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P R O T O K Ó Ł   nr  XIV /2016 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  29 lutego 2016 r. 

 

 
Otwarcia obrad czternastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 29 lutego 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. Łukasza Ambrożego. 
Z ramienia Urzędu w sesji uczestniczyli Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka, Sekretarz 
Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, inspektor ds. 
nieruchomości Katarzyna Mazurkiewicz, specjalista ds. rolnictwa Michał Klimek 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  25 stycznia 2016 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 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa, 

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu  
w zakresie prowadzenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

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

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, 

5) w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę rodzaju jednostek osadniczych Korzonek 
osada i Korzonek przysiółek wsi Ortowice, 

6) w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Bierawa do Stowarzyszenia pod nazwą 
Kędzierzyńsko – Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny, 

7) w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym do szkół  podstawowych i gimnazjów posiadających obwód,  
prowadzonych przez Gminę Bierawa, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych 
kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 
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8. Interpelacje i wnioski radnych. 
9. Dyskusja i wolne wnioski. 
10. 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 trzynastej sesji Rady Gminy z 25 stycznia 2016 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 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół nr XIII/2016 z sesji Rady Gminy  
z 25 stycznia 2016 r. został przyjęty.  

 

 

ad. 4.  

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

• w dniu 1 lutego br. uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Firmy Remondis na temat 
gospodarowania odpadami, 

• w dniu 4 lutego br. uczestniczył w posiedzeniu Gminnej Spółki Wodnej, 
• w dniu 10 lutego br. wspólnie z Wójtem brał udział w spotkaniu w Spółce Gazowniczej  

w Zabrzu na temat rozbudowy sieci gazowniczej, 
• w dniu 20 lutego br. brał udział w spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Opolu, 
• w dniu 22 lutego 2016 r. brał udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, 

bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska oraz w posiedzeniu komisji ds. oświaty, 
kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu, 

• w okresie od 22 stycznia do 25 lutego br. uczestniczył w zebraniach wiejskich (26.01.  
w Solarni, 15.02. w Ortowicach, 16.02. w Dziergowicach,, 17.02. w Brzeźcach, 18.02.  
w Grabówce, 19.02. w Kotlarni, 23.02. w Lubieszowie, 24.02. w Korzonku i 25.02 w Starej 
Kuźni, 

• brał udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy Bierawa, 
• pełnił dyżury w Urzędzie Gminy w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.  

 

Ponadto poinformował, że do Rady Gminy wpłynęły:  
• pismo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu dotyczące likwidacji filii bibliotecznej  

w Kotlarni (dołączono do protokołu), 
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• opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 lutego 2016 r. o możliwości 
sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej (dołączono do uchwały 
budżetowej), 

• opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 lutego 2016 r. o prawidłowości 
planowanej kwoty długu (dołączono do uchwały budżetowej). 

    
 
  
Ad. 5 
 
Informację o pracach komisji złożyli przewodniczący poszczególnych komisji : 

Radny P. Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna w okresie międzysesyjnym nie 
obradowała. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w okresie 
międzysesyjnym nie spotykała się. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa 
i ochrony środowiska obradowała w dniu 22 lutego br. Posiedzenie składało się z dwóch części.  
Pierwsza część dotyczyła przedstawienia przez Komendanta Powiatowego Policji informacji na 
temat stanu bezpieczeństwa. Natomiast w drugiej części posiedzenia radni omawiali projekty uchwał 
na dzisiejszą sesję. 
 
Radna J. Szewerda – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu spotkała się na posiedzeniu w dniu 22 lutego br. Tematem posiedzenia było 
omówienie projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 
 
 
 
Ad. 6. 

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

• w dniu 26 stycznia br. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Solarni, 

• w dniu 27 stycznia br. na zaproszenie Komisji Konkursowej i Firmy Spot light brał udział  
w Targach oświetleniowych w Warszawie, gdzie Firma Spot light otrzymała pierwszą 
nagrodę za najlepiej oświetlony obiekt, 

• w dniu 29 stycznia br. odbyło się zebranie OSP w Lubieszowie, a w dniu 30 stycznia br.  
zebranie OSP w Starej Kuźni, 

• w dniu 1 lutego br. wspólnie z grupą radnych spotkał się z przedstawicielami Firmy Remondis 
w celu omówienia tematu gospodarki odpadami, 

• w dniu 2 lutego br. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego, 
które było poświęcone przygotowaniu do kolejnego Zjazdu Gmin, 

