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P R O T O K Ó Ł   nr  XIII /2016 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  25 stycznia 2016 r. 

 

 
Otwarcia obrad trzynastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 25 stycznia 2016 r. dokonał  
o godz. 15:30 Przewodniczący Rady Gminy Joachim Morcinek. 
Na wstępie stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych na ustawową liczbę 15 radnych,  
co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały.  
 
Po otwarciu obrad  przywitał zebranych radnych, sołtysów (obecnych wg list obecności 
dołączonych do niniejszego protokołu), Wójta Gminy Krzysztofa Ficoń, Zastępcę Wójta 
Stanisława Wróbel, obecnych na sesji pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz Mec. Mirosława Semeniuk i Przewodniczącą Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego Danutę Wróbel. 
Z ramienia Urzędu w sesji uczestniczyli Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka, Sekretarz 
Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, 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  28 grudnia 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 sprawozdania nt. wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę za 2015 r. 

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za 2015 r. 
9. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r., 
2) w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Bierawa, 
3) w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Województwem Opolskim w zakresie 

budowy wałów przeciwpowodziowych w Gminie Bierawa, 
4) w sprawie współdziałania z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w zakresie budowy 

chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bierawa, 
5) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016. 

 
10. Interpelacje i wnioski radnych. 

11. Dyskusja i wolne wnioski. 
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12. Zakończenie obrad. 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 
przedstawionego porządku obrad. 

 

 

ad. 3. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że został wyłożony na sali obrad protokół  
z dwunastej sesji Rady Gminy z 28 grudnia 2015 r. i w celu jego przyjęcia zgodnie z § 29 statutu 
gminy zostanie przeprowadzone głosowanie. 

Następnie zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi do protokołu?  

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  
Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół nr XII/2015 z sesji Rady Gminy  
z 28 grudnia 2015 r. został przyjęty.  

 

 

ad. 4.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie 
działania jak : 

1) brał udział w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego 
i sportu w dniu 18 stycznia 2016 r., 

2) brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu  
20 stycznia 2016 r., 

3) w dniu 18 stycznia br. brał udział w spotkaniu z Dyrektorem Firmy Przewozowej Ariva 
w Kędzierzynie-Koźlu, tematem którego było omówienie możliwości przedłużenia 
kursów autobusowych z Kotlarni w kierunku Sierakowic i Gliwic,  

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

5) pełnił dyżury w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, 
6) uczestniczył w zebraniach wiejskich - w dniu 18 stycznia br. w Goszycach,  

19 stycznia br. w Starym Koźlu i 21 stycznia br. w Bierawie.  
 
Poinformował, że do Rady Gminy wpłynęły pisma:  
 

1) Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta 
Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola, 

2) Rady Gminy Łubniany w sprawie wyrażenia stanowiska sprzeciwu wobec działań 
Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola, 

3) Dyrektora Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni w sprawie zmiany nazwy Zespołu  
i szkół wchodzących w skład Zespołu, 

4) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym o dofinansowanie 
kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu, 

5) z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie sprawozdania  
z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami. 
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ad. 5. 
 
Radny P. Szewerda - poinformował, że komisja rewizyjna obradowała w dniu 15 stycznia br. 
Tematem posiedzenia było przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 2015 r. oraz 
planu pracy na 2016 r. 
 
Radny R. Skotarczyk - poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego  
spotkała się na jednym posiedzeniu w dniu 20 stycznia br. celem omówienia projektów uchwał 
na dzisiejszą sesję. 
 
Radny P. Musioł - poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska w okresie międzysesyjnym nie obradowała. 
 
Radna J. Szewerda - poinformowała, że komisja spotkała się na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 
br. Pierwszym tematem posiedzenia było omówienie sprawozdania na temat wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Gminę Bierawa za rok 2015. W związku z tym tematem  
w posiedzeniu komisji uczestniczyli dyrektorzy szkół i przedszkoli działających na terenie 
Gminy Bierawa. Ponadto komisja omówiła projekt uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej 
obsługi finansowej szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa. 

 

 

ad. 6.  

Wójt Gminy  - poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował między innymi takie 
działania jak: 

•  w dniu 7 stycznia br. uczestniczył w zebraniu jednostki OSP w Solarni, 

• w dniu 8 stycznia br. brał udział w spotkaniu z Panią Starosta oraz Wójtami Gmin 
naszego Powiatu dotyczącym funkcjonowania Subregionu Kędzierzyńsko - 
Kozielskiego. Tego samego dnia uczestniczył również w zebraniu OSP  
w Dziergowicach, 

• w dniu 11 stycznia br.  odbyło się posiedzenie Subregionu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, 
tematem którego było przyjęcie wspólnego stanowiska w sprawie zapisów statutowych 
dotyczących m.in. ilości głosów przypadających każdej gminie członkowskiej, 

• w dniu 12 stycznia br. spotkał się z przedstawicielami Wspólnot Mieszkaniowych  
z Kotlarni, głównym tematem była kwestia ciepła dostarczanego do ogrzewania 
mieszkań, 

• w dniu 15 stycznia br. brał udział w posiedzeniu jednostki OSP w Bierawie, 

• w dniu 18 stycznia br. wspólnie z Przewodniczącym Rady spotkał się z Dyrektorem  
Firmy Przewozowej Ariva. W tym miejscu poinformował, że najprawdopodobniej od 
stycznia przyszłego roku zostaną wprowadzone nowe przepisy o zabezpieczeniu 
zbiorowego transportu. Przepisy te bezpośrednio  będą dotyczyć Starostw Powiatowych, 
ale w konsekwencji również Gmin wchodzących w skład Powiatu.  
W tym też dniu uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, 
wychowania fizycznego i sportu oraz w zebraniu wiejskim w Goszycach, 

