w Kędzierzynie – Koźlu). Gmina będzie 
podejmowała próbę przejścia do innego regionu, jeżeli będzie to tylko możliwe. Tego samego 
dnia spotkał się z Państwem Warzecha  ze Starej Kuźni z okazji jubileuszu 55 lat pożycia 
małżeńskiego. Po południu spotkał się z przedstawicielami Firmy Cemex, którzy zaprezentowali 
sposób rekultywacji terenów wydobywczych, 

• w dniu 12 października br. został przeprowadzony konkurs ekologiczny zorganizowany przez 
Urząd Gminy i Nadleśnictwo Kędzierzyn dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum.  
Tego samego dnia uczestniczył również w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, 
wychowania fizycznego i sportu, 

• w dniu 13 października br. spotkał się z Panią Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 
Podczas spotkania prowadzono rozmowę na temat możliwości wybudowania  przez Powiat przy 
finansowym udziale Gminy odcinka chodnika przy ulicy Nowe Osiedle w Bierawie, aż pod 
Firmę Spot-light i Solidaris. Poinformował, że został już opracowany projekt na budowę tegoż 
chodnika, który w tym tygodniu zostanie przekazany inwestorowi. Gmina zobowiązała się do 
zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na partycypację w kosztach 
realizacji tego zadania, aby poprawić bezpieczeństwo przy tej drodze. Tego dnia został odebrany 
również przez przedstawicieli Urzędu zakupiony autobus, 

• w dniu 14 października br. odbyły się obchody Dnia Nauczyciela w Przedszkolu w Bierawie  
i Dziergowicach, 

• w dniu 15 października br.  brał udział w akademiach z okazji Dnia Nauczyciela w Szkole 
Podstawowej w Starej Kuźni i w Dziergowicach. Uczestniczył także w pogrzebie śp. Jana 
Kempnego, byłego sołtysa Grabówki, 

• w dniu 16 października br. uczestniczył w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół 
Dwujęzycznych w Solarni, a także w spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu na temat możliwości finansowania prac projektowych 
związanych z budową zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Na spotkaniu padło pytanie czy 
Urząd Marszałkowski dostanie na ten cel stosowną pożyczkę? Uzyskano wstępną deklarację. 
Pokłosiem  tego spotkania było kolejne spotkanie u Marszałka, który powinien polecić 
Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu  podjęcie 
działań w celu pozyskania tej pożyczki na prace projektowe. Gmina ma w tym celu wystosować 
stosowne pismo do Urzędu Marszałkowskiego, 

• w dniu 19 października br. brał udział w akademii z okazji Dnia Nauczyciela w Szkole 
Podstawowej w Starym Koźlu. 

 
Na zakończenie Wójt Gminy poinformował, że w dniu 26 października br. od godz. 15:15  odbędzie się 
posiedzenie komisji ds. porządku publicznego, poświęcone dyskusji na temat projektu Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 
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Ad. 7.  
 
Wójt Gminy – przedstawił informację na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r., 
zwracając uwagę na następujące kwestie : 
 
1) dochody budżetu gminy – na plan 25.716.620,13 zł - wykonano 13.505.501,80 zł, 

 
2) wydatki budżetu gminy –  na plan 28 030.020,13 zł - wykonano 11 308.327,48 zł, 
 
3) spłaty pożyczek – na plan spłaty 550.000 zł - spłacono 300.000 zł, 
  
4) do półrocza wykonano następujące remonty : 

- remont drogi osiedlowej w Kotlarni za kwotę  43.694,34 zł 
- utwardzenie placu przy bloku nr 17 w Kotlarni za kwotę 15.297,92 zł 
- remonty cząstkowe dróg gminnych za kwotę 18.061,28 zł 
- wymianę okien w budynku socjalnym w Solarni za kwotę 5.000 zł 
- remont schodów przy kaplicy cmentarnej w Kotlarni za kwotę 32.000 zł 
- remont remizy OSP w Dziergowicach za kwotę 26.568,- zł (do półrocza) 
- remont ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym w Dziergowicach – za kwotę 6.000 zł 
- remont bramy wjazdowej na boisko LZS Dziergowice – za kwotę 2.500 zł, 

 
5) do półrocza wykonano następujące inwestycje : 
     - zakup gruntów – za kwotę 26.000 zł, 
     - przedłużenie sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej w Starej Kuźni – za kwotę 87.507,15 zł, 
     - przedłużenie sieci wodociągowej w Starej Kuźni do działek – za kwotę 29.022,85 zł, 
     - obudowę studni w Korzonku za kwotę 35.039 zł ( do półrocza) 
     - udzielono dotacji na przebudowę skrzyżowania ul. Steiera i Nowe Osiedle w Bierawie     
       w kwocie 26.235,01 zł, 
     - wykonano dokumentację na remont ul. Polnej i Leśnej w Starym Koźlu (do terenów  
       inwestycyjnych) – za kwotę 24.600 zł, 
     - zakupiono wiaty przystankowe za kwotę 14.880 zł dla Ortowic, Bierawy i Dziergowice, 
     - przekazano dotację inwestycyjną na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Starym Koźlu  
       do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie w kwocie 70.000 zł, 
     - dokonano wymiany komputerów w Urzędzie Gminy za kwotę 103.990,10 zł, 
     - przekazano dotację na zakup samochodu dla Policji w kwocie 7.200 zł, 
     - zakupiono tablicę interaktywną dla Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu za 7.000 zł, 
     - zakupiono  urządzenia na plac zabaw w Kotlarni z Funduszu Sołeckiego za kwotę 13.032,84 zł, 
     - wykonano oświetlenie uliczne w Dziergowicach za 25.900 zł, 
     - udzielono dotacje mieszkańcom Gminy na montaż solarów i wymianę pieców centralnego  
       ogrzewania na kwotę 75.240 zł, 
     - zakupiono kosiarkę samojezdną na boisko w Korzonku – za 7.999 zł, 
     - przekazano dotacje dla klubów LZS w kwocie 109.000 zł, dotację na działalność Caritas  
       w kwocie 71.000 zł, Promyczka w kwocie 8.808 zł, Warsztatów Terapii Zajęciowej - 4.932 zł, 
     - przekazano dotację na działalność GCKiR – 500.000,- zł, na podtrzymanie tożsamości  
        kulturowej mniejszości narodowych w kwocie 9.550 zł oraz dotację na zadania wykonywane  
        przez Zakład Gospodarki Komunalnej w wys. 158.242,- zł 
 
6) budżet gminy do I półrocza wykazał nadwyżkę w kwocie 2.197.174,34 zł. 
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W następnej kolejności radny Piotr Szewerda odczytał opinię komisji rewizyjnej na temat wykonania 
budżetu gminy za I półrocze 2015 r.  Poinformował, że opinia ta została wydana w oparciu o dokonaną 
analizę dochodów i wydatków budżetowych, w tym wydatków na promocję, Zespół Ekonomiczno – 
Administracyjny Szkół i gospodarkę odpadami, analizę przychodów i rozchodów budżetowych, 
przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego i planu finansowego samorządowej 
instytucji kultury oraz analizę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.  
Komisja Rewizyjna jednogłośnie (5 głosami „za”) pozytywnie oceniła realizację budżetu gminy 
Bierawa za I półrocze 2015 r. formułując następujące wnioski: 
 