• w dniu 3 lutego br. spotkał się Prezesem Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”. Podczas 
spotkania poruszono temat ewentualnego zagrożenia Zakładów Azotowych powodzią  
w związku z zamknięciem wałów po lewej stronie Odry. Dyrektor Zakładów oświadczył, iż 
w pierwszej kolejności zapozna się z wewnętrznymi dokumentami Zakładu dotyczącymi 
ochrony, a jeżeli uzna to za konieczne to wystąpi z zapytaniem w tym temacie. Drugim 
tematem było wsparcie finansowe jednostek OSP będących w krajowym systemie 
ratowniczym, 

• w dniu 4 lutego br. uczestniczył w posiedzeniu Gminnej Spółki Wodnej, 
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• w dniu 5 lutego br. brał udział w zebraniu OSP w Brzeźcach, 

• w dniu 8 lutego br. spotkał się z Marszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie 
przekazania dyspozycji (pełnomocnictwa) Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Opolu do wystąpienia o środki zarezerwowane w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska na projekty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.  
Na spotkaniu Marszałek przekazał taką dyspozycję Vice Marszałkowi Konopce, który miał 
do tego zobligować Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji. Jednak, mimo tego, że od 
czasu spotkania minęło już ponad 3 tygodnie,  żadne działania w tym kierunku nie zostały 
poczynione, 

• w dniu 10 lutego br. brał udział w spotkaniu w Spółce Gazowniczej w Zabrzu w sprawie 
rozbudowy sieci gazowniczej na terenie Gminy Bierawa. Między innymi poruszono temat 
rozbudowy gazociągu od strony gminy Sośnicowice aż do Kotlarni. Z tego co zostało 
powiedziane, ta inwestycja ma już pełną dokumentację i wystąpiono o pozwolenie na budowę, 
jednak nie wiadomo czy dojdzie do jej realizacji, gdyż nie ma tzw. 20 letniego okresu zwrotu, 
tzn. po prostu ta inwestycja stała się nie opłacalna. Kolejny temat dotyczył ewentualnej 
rozbudowy sieci do Fabryki Rafamet w Kuźni Raciborskiej, co zapewne przyczyniłoby się do 
przyśpieszenia pewnego etapu gazyfikacji oraz zgazyfikowania miejscowości Solarnia  
i Dziergowice, 

• w dniu 15 lutego br. spotkał się z Państwem Goltman z okazji jubileuszu 55 lat pożycia 
małżeńskiego. W tym też dniu spotkał się z Vice Prezesem Podstrefy Ekonomicznej  
w Gliwicach, aby wyjaśnić czy taką strefę mogą tworzyć tereny prywatne, nie będące we 
władaniu samorządów. Uzyskano informację, że taki proces byłby możliwy do wykonania 
tylko w przypadku, gdy byłby już konkretny inwestor z biznes planem. Dlatego też nie można 
o to lobbować w przypadku terenu inwestycyjnego w Starym Koźlu. Trochę inaczej wygląda 
sytuacja w Bierawie. Cały proces trwa ok. 1,5 roku. 

W godzinach popołudniowych uczestniczył w zebraniu wiejskim w Ortowicach, 

• w dniu 16 lutego br. spotkał się z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich. Głównym 
tematem była sprawa planowanego remontu drogi 408. Jak zostało przekazane, w miesiącu 
kwietniu br. powinien zostać ogłoszony przetarg na I etap przebudowy tej drogi w Starym 
Koźlu. Nastąpi też zmiana części projektu dotyczącego przebudowy drogi w Brzeźcach.  
ZDW wycofuje się z pierwotnego planu budowy ronda na rzecz zwykłego skrzyżowania, 
ponieważ wielomiesięczne negocjacje z właścicielem prywatnego gruntu w Brzeźcach, nie 
przyniosły żadnego efektu. Decyzja ta została również podyktowana obawą utraty środków 
unijnych na realizację tej inwestycji na odcinku od miasta Kędzierzyn-Koźle, aż do Starego 
Koźla. Są również opracowywane projekty dla Ortowic i Kotlarni. Została też podpisana 
umowa z firmą, która będzie projektować odcinek drogi od Bierawy (od skrzyżowania z drogą 
425), aż do końca Korzonka. W tym też dniu brał udział w zebraniu wiejskim   
w Dziergowicach, 

• w dniu 17 lutego br. uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Marszałka  dotyczącej 
środków unijnych, harmonogramu działań i programów, z jakich będą mogli korzystać 
samorządy. Tego samego dnia spotkał się również z Wiceprezydentem miasta Kędzierzyna – 
Koźla, omawiano kwestie dotyczące Czystego Regionu, współpracy pomiędzy Gminami,  
a także dotyczące sytuacji przeciwpowodziowej.  