• w dniu 19 stycznia br. brał udział w zebraniu wiejskim w Starym Koźlu, 

• w dniu 20 stycznia br. brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju 
gospodarczego, a także spotkał się z Państwem Pasternak z okazji jubileuszu 55-lecia 
pożycia małżeńskiego, 
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• w dniu 21 stycznia br. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Bierawie, w dniu 22 stycznia 
w zebraniu jednostki OSP w Goszycach, a w dniu 23 stycznia br. w zebraniu jednostki 
OSP w Kotlarni, 

• w dniu 25 stycznia br. spotkał się z rzeczoznawcą majątkowym, który dokonuje wyceny 
nieruchomości w Solarni celem ustalenia wzrostu wartości nieruchomości  
po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w związku z prowadzonymi postępowaniami  
w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. 

 
 
ad. 7. 
 
Zastępca Wójta - przedstawił radnym sprawozdanie nt. wysokości średnich wynagrodzeń  
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę za 2015 r., które dołączono do protokołu jako załącznik nr 1. 
 
Omawiając to sprawozdanie zwrócił uwagę, iż : 
 

1. średnioroczna liczba etatów nauczycieli stażystów od 1.09.2015 r. wynosiła 2,75 etatu. 
Minimalne roczne wydatki jakie Gmina powinna ponieść na wynagrodzenia tych 
nauczycieli wynosiły 70.983,45 zł. Natomiast faktyczne wydatki wyniosły 72.695,65 zł.  
Kwota różnicy + 1.712,20 zł; 
 

2. średnioroczna liczba etatów nauczycieli kontraktowych od 1.09.2015 r. wynosiła w skali 
gminy 13,01 etatu.  Na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli kontraktowych wydatkowano 
612.714,50 zł. Różnica pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami, a  kwotą 
wydatków jakie Gmina musiała ponieść na wynagrodzenia nauczycieli na tym stopniu 
wyniosła + 33.663,32 zł; 
 

3. średnioroczna liczba etatów nauczycieli mianowanych od 1.09.2015 wynosiła  
19,06 etatu. Na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli mianowanych wydatkowano 
893.983,06 zł, tj. o 1.743,82 zł więcej od minimalnej kwoty jaką gmina musiała ponieść 
na wynagrodzenia tych nauczycieli; 

 
4. średnioroczna liczba  etatów nauczycieli dyplomowanych od 1.09.2015 r. wynosiła  

50,55 etatu. Na wypłatę wynagrodzeń tych nauczycieli wydano 3.144.640,44 zł.   
Różnica pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami, a  kwotą wydatków jaką Gmina 
musiała ponieść na wynagrodzenia nauczycieli na tym stopniu wyniosła + 313.030,92 zł.  

 
 
ad. 8.  
 
Radny P. Szewerda - przedstawił sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za 2015 r. 
Poinformował, że  plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r. przyjęty uchwałą nr IV/28/2015 
Rady Gminy Bierawa z dnia 16 lutego 2015 r. przewidywał : 
1) przeprowadzenie  5 kontroli problemowych w zakresie: 

     - wykonania budżetu gminy za 2014 r. 
     - wydatków poniesionych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Starej Kuźni w 2014 r. 
     - zamówień publicznych na realizację zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg  
        transportu rolnego w 2014 r. 
     - realizacji interpelacji, 
     - wydatków na realizację usług opiekuńczych; 
 



5 

 

2) przeprowadzenie oceny realizacji budżetu za I półrocze 2015 r.; 
3) badanie skarg wpływających do Rady Gminy. 
 
W trakcie roku 2015 r. Komisja przeprowadziła cztery zaplanowane kontrole oraz dokonała 
oceny realizacji budżetu za I półrocze 2015 r. Z uwagi na przedłużające się terminy 
prowadzonych czynności kontrolnych, Komisja nie przeprowadziła zaplanowanej kontroli 
procesu zamówień publicznych  na realizację zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg 
transportu rolnego w 2014 r.  Komisja nie rozpatrywała żadnych skarg.  
 
Szczegółową informację o tematyce obrad Komisji zawiera poniższa tabela. 
 

lp. Tematyka obrad 

1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2015 r. 

2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2014 r. oraz przygotowanie wniosku  
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu  

3. Kontrola wydatków poniesionych przez Publiczną Szkołę Podstawową  
w Starej Kuźni w 2014 r.  

4. Przygotowanie opinii na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. oraz 
opinii  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

5. Kontrola realizacji usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Bierawie  

6. Kontrola realizacji interpelacji 

 

 

 
 
ad. 9. 1. 
 
Skarbnik Gminy  - przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian  
w budżecie gminy na 2016 r.  
 
Radny R. Skotarczyk - poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 
uzyskała wyjaśnienia od Pani Skarbnik na temat proponowanych zmian w budżecie gminy. 
Wyjaśnienia te były zadawalające dla radnych.  W związku z czym komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok  
- 5 głosami "za".  
 
Radny P. Sroka - zwrócił się z zapytaniem czy w przypadku gdy subwencja jednostki samorządu 
terytorialnego nie jest wykorzystana w danym roku, to czy przechodzi ona na następny rok jako 
dochód jst? 
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Skarbnik Gminy  - wyjaśniła, że subwencja oświatowa są to środki, jakie Gmina otrzymuje  
z budżetu państwa na utrzymanie szkół, nie podlega ona rozliczeniu. Subwencja jest co roku 
wykorzystywana. Jeżeli doszłoby do sytuacji, że środki te nie zostałyby wykorzystane, to 
wówczas pozostałyby one w budżecie gminy i weszły w nadwyżkę budżetową.   I nie miało by 
to żadnego przełożenia na oświatę na kolejny rok. To nie jest dochód. Można je kwalifikować 
ewentualnie jako przychód.  
 