1) wykazany plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach jest zgodny  
z podjętymi uchwałami budżetowymi i zarządzeniami Wójta Gminy; 
 

2) stopień zrealizowania planu dochodów (52,52 %)  i planu wydatków (40,34 %)  
w stosunku do wartości zaplanowanych jest zadawalający. Wartości te pokazują, że budżet jest 
wykonywany na odpowiednim poziomie, co świadczy o prowadzonej zrównoważonej 
gospodarce finansami Gminy. Planowane roczne dochody powinny zostać wykonane na 
poziomie kwot zaplanowanych w budżecie; 
 

3) niska realizacja zaplanowanych dochodów majątkowych nie powinna budzić większych obaw, 
ponieważ większość z nich stanowią dotacje celowe na zadania współfinansowane ze środków 
unijnych. Dotacje te Gmina powinna otrzymać w zaplanowanych kwotach; 
 

4) planowo przebiegała realizacja wydatków bieżących, które osiągnęły poziom  
49,57 %. Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w niewielkim stopniu  
9,01 %. Niski poziom realizacji wydatków majątkowych jest charakterystycznym zjawiskiem 
dla I półrocza. Większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych jest  
w trakcie realizacji, a ich zakończenie planowane jest w II półroczu 2015 r. Każde  
z zadań posiada zabezpieczenie finansowe w uchwalonym budżecie. Komisja nie stwierdziła 
nieuzasadnionych opóźnień w podejmowaniu działań i przesuwaniu realizacji zadań na II 
półrocze. Nie zaniechano również realizacji żadnego zaplanowanego zadania; 
 

5) przedstawiony stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2015 wskazuje, że ujęte zadania powinny zostać 
zrealizowane w terminie.  

  
Następnie Skarbnik Gminy odczytała uchwałę nr 345/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 września 2015 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy Bierawa za I półrocze 2015 r., którą dołączono do niniejszego protokołu jako 
załącznik nr 2. 
 
Dyskusji na temat wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. nie podejmowano. 
 
 
 
 
Ad. 8. 
 
Zastępca Wójta Gminy - przedstawił radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych za 
poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie 
należy do zadań własnych Gminy. Informację dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 3. 
 
Dyskusji na temat przedstawionej informacji nie podejmowano. 
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Ad. 9 
 
Wójt Gminy  – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów. 
Poinformował, że przyjęcie przedmiotowej uchwały zakończy procedurę planistyczną dla tego terenu. 
Przypomniał, że w ubiegłym roku było jeszcze wiele dyskusji podejmowanych przez mieszkańców 
Lubieszowa na temat planowanego powiększenia obszarów wydobywczych przez Firmę Cemex.  
W wyniku wielokrotnych spotkań osiągnięto  pewien kompromis, zgodzono  na przekształcenie terenu 
o powierzchni 8,93 ha. Jest to teren położony przy Odrze, przylega do obszaru, który już wcześniej 
został zmieniony pod cele eksploatacyjne.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 5 głosami „za” – 
jednogłośnie. 
 
Radny M. Matuszek – stwierdził, iż faktycznie mieszkańcy Lubieszowa zgodzili się z takim 
rozwiązaniem, gdyż są to grunty położone tylko w granicach miejscowości  Bierawa. 
Najbardziej zainteresowany tym tematem jest Pan Mainusz, gdyż Jego dwie działki przylegają 
bezpośrednio do działek wykupionych przez Cemex. Jedna działka jest na terenie Bierawy, a druga na 
terenie Lubieszowa. Zwrócił się z zapytaniem czy Cemex będzie mógł eksploatować działki, które są  
w granicach miejscowości Lubieszów? Czy nie zostało to wcześniej zmienione jakąś uchwałą ? 
Z tego co było powiedziane, te działki, które są na terenie miejscowości Lubieszów, mimo, że są 
własnością Cemexu nie mogą być eksploatowane. Należy tą kwestię wytłumaczyć Panu Mainuszowi. 
W skład obszaru, którego funkcja ma zostać zmieniona dzisiejszą uchwałą, wchodzi również jedna 
działka będąca własnością Pana Mainusz. Jednak jest to działka przylegająca bezpośrednio do Odry, 
oddalona od Jego najbardziej żyznych gruntów. Do tej działki nie ma On żadnych pretensji. Jemu zależy 
bardziej na tych gruntach, które leżą w granicy Lubieszowa. Czy te grunty nie będą nigdy zagrożonego? 
 
Wójt Gminy  - wyjaśnił, że Firma Cemex może być właścicielem  wielu gruntów, ale może 
eksploatować tylko te, które zostały zmienione w planie zagospodarowania przestrzennego. Tereny, 
które nie zostały przekształcone , mimo, że są we władaniu Firmy Cemex, nie mogą być eksploatowane, 
bo nie ma na to zgody Rady.  Wcześniej również nie było zgody Rady na przekształcenie terenów 
położonych w Lubieszowie. Zmianą objęte są jedynie te działki w Lubieszowie po drugiej stronie drogi 
przylegające do Bierawy (geodezyjnie położone w sołectwie Bierawa). 
 
Przewodniczący Rady Gminy – przypomniał, iż była propozycja, żeby te tereny nad którymi trwa 
dyskusja, Pan Mainusz sprzedał Firmie Cemex. Jednak nie było takiej woli.  Czy ewentualnie Pan 
Mainusz nie chciał by się zamienić na działki, które są poniżej ? 
 
Radny M. Matuszek – stwierdził, iż Pan Mainusz chciał dokonać zamiany, ale Firma Cemex nie była 
tym zainteresowana.  
 
Sołtys B. Poplucz  - poinformowała, że Pan Mainusz chciałby dostać od Cemexu w zamian grunty o tej 
samej klasie, ale Firma nie jest w stanie tego spełnić, gdyż nie ma takich gruntów. Dlatego była 
rozmowa, że ewentualnie dostałby tych gruntów więcej. 
 
Radny R. Skotarczyk – w związku z tym, iż radni nie otrzymali 2 załączników do projektu uchwały, 
jeden mówiący o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu,  a drugi dotyczący sposobu 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w planie, zwrócił się z zapytaniem 
czy były wniesione jakieś uwagi do tego planu, które nie zostały uwzględnione ? 
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Zwrócił się również z zapytaniem jaka jest projekcja skutków finansowych tej zmiany i tych decyzji, 
które Firma Cemex tam podejmie ? Wiadomym jest, że Firma musi zapłacić określoną kwotę rolnikowi 
za przejęty grunt, musi wyłączyć te grunty z produkcji rolnej, zapłacić Gminie podatek z tyt. 
prowadzonej działalności gospodarczej. Jakie są to szacunkowe kwoty ? 
W planie określono, że po zakończeniu eksploatacji, grunty będą poddane rekultywacji w kierunku 
zielonym i wodnym. Ale nie wiadomym jest czy to ma być 1 ar zieleni, a cała reszta to zbiornik wodny,  
z którym nie wiadomo co się będzie później działo. Czy radni nie mają zbyt małej wiedzy o tym, jak  
w przyszłości Cemex planuje postąpić z tym terenem ? 
 
Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, że część ziemi jest odkładana. Po wydobyciu piasku ta 
ziemia wraca do wyrobiska. Jednak w większości zostaje teren wodny. Na dzień dzisiejszy nikt nie 
potrafi dokładnie określić jaka będzie powierzchnia wody, a jaka terenów zielonych. 
 
Wójt Gminy  – zauważył, że pewne szacunkowe dane są. Szacuje się, że 25 % terenu 
wyeksploatowanego pozostanie jako grunt, a 75 % to obszar wodny. 
 
Radny R. Skotarczyk – stwierdził, że jeżeli powstające tam rozlewisko nie będzie odpowiednio 
zagospodarowane, to nie będzie żadnych perspektyw na powstanie w tym miejscu ładnego akwenu 
rekreacyjnego. Czy w takim przypadku nie będzie to tylko  wylęgarnia dla komarów ? 
Zauważył również, że Firma Cemex prowadzi Fundację „Budujmy przyszłość”. Czy w związku z tym  
są jakieś granty do pozyskania dla sołectwa Bierawa i Lubieszów ? 
 
Wójt Gminy  - wyjaśnił, że granty z tej Fundacji są dla wszystkich sołectw naszej Gminy. W ostatnim 
czasie został zrealizowany jeden projekt w Bierawie, a drugi jest realizowany przy Szkole Podstawowej 
w Dziergowicach – zadanie dotyczy budowy boiska do siatkówki. Co do rekultywacji wyjaśnił, że Firma 
Cemex stale informuje Urząd o działaniach związanych z rekultywacją, uzgadnia np. gdzie mają być 
dojścia do wody, czy nasadzenia.  
Na ostatnim spotkaniu w Urzędzie Gminy przedstawiciele Cemex-u pokazali jak prowadzona jest 
rekultywacja w Niemczech, jak Firma prowadzi rekultywację w  innych częściach kraju i jakie są 
propozycje dotyczące rekultywacji terenów poeksploatacyjnych  w Bierawie. Dlatego też te obawy co 
do rekultywacji nie są w pełni uzasadnione. Cemex dobrze wywiązuje się z tego obowiązku. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że Cemex stara się rekultywować te grunty w miarę 
sukcesywnie.  Docelowo na wydobytym terenie ma powstać zbiornik wodny o powierzchni  
ok. 60 hektarów. Obecnie 2/3 tego obszaru jest już wyeksploatowane. Zaproponował zorganizowanie 
wyjazdowego posiedzenia komisji ds. porządku publicznego na tereny objęte eksploatacją kruszyw 
przez Firmę Cemex. 
 
Wójt Gminy  – stwierdził, iż najważniejszym jest to, że pomimo wielu kontrowersji mieszkańców 
Lubieszowa żadne uwagi do tego planu nie zostały wniesione. Oznacza to, że osiągnięty został 
kompromis, przyjęte rozwiązanie zadowoliło mieszkańców. Następnie odczytał treść załącznika nr 2,  
w którym zostało napisane, iż : 

1) stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenów 
położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa uchwalonego w dniu 16 lutego 
2015 r. uchwałą nr IV/20/2015 Rady Gminy Bierawa. 

2) po wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa 
dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów do publicznego wglądu od dnia  
14 lipca do 11 sierpnia 2015 r., w okresie ustawowo określonym – 14 dni od dnia zakończenia 
wyłożenia planu – nie wniesiono żadnej uwagi do projektu planu, nie rozstrzyga się o sposobie 
ich rozpatrzenia.  
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Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie poddał projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych  
w sołectwach Bierawa i Lubieszów – 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 X/77/2015 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach 
Bierawa i Lubieszów – została podjęta jednogłośnie. 
   
 
 
Ad. 9.2. 
 
Skarbnik 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 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 
na 2015 r. - 5 głosami „za”. 
 
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 X/78/2015 w sprawie dokonania zmian  
w budżecie gminy na 2015 r. - pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni obecni na sali obrad -  14 głosami „za”. 
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr X/78/2015 w sprawie dokonania zmian  
w budżecie gminy na 2015 r. – została podjęta. 
 
   
 
Ad. 9.3. 
 
Dyr. Walkiewicz – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Jednocześnie poinformował, że w wyniku konsultacji tegoż projektu na posiedzeniu komisji, 
wprowadzona została zmiana w załączniku nr 2, w § 3 pkt. 6, gdzie zamiast „opon o średnicy do 56 cm”, 
wpisano „opon z samochodów osobowych”. Poinformował ponadto, że w przedmiotowej uchwale 
przewiduje się utworzenie stacjonarnego punktu odbioru odpadów komunalnych. Wpisano również  
sposób w jaki można będzie dokonywać reklamacji w zakresie odbioru odpadów. W załączniku nr 2 
określony został regulamin działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, natomiast załącznik nr 1  
zawiera wykaz odpadów, które mogą być przyjmowane przez ten Punkt (ustawowo wymagane). 
Odpady, które nie będzie można przyjmować to styropian, wełna mineralna i papa. Wiąże się to głównie 
z kosztami utylizacji tych odpadów.  
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Wójt Gminy  – zwrócił uwagę na fakt, iż Punkt Selektywnej Zbiórki nie będzie otwarty stale, tylko po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zakładem Gospodarki Odpadami. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska  zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 4 głosami „za”, przy 
jednym głosie wstrzymującym. 
 
Radny R. Skotarczyk – zauważył, że projekt tej uchwały nie dotyczy tylko Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów, ale również jak gdyby  porządkuje sprawy np. częstotliwości odbioru odpadów. W § 2 jest 
zapis, że odpady, które nie będą należycie posegregowane, będą traktowane jak zmieszane odpady 
komunalne, dla których nie stosuje się niższej stawki opłaty przewidzianej w odrębnej uchwale.  
W uchwale tej brakuje jednak regulacji kto ma dokonywać tej kontroli i oceny czy odpady są 
posegregowane należycie? Czy to ma oceniać pracownik firmy odbierającej odpady, czy urzędnik ?  
A jest to przecież sprawa bardzo istotna, dlatego taka regulacja powinna znaleźć się w regulaminie.   
 
Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, że kontroli powinien dokonywać pracownik firmy 
odbierającej odpady. W trakcie odbioru odpadów pracownik widzi czy np. w worku żółtym znajdują się 
tylko plastiki, czy też inne odpady. 
 
Dyr. Walkiewicz  - wyjaśnił, że w przypadku, gdy dana osoba, która zadeklarowała że będzie 
segregować odpady, tego nie robi i np. w czarnym pojemniku znajdą się butelki PET, czy szkło, to Firma 
odbiera to jako odpady zmieszane i przekazuje taką informację  do Zakładu Gospodarki Komunalnej. 
Wówczas ta osoba zostaje obciążona wyższą stawką opłaty za odbiór odpadów.  
 
