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P R O T O K Ó Ł   nr  XI /2015 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  30 listopada 2015 r. 

 

 
Otwarcia obrad jedenastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 30 listopada 2015 r. dokonał  
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 oraz Mec. Łukasza Ambrożego. 
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. 
 

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  19 października 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. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r., 
 

2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
 

3) o zmianie uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej  
      na 2015 r. dla samorządowego zakładu budżetowego, 
 

4)  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,  

6) w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych, o gruntach i o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości,  
na podatek rolny i na podatek leśny, 

7) w sprawie opłaty targowej, 

8) w sprawie ustalenia wysokości diet, 
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9) w sprawie  rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami 
pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2016. 

8. Interpelacje i wnioski radnych. 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad. 

 

Wniosek o zmianę porządku obrad zgłosił Wójt Gminy - który wniósł o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały o zmianie 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. 
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgłoszony wniosek  zostanie poddany pod 
głosowanie. Zmiana zostanie wprowadzona, jeżeli za zmianą opowie się w głosowaniu 
bezwzględna większość ustawowego składu Rady, tj. co najmniej 8 radnych. 
 
 

Za zmianą porządku obrad - polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad dodatkowego 
projektu uchwały o zmianie 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 – opowiedziało 
się w głosowaniu 15 radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od 
głosowania.  
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek został przyjęty. Poinformował jednoczenie, 
że Rada Gminy będzie obradowała wg zmienionego porządku obrad. Dodatkowy projekt 
uchwały został wprowadzony w pkt. 7.10. 
  
 
 
Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że został wyłożony na sali obrad protokół  
z dziesiątej sesji Rady Gminy Bierawa z dnia 19 października 2015 roku i że w celu jego 
przyjęcia, zgodnie z § 29 statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 
Za przyjęciem protokołu opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół nr X/2015 z sesji Rady Gminy  
z dnia 19 października 2015 r. został przyjęty. 
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Ad. 4.  

 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował 

następujące działania : 

1. brał udział w posiedzeniach komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu w dniach 29 października i 24 listopada 2015 r., 

2. uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa 
i ochrony środowiska  w dniach 2 i 23 listopada 2015 r., 

3. uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu  
25 listopada 2015 r., 

4. brał udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy 
Bierawa, 

5. w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca pełnił  dyżury w Urzędzie Gminy, 

6. w dniu 9 listopada br. wspólnie z Wójtem Gminy i radnym Skotarczykiem brał udział  
w spotkaniu w Kopalni Piasku “Kotlarnia” w sprawie wniosku Kopalni złożonego  
w procedurze opracowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego o poszerzenie terenów pod eksploatację, 

7. w dniu 17 listopada br. wspólnie z Wójtem uczestniczył w spotkaniu w Spółce 
Gazowniczej w sprawie budowy gazociągu do Goszyc i Kotlarni. 

 

 

 
  
ad. 5. 
 
Informacj ę o pracach komisji przedstawili: 
 
Radny P. Szewerda - poinformował, że komisja rewizyjna spotkała się 27 października br. 
celem przeprowadzenia kontroli usług opiekuńczych realizowanych przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 
 
Radny R. Skotarczyk - poinformował, że komisja budżetowa obradowała w dniu 25 listopada 
br. celem omówienia projektów uchwał na dzisiejszą sesję.  
 