Radny P. Sroka - zwrócił się z zapytaniem jak ten przychód można interpretować i na co on 
może być wykorzystywany do czerwca ? 
 
Skarbnik Gminy  - poinformowała, że te środki można wykorzystać na dowolny cel. 
 
Radny M. Permus - zwrócił się z zapytaniem z czego wynikają wyższe dochody bieżące 
wykazane w projekcie uchwały, czy są one wynikiem lepszej ściągalności, czy zwiększonej 
liczby podatników ?  
 
Skarbnik Gminy  - wyjaśniła, że w projekcie budżetu gminy na 2016 r., który sporządza się  
w terminie do 15 listopada, przyjęto wielkości kwot jakie były w tych klasyfikacjach wykonane 
na ten czas. Na koniec roku okazało się, że dochody z opłat za odbiór odpadów i z  podatku od 
nieruchomości były wyższe. W związku z czym można plan dochodów w tych pozycjach 
zwiększyć. Zwiększenie to nie wynikło ze zwiększonej ściągalności.  
 
Radny M. Permus - nawiązując do zapisu dotyczącego zwiększenia wydatków bieżących na 
obsługę wywozu odpadów komunalnych o 50 tys. zł, zwrócił się z zapytaniem czy ta potrzeba 
wynika z tego, że nie była doszacowana wartość poprzedniego roku ? 
 
Skarbnik Gminy  - poinformowała, że w roku ubiegłym planowano uzyskać do budżetu gminy 
za odbiór odpadów komunalnych wpływy w kwocie 700 tys. zł. Taką samą kwotę przeznaczono 
po stronie wydatków na koszty związane z gospodarką odpadami. Takie też kwoty przyjęte 
zostały w projekcie budżetu na 2016 r. Jednak wykonanie dochodów z tyt. opłat za odbiór 
odpadów na koniec roku było wyższe od planowanego, wyniosło 752 tys. zł. Z kolei potrzeba 
zwiększenia wydatków na obsługę wywozu odpadów komunalnych wyniknęła z faktu, iż kwota 
za tą usługę zaproponowana w postępowaniu przetargowym przewyższyła środki zaplanowane 
w budżecie. W związku z czym, aby móc rozstrzygnąć przetarg, wielkość środków na to zadanie 
musi zostać zwiększona. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIII/102/2016  w sprawie dokonania 
zmian w budżecie Gminy na 2016 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 XIII/102/2016 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie Gminy na 2016 r. - została podjęta. 
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ad. 9.2. 
 
Skarbnik Gminy -  przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej 
obsługi finansowej szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa.  
 
Radny R. Skotarczyk - poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej 
szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa - 5 głosami "za". 
 
Radna J. Szewerda - poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały został zaopiniowany 
przez komisję ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu - pozytywnie  
5 głosami "za", przy obecności 5 radnych. 
 
Radny P. Sroka - stwierdził, że jeżeli zostanie powołana nowa jednostka, która stricto  będzie 
zajmowała się oświatą, to na pewno poprawi się sprawność tej organizacji. Jest to plus tego 
wskazania. Zadał pytanie jakie koszty wygeneruje utworzenie takiej jednostki w stosunku do 
poprzedniej obsługi? 
  
Skarbnik Gminy  - wyjaśniła, że nie ma tu mowy o żadnej dodatkowej jednostce. Ta obsługa 
finansowa szkół i przedszkoli w dalszym ciągu będzie prowadzona w Urzędzie. Jedyna zmiana 
polegać będzie na przekształceniu stanowiska, który zajmuje się finansową obsługą szkół  
w stanowisko głównego księgowego. Dotychczas ta obsługa była prowadzona przez Urząd na 
podstawie indywidualnych porozumień  zawartych przez każdą placówkę z Wójtem.  
W związku ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym obecnie zamiast porozumień 
musi być podjęta uchwała w tej sprawie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIII/103/2016 w sprawie zapewnienia 
wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Bierawa - 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 XIII/103/2016 w sprawie 
zapewnienia wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Bierawa - została podjęta. 
 
 
 
ad. 9. 3. 
 
Wójt Gminy  - odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania  
z Województwem Opolskim w zakresie budowy wałów przeciwpowodziowych w Gminie 
Bierawa. Poinformował, że po podjęciu tej uchwały kolejnym krokiem musi być wizyta  
u Wojewody Opolskiego, o którą zabiega wspólnie z Burmistrzem Kuźni Raciborskiej. 
Poinformował również, że w okresie jesiennym Gmina lobbowała na rzecz zarezerwowania  
w budżecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
pewnej puli środków na działania związane z przygotowaniem koncepcji  ochrony 
przeciwpowodziowej na terenie Gminy Bierawa. Obecnie pozyskał informację od Prezesa 
Funduszu, że została tam zarezerwowana kwota 500 tys. zł na te cele. W związku  
z czym zostało wystosowane stosowne pismo do Marszałka Województwa aby zobligował  
Dyr. Bahryja do podjęcia stosownych działań  z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. 
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Radny M. Matuszek - zwrócił się z zapytaniem jaki może być koszt opracowania takiej 
koncepcji ochrony przeciwpowodziowej ? 
 