W godzinach popołudniowych uczestniczył w zebraniu wiejskim w Brzeźcach,  

• w dniu 18 lutego br. miało miejsce spotkanie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  
z nowym Wojewodą Opolskim. Wiodącym tematem było wdrożenie ustawy o pomocy 
państwa w wychowaniu dzieci, tzw. 500+, a także sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania 
gmin. Tego samego dnia brał udział w konferencji wodnej na Ostrówku, zorganizowanej 
przez Zarząd Województwa Opolskiego, a w godzinach popołudniowych w zebraniu 
wiejskim w Grabówce, 
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• w dniu 19 lutego br. uczestniczył w spotkaniu Zespołu powołanego przez Wojewodę 
Opolskiego ds. bezpieczeństwa i rozwoju drogi wodnej. Wiodącym tematem posiedzenia tego 
Zespołu był zbiornik Kotlarnia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kopalni Piasku 
„Kotlarnia” oraz Burmistrz Kuźni Raciborskiej. Podczas spotkania mówiono o korzyściach 
jakie wiązałyby się z wybudowaniem tego zbiornika, tj. zbieranie wód z rzeki Bierawki, 
pośrednio z Odry, a także magazynowanie wód w zbiorniku w celu nawadniania przyległych 
terenów. Można zatem powiedzieć, że pojawiła się szansa na wybudowanie zbiornika  
o wielkości odpowiadającej ¼ zbiornika Racibórz Dolny, ale którego budowa byłaby tańsza 
o ok. 20 razy, niż zbiornik Racibórz. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych brał 
udział w zebraniu wiejskim w Kotlarni, 

• w dniu 22 lutego br. spotkał się z Panem Jastrzembskim z okazji jubileuszu 90 lat urodzin 
oraz Państwem Tłuk z okazji jubileuszu 50 lat pożycia małżeńskiego. W tym też dniu 
uczestniczył w posiedzeniach dwóch komisji Rady Gminy, 

• w dniu 23 lutego br. spotkał się z rodzicami dzieci 6 letnich w celu wysądowania, czy rodzice 
będą posyłać dzieci sześcioletnie do szkoły. Z tego co zostało powiedziane większość dzieci  
6 letnich pozostanie w przedszkolach. W godzinach popołudniowych brał udział  
w zebraniu wiejskim w Lubieszowie, 

• w dniu 24 lutego br. Gmina Bierawa złożyła pierwszy wniosek o dofinansowanie zadania ze 
środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczący przebudowy ulicy 
Parkowej w Starej Kuźni. Poinformował, że generalnie środków na realizację takich zadań 
jest bardzo mało. Gmina Bierawa ma generalnie małe szanse na pozyskiwanie środków 
unijnych, ponieważ składane wnioski uzyskują zbyt małą ilość punktów. Powodem tego jest 
niskie bezrobocie w gminie i wysoki dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Naszej 
gminy nie obejmuje też kryterium regionalne. Złożony wniosek ma jednak pewne szanse na 
uwzględnienie. Tego samego dnia brał również udział w zebraniu wiejskim na Korzonku, 

• w dniu 25 lutego br. spotkał się z rodzicami dzieci 6 letnich w Przedszkolu w Dziergowicach 
oraz brał udział w zebraniu wiejskim w Starej Kuźni. 

 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny M. Matuszek – w nawiązaniu do złożonej interpelacji dotyczącej wystąpienia do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Opolu o wpisanie do budżetu na rok 2017 zadania dotyczącego położenia 
nowego dywanika  asfaltowego na drodze wojewódzkiej w Lubieszowie, zwrócił się z zapytaniem 
czy ten temat został poruszony na spotkaniu z Dyrektorem ZDW w dniu 16 lutego br. ? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że podczas spotkania poruszono temat budowy dalszej części 
chodnika przy drodze wojewódzkiej w Lubieszowie. Zarząd Dróg ma wystąpić teraz o pozwolenie 
na budowę, a w kolejności doprowadzić do spisania porozumienia dotyczącego współfinansowania 
tej inwestycji przez Urząd Gminy i ogłoszenia przetargu. Realizacja nastąpi najprawdopodobniej  
w drugim półroczu. Jeżeli chodzi o remont nawierzchni drogi w Lubieszowie w 2017 roku, to taki 
wniosek należy złożyć w terminie do  końca sierpnia tego roku. W tym terminie taki wniosek zostanie 
przez Gminę złożony. 
 
Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem, czy na przeprowadzonych zebraniach wiejskich 
wyniknęły  jakieś specyficzne sprawy, o których powinni wiedzieć radni? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że generalnie zebrania wiejskie były bardzo spokojne. Takim 
wiodącym tematem była sprawa bezpieczeństwa na drogach, a także kwestia zagrożenia 
powodziowego w sołectwach położonych wzdłuż Odry. Poza tym w każdym sołectwie wyniknęły 
jakieś indywidualne problemy, np. brak sklepu w Brzeźcach. 
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Ad. 7.1. 
 
Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa. 
Wyjaśnił, iż zmiana dotyczy działki położonej w Bierawie przy ulicy Nowe Osiedle, która została 
sprzedana przez Gminę Firmie Spot light.  
Poprzednio gospodarzem tej działki była Spółdzielnia Usług Rolniczych. Dotychczasowe 
przeznaczenie tej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie było do końca 
zgodne z oczekiwaniami nowego właściciela, dlatego też przystąpiono do zmiany funkcji części tego 
terenu.  
Ponadto poinformował o zmianach wprowadzonych w projekcie tej uchwały, a mianowicie: 

• w § 5 ust. 6 pkt. 2 otrzymał brzmienie: zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub ujęć 
indywidualnych; 

• w § 5 ust. 6 pkt. 9 otrzymał brzmienie: zaopatrzenie w gaz – ustala się realizację sieci, 
dopuszcza się zaopatrzenie z indywidualnych zbiorników; 

• usunięto w całości zapis § 5 ust. 6 pkt. 4. 
Wyjaśnił, że dwie pierwsze zmiany wynikają z faktu, iż nie można nikogo przymusić do podłączenia 
się do sieci. Trzecia zmiana dotycząca usunięcia zakazu odprowadzania nieoczyszczonych ścieków 
do wód lub do ziemi została wprowadzona z uwagi na powtórzenie regulacji ustawowej.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa 
i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego  
w obrębie Bierawa – pozytywnie 5 głosami „za”. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny R. Skotarczyk – stwierdził, iż pomimo wcześniejszej prośby nie jest informowany  
o posiedzeniach komisji, których nie jest członkiem, a chciałby w tych posiedzeniach uczestniczyć. 
Dlatego ponowił prośbę o przekazywanie informacji o terminach posiedzeń komisji.  
Zwrócił się o wyjaśnienie dlaczego ten teren jest zaklasyfikowany jako „U” (teren pod działalność 
usługową), a nie „P” (teren pod działalność produkcyjną). Z tego co jest wiadomym, na tym terenie 
będzie się odbywała działalność produkcyjna, a nie usługowa, bo nie są tam świadczone usługi dla 
ludności. Czy zatem ten teren dotyczy tylko stref magazynowych, a Firma w przyszłości nie będzie 
tam stawiać hal produkcyjnych? W uchwale został również zawarty zapis, że odprowadzanie wód 
opadowych będzie się odbywało poprzez rowy przydrożne, melioracyjne do cieków wód płynących. 
Czy faktycznie mamy  taką możliwość techniczną żeby deszczówkę z tych dużych powierzchni 
odprowadzać do rowów? Czy nie powinno się wprowadzić zapisu, który zobowiązywałby Firmę do  
zagospodarowania wody opadowej we własnym zakresie? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że w związku z planowaną budową chodnika przy tej drodze nastąpi  
odtworzenie rowów przy lesie, zostaną wykonane przewierty, które będą odprowadzały wodę 
deszczową do tego rowu. Nie wiadomo jednak czy Firma będzie mogła odprowadzać wodę 
deszczową ze swojego terenu do tego rowu, chyba że uzyska na to zgodę właściciela rowu  
i pozwolenie wodno-prawne. Jeżeli takiej zgody nie będzie, to Firma będzie zobowiązana 
zagospodarować deszczówkę we własnym zakresie. Ten zapis nie zwalnia inwestora z obowiązku 
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. 
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Radny R. Skotarczyk – zauważył, że taki zapis może rodzić pewne obawy, albowiem może 
przysparzać pewne przywileje właścicielowi terenu co do możliwości odprowadzania wód 
opadowych. Jednak z tego co zostało powiedziane przez Wójta, wynika, że takie sprawy są 
obwarowane przepisami prawa i nie jest to takie proste.  Odnosząc  się do zapisu dotyczącego budowy 
ujęć wody do celów gaśniczych, gdzie zostało powiedziane, że ma to być wykonane na istniejącej 
sieci rozdzielczej systemu wodociągowego, zwrócił się z zapytaniem jak wygląda budowa ujęć wody 
gaśniczej? 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, że nasza sieć wodociągowa, uwzględniając nawet nowo  oddaną do użytku 
studnię, nie daje takiego ciśnienia wody, jakie jest potrzebne do tych celów. Dlatego też aby 
zwiększyć ciśnienie wody do celów pożarniczych musi być stosowana pewna redukcja na hydrantach. 
Ale na pewno firma będzie korzystała z hydrantów. 
 