Radny P. Musioł - poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska w minionym okresie spotykała się 3-krotnie. W dniu  
26 października br. na posiedzeniu komisji omawiano projekt Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W dniu 2 listopada br. komisja spotkała się  
z Nadleśniczym z Nadleśnictwa Rudy, aby wysłuchać stanowiska na temat wniosków  
o poszerzenie terenów eksploatacyjnych. Z kolei w dniu 23 listopada br. komisja spotkała się  
z przedstawicielami Kopalni Piasku "Kotlarnia" celem zapoznania się z uzasadnieniem do 
wniosku o poszerzenie terenów eksploatacyjnych.  
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Radna J. Szewerda - poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu obradowała w dniu 25 października br. W posiedzeniu komisji uczestniczyli 
również dyrektorzy szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Bierawa. Tematem 
posiedzenia było dokonanie analizy, diagnozy polityki kadrowej, polityki godzin doraźnych, 
godzin ponadwymiarowych i zastępstw prowadzonych przez dyrektorów szkół, w związku  
z przekroczeniem średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w 2014 r. O przeprowadzenie takiej diagnozy zwrócił się do komisji radny Sroka. 
Stanowisko komisji zostało przekazane Panu radnemu w formie pisma. Kolejne posiedzenie 
komisja odbyła w dniu 24 listopada br. Tematem posiedzenia było omówienie projektów uchwał 
na dzisiejszą sesję.  Ponadto w dniu 26 października br. członkowie komisji brali udział  
w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, na którym przedstawiono projekt Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w dniu 25 listopada br.  
w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego, poświęconym omówieniu 
projektów uchwał budżetowych i podatkowych oraz projektu budżetu na przyszły rok.  
 
  
 
 
ad. 6. 
 
Wójt Gminy -  poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował między innymi takie 
działania jak : 
 

• w dniu 20 października br. uczestniczył w Kolegium Wojewody zorganizowanym  
w Urzędzie Gminy Bierawa na temat ochrony przeciwpowodziowej  naszej Gminy  
z udziałem służb Wojewody, a także instytucji z województwa opolskiego i śląskiego 
odpowiedzialnych za ochronę przed powodzią. Podkreślił, i ż tak naprawdę to spotkanie 
niczego nowego do tego tematu nie wniosło. Wojewoda zwrócił się z oficjalnym 
zapytaniem czy Gmina jest w stanie przygotować koncepcję ochrony przed powodzią 
terenów Gminy Bierawa? Nie wiadomo jednak, czy to opracowanie miałoby coś zmienić. 
Podkreślił, i ż tak naprawdę takowa koncepcja została już opracowana dawno przez 
wrocławską firmę HART, 

• w dniu 21 października br. brał udział w odbiorze wyremontowanego odcinka ulicy 
Mickiewicza w Bierawie, zadanie było realizowane przez Powiat wspólnie z naszą Gminą, 

• w dniu 22 października br. spotkał się z Państwem Skotarczyk z Dziergowic z okazji 
jubileuszu 55 lat pożycia małżeńskiego, 

• w dniu 23 października br. spotkał się z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Brzeźcach, gdzie zapoznał się przeprowadzonymi pracami w Remizie, w dużej mierze 
społecznymi, a także planami na najbliższy rok,  

• w dniu 26 października br. spotkał się z Burmistrzem Gminy Sośnicowice. Głównym 
tematem była sprawa dotycząca zamiaru zmiany przez Gminę Bierawa regionu, do którego 
będzie można oddawać odpady komunalne. Wyjaśnił, że obecnie Gmina Bierawa należy do 
regionu opolskiego i może oddawać odpady do dwóch regionalnych instalacji  
w Kędzierzynie-Koźlu i w Kietrzu. W województwie śląskim konkurencyjność 
regionalnych instalacji jest dużo większa, dzięki czemu cena za odpady jest też niższa. 
Gmina chciałaby należeć do regionu gliwickiego. Kwestię tę regulują wojewódzkie plany 
gospodarki odpadami, które mają być zmienione do połowy przyszłego roku. Zmiana 
takowa musiałaby zostać zaakceptowana zarówno przez Zarząd Województwa Opolskiego, 
jak i Zarząd Województwa Śląskiego.  
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W tym też dniu przeprowadził rozmowę z Panem Rafikiem na temat opracowywanego 
projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatowego OSP w Bierawie, 