Wójt Gminy  - poinformował, że szacunkowy koszt opracowania takiej koncepcji to kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. Gmina na nic więcej nie mogłaby sobie pozwolić. Podkreślił, że uchwała ta 
będzie realizowana tylko w sytuacji, gdy dotychczasowa koncepcja Firmy HART, na podstawie 
której zostały wybudowane wały lewostronne po stronie Gminy Cisek, a także prawostronne  
aż do województwa śląskiego, nie będzie już przydatna z powodu zmiany sytuacji, a nowa 
koncepcja przyczyni się do realizacji tego przedsięwzięcia. Muszą o tym wypowiedzieć się 
fachowcy.  
 
Radny P. Sroka - nawiązując do treści uchwały, gdzie w § 2 mówi się, że Gmina bierze wprost 
na siebie zobowiązanie sfinansowania tego przedsięwzięcia, a w § 3, że wysokość tego 
zobowiązania  będzie określona w drodze wspólnego porozumienia zapewniającego  wykonanie 
tegoż opracowania, zwrócił się z zapytaniem czy te zapisy są bezpieczne dla Gminy? Czy ktoś 
czasami nie wykorzysta tego punktu drugiego i powie, że Gmina przyjęła zobowiązanie, o którym 
mowa w pkt. 2 w całości, gdyż dopiero w trzecim punkcie mówi się o porozumieniu, czyli  
o negocjacjach?  
 
Mec. Semeniuk - wyjaśnił, że w § 2 jest mowa o przyjęciu zobowiązania  sfinansowania  
z własnych środków opracowania koncepcji. Natomiast w jakiej wysokości, to jest już 
uszczegółowione w § 3. Żadne zagrożenie tu nie występuje. 
 
Radny M. Matuszek - z tego co zostało powiedziane wały przecipowodziowe po stronie Gminy 
Cisek są już wykonane i tam temat jest już zamknięty. A jak wygląda ta ochrona 
przeciwpowodziowa po prawej stronie Odry? Czy były prowadzone jakieś działania związane  
z podwyższeniem wałów z tej strony? 
 

Wójt Gminy  - poinformował, że zostały wykonane wały również po prawej stronie Odry.  
Wał po prawej stronie dotarł już od strony województwa śląskiego aż do granic z województwem 
opolskim, czyli  do Gminy Bierawa. Od Raciborza został wybudowany wał o tych samych 
parametrach, co wał lewostronny, co potęguje zagrożenie powodziowe w gminie Bierawa.  
Żeby miejscowość Kuźnia Raciborska była bezpieczna brakuje wału na długości 150 metrów, 
który znajduje się już na terenie województwa opolskiego.  Brakujący wał ma dochodzić do tzw. 
mini wału w Dziergowicach (grobli z drogą betonową). Takie zadanie jest zapisane  
w ministerialnym planie zarządzania ryzykiem powodziowym. Nasza Gmina absolutnie się z tym 
nie zgadza, gdyż nie zabudowanie tych 150 metrów stanowi jeszcze jakiś element 
bezpieczeństwa dla naszej Gminy. Dlatego też wspólnie z Burmistrzem Kuźnia Raciborska 
podjęto inicjatywę zmiany tego zadania poprzez wydłużenie tego wału do ok. 1 km. Zlecono 
opracowanie takiej koncepcji, za którą obie Gminy zapłaciły po 6 tys. zł. I o realizację takiego 
zadania zabiega się w Ministerstwie. Poinformował również, że wszelkie decyzje z tym związane 
zostały przez Ministerstwo odsunięte w czasie o pół roku. A zatem stanowisko w tej sprawie  
poznamy dopiero w czerwcu.  Generalnie sytuacja związana z ochroną przeciwpowodziową dla 
naszej Gminy wygląda źle. Lewobrzeżna strona Odry cała jest zamknięta, wały mają wyższe 
parametry.  Miejscami nowo wybudowany wał jest ok. 1, 5 metra wyższy od wałów 
szczątkowych w Gminie Bierawa.  Poza tym są miejsca chociażby w Starym Koźlu, gdzie nie ma 
nawet wałów szczątkowych. Gmina Kędzierzyn-Koźle za własne środki planuje zrobić wał 
ochraniający miejską oczyszczalnię ścieków. To zadanie jest już w fazie projektu. Gmina 
Bierawa  jest za tym, żeby chronić oczyszczalnię. Jednakże sposób i forsowanie przebiegu  
i ochrony tej oczyszczalni jest już daleko niezadawalające.   
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Dlatego też Gmina Bierawa na etapie uzgodnień środowiskowych złożyła uwagę do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczącą tego przedsięwzięcia i na każdym etapie będzie to 
negowała, ponieważ w naszym województwie brakuje koordynacji wszelkich działań w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej. Powinna być przyjęta zasada, że  obojętnie kto wydaje pieniądze, 
musi patrzeć nie tylko na własne dobro, ale także na Gminy sąsiednie. Dodał, że Gmina Bierawa 
ma duże wsparcie Burmistrza Gminy Kuźnia Raciborska, który w pełni podziela obawy co do 
wykonania wału tylko na długości 150 metrów, dlatego też wspólnie zabiega się o zmianę zakresu 
tego zadania. 
 
Radny M. Permus - zwrócił się z zapytaniem, czy tereny w Gminie Bierawa są własnością 
Gminy, czy Skarbu Państwa? Zwrócił uwagę na przepis prawa mówiący o tym, że realizacja 
jakiegoś działania na działce sąsiedniej nie może negatywnie oddziaływać na działkę sąsiednią. 
Czy ten przepis może mieć zastosowanie również w przypadku Gminy? 
 