Radny R. Skotarczyk – stwierdził, iż chodzi o to żeby właściciel nieruchomości wiedział w jakich 
sytuacjach może być obciążony dodatkową opłatą. 
 
Dyr. Walkiewicz – poinformował, że dotychczas było tak, że jeżeli ktoś nasypał gruzu do pojemnika 
na odpady zmieszane, to te odpady nie były odbierane. Wówczas mieszkaniec dzwonił i tą sprawę 
wyjaśniano.  
 
Radny M. Permus – z tego co zostało powiedziane, to w przypadku nie odebrania odpadów z uwagi na 
to, że nie zostały właściwie posegregowane, to właściciel nie zostaje obciążony wyższą opłatą.  
Żeby nie było tak, że właściciel nieruchomości zostanie obciążony wyższą opłatą, a nie będzie znał 
powodu. W worku widać co się w nim znajduje, ale już w szarym pojemniku nie. Dlatego przed zmianą 
opłaty mieszkaniec musi być poinformowany o przyczynie, aby mógł to wyjaśnić. Dlatego istotnym jest 
to, aby tą kwestię w jakiś sposób uregulować.  
 
Przewodniczący Rady Gminy  - przypomniał, że w poprzednich latach w naszej gminie prowadzona 
była ewidencja osób segregujących odpady na podstawie kodów. Było wiadome kto segreguje odpady 
Mieliśmy cały przegląd sytuacji i powinniśmy do tego wrócić. 
 
Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem czy był taki przypadek na terenie Gminy, że komuś 
podwyższono opłatę za odbiór odpadów  komunalnych z uwagi na nie właściwą segregację odpadów ? 
Jeżeli nie, to tak naprawdę jest to przepis „martwy”. A Gmina tak do końca nie ma kontroli nad 
segregacją odpadów. 
 
Wójt Gminy  – przypomniał, że Gminy co roku muszą wykazać się coraz wyższym poziomem 
segregacji odpadów. Dotychczas nasza gmina z tego się wywiązywała. Jednak w następnych latach te 
poziomy wzrastają. Jeżeli się okaże, że Gmina nie osiągnie wymaganego poziomu selektywnej zbiórki 
odpadów, to taka kontrola z pewnością będzie prowadzona, gdyż zarówno Gmina, jak i Firma będą 
ponosiły kary finansowe.   
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Radny R. Skotarczyk – stwierdził, iż należy mieć świadomość tego, że do końca ta sprawa segregacji 
nie jest rozwiązana i w przyszłości trzeba będzie w jakiś sposób to uregulować. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę na zmianę zapisu dotyczącego częstotliwości wywozu 
odpadów ze Wspólnot Mieszkaniowych. 
 
Radny P. Sroka – zwrócił się z zapytaniem czy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie 
obsługiwany przez obecnych pracowników Zakładu, czy przewiduje się utworzenie nowego etatu ? 
 
Dyr. Walkiewicz – poinformował, że nie przewiduje się dodatkowego etatu do obsługi Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów. 
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem kto płaci za odbiór odpadów komunalnych z budynków, 
których właścicielem jest Gmina ? 
 
Dyr. Walkiewicz  - poinformował, że za odbiór odpadów z budynków socjalnych i komunalnych, 
będących w zarządzie Zakładu, płaci Zakład.  
 
Radny Z. Żmuda – poruszył temat wywozu odpadów komunalnych z zabudowy wielomieszkaniowej. 
w Kotlarni, skąd odpady mają być odbierane nie rzadziej niż jeden raz na tydzień. Jednak dosyć często 
zdarzają się sytuacje, że odpady nie są odbierane regularnie i dochodzi do przepełnienia pojemników. 
Firma odbierająca odpady opróżnia jedynie pojemniki, a nie zbiera odpadów leżących na ziemi, które 
nie zmieściły się w pojemnikach. Nikt tych śmieci nie chce sprzątać. Musi to zostać w jakiś sposób 
rozwiązane.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, iż każdy nieregularny odbiór odpadów należy 
niezwłocznie zgłosić do Firmy. Jeżeli Firma nie odbierze w porę odpadów, to ich obowiązkiem powinno 
być pozbieranie wszystkich odpadów, również tych z ziemi. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr X/79/2015 w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 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 X/79/2015 w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów,  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – została podjęta. 
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Ad. 9. 5. 
 
Zastępca Wójta Gminy - przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Lokalnej 
Grupy Działania Stowarzyszenia „Euro-Country”.  
 
Radna J. Szewerda – poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały został przez komisję ds. 
oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy są pytania lub uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały ? 
 
Wójt Gminy  - poinformował, że dotąd „Euro-Country” działało w formie Fundacji. Teraz wskazane 
jest, żeby była to forma Stowarzyszenia. Fundacja najprawdopodobniej będzie docelowo wygaszana. 
Utworzenie takiego Stowarzyszenia wiąże się z przygotowaniem Gmin członkowskich do nowego 
okresu pozyskiwania środków unijnych przez Lokalne Grupy Działania na lata 2014-2020. 
Lokalne Grupy Działania działają dla dobra gmin wiejskich, ale także dla organizacji i przedsiębiorców. 
Na zapytanie radnego Skotarczyka dotyczące reprezentacji Gminy w tym Stowarzyszeniu, wyjaśnił, że 
do tego Stowarzyszenia mogą wejść nie tylko Gminy, ale również osoby fizyczne, czy  przedsiębiorcy. 
Dotychczas w tej Fundacji naszą Gminę reprezentował m.in. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bierawie Mirosław Wierzba, przedsiębiorca Pan Suchański oraz Pani Celina Grzesik. 
W Fundacji działała Rada. Przedstawiciele gmin dbali o to, aby w Lokalnej Grupie Działania byli 
przedsiębiorcy z różnych Gmin. Dotychczas Gmina Bierawa pozyskała dużo środków finansowych na 
różne zadania.  
 
Radny M. Matuszek – wyjaśnił,  że zgodnie ze statutem członkiem zwyczajnym Lokalnej Grupy 
Działania może zostać również osoba fizyczna. Każdy kto chce działać na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich może przystąpić do tego Stowarzyszenia. Do tej pory Fundacja zrealizowała dużo zadań 
i pomogła też dużo zrobić na terenie Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr X/80/2015 w sprawie przystąpienia do 
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Euro-Country” – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. 
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr X/80/2015 w sprawie przystąpienia do 
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Euro-Country” – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9.5. 
 
Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie podpisania przez Gminę Bierawa umowy 
partnerskiej z czeską Gminą Markvartovice. Poinformował, że w listopadzie tegoż roku mija drugi rok 
od pierwszych kontaktów z Gminą Markvartovice. Wiosną bieżącego roku podpisano wstępne 
porozumienie o współpracy. Mając na względzie członkostwo naszej Gminy w Euroregionie Pradziad 
oraz projekty, które udało się wspólnie z Gminą Markvartovice zrealizować, można powiedzieć, że były 
to dwa lata dobrej współpracy.  Od razu dobrze zafunkcjonowała współpraca pomiędzy strażakami obu 
Gmin i ze szkołami. Mamy wiele wspólnego, odległość pomiędzy naszymi gminami wynosi tylko  
50 km. Dlatego też jest to dla naszej Gminy dobry partner. Jeżeli ta uchwała zostanie podjęta,  
to podpisanie umowy nastąpiłoby w dniu 11 listopada, podczas koncertu z okazji Dnia Niepodległości. 
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Radna J. Szewerda – poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały został zaopiniowany przez 
komisję ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu – pozytywnie 5 głosami „za”, 
przez 5 radnych obecnych na posiedzeniu. 
 