• w dniu 27 października br. brał udział w zebraniu Euroregionu Pradziad w Prudniku, gdzie 
zostały przedstawione plany na rok 2016, 

• w dniu 28 października br.  spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych z terenu 
Gminy Bierawa, uczestniczył w jubileuszu 50 lat małżeństwa Państwa Szleusener  
z Bierawy, a w godzinach wieczornych brał udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP, 
podczas którego nastąpiło formalne przekazanie samochodu lekkiego z OSP Kotlarnia dla 
OSP Solarnia, a także przyjęcie nowego samochodu przez OSP Kotlarnia, 

• w dniu 2 listopada br. uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, 
bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska z udziałem Nadleśniczego z Nadleśnictwa 
Rudy na temat ewentualnego poszerzenia terenów pod eksploatację kruszyw w obrębie 
Kopalni Górażdże w Dziergowicach i Kopalni Piasku "Kotlarnia", 

• w dniu 4 listopada  br. spotkał się z Dyrektorem  Firmy TP Elbud, podczas spotkania 
zapoznał się z planami Firmy, w tym z zamierzeniem dotyczącym budowy nowej hali 
produkcyjnej, 

• w dniu 9 listopada br. brał udział w spotkaniu z dyrekcją Kopalni Piasku "Kotlarnia" 
poświęconym  przedstawieniu zakresu działalności Kopalni oraz planów Kopalni na 
najbliższe lata, w tym dotyczące wniosku o poszerzenie terenów eksploatacyjnych, 

• w dniu 10 listopada br. uczestniczył z posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego, 

• w dniu 11 listopada br. brał udział w Koncercie z okazji Dnia Niepodległości, podczas 
którego nastąpiło rozdanie nagród za osiągnięcia  kulturalne dla społecznych animatorów 
kultury. W tym też dniu doszło do podpisania umowy partnerskiej z czeską Gminą 
Markvartovice, 

• w dniu 12 listopada br. uczestniczył w posiedzeniu Stowarzyszenia Eurocountry, którego 
Gmina będzie również członkiem, poświęconym określeniu priorytetów działań na 
najbliższy rok. Pierwsze nabory wniosków planowane są w drugiej połowie 2016 r.,  

• w dniu 13 listopada br. spotkał się z Państwem Wydra z Dziergowic z okazji 50 lat pożycia 
małżeńskiego, 

• w dniu 16 listopada br. spotkał się z przedstawicielami klubów sportowych z terenu Gminy 
Bierawa w celu omówienia działań klubów w 2016 r. 

• w dniu 17 listopada br. wziął udział w jubileuszu 55 lat pożycia małżeńskiego Państwa 
Stępień z Kotlarni. W tym samym dniu uczestniczył w spotkaniu w Spółce Gazowniczej  
w Zabrzu na temat poszerzenia sieci gazowniczej od województwa śląskiego aż po 
Kotlarnię. W tym miejscu zauważył, że jest to temat bardzo trudny. Ze względu na brak 
opłacalności inwestycja ta może być wstrzymana, 

• w dniu 19 listopada br. miała miejsce rada budowy kanalizacji w Dziergowicach celem 
wyjaśnienia pewnych kwestii dotyczących m.in. nieprzewidzianych trudności w realizacji 
zadania, co wiąże się z dodatkowymi środkami finansowymi,  

• w dniu 23 listopada br. spotkał się z Państwem Szyszko ze Starego Koźla z okazji jubileuszu 
50 lat pożycia małżeńskiego, a także z Prezesem Kopalni Górażdże w celu omówienia 
kwestii dotyczącej planowanego remontu ulicy Dworcowej w Dziergowicach. W tym też 
dniu uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska z udziałem przedstawicieli Kopalni Piasku "Kotlarnia", 