Mec. Semeniuk - wyjaśnił, że grunty mogą być zarówno własnością gminy, jak i Skarbu 
Państwa, który samodzielnie zarządza tymi gruntami, bądź tymi gruntami w jego imieniu 
zarządza Starosta.  Natomiast przywołany przepis wynika z kodeksu cywilnego, chodzi o tzw. 
emisję. Dotyczy głównie osób fizycznych. Jeżeli emisja w jakikolwiek sposób  wpływa na prawa 
osób fizycznych , to mogą oni w drodze przepisów kodeksu cywilnego dochodzić swoich praw. 
W przypadku Gmin to nie ma zastosowania.  
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy jeżeli wybudowane wały będą szkodziły 
mieszkańcom Gminy Bierawa, czy będzie można to podciągnąć pod prawo i wejść na drogę 
sądową? 
 
Mec. Semeniuk - wyjaśnił, że takie postępowania prowadzi się w trybie administracyjnym.  
 
Radny R. Skotarczyk - zauważył, iż wiadomym jest to, że ten kto płaci za opracowanie,  
to ten  jak gdyby wymusza dla siebie jakieś korzystne zapisy w tym opracowaniu. Gmina może 
zlecić opracowanie koncepcji i zapłacić za nie. Wówczas zyska projektowo taki przebieg wału, 
który będzie chronić każdy jeden budynek, każdą zagrodę. Jednak jak dojdzie do konfrontacji  
z wykonawcą, czyli Dyrektorem Bahryjem, to może się okazać że będzie to niewykonalne.  
Co z tego że my sobie w Dziergowicach na Podświęciu zaplanujemy wał, jak Dyrektor Bahryj 
powie, że tego się nie broni, że nie odpowiada to żadnym wskaźnikom, czy przelicznikom i że 
łatwiej przenieść jest daną zagrodę  niż budować w tym miejscu wał za grube miliony.  
Dlatego należałoby bardziej skupić się na współpracy z Dyrektorem Bahryjem i Wojewodą, aby 
w przypadku opracowania koncepcji, realizacja była w pełni realna.  Żeby to nie było tak, jak  
z koncepcją HARTA, która w naszej Gminie nie została zrealizowana. Żeby nie okazało się, że 
będą tylko wydane przez Gminę pieniądze na taką koncepcję, a tak naprawdę nigdy nie dojdzie 
do realizacji.  
 
Przewodniczący Rady Gminy - zwrócił się z zapytaniem czy woda powodziowa w roku 1997  
i w roku 2010  przelała się przez nasze stare wały? Stwierdził, iż jest to bardzo istotna informacja, 
gdyż po obwałowaniu lewostronnej Odry nie wiadomo jak ta woda się zachowa. Taka koncepcja 
powinna na te wątpliwości odpowiedzieć. Jeżeli nie dojdzie do rozlewu wody po lewej stronie 
Odry, to można się spodziewać, że woda zostanie spiętrzona do jakieś wysokości i w większym 
stopniu zagrozi naszej Gminie. 
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Radny R. Skotarczyk - stwierdził, iż ma obawy co do tego, czy opracowania, mapy, które są 
udostępnione o zasięgu wody 10-letniej, wody 100-letniej, czy 500-letniej, po wybudowaniu 
wałów po lewej stronie, są na chwilę obecną jeszcze aktualne. One zostały opracowane na 
podstawie informacji, wywiadów, które były udzielane przez urzędy o faktycznych wówczas 
wylewach. Dzisiaj tak naprawdę możemy tylko hipotetycznie powiedzieć dokąd sięgnie woda 
powodziowa. To te plany z pewnością stanowią dla Dyrektora Bahryja wytyczne do działania,  
a nie życzenia naszej Gminy. 
 
Radny M. Permus - zauważył, że obecnie powódź będzie częściej dotykała mieszkańców  naszej 
gminy ze względu na obwałowanie lewobrzeżnej Odry. Jeżeli poziom wody w Odrze będzie 
wyższy niż w 2010 roku to wówczas woda bardziej rozleje się na prawą stronę i my będziemy 
bardziej zagrożeni. Jako Gmina jesteśmy też zagrożeni częstotliwością wylewów. Mniejszy 
przepływ wody w Odrze spowoduje większe wylewy niż były kiedyś. 
 
Wójt Gminy - odnosząc się do wypowiedzi radnego Skotarczyka, poinformował, że Gmina nie 
zrobi żadnej koncepcji bez porozumienia z Wojewodą i odpowiednimi służbami, gdyż minęło by 
się to z celem.  Patrzenie na tą sprawę z punktu widzenia Dyrektora Bahryja jest dla naszej Gminy 
bardzo niekorzystne.  To musi być koncepcja, która również będzie zadawalała naszą Gminę  
i która będzie realna do zrealizowania.  Musi to być wspólne działanie. 
 
Radny M. Permus - stwierdził, że istotne znaczenie powinna mieć częstotliwość wylewów,  
a nie tylko liczba mieszkańców. Nie można twierdzić, że należy chronić np. 3 tysięcy 
mieszkańców, gdzie powódź występuje raz na 50 lat, a nie chronić 2 tysięcy mieszkańców,  gdzie 
woda się będzie wylewała co roku. Należałoby w tym zakresie przyjąć jakieś współczynniki. 
Jeżeli to mniejsze skupisko ludzi będzie co roku podtapiane przez wody powodziowe, to co roku 
będą musieli przeżywać tę samą tragedię. Musimy dążyć do tego, o czym mówił radny 
Skotarczyk mając na względzie wybudowane wały po lewej stronie i zmniejszenie 
przepustowości Odry, a przez to oddziaływanie powodzi  na teren naszej Gminy. 
 