Dyskusji na temat wynikający z przedstawionego projektu uchwały nie podejmowano. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr X/81/2015 w sprawie podpisania przez Gminę 
Bierawa umowy partnerskiej z czeską Gminą Markvartovice – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr X/81/2015 w sprawie podpisania przez 
Gminę Bierawa umowy partnerskiej z czeską Gminą Markvartovice – została podjęta. 
 
 
 
 
Ad. 9.6. 

 
Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały o zmianie statutu gminy Bierawa. Jednocześnie zwróciła 
uwagę na zmianę zapisu w pkt. 1 projektu uchwały, podyktowaną stanowiskiem komisji rozpatrującej 
przedmiotowy projekt uchwały. W wyniku dyskusji na komisji wykreślono w pkt. 9 słowo „za”, co 
oznacza, że w przypadku głosowania jawnego w protokole zamieszczane będą nazwiska radnych którzy 
w danej sprawie głosowali przeciwko lub wstrzymali się od głosowania.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, że projekt uchwały został przez komisję ds. porządku publicznego, 
bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowany pozytywnie – 3 głosami „za’, przy 
dwóch głosach wstrzymujących. 
 
W dyskusji głos zabrali : 
 
Radny W. Plutta – stwierdził, iż faktem jest, że komisja omawiała ten projekt uchwały, jednakże  
w Jego ocenie poświęcono temu tematowi trochę mało czasu.  
Zwrócił się do Wysokiej Rady o podjęcie tej uchwały, ale ze zmianą polegającą na wykreśleniu z § 39 
ust. 3, który mówi o nie wyszczególnianiu nazwisk radnych w przypadku głosowań w sprawach 
proceduralnych, o których mowa w § 35 ust. 1 statutu gminy.  Zauważył, że § 35 zawiera szereg różnych 
kwestii, m.in. dotyczącą powtórnego skierowania projektu uchwały do komisji. Jeżeli zatem radni na 
posiedzeniu Rady stwierdzą, że dany projekt uchwały jest z jakiś powodów wadliwy, albo wymaga 
uzupełnień, bądź zmiany i zgłoszą wniosek o skierowanie tego projektu ponownie do prac komisji celem 
poprawienia, to w takiej sytuacji, przy głosowaniu nie będzie się wyszczególniało nazwisk radnych.  
I wówczas dalej wyborca nie będzie miał możliwości zapoznania się kto z radnych był za poprawieniem 
wadliwego prawa, bądź kto był przeciw. W tym katalogu jest również wymieniona kwestia przerwania 
obrad sesji. Są to przecież kwestie bardzo istotne.  Na dzisiejszej sesji głosowania przebiegały bardzo 
sprawnie. Nie było na tyle poważnych zagadnień jeśli chodzi o podejmowane uchwały, że praktycznie 
cała Rada była jednomyślna. Ale mogą być takie kwestie, które będą budziły znaczące kontrowersje  
i wtedy dla wyborców naprawdę jest istotne to jak ich radny się w głosowaniu zachował. Przytaczanie 
argumentu, że to wydłuży wykonanie projektu, bądź same obrady, jest po prostu niepoważne i urąga 
powadze instytucji w której się znajdujemy, ponieważ pisanie 15 nazwisk, a nawet 150 nazwisk zajmuje 
kilkanaście sekund na zasadzie kopiuj wklej z komputera. 
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Przytaczając dla przykładu protokół z obrad sesji Rady Gminy w Reńskiej Wsi z czerwca 2013 r. 
podkreślił, i ż w tym protokole w głosowaniu na temat zmiany porządku obrad, został odnotowany jeden 
głos wstrzymujący. Można zatem zauważyć, że Rady sąsiednich gmin taką zasadę przyjęły. Wyborcy 
mają zatem możliwość  zapoznania się ze sposobem głosowania radnych. Dlatego też nasza Gmina 
mogłaby taką uchwałę podjąć.  
 
Radny M. Matuszek – zauważył, że w § 35 są też wymienione inne postanowienia proceduralne, np. 
stwierdzenie quorum, zmiana porządku obrad, ograniczenie czasu wystąpienia dyskutantów, czy 
dotyczące zamknięcia listy mówców, dyskutantów. Jeżeli zatem dochodziłoby do głosowań w tych 
wymienionych sprawach, to wówczas protokolant musiałby za każdym razem wymieniać nazwiska 
radnych, którzy byli przeciwko, czy wstrzymali się od głosowania. Jaki miałoby to sens ? Stwierdził, iż 
Jego zdaniem Rada powinna przyjąć tą uchwałę w zaproponowanej wersji, która została wypracowana 
na posiedzeniu komisji. Na komisji zrezygnowano z tego, żeby wymieniać również nazwiska radnych 
głosujących za daną sprawą. Zauważył ponadto, że nie wzięto pod uwagę tego, że niektórzy radni  
z różnych powodów opuszczają salę obrad podczas głosowania. I co w takim przypadku? Przecież 
wszystkich okoliczności, które występują podczas obrad sesji, nie jesteśmy w stanie ująć w protokole. 
Te zapisy, które zawarte są w projekcie uchwały, są wystarczające i w pełni wyczerpują intencję 
zgłoszoną przez radnych, tak aby wyborcy mogli przeczytać jak radni głosowali. Usuwanie kolejnego 
zapisu z projektu uchwały nie jest niczym uzasadnione. Przecież konieczność odnotowywania  
w protokole nazwisk radnych i tak wydłuży czas  obrad.  
Jeżeli protokół będzie zawierał szczegółowy opis głosowania w sprawach ważnych (merytorycznych), 
z wyszczególnieniem nazwisk radnych głosujących przeciwko i wstrzymujących się od głosowania, to 
wyborcy już zawsze będą mieli możliwość zapoznania się z taką informacją. 
 
Radny M. Permus – stwierdził, iż ma odmienne zdanie niż radny Matuszek. Ponieważ jeżeli Rada ma 
coś uchwalić i tak jak zostało zauważone ma to pozostać dla potomnych, to niech to będzie zrobione 
dobrze. Żadną wymówką nie może być jakiś brak czasu. Przecież każda osoba kandydująca na radnego 
powinna zdawać sobie sprawę z tego, że pełnienie tej funkcji będzie wymagało czasu. Przecież takie 
głosowania w sprawach proceduralnych zdarzają się bardzo rzadko. O ile takie głosowania mogą 
przedłużyć czas obrad ? Przecież w tych sprawach proceduralnych, o których mowa w § 35 statutu, 
znajdują się również poważne kwestie, na które zwrócił uwagę radny Plutta. Dlatego też nie należałoby 
tego ust. 3 w tej uchwale wprowadzać.  
 