W. Lembowicz – wyjaśnił, że właściciel terenu zawnioskował o takie przeznaczenie terenu jakie 
zostało wpisane w uchwale. Teren oznaczony symbolem U – oznacza zabudowę usługową, tereny na 
którym mogą być zlokalizowane obiekty i urządzenia przeznaczone do sprzedaży towaru  
i świadczenia usług. 
 
Wójt Gminy  – zwrócił uwagę, iż zakres który został wskazany w uchwale mieści się  w granicach 
działalności prowadzonej przez Firmę Spot light. Należy do tego wytwarzanie, magazynowanie  
i sprzedaż wyrobów. Z pewnością działalność ta będzie dużo mniej uciążliwa dla mieszkańców, niż 
firma transportowa. I w głównej mierze o to chodziło.  
 
Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem czy powołanie się w uchwale  (pkt. 11) na 
konkretny numer działki nie jest pewnym uchybieniem ? Jeżeli zmieni się numer działki, czy nie 
dojdzie do konieczności poprawy planu? 
 
Mec. Ambroży – wyjaśnił, że w tym przypadku numer działki musi być podany. Nie ma innej 
możliwości. Przy ewentualnej zmianie numeracji, zawsze odwołuje się do pierwotnego numeru 
działki. Nie ma tu żadnej sprzeczności. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIV/ 107/2016 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego  
w obrębie Bierawa – pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych 
nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XIV/ 107/2016 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu 
położonego w obrębie Bierawa – została podjęta. 
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Ad. 7.2 
 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu w zakresie prowadzenia działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIV/108/2016 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu w zakresie prowadzenia działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. 
Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XIV/108/2016 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu w zakresie prowadzenia 
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 7.3. 
 
M. Klimek  – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Poinformował, że taki program 
wdrażany jest już kolejny rok. Postanowienia uchwały w zasadzie nie ulegają większym zmianom.  
W stosunku do programu ubiegłorocznego zostały wprowadzone tylko niewielkie zmiany, głównie 
finansowe. Zwiększone zostały środki finansowe na poszczególne działania.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – pozytywnie  
5 głosami za. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny M. Permus – zwrócił się o wyjaśnienie wprowadzonych zmian finansowych. 
 
M. Klimek  – wyjaśnił, że w roku ubiegłym na to zadanie była przeznaczona w budżecie kwota 5 tys. 
zł. Na rok bieżący ta kwota wynosi 8 tys. zł i została ona rozpisana na poszczególne działania. Jeżeli 
jednak okaże się, że Gmina będzie musiała przekazać do schroniska więcej psów niż zakładano, czyli 
więcej niż dwa, to te środki będą nie wystarczające i trzeba będzie je zwiększyć w ciągu roku. Dodał, 
iż za umieszczenie jednego psa w schronisku Gmina musi zapłacić ok. 2 tys. zł, nie licząc łapania.  
 
Radny M. Permus – zauważył, że zaplanowane środki finansowe za umieszczenie psa w schronisku, 
biorąc pod uwagę, że za jednego psa trzeba zapłacić 2 tys. zł, wystarczą na umieszczenie w schronisku 
tylko jednego psa.  Zwrócił się również z zapytaniem czy Gmina zlecała kiedyś zabiegi uśpienia? 
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M. Klimek  - wyjaśnił, że planuje się na ten cel kwotę 3.900 zł, kwota ta powinna starczyć na 
umieszczenie w schronisku dwóch psów. Dotychczas opłata za schronisko wynosiła 1.550 zł oraz za 
sterylizację 280 zł, czyli łącznie 1.830 zł za jednego psa. Poinformował, że Gmina nie zlecała 
zabiegów uśpienia. 
 