• w dniu 24 listopad br. brał udział w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, 
wychowania fizycznego i sportu, w godzinach popołudniowych w obchodach  tygodnia 
regionalnego organizowanego przez Gimnazjum w Bierawie, 
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• w dniu 25 listopada br. brał udział w uroczystości otwarcia instalacji do produkcji płynnych 
nawozów w Zakładach Azotowych. W tym też dniu uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. 
budżetu i rozwoju gospodarczego poświęconym omówieniu projektów uchwał na dzisiejszą 
sesję oraz budżetu gminy na przyszły rok, 

• w dniu 26 listopada br. spotkał się z Wojewodą Jastrzębskim w sprawie zadań zgłoszonych 
do Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. Miał również wizytę w Śląskim 
Centrum Recyklingu w Gliwicach, 

• w dniu 27 listopada br. miało miejsce otwarcie ofert przetargowych na wywóz  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2016 rok. Została złożona tylko jedna oferta 
Firmy Remondis. Zaproponował zorganizowanie w miesiącu styczniu spotkania radnych  
z przedstawicielami Firmy Remondis w celu przedstawienia tych składników kosztów, 
które są najbardziej kosztochłonne. W tym też dniu brał udział w jubileuszu  
50 lat pożycia małżeńskiego Państwa Fabian z Solarni, a w godzinach popołudniowych 
wspólnie z delegacją z naszej Gminy pojechał do  Gminy Markvartovice na zaproszenie 
tamtejszej Gminy, 

• w dniu 29 listopada br. odbył się "Stół bożonarodzeniowy" w Domu Kultury  
w Dziergowicach, 

• w dniu 30 listopada br. brał udział w posiedzeniu Subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego  
z udziałem Wicemarszałka Konopki, na którym przedstawiono informację na temat alokacji 
środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla poszczególnych 
subregionów. 

 

W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny R. Skotarczyk - uzupełniając swoją informację poinformował, że tematem komisji było 
również omówienie projektu budżetu gminy na 2016 r. 
 
Radny M. Matuszek - zwrócił się z zapytaniem jakie jest stanowisko Kopalni Piasku "Kotlarnia" 
w związku z odmową poszerzenia terenów pod eksploatacją kruszyw ? 
 
Wójt Gminy  - wyjaśnił, że nie ma jeszcze ostatecznego stanowiska w kwestii ewentualnego 
poszerzenia terenów eksploatacyjnych. Wniosek Kopalni dotyczy zmiany przeznaczenia  
ok. 150 hektarów. Na spotkaniu przedstawiciele Kopalni przedstawili swoje racje i wyjaśnili, że 
powodem złożenia przedmiotowego wniosku jest konieczność wcześniejszego poznania 
stanowiska Gminy w tym zakresie, niezbędnego do planowania działalności Kopalni.  
Ostatecznej decyzji co do przeznaczenia dalszych terenów pod eksploatację  jeszcze nie ma.  
Na dzień 7 grudnia br. zostało zaplanowane wyjazdowe posiedzenie komisji ds.  porządku 
publicznego na tereny Kopalni Piasku „Kotlarnia” celem przybliżenia radnym tego tematu. 
Zwrócił uwagę, iż od  opracowania Studium do faktycznego przeznaczenia terenów pod 
eksploatację, jest bardzo daleko. Zapisy te konkretyzuje się dopiero w planie miejscowym. 
Gmina zgodnie z prawem jest zobligowana do tego aby ujawnić w Studium wszelkie 
udokumentowane złoża. Dlatego należy zastanowić się nad tym, czy wniosek Kopalni na tym 
etapie nie powinien zostać przyjęty.  W miesiącu grudniu Gmina powinna zająć stanowisko w tej 
sprawie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż Gmina nie odrzuciła jeszcze wniosku Kopalni 
Piasku „Kotlarnia”. Radni wysłuchali stanowiska Nadleśnictwa w kwestii ewentualnego 
poszerzenia terenów eksploatacyjnych oraz stanowiska wnioskodawców. Ważną rolę będzie 
odgrywała budowa zbiornika przeciwpowodziowego. Zdaniem Nadleśniczego, jeżeli powstałby 
ten zbiornik, to Lasy nie miałyby nic przeciwko dalszej eksploatacji kruszyw. 
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Jak zostało przedstawione, cała procedura zmiany przeznaczenia terenów jest długotrwała. Jeżeli 
wniosek Kopalni nie zostanie uwzględniony w tej procedurze zmiany Studium, to za jakiś czas 
ten temat może wrócić ponownie, co będzie wiązało się z przystąpieniem do kolejnej zmiany 
Studium. Jeżeli teraz wniosek Kopalni nie uzyska akceptacji z tego powodu, że Gmina nie chce 
zgodzić się na dalsze przekształcenie terenów leśnych, to będzie to sygnał dla Dyrekcji Kopalni, 
że musi podjąć inne działania.  
Zwrócił się jednocześnie z zapytaniem czy w przetargu na odbiór odpadów komunalnych została 
ujęta też obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ? 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, że złożona oferta obejmuje koszty obsługi tego Punktu. W zasadzie 
mieszkańcy mogą już tam wywozić swoje odpady.  
 
Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób będzie obsługiwany Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów w przyszłym roku ? 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, że Punkt Selektywnej Zbiórki będzie obsługiwany na tych samych 
zasadach co w tym roku, czyli po osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu zamiaru oddania 
odpadów.  
 
 
 
 
Ad. 7. 1. 
 
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 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy –  
5 głosami „za”. 
 
Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XI/84/2015 w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy na 2015 r. – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. 
Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała  nr XI/84/2015 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na 2015 r. – została podjęta. 
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Ad. 7. 2. 
 
Skarbnik Gminy  - przedstawiła radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej. 
  
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej – 4 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym. 
 
Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XI/85/2015 o zmianie uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XI/85/2015 o zmianie uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – została podjęta. 
 
 
 
 
 
Ad. 7. 3. 
 
Skarbnik Gminy  – odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie jednostkowych 
stawek dotacji przedmiotowej na 2015 r. dla samorządowego zakładu budżetowego. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2015 r. dla samorządowego zakładu 
budżetowego - został przez komisję ds. budżetu i rozwoju gospodarczego zaopiniowany 
pozytywnie – 5 głosami „za”. 
Jednocześnie zwrócił się z zapytaniem jak długo będzie obowiązywała ta stawka dotacji ? 
 
Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że taka stawka dotacji przedmiotowej obowiązuje do końca 
bieżącego roku. W każdy kolejnym roku stawki jednostkowe muszą odpowiadać wysokości 
dotacji przyznanej Zakładowi.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XI/86/2015 o zmianie uchwały  
w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2015 r. dla samorządowego zakładu 
budżetowego – pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XI/86/2015 o zmianie uchwały  
w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2015 r. dla samorządowego 
zakładu budżetowego – została podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 7. 4. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego bardzo 
pozytywnie przyjęła informację przedstawioną przez Wójta o nie podwyższaniu stawek 
podatkowych i 5 głosami „za” wyraziła swoją pozytywną opinię w tej sprawie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Radny M. Matuszek – podkreślił, że stawki podatkowe pozostaną na dotychczasowym poziomie 
zarówno dla mieszkańców, jak i dla podmiotów gospodarczych. Poza tym dwie stawki uległy 
obniżeniu na skutek obniżenia maksymalnych stawek ustawowych. Pomimo tego, Wójt  
i Skarbnik byli w stanie opracować budżet gminy na przyszły rok. Jest to bardzo dobra informacja 
i dobrze byłoby przekazać ją naszym mieszkańcom. Zwrócił uwagę, iż z tytułu podatku od 
nieruchomości zaplanowano uzyskać od osób fizycznych kwotę 1,5 mln zł, a od osób prawnych 
ponad 4,5 mln zł. Dochody własne Gminy z podatku od nieruchomości to kwota ponad 6 mln zł.  
Pozostałe dochody w kwocie 18 mln zł planuje się pozyskać do budżetu z innych źródeł. 
 