Mec. Semeniuk – zwrócił uwagę, iż sesja Rady Gminy powinna przebiegać bardzo sprawnie. Protokół 
nie musi być zbyt szczegółowy, ma jednakże odzwierciedlać przebieg obrad. W protokole nie trzeba 
odnotowywać np. faktu wyjścia danego radnego z sali obrad. Wystarczy zapis, że podczas głosowania 
na sali była obecna określona liczba radnych. Przecież może być tak,  że radny wyszedł z sali obrad tuż 
przed głosowaniem, aby w nim nie uczestniczyć. Może to być pewne zagranie taktyczne. Dzisiaj radny 
Permus złożył wniosek  o 10 minutową przerwę, a Przewodniczący takiej  przerwy nie zarządził.  
Czy to też miałoby zostać odnotowane?  
Czy naprawdę głosowania w kwestiach proceduralnych są tak istotne, że aż potomni mają wiedzieć jak 
w tych sprawach głosował poszczególny radny. Przecież istotą jest jak radni głosują w kwestiach 
merytorycznych, tzn. takich których dotyczą poszczególne uchwały. I to jest ważne dla wyborców. Rada 
zdecyduje i podejmie w tej sprawie decyzję. Jednak radni powinni się zastanowić nad racjonalnością 
takich postępowań. 
 
Radny M. Permus – zauważył, że sprawność przebiegu sesji nie polega na tym, czy coś zostanie 
zapisane, czy nie zostanie zapisane. Tylko  całkiem  na czym innym. Nie można przecież twierdzić, że  
odesłanie projektu uchwały do powtórnego rozpatrzenia przez komisję jest błahostką. Jest to kwestia 
bardzo istotna. Ale to, że radny prosił o krótką przerwę, to już nie ma znaczenia. Znaczenia nie ma 
również to, czy ktoś wychodzi z sali podczas obrad, czy nie, ani jaki był powód tego wyjścia.  
Cyt. „Ja nie dążę do tego żeby ta szczegółowość była nie wiem jaka. Dążę do tego żeby protokół z sesji 
był na tyle dokładny, że każdy człowiek czytający go na BIP-ie wiedział jak i co się odbywało”.  
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Mec . Semeniuk – zauważył, iż może lepiej zobowiązać Wójta do tego żeby sesja była nagrywana, a 
nie brnąć w papierowe rozwiązania. 
  
Radny M. Permus – stwierdził, iż w przypadku nagrywania sesji,  można byłoby zrezygnować z tych 
zapisów.  
 
Radny W. Plutta – podkreślił, i ż Pan Mecenas użył takiej argumentacji, która jak gdyby wykpiła 
argument mówiący o tym, żeby z tego ust. 3 zrezygnować. Jednak problem leży w tym, że te trywialne 
wnioski są w § 35  obok naprawdę brzemiennych w skutkach zapisów. Bo naprawdę istotną kwestią jest 
to czy my skierujemy do poprawki projekt uchwały, czy nie. I to czy my w kluczowym momencie 
przerwiemy obrady sesji, czy nie. I niestety te ważne wnioski znajdują się obok mniej ważnych 
wniosków, jak np. o uzupełnienie przebiegu obrad. I nie można tego aż tak dalece wykpić.  
Cyt. „Dlatego Ja naprawdę apeluję do Rady abyśmy podjęli taką uchwałę, ale bez zapisu ust. 3.  
To naprawdę w niczym nie wydłuży nam sesji”. Dla przykładu podał zapis w protokole z posiedzenia 
Rady w Reńskiej Wsi, gdzie wymienia się nazwiska radnych głosujących w danej sprawie. Faktem jest 
to, że takie wnioski praktycznie nie padają, ale mogą paść w czasie kiedy Rada będzie rozstrzygała 
naprawdę istotne kwestie. I niewątpliwie w czasie 4-letniej kadencji takie wnioski będą.  
 
Radny M. Matuszek  - zauważył, iż dla radnych  ważniejsza jest sprawa uchwał i podejmowania 
głosowań merytorycznych, niż tego typu przykłady, które tutaj zostały podane. Przecież odesłanie 
uchwały do powtórnego rozpatrzenia w komisji nie oznacza, że ta uchwała zostanie zapomniana , że jej 
nie będzie. Ale to, że nad tym projektem będą trwały jeszcze dalsze dyskusje w komisjach. Ten projekt 
będzie dalej funkcjonować. I nie ma to żadnego znaczenia, czy Rada przyjmie uchwałę, czy skieruje ją 
powtórnie do komisji. Są to przecież bardzo wyjątkowe przypadki. Dotychczas udawało się na 
komisjach wypracowywać taki kształt uchwał, które były do przyjęcia na sesji. Zaproponował 
zakończenie dyskusji w tej sprawie gdyż ona i tak do niczego nie prowadzi. Podkreślił, i ż tak naprawdę 
tylko dwóch radnych jest za tym, aby ta zmianę wprowadzić. Cyt. „A Ja uważam, że nie należy tego się  
pozbawiać. I pozbawiać tej możliwości ze względu na sprawność trwania sesji, zapisów z tej sesji”. 
Teraz protokoły z sesji są w miarę łatwe do czytania. Później będziemy mieli ileś nazwisk, które się 
będą powtarzały przy kolejnych głosowaniach, które będą tylko i wyłącznie tą sprawę merytoryczną 
zasłaniały. Dlatego też Rada powinna przyjąć to, co zostało zaproponowane na komisji.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – przypomniał, że pierwszy projekt uchwały w sprawie głosowania 
imiennego na wniosek radnego, nie został przyjęty. Teraz jest inna propozycja, która została przyjęta 
przez komisje. I znowu jest źle. Dlatego też każdy radny powinien zagłosować według swego uznania.  
 
Radny M. Permus -  stwierdził, iż użycie przez Przewodniczącego zwrotu „znowu źle”  jest nie  
w porządku.. Cyt. „Ja tu po to zasiadam, żeby dbać o tego typu rzeczy i po to to robię, bo takie jest moje 
zdanie”.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, iż chodziło mu wyłącznie o to, aby zrobić jakieś ustępstwo. 
Ale skoro nie idzie osiągnąć kompromisu, to należy ten projekt przegłosować. 
 
Radny W. Plutta – zauważył, iż radni nie wnioskowali o § 39 ust. 3. To zostało dodane nie wiadomo 
przez kogo i niepotrzebnie skomplikowało całe dzisiejsze obrady.  
 
Przewodniczący Rady Gminy  - zwrócił uwagę, iż na posiedzeniu komisji radny Plutta przystał na to. 
A jak widać dzisiaj znowu ma pewien niedosyt.  
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Radny M. Permus   - zawnioskował o wykreślenie z projektu uchwały pkt. 2. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek zgłoszony przez radnego Permusa o wykreślenie pkt. 2 - 
pod głosowanie radnych. 
Za wykreśleniem głosowało 5 radnych, przeciw było 8 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek nie został przyjęty. Następnie poddał pod 
głosowanie projekt uchwały nr X/82/2015 o zmianie statutu gminy Bierawa. 
 