Radny R. Skotarczyk – odnosząc się do zapisu § 10 dotyczącego zapewnienia opieki weterynaryjnej 
zwierzętom, które ucierpiały w zdarzeniach drogowych, zwrócił się z zapytaniem  czy ten zapis nie 
powinien zostać doprecyzowany o stwierdzenie, że jeżeli zwierzę zostaje potrącone na terenie drogi 
wojewódzkiej, to odpowiada za niego zarządca drogi, a jeżeli na poboczu to odpowiada Gmina? 
Przy takim zapisie odnosi się wrażenie, że o każdym zdarzeniu na drodze z udziałem zwierząt należy 
powiadomić Gminę i Gmina ma z tego tytułu określone obowiązki. 
 
M. Klimek  - wyjaśnił, że w przypadku gdy zwierzę, które ucierpiało w zdarzeniu drogowym żyje, to 
jest to problem Gminy. Natomiast jeżeli zwierzę jest martwe, czyli jest traktowane jako odpad, to za 
to odpowiada zarządca terenu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIV/ 109/2016 w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – pod 
głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIV/ 109/2016 w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 
została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 7.4.  
 
K. Mazurkiewicz – odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu lokalu użytkowego w Kotlarni – kotłowni dla Wspólnoty Mieszkaniowej. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego – 5 głosami za. 
 
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr XIV/110/2016 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, pod głosowanie radnych. 
W wyniku którego uchwała została podjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIV/110/2016 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego – została podjęta. 
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Ad. 7.5. 

 
K. Mazurkiewicz  - przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem  
o zmianę rodzaju jednostek osadniczych Korzonek osada i Korzonek przysiółek wsi Ortowice. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę 
rodzaju jednostek osadniczych Korzonek osada i Korzonek przysiółek wsi Ortowice – pozytywnie  
5 głosami za. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny R. Skotarczyk – wystąpił o przekazanie informacji na temat wyników przeprowadzonych 
konsultacji oraz o podanie powodu, dla którego zamierza się wystąpić z takim wnioskiem. 
 
K. Mazurkiewicz  – odczytała wyniki przeprowadzonej konsultacji. Zwróciła jednocześnie uwagę na 
zmianę w treści uchwały, polegającą na zmianie nazwy Ministerstwa do którego będzie skierowany 
przedmiotowy wniosek. W miejsce Ministra Administracji i Cyfryzacji został wpisany Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 
Radny M. Matuszek – zauważył, że zmiana adresata wniosku powodować będzie zmianę treści 
uchwały. Czy zatem Rada może tą uchwałę podjąć? 
 
Mec. Ambroży – wyjaśnił, że wprowadzenie takiej zmiany w treści uchwały jest kwestią wyłącznie 
techniczną. Radni powinni tą zmianę przyjąć, gdyż nie ma ona wpływu na merytoryczną stronę 
uchwały.  
 
K. Mazurkiewicz  – wyjaśniła, że uchwałę w sprawie wniosku o zmianę rodzaju miejscowości Rada 
musi podjąć i skierować do właściwego Ministra w terminie do 31 marca danego roku, tak aby zmiana 
ta mogła zostać wprowadzona od 1 stycznia roku następnego.  Jeżeli Rada Gminy nie podejmie takiej 
uchwały w odpowiednim terminie, to rozpatrzenie tego wniosku wydłuży się o kolejny rok. 
Poinformowała ponadto, że konsultacje zostały przeprowadzone w miejscowości Ortowice  
i Korzonek, ponieważ te dwie miejscowości są potencjalnie zainteresowane dokonaniem takiej 
zmiany. Chodzi o ujednolicenie statusu miejscowości Korzonek. Dotychczas w wykazie urzędowych 
nazw miejscowości Korzonek w Gminie Bierawa występuje dwukrotnie. W jednym przypadku 
występuje jako osada (Korzonek osiedle), a  w drugim (Korzonek Wieś) jako przysiółek wsi 
Ortowice. To, że w Gminie mamy dwie nazwy Korzonek wprowadza pewne zamieszanie, 
szczególnie w kwestiach meldunkowych. Żeby to ujednolić wnioskuje się o wprowadzenie takiej 
zmiany. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIV/111/2016 w sprawie wystąpienia  
z wnioskiem o zmianę rodzaju jednostek osadniczych Korzonek osada i Korzonek przysiółek wsi 
Ortowice – pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu  
14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad.  Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się 
od głosowania. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XIV/111/2016 w sprawie 
wystąpienia z wnioskiem o zmianę rodzaju jednostek osadniczych Korzonek osada i Korzonek 
przysiółek wsi Ortowice – została podjęta. 
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Ad. 7. 6 . 
 