Radny P. Szewerda – zwrócił się z zapytaniem czego dotyczy zapis w § 1 pkt. 1 lit d ? 
 
Skarbnik Gminy  – wyjaśniła, że jest to nowa pozycja podatkowa wprowadzona ustawą, która 
musiała się znaleźć również w uchwale podatkowej. Generalnie zapis ten dotyczy obszarów 
objętych rewitalizacją. W naszej Gminie takie obszary nie występują. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XI/87/2015  w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości – 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 XI/87/2015  w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – została podjęta.  
 
Radny R. Skotarczyk - nawiązując do wypowiedzi radnego Matuszka, zauważył, iż podatek 
dochodowy od osób fizycznych jest głównym źródłem dochodu naszego budżetu (4,6 mln zł). 
Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych stanowi dla naszego budżetu  
1,5 mln zł. 
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Ad. 7. 5. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego  
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych – 5 głosami „za”.  
 
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XI/88/2015 w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że uchwała nr XI/88/2015 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - została podjęta. 
 
 
 
 
Ad. 7. 6. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie określenia wzorów 
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz deklaracji na 
podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego  
5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wzorów 
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz deklaracji na 
podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny. 
  
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XI/89/2015 w sprawie określenia 
wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz 
deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny – pod głosowanie 
radnych, w wyniku którego uchwała została podjęta 15 głosami „za”, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XI/89/2015 w sprawie określenia 
wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz 
deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny – została 
podjęta. 
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Ad. 7. 7. 
 
Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego  
5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. 
 
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XI/90/2015 w sprawie opłaty targowej 
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 XI/90/2015 w sprawie opłaty 
targowej – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 7. 8. 
 
Wójt Gminy  – odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet. Poinformował, że 
wysokość diet dla sołtysów została określona w  zależności od liczby mieszkańców danego 
sołectwa.  Propozycja ta została poparta przez radnych biorących udział w posiedzeniu komisji 
budżetowej. Jednocześnie przedstawił stanowisko nadzoru prawnego dotyczące wypłaty diet dla 
radnych, pełniących jednocześnie funkcję sołtysa. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet - 5 głosami „za”. 
 
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XI/91/2015 w sprawie ustalenia 
wysokości diet - pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, na 15 radnych obecnych na sali obrad. 
Jeden radny był przeciwny,  nikt nie wstrzymał się od głosowania.  
Przeciwko uchwale głosował radny Czesław Kudzia. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XI/91/2015 w sprawie ustalenia 
wysokości diet – została podjęta. 
 
 
 
 
Ad. 7. 9. 
 
Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie  rocznego programu 
współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 wraz ze zmianą w § 18.  
Odczytała również podsumowanie wyników konsultacji tegoż projektu, które dołączono do 
niniejszego protokołu. 
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Radna J. Szewerda – poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały ze zmianą w § 18 został 
zaopiniowany przez komisję ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu – 
pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny R. Skotarczyk  - zwrócił się o doprecyzowanie w § 2 pkt. 2 sformułowania „trzeci 
sektor”, albowiem jest to określenie, które nie funkcjonuje powszechnie i mało kto jest 
zorientowany czego ono dotyczy.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały nr XI/92/2015 w sprawie  
rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XI/92/2015 w sprawie  rocznego 
programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 – została podjęta. 
 
 
 
 
Ad. 7. 10. 
 
Wójt Gminy  – odczytał projekt uchwały o zmianie 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. 

Wyjaśnił, iż zmiana ta dotyczy wykreślenia, zgodnie z sugestią nadzoru prawnego Wojewody  
w § 2 ust. 1 pkt. 1 o treści „zmieszane odpady komunalne – zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy, określonym odrębną uchwałą”, końcówki zdania  
„w ilo ści odpowiadającej objętości pojemnika”.  