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 6 radnych, przeciw było 5 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr X/82/2015 o zmianie statutu gminy 
Bierawa została podjęta. 
 
 
 
 
 
Ad. 9. 7.  
 
W. Lembowicz – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy. 
 
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 X/83/2015 w sprawie nazwy ulicy – 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 X/83/2015 w sprawie nazwy ulicy – została 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
 
 
Ad. 10.  
 
Sekretarz Gminy - odczytała informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez 
radnych, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osoby upoważnione do wydawania decyzji 
administracyjnych w imieniu wójta, które dołączono do niniejszego protokołu.  
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Ad. 11. Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny P. Sroka – wystąpił o udostępnienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za ubiegły 
rok szkolny. Zwrócił się z zapytaniem, kiedy w porządku obrad znajdzie się informacja komisji oświaty 
odnośnie przekroczenia średnich płac nauczycieli w placówkach oświatowych za 2014 r. ? 
 
Radna J. Szewerda – zauważyła, że komisja w tym temacie nie miała wyznaczonych żadnych ram 
czasowych. Prace trwają i na pewno ten temat zostanie radnym przedstawiony.  W najbliższym czasie 
odbędzie się jeszcze spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych. 
 
Radny P. Sroka – zauważył, że kpa zobowiązuje do pewnych procedur. A od kwietnia do października 
minęło już trochę czasu.  
 
Radny Ł. Przybyłowski – zwrócił się z prośbą o przygotowanie apelu – ostrzeżenia do mieszkańców 
przed oszustami wyłudzającymi od starszych osób pieniądze, powołującymi się na tzw. „wnuczka”. 
 
Radny Z. Żmuda – zwrócił się o : 

1) uprzątnięcie trawy i liści z terenu cmentarza Komunalnego w Kotlarni, 
2) ustawienie wiaty przystankowej przy ulicy Gliwickiej w Kotlarni – na przeciwko „złomowiska”, 
3) zawieszenie większej liczby elementów oświetlenia świątecznego w Kotlarni, 
4) oświetlenie chodnika wzdłuż ulicy Gliwickiej w Kotlarni.  

 
Przewodniczący Rady Gminy – zaproponował, aby oświetlenie świąteczne było wieszane tylko przy 
głównych drogach przelotowych, żeby dawało to jakiś dobry efekt. 
 
Radny M. Matuszek – poinformował, że ma informację od projektanta, że wybudowanie samego 
chodnika w Lubieszowie przy ulicy Bierawskiej (bez odwodnienia) to koszt ok. 100 tys. zł. Pozostaje 
jeszcze kwestia kanalizacji deszczowej przy tym chodniku. Zwrócił się z prośbą o sprawdzenie czy 
istnieje kanalizacja deszczowa pod starym chodnikiem? Dodał, iż jeżeli taka kanalizacja jest, to koszty 
będą niższe, a jeżeli nie, to koszty jej budowy będą wysokie.    
Zwrócił się ponadto o sprecyzowanie terminu wykonania tegoż projektu, gdyż według informacji 
przekazanej projektantowi, to Zarząd Dróg Wojewódzkich  zapłaci za ten projekt dopiero w lutym 
przyszłego roku. Należy na to zwrócić uwagę, gdyż ważnym jest żeby ten temat zakończył się do końca 
tego roku.  
Zwrócił się ponadto z zapytaniem czy były robione próby sprawności hydrantów na terenie Lubieszowa? 
 
Radny P. Sroka – stwierdził, iż cyt. „jestem lekko zdruzgotany wypowiedzią Pana radnego”. Z tego co 
zostało powiedziane Gmina ma partycypować w budowie chodnika na poziomie 100 tys. zł jako koszt 
wstępny i być może będzie musiała wyłożyć pieniądze w 40 czy 50 procentach na tą inwestycję.  
Przecież Gmina  ma problem z wydatkiem rzędu 10 tys. zł na realizację swoich zadań. W roku bieżącym 
dzięki przychylności Pana Wójta udało się wymienić okna z jednej strony budynku socjalnego w Solarni. 
Nie było jednak pieniędzy na całość i trzeba było to zadanie przenieść na drugi rok.  O co tu chodzi, 
gdzie są priorytety? W naszym budynku socjalnym woda leje się przez okna do mieszkań i na to nie ma 
pieniędzy rzędu 10 tys. zł. A na budowę chodnika planuje się w przyszłym roku przeznaczyć kwotę na 
poziomie ok. 50 tys. zł i to na zadanie, którego właścicielem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich.   
Cyt. „Ja rozumiem, że musimy partycypować, że będziemy płacić za projekt, że będziemy ponosić 
koszty. Ale warto byłoby pewną gradację tego zrobić”. Tego zadania związanego z wymianą okien nie 
realizujemy, przenosimy go na przyszły rok, a przecież chodzi tu o mienie gminne. A tutaj spokojnie 
będziemy wydawać tak duże pieniądze na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej. 
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Wójt Gminy  – zauważył, iż 100 tys. zł na budowę chodnika z pewnością nie wystarczy. Byłoby to zbyt 
optymistyczne. Będą to z pewnością dużo wyższe kwoty. Zwrócił uwagę, iż nie powinno się ważności 
tych zadań porównywać.  W każdym zakątku Gminy jest coś ważnego do zrobienia. Należy mieć na 
uwadze to, że jeżeli Gmina nie będzie partycypować w kosztach realizacji zadań przy drogach 
wojewódzkich, czy nawet powiatowych, to nie uda się niczego zrealizować. Pewne rzeczy musimy 
traktować trochę odrębnie. Być może te pieniądze na wymianę okien w drugiej części budynku 
socjalnego w Solarni, o czym mówił radny Sroka, by się teraz znalazły. Ale teraz jest już dość 
niesprzyjająca pora, dlatego zostało to odłożone na przyszły rok. Tych potrzeb w Gminie mamy bardzo 
dużo. Można byłoby szukać odpowiedzi na pytanie co jest ważniejsze, czy cieknące okno czy 
bezpieczeństwo ludzi poruszających się pieszo, czy rowerami wzdłuż drogi wojewódzkiej ? Wybory nie 
są łatwe. Dlatego lepiej tego nie porównywać. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, iż w tym roku zostały wymienione te najgorsze okna  
w budynku socjalnym. W przyszłym roku zrobi się resztę. Było to przecież dobre posunięcie. 
 
Radny M. Permus – zwrócił się z prośbą o przypilnowanie firmy, która wykonuje płytę betonową  
na boisku w Brzeźcach. Dodał, iż jakość wykonywanej pracy budzi wiele kontrowersji. Jeżeli tak ma to 
wyglądać, to być może trzeba byłoby zawczasu zrezygnować z tej Firmy. 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że znany jest Urzędowi ten temat. Na dzień jutrzejszy zostało 
zaplanowane spotkanie z kierownikiem Firmy. Pracownik Urzędu wie, że ma bardzo szczegółowo 
patrzeć na działania tej firmy. 
 