Wójt Gminy  - przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy 
Bierawa do Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko – Strzelecki Subregionalny Obszar 
Funkcjonalny. 
Poinformował, że Stowarzyszenie to będzie tworzyło 13 samorządów. Subregion powstał między 
innymi w celu wspólnego reprezentowania obszaru, rozwoju tego obszaru. Takim najważniejszym 
zadaniem to pozyskiwanie środków europejskich. Przypomniał, że kilka miesięcy temu Rada 
dyskutowała nad strategią Subregionu kędzierzyńsko – kozielskiego, która została przyjęta przez 
wszystkie Gminy członkowskie. Przez ostatnie dwa lata wszystkie sprawy Subregionu były 
prowadzone przez pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźla.  Pracownicy Wydziału promocji 
i rozwoju tego Urzędu byli odpowiedzialni za kwestie organizacyjne, przygotowywanie walnych 
zebrań i prowadzenie spraw z tym związanych. Gminy zrzeszone w Subregionie mają funkcjonować 
przez najbliższe kilkanaście lat. Dlatego też ustalono, że o wiele lepszą formą będzie założenie 
Stowarzyszenia zrzeszającego gminy członkowskie na równych prawach.  Dodał, iż na początku 
Gmina Kędzierzyn-Koźle z tego względu, że ma dużo większą liczbę mieszkańców i płaci wyższe 
stawki, chciało dla siebie przeforsować prawo do większej ilości głosów. W rezultacie jednak 
ustalono, że każdy samorząd będzie miał jeden głos. Będzie obowiązywała większość 
demokratyczna, która dla wspólnych celów musi uzyskiwać większość, co najmniej 7 głosów. 
Składka członkowska będzie liczona od liczby mieszkańców danej Gminy, 1 zł od mieszkańca.  
W przypadku Gminy Bierawa będzie to rocznie ok. 7,5 tys. zł. Stowarzyszenie to ma rozpocząć 
działalność od kwietnia br.  Zakłada się, że w Stowarzyszeniu będą zatrudnione dwie osoby, które 
będą  pomocne w przygotowywaniu i konsultowaniu wniosków mających na celu pozyskiwanie  
środków unijnych. Te osoby będą przede wszystkim koordynowały pracę między Gminami. Wspólne 
cele, które łączą wszystkie samorządy, to realizacja programu czyste powietrze, obejmującego takie 
zadania jak np. termomodernizacja obiektów, czy montaż pomp ciepła. Na ten czas wszystkie Gminy 
należące do tego Subregionu będą mogły otrzymać dofinansowanie na takie zadania.  I na pewno ten 
jeden projekt będzie wspólny. Zwrócił się do radnych o podjęcie tej uchwały. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie utworzenia  
i przystąpienia Gminy Bierawa do Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko – Strzelecki 
Subregionalny Obszar Funkcjonalny – 5 głosami za. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 

Radny R. Skotarczyk – zauważył, że w uzasadnieniu do przedstawionego projektu uchwały jest 
napisane, że Subregion ma na celu wspieranie, rozwijanie idei samorządu terytorialnego. Jednak  
w Strategii Subregionu, czyli koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego, w kilku miejscach jest 
zapis „Polder Bierawa – Stare Koźle”. Jest to bardzo niebezpieczny zapis. Gmina powinna 
odpowiednio reagować na tego typu zapisy. Należy wyjaśnić radnym na czym polega polder 
Bierawa- Stare Koźle, albo dążyć do usunięcia tego typu zapisów w koncepcjach, które są 
opracowywane i przyjmowane jako prawne dokumenty. 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, że od dawna funkcjonuje takie pojęcie jak „Polder Bierawa-Stare Koźle”. 
Dlatego też taka nazwa  została wprowadzona również do tej Strategii. Jednak Subregion  nie będzie 
zajmował się sprawami przeciwpowodziowymi, z racji tego, że nie jest to temat, który interesowałby 
większość reprezentowanych samorządów. Dlatego wspólnych działań w tym zakresie na pewno nie 
będzie. Gmina Bierawa będzie te sprawy pilnowała we własnym zakresie. Podkreślił, że na terenie 
województwa opolskiego pojawiło się szereg polderów, np. polder Cisek-Landzmierz, czy Kobylice. 
Jednak są to tylko  rzucane puste hasła, pewna idea, która wiąże się z koncepcją budowy nowych 
obwałowań.   
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Według głównych założeń Unii Europejskiej  odchodzi się od budowy tradycyjnych wałów na rzecz 
tzw. wałów opaskowych. Teren pomiędzy rzeką, a wałem musi być automatycznie powiększany. 
Taki teren nazywany jest polderem. Jednak w tym temacie póki co nic się nie dzieje. 
 