Radny R. Skotarczyk  - stwierdził, że szybciej będzie zakończona budowa zbiornika  
w Nieboczowach, niż Gmina Bierawa zostanie zamknięta nowym wałem. Jednak dzięki 
wybudowaniu tego zbiornika nie dojdzie do częstego podtapiania niechronionej Bierawy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIII/ 104/2016 w sprawie wyrażenia 
woli współdziałania z Województwem Opolskim w zakresie budowy wałów przeciw-
powodziowych w Gminie Bierawa - 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 XIII/ 104/2016 w sprawie wyrażenia 
woli współdziałania z Województwem Opolskim w zakresie budowy wałów 
przeciwpowodziowych w Gminie Bierawa - została podjęta. 
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ad. 9.4. 

Wójt Gminy - przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem 
Kędzierzyńsko-Kozielskim w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej  
w miejscowości Bierawa. Przypomniał, że środki na to zadanie zostały już zapisane w budżecie 
gminy na 2016 r. Uchwała taka jest niezbędna do podpisania umowy ze Starostwem Powiatowym 
w sprawie realizacji tej inwestycji.  Dodał, iż Gminie zależy na tym, żeby ta inwestycja została 
zrealizowana w szybkim trybie. Po pierwsze w celu poprawy bezpieczeństwa na tej drodze, a po 
drugie w celu poprawy wizytówki naszej Gminy. W tym roku Firma Spot leht, której siedziba 
mieści się przy ulicy Nowe Osiedle, będzie obchodziła 20-lecie swego istnienia.   
Przyjedzie wielu gości z zagranicy, ponoć z 20 krajów. Ważnym jest aby do tego czasu, czyli do 
końca kwietnia, został wybudowany chodnik przy tej drodze. W związku z tą inwestycją 
zamierza się również wymienić położoną wzdłuż tej drogi sieć wodociągową, która jest 
wykonana  z azbestu. 
 
Radny R. Skotarczyk - poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem 
Kędzierzyńsko-Kozielskim w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej  
w miejscowości Bierawa - 5 głosami "za". 
 
Radny Z. Żmuda - stwierdził, że rozumie intencje przemawiające za budową chodnika  
w Bierawie, ale ma nadzieję, że w przyszłym roku w podobny sposób we współpracy z Powiatem  
zostanie załatwiona sprawa budowy chodnika przy ulicy Sławięcickiej w Kotlarni, co 
prawdopodobnie zostało już przyobiecane.  
 
Wójt Gminy  - poinformował, że jeżeli chodzi o chodnik przy ulicy Sławięcickiej w Kotlarni, to 
niczego nie obiecywał. Na pewno była taka rozmowa o potrzebie wybudowania chodnika w tym 
miejscu. Jednak żadne decyzje nie zapadły.  Jest to droga powiatowa i żeby przy tej drodze 
wybudować chodnik potrzebna jest wola dwóch stron, Gminy i Starostwa. Gmina w pojedynkę 
niczego nie może zrobić. Dodał, iż nie chce forsować żadnej z firm, ale budowa chodnika przy 
ulicy Nowe Osiedle w Bierawie na pewno ma priorytet w zakresie dróg powiatowych. Został  
opracowany projekt na budowę chodnika przy tej drodze aż do lasu. Obecnie jest mowa  
o realizacji I etapu tej inwestycji.  
 
Radny M. Permus - zwrócił się z zapytaniem jaki zakres ma zostać wykonany w ramach 
pierwszego etapu? 
 
Wójt Gminy  - wyjaśnił, że projekt został podzielony na 2 etapy. Pierwszy etap będzie 
realizowany od skrzyżowania aż po blok mieszkalny. W tej części chodnik ma być robiony  
w bruku. Kosztorysowo ten odcinek kosztuje 250 tys. zł brutto. W drugim etapie chodnik ma być 
wykonany aż pod las jadąc w kierunku Grabówki i ma być wykonany w bitumie. Drugi etap 
będzie trochę droższy, ok. 350 tys. zł brutto. Dodał, iż jeżeli to zadanie zostanie rozpoczęte,  
to powinno ono mieć pierwszeństwo, przed kolejnymi inwestycjami.  
 
D. Wróbel - poinformowała, że środki na budowę dróg powiatowych są przydzielane na 
poszczególne gminy biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców tej gminy oraz liczbę dróg 
powiatowych w tejże Gminie. Wg tej zasady Powiat co roku przydziela środki na infrastrukturę 
drogową do wykorzystania w poszczególnych Gminach. Mając taką zasadę unika się sytuacji, że 
drogi powiatowe i chodniki będą robione tylko w niektórych Gminach. Uzgodniono, że  
Pani Starosta będzie ustalała z Wójtami, które drogi należy wykonywać w pierwszej kolejności. 
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W tym roku Wójt wskazał chodnik przy ulicy Nowe Osiedle.  W ubiegłym roku na dokończenie 
ulicy Mickiewicza potrzeba było więcej środków niż przypadało na Gminę Bierawa.  
Aby zakończyć to zadanie Powiat musiał zmniejszyć wydatki w innej gminie. Nie wiadomo jak 
to będzie w przyszłym roku.  
 
Wójt Gminy  - zwrócił uwagę, że Powiat ma jasne reguły przeznaczania środków na drogi 
powiatowe w poszczególnych Gminach, ale te środki są bardzo małe i trudno je pozyskać. 
 