Radny R. Skotarczyk :  
- korzystając z § 34 statutu gminy zwrócił się o wciągnięcie  do protokołu pisemnego wniosku złożonego 
do budżetu gminy na przyszły rok (dołączono do protokołu), 
- zwrócił się o przedstawienie informacji jak wygląda realizacja wniosków dotyczących dopłat do 
wymiany pieców węglowych i montażu baterii solarnych w przeciągu 2 ostatnich lat, co będzie bardzo 
istotne dla radnych przy omawianiu projektu budżetu gminy na 2016 rok. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż dobrze byłoby znaleźć jakiś program unijny, który 
przewidywałby dopłaty do wymiany pieców i ewentualnie montaż solarów. Można było by we wniosku 
ująć wszystkie osoby chętne z terenu całej Gminy. Dodał, iż w jednej z Gmin w Polsce coś takiego 
zostało zrobione. Koordynatorem była Gmina.  
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że jest ogłoszony program o nazwie „Ryś”, który wspiera 
termomodernizację budynków prywatnych (indywidualnych). 
 
Radny P. Sroka – zwrócił się z zapytaniem, czy budżet gminy może również dofinansować wymianę 
pieca, na który otrzymano dofinansowanie z określonego programu ?  
  
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że jest również program „Prosument”, z którego mogą 
korzystać osoby chętne na zestawy fotowoltaniczne. W tym programie są  w tym roku 40 % dotacje. 
Można pozyskać też niskooprocentowany kredyt w Banku Ochrony Środowiska (1 %). Jednakże w tym 
programie jest  wyraźnie zapisane, że nie można korzystać z dwóch form pomocy. Jeżeli korzysta się  
z programu, to nie może być dofinansowania z Urzędu Gminy.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że ma informację, że podczas kontroli w Betafence  
zakwestionowano zbyt małe ciśnienie wody w hydrantach. Czy w razie konieczności istnieje możliwość 
podwyższenia ciśnienia na przepompowni ? 
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Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że Firma Betafence nie ma zgody na korzystanie z wody do celów 
przeciwpożarowych. Zakład Gospodarki Komunalnej zgodnie z umową zabezpiecza tylko wodę na cele 
bytowe. Firma ma obowiązek we własnym zakresie zapewnić zbiorniki, czy dostosować swoją instalację 
do wymogów przeciwpożarowych. Nie ma możliwości nawet czasowego zwiększenia ciśnienia  
w hydrantach. Hydranty, które zamontowała sobie Firma na przyłączu wodociągowym, nie są 
własnością gminy. Sieć gminna nie jest w stanie zapewnić większego ciśnienia wody. Jeżeli zostałoby 
odkręconych kilka hydrantów w celu użycia wody do pożaru, to mogłoby zabraknąć wody  
w mieszkaniach. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż jest zaskoczony tym, że nie ma możliwości czasowego 
podwyższenia ciśnienia wody na czas akcji pożarowej. To wyjaśnienie jest zupełnie zaskakujące. 
Należałoby się temu tematowi przyjrzeć. 
 
 
 
Ad. 12.  Dyskusja i wolne wnioski 
 
Sołtys J. Gładysz – Nowińska : 

• podziękowała Panu Michałowi Klimek, Panu Joachimowi Morcinek i Panu Zbigniewowi Żmuda 
za pomoc przy usuwaniu skutków pożaru budynku mieszkalnego w Kotlarni, 

• zwróciła się o wyczyszczenie studzienek na starym Osiedlu w Kotlarni (naprzeciwko budynku 
Straży i Przedszkola. 

 
Sołtys L. Nikel -  w imieniu mieszkańców wystąpiła do Wójta z prośbą o zwrócenie uwagi pracownikom 
Firmy Remondis o należyte obchodzenie się z pojemnikami i o ich odstawianie w miejsca, z których ich 
odbierają, a nie pozostawianie ich przy krawędzi drogi.  
 
Radny M. Permus – przypomniał sprawę dotyczącą opróżniania koszy ulicznych. 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona kontrola Firmy  
w zakresie opróżniania koszy ulicznych. Gmina musi mieć konkretne argumenty w tym zakresie.  
 
Radny P. Szewerda – skierował słowa podziękowania za ustawienie lampy solarnej na cmentarzu  
w Starej Kuźni.   
 
Sołtys B. Poplucz – zwróciła się o pomoc w uprzątnięciu worków z liśćmi zebranymi z terenów 
gminnych. Podziękowała również za lampę ustawioną na cmentarzu w Lubieszowie. 
Ponadto zwróciła się z zapytaniem czy były analizowane protokoły z zebrań wiejskich, na których 
zgłoszono wnioski dotyczące: 

• rozwiązania problemu lokalizacji niektórych hydrantów w Lubieszowie na prywatnych 
posesjach (za płotem), 

• remontu drogi w kierunku stanicy wodnej w Lubieszowie. W tym miejscu zwróciła uwagę, iż 
droga ta została zniszczona przez Firmę, która wykonywała remont nadbrzeża Odry. Zgodnie  
z umową droga miała być naprawiona przez tą Firmę, jednak nie zostało to dotrzymane, 

• montażu lustra i progu zwalniającego. Poinformowała, że na zebraniu wiejskim ten wniosek 
mieszkańca został odrzucony, ponieważ dotyczy posesji prywatnej przy ulicy Leśnej, 

• zagospodarowania terenu „basenu” w Lubieszowie. Zwróciła się z zapytaniem czy są jakieś 
plany zagospodarowania tego tak bardzo urokliwego miejsca ? Informując o demontażu 
walącego się płotu koło parkingu, zawnioskowała o pomoc w zagospodarowaniu tego miejsca. 

 
Wójt Gminy  – poinformował, że odpady zielone mogą zostać odwiezione do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów. 
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Ad. 13. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym zamknął 
obrady 10 sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 19 października 2015 r. o godz. 18:55. 
 
 
         Przewodniczący Rady 
           Joachim Morcinek 
Protokół sporządziła : Barbara Gawlik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki 
 

1) zarządzenie Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy i planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 r. 

2) uchwała nr 345/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia  
23 września 2015 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 
Bierawa za I półrocze 2015 r., 

3) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 
4) uchwała nr X/77/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów, 
5) uchwała nr X/78/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. 
6) uchwała nr X/79/2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 
Bierawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

7) pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.10.2015 r. w sprawie opinii 
na temat projektu uchwały z poz. 6 

8) uchwała nr X/80/2015 w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 
„Euro-Country” 

9) uchwała nr X/81/2015 w sprawie podpisania przez Gminę Bierawa umowy partnerskiej z czeską 
Gminą Markvartovice 

10) uchwała nr X/82/2015 o zmianie statutu gminy Bierawa 
11) uchwała nr X/83/2015 w sprawie nazwy ulicy 
12) wniosek radnego Waldemara Plutta z dnia 25.08.2015 r. o ujęcie w porządku obrad najbliższej 

sesji Rady Gminy sprawy dotyczącej zmiany zapisu § 39 ust. 2 pkt. 9 statutu gminy, 
13) informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby wskazane w art. 

24 h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 
14) wniosek radnego Skotarczyka do budżetu gminy na 2016 r. 
15) listy obecności radnych i sołtysów, 
16) zawiadomienie o sesji. 