 
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy – poddał projekt uchwały nr XI/93/2015 o zmianie 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 – pod głosowanie radnych.  

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. 
Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 
 



str. 13 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XI/93/2015 o zmianie 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 – została podjęta. 

 

 

Ad. 8.   Interpelacje i wnioski radnych.  

Radny W. Plutta – zawnioskował o zwrócenie się z prośbą do Zarządu Dróg Wojewódzkich  
o obniżenie pobocza  przy drodze nr 425 pomiędzy Lubieszowem a Dziergowicami. 
Uzasadniając stwierdził, że pobocze na tym odcinku drogi jest powyżej jezdni i jest nierówne,  
co jest bardzo niebezpieczne szczególnie przy opadach. Stwarza to duże zagrożenie dla osób 
poruszających się na rowerach i motorowerach.  

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się o zamontowanie barierki na  drodze transportu rolnego  
w Dziergowicach, łączącej ulicę Kozielskiej z ulicą Odrzańską (za Restauracją będącą 
własnością Pana Krzywniaka) na przepuście przez ciek wodny (Dziergówka). Jest tam bardzo 
niebezpieczne miejsce, dlatego ta barierka powinna tam zostać jak najszybciej ustawiona. 

  

Radny M. Permus – zwrócił się o sporządzenie ścieżki rozwoju dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Brzeźcach.  

 

 

Ad. 9.  Dyskusja i wolne wnioski 

Sołtys B. Czerepak – wystąpił o wyczyszczenie i udrożnienie rowu przy Szkole Podstawowej  
w Starej Kuźni. 
 
Radny P. Szewerda – podziękował Wójtowi i Dyr. Walkiewiczowi za pomoc przy wycince 
drzew koło Kościoła. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem kiedy będzie wieszane oświetlenie 
świąteczne przy drogach ? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że oświetlenie świąteczne będzie wieszane w przyszłym tygodniu. 
 
Sołtys L. Nikel – zwróciła się o naprawienie lampy usytuowanej w parku przy ulicy 
Konopnickiej w Starym Koźlu i o ustawienie jej pod takim kątem aby oświetlała cały park.  
 
Radny M. Matuszek – zauważył, iż oświetlenie świąteczne przy drogach powinno zostać 
zawieszone już z  chwilą rozpoczęcia adwentu, tak jak to miało miejsce w Gminie Markvartovice. 
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Radny M. Permus – poinformował, że na ulicy Gliwickiej w Brzeźcach od skrzyżowania  
z ulicą Łąkową aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką  nr 408 są duże spadki napięcia,  
w skutek czego oświetlenie pulsuje. Taka sytuacja utrzymuje się już od dawna. Były interwencje, 
jednak do tej pory nic nie zostało zrobione. Należałoby tą sprawą zainteresować odpowiednie 
służby. 
 

 

Ad. 9. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknął obrady jedenastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 17:20. 

 

         Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła : Barbara Gawlik      Joachim Morcinek 

 

 

 

Załączniki  

1) uchwała nr XI/84/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r., 
2) uchwała nr XI/85/2015 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
3) uchwała nr XI/86/2015 o zmianie uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji 

przedmiotowej na 2015 r. dla samorządowego zakładu budżetowego, 
4) uchwała nr XI/87/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, 
5) uchwała nr XI/88/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, 
6) uchwała nr XI/89/2015 w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach  

i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz deklaracji na podatek od 
nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny, 

7) uchwała nr XI/90/2015 w sprawie opłaty targowej, 
8) uchwała nr XI/91/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet, 
9) uchwała nr XI/92/2015 w sprawie  rocznego programu współpracy Gminy Bierawa  

z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2016, 

10) podsumowanie wyników konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami,   
o którym mowa w pkt. 9. 

11) uchwała nr XI/93/2015 o zmianie 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. 

12) listy obecności radnych i sołtysów. 

 