Radny R. Skotarczyk - stwierdził, że mając do wyboru daną inwestycję należy dokonywać 
pewnych gradacji, wskazywać cele, przydzielać punkty, tak jak to jest robione w projektach 
unijnych. Główny cel to  poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. W przypadku chodnika  
w Bierawie, dodatkowym atutem jest to, że chodnik ten ma zostać wybudowany wzdłuż  
zamieszkałych posesji. To nie ma być chodnik prowadzący w pole. Dodatkowym argumentem 
jest również to, że przy tej drodze znajduje się Firma, która rozwija się na terenie naszej Gminy.  
Radni muszą ważyć argumenty przemawiające za daną inwestycją. Czy w przypadku ulicy 
Sławięcickiej są jakieś argumenty, które przemawiałyby za budową chodnika przy tej drodze? 
 
Przewodniczący Rady Gminy - zaproponował, aby Rada zajęła się ustaleniem kolejności 
budowy chodników w naszej gminie biorąc pod uwagę ważność poszczególnych zadań. 
 
Następnie poddał projekt uchwały nr XIII/105/2016 w sprawie współdziałania z Powiatem 
Kędzierzyńsko-Kozielskim w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej  
w miejscowości Bierawa - 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 XIII/105/2016 w sprawie 
współdziałania z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w zakresie budowy chodnika przy 
drodze powiatowej w miejscowości Bierawa - została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
ad. 9. 5. 
 
Radny P. Szewerda - odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji 
rewizyjnej na 2016 rok.  
 
Skarbnik Gminy  - nawiązując do propozycji jednego tematu kontroli zwróciła uwagę, że dotacja 
dla Ludowych Zespołów Sportowych na działalność z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej udzielana jest na realizację danego zadania, a nie na sekcje prowadzone przez LZS. 
Dlatego też kontrolą należy objąć całą dotację, a nie tylko część.   

Radny S. Czogała - zaproponował, aby kontrolą objąć dotację udzieloną Ludowemu Zespołowi 
Sportowemu Odrzanka Dziergowice i Zawisza Stara Kuźnia 

Zaproponowana zmiana została przyjęta. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIII/106/2016 w sprawie przyjęcia 
planu pracy komisji rewizyjnej na 2016 rok - pod głosowanie radnych. 
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Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni obecni na sali obrad - 15 głosami "za". 
Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIII/106/2016 w sprawie przyjęcia 
planu pracy komisji rewizyjnej na 2016 rok - została podjęta. 
 
 
 
ad. 10.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny Z. Żmuda  
- nawiązując do informacji Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy z działalności w okresie 
międzysesyjnym, zwrócił się o przekazanie więcej informacji na temat rozmów z Dyrektorem 
Arivy w sprawie połączenia autobusowego z Kotlarni w kierunku Gliwic. 

- wystąpił o przekazanie radnym sprawozdania na temat wysokości średnich wynagrodzeń  
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę za 2015 r. 

- o zawnioskował o ustawienie nowej wiaty przystankowej w Kotlarni przy ulicy Gliwickiej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy - poinformował, że  od przyszłego roku ma zostać wprowadzona 
nowa ustawa o transporcie publicznym. Ustawa ta zakłada, że samorządy Powiatu, 
Województwa, czy Gminy będą dotować nie rentowne kursy autobusowe. Jednak jeszcze w tym 
roku szuka się innego rozwiązania. Zasugerowano Pani Dyrektor żeby autobus, który rozpoczyna 
kurs rano z Kotlarni do Kędzierzyna ok. 6-tej, wcześniej pojechał z pasażerami na pętlę do 
Sierakowic i  z powrotem zabierał pasażerów chcących jechać w kierunku Kędzierzyna.  
Taki kurs ma być również po południu. Pani Dyrektor obiecała, że przyjrzy się tej propozycji. 
 
Radny M. Matuszek - zauważył, że w przypadku wprowadzenia dodatkowych kursów 
autobusowych, o których mówił Przewodniczący Rady, dobrze byłoby zamieszczać na 
rozkładach jazdy autobusu informacje że dany kurs jest skomunikowany z innym kursem, co 
będzie niezwykle ważne dla osób korzystających z tych połączeń autobusowych. 
 
Radny W. Plutta - podziękował Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady i radnym za to, że 
przychylili się do wniosku zgłoszonego na poprzedniej sesji w dniu 28 grudnia  
o współfinansowanie inwestycji związanej z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym naszej 
gminy, za to że ten punkt został wprowadzony pod obrady odbywającej się sesji i za przyjęcie 
uchwały w tej sprawie. Złożył również pisemny wniosek o udostępnienie informacji  
w następującym zakresie: 

1) ilość godzin dodatkowych realizowanych przez nauczycieli, wynikających z Karty 
Nauczyciela (2 godziny tygodniowo każdy nauczyciel bądź w proporcji do etatu)  
z podaniem liczby godzin i rodzaju zajęć w każdej szkole, 

2) ilość i rodzaj dodatkowo przydzielonych godzin w poszczególnych szkołach płatnych 
przez organ prowadzący, 

3) liczba godzin doraźnych zastępstw w poszczególnych szkołach. 
 
 
Radny M. Permus - zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sprawa odśnieżania dróg gminnych  
i czy Gmina ma podpisaną umowę na odśnieżanie? 
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Wójt Gminy  - poinformował, że zadanie dotyczące odśnieżania dróg gminnych zostało 
podzielone pomiędzy Firmę prywatną, a Zakład Gospodarki Komunalnej. Zakład Gospodarki 
Komunalnej odpowiedzialny jest za odśnieżanie ulic w Dziergowicach i Solarni. Za drogi  
w pozostałych miejscowościach odpowiedzialna jest Firma prywatna. Z konieczności w ostatnim 
czasie dwukrotnie podjęto też decyzje dotyczące odśnieżania chodników. Dodał, iż wszystkie 
decyzje związane z odśnieżaniem podejmowane są po sprawdzeniu aktualnej sytuacji.  

Wiedząc, że temperatury są plusowe to nie podejmuje się tak szybko decyzji o  wyjeździe  
w teren, bo to wszystko kosztuje. Żeby zapobiec śliskości dróg podjęto też decyzję o sypaniu 
piaskiem, co było wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej. 

 
Radny M. Matuszek - nawiązując do wniosku zgłoszonego na poprzedniej sesji o wyliczenie 
szacunkowych kosztów częściowego zasypania basenu i zrobienia w tym miejscu parkingu, 
zwrócił się z zapytaniem jaki byłby szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia? 
 
Wójt Gminy – poinformował, że według kosztorysu zasypanie części basenu w Lubieszowie to 
koszt ok. 400 tys. zł. Do wyliczeń przyjęto zasypanie żwirem i piaskiem, ponieważ niczym innym 
nie można byłoby tego dołu zasypać. 
 
Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem czy nie można byłoby wykorzystać do 
zasypania tego dołu różnych odpadów budowlanych, które są wywożone na składowisko? 
 
Wójt Gminy   - zwrócił uwagę, iż Gmina ze względów prawnych nie może udostępnić tego 
miejsca na składowanie nawet czystego gruzu, gdyż nie jest to miejsce dopuszczone do 
składowania odpadów. Gmina przyjmuje gruz na byłe składowisko odpadów w Bierawie na 
podstawie decyzji Starosty Powiatu na rekultywację składowiska. Tylko taka decyzja zezwala 
Gminie na składowanie odpadów. Musi to być pod pełną kontrolą.  
 
Radny M. Matuszek – przypomniał, że na początku 2018 r. w Lubieszowie będą 
przeprowadzane Europejskie  Zawody Psich Zaprzęgów. Do tego czasu powinna zostać 
wyremontowana droga  425 na długości przebiegającej przez sołectwo Lubieszów, gdyż poza 
drobnymi remontami na tej drodze praktycznie od wielu lat nic nie było robione. Zwrócił się do 
Wójta o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich o ujęcie w planie na 2017 r. 
zadania dotyczącego położenia na tym odcinku drogi nowego dywanika asfaltowego.  
Zwrócił się także o wyremontowanie wiaty przystankowej w Lubieszowie na przeciwko lasu. 
 
Radny R. Skotarczyk  - w związku z wnioskiem komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 
w sprawie udostępnienia regulaminu organizacyjnego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bierawie zwrócił się z zapytaniem kiedy komisja otrzyma ten regulamin? 
 
Dyr. Wierzba – poinformował, że regulamin został przekazany Wójtowi.  
 
Radny P. Sroka – nawiązując do wypowiedzi radnego Matuszka dotyczącej ewentualnego 
zasypania części basenu w Lubieszowie, zwrócił się z zapytaniem czy była rozważana koncepcja 
dotycząca utworzenia toru kartingowego  w tym miejscu ? 
 
Sołtys B. Poplucz – poinformowała, że w pierwszej kolejności temat ten musi zostać 
przedstawiony na zebraniu wiejskim celem zapoznania się ze stanowiskiem mieszkańców. 
Dodała, że wcześniej była koncepcja toru kartingowego. Ta osoba jest dalej zainteresowana, ale 
jak na razie nie było jeszcze żadnej decyzji w tym zakresie. 
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Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Rady Powiatu  
o złożenie wniosku w Starostwie Powiatowym  w sprawie wyczyszczenia studzienek chłonnych  
przy drodze powiatowej w Grabówce, a także o wycięcie krzaków rosnących przy drodze 
powiatowej – przy wyjeździe z Grabówki na drogę wojewódzką 408 koło Firmy Rinnen. 
 
 
Ad. 11 

Wójt Gminy  – poinformował, że w dniu 1 lutego br. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy odbędzie 
się spotkanie na temat gospodarki odpadami z udziałem przedstawicieli Firmy Remondis. 
Zaprosił do udziału w tym spotkaniu. Poinformował również o możliwości przekazywania 
materiałów do „Głosu Bierawy”. 
 
Sołtys B. Poplucz - w imieniu  sołtysów skierowała słowa podziękowania w sprawie poparcia 
wniosku dotyczącego podwyższenia wysokości diet dla sołtysów oraz o wprowadzenie zapisu, 
że radny pełniący jednocześnie funkcję sołtysa  ma prawo do diety z obydwu tytułów. 
 
D. Wróbel – poinformowała, że wnioski, które zostały złożone przez sołectwo Lubieszów, 
Dziergowice i Bierawa o dofinansowanie do imprez zostały pozytywnie zaakceptowane przez 
Starostwo.  
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy sołtysi są informowani o tym jakie prace będą 
wykonywane w poszczególnych sołectwach? 
 
 
 
Ad. 12. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknął obrady XIII sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 25 stycznia 2016 r. o godz. 17:10. 
 
 
 
                                                                                                           Przewodniczący Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik                                                 Joachim Morcinek 

 
 
 
Załączniki : 

1) Sprawozdanie nt. wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę za 
2015 r. 

2) uchwała nr XIII/102/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r., 
3) uchwała nr XIII/103/2015 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej szkół  

i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa, 
4) uchwała nr XIII/104/2015 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Województwem 

Opolskim w zakresie budowy wałów przeciwpowodziowych w Gminie Bierawa, 
5) uchwała nr XIII/105/2015 w sprawie współdziałania z Powiatem Kędzierzyńsko-

Kozielskim w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bierawa, 
6) uchwała nr XIII/106/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 

2016, 
7) listy obecności radnych i sołtysów. 