Radny M. Permus – stwierdził, że tłumaczenie Wójta o tym, że jest to „pusty zapis” w ogóle Go nie 
przekonuje.  I dziwi się, że Wójt w tym zakresie nie oponował  bardzo radykalnie. Wszystko to 
stwarza wrażenie , że jakby Gmina przyjmuje to do wiadomości i z tym się zgadza. A przecież Wójt 
bardzo słusznie oburzył się na słowa wypowiedziane w radio przez Dyrektora Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, że nie opłaca się chronić terenów w Starym Koźlu.   
I to należało powiedzieć również w tym przypadku. Wszystko na co będziemy się godzić, w czym 
jako Gmina uczestniczyć i będzie tego zapis, może być bardzo negatywnie odbierane.   
 
Wójt Gminy  - podkreślił, że ten zapis ma w sobie więcej dobrego, niż złego. Informuje o tym, że 
nowe wały w Bierawie nie będą budowane w systemie tradycyjnym, tak jak jest to po stronie Gminy 
Cisek, ale jako wały opaskowe. Ale jak na razie jest to tylko  działanie strategiczne. Jednak ten zapis 
jest nie wiele warty, bo nie pociąga za sobą przesłanek merytorycznych, żadnych działań. Gmina jest 
władna ten zapis w każdym czasie ze Strategii usunąć. Ale wówczas zrodzi się pytanie co w zamian?  
Czasami lepiej jak pewne zapisy są, aby pokazać, że ten problem ochrony przeciwpowodziowej na 
terenie Gminy Bierawa istnieje.  
 
Radny M. Permus – cyt. „dla mnie polder jest oznaczeniem części terenu specjalnie wydzielonego 
pod zalewanie. Natomiast teren zalewowy to jest inna sprawa. Jeżeli Ja czytam w tym dokumencie, 
że jest polder Stare Koźle-Bierawa, to dziwię się radnym ze Starego Koźla, że tutaj nie oponują”. 
Jak w Starym Koźlu miałby przebiegać ten wał? 

 
Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, że polder nie będzie dotyczył całej miejscowości, tylko 
pól, które znajdują się w obrębie ewidencyjnym tej miejscowości. Po obwałowaniu części 
zamieszkałej, przyległe pola będą stanowiły polder.    
 
Radny M. Permus – podkreślił, że to o czym mówi Przewodniczący Rady nie ma odzwierciedlenia  
w omawianym zapisie. Jeżeli mówimy o tym, że Bierawa i Stare Koźle zostały zalane, to nikt nie 
wytycza tam na dzień dzisiejszy momentu do którego jest polder, a do którego nie. Po prostu zostały 
te miejscowości zalane. Dzisiaj nazywanie tych dwóch miejscowości polderami, jest rzeczą 
niedozwoloną. Ten zapis jest nie do przyjęcia. 
 
Radny M. Matuszek – zauważył, że w tej dyskusji radni odbiegli w zupełności od omawianego 
tematu, czyli od przyjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do Stowarzyszenia. 
Ochrona przeciwpowodziowa jest sprawą bardzo ważną dla naszej Gminy i na pewno ten temat 
jeszcze wiele razy będzie podejmowany. Ale teraz Rada powinna zająć się omawianym projektem 
uchwały. 
 
M. Klimek  – wyjaśnił, że pojęcie „polder” będzie zapewne figurować w różnych dokumentach, 
ponieważ występuje w planie ryzyka przeciwpowodziowego. I zapewne ten zapis będzie stosowany, 
gdyż wg założeń na terenie Gminy Bierawa nie będą budowane typowe obwałowania, tylko będą 
budowane obwałowania w formie polderu. Szerokość obwałowania wzdłuż rzeki Odry (rozstaw) 
powinna wynosić od 400 do 600 metrów. Jeżeli ten rozstaw jest szerszy, to wówczas to miejsce jest 
traktowane jako polder. I to co już Wójt powiedział, środki unijne będą tylko na budowę polderów. 
Dlatego to pojęcie będzie funkcjonowało. Ale nie chodzi tutaj o obszar zabudowany, tylko o pola. 
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Na zapytanie radnego Permusa, poinformował, że nikt nie wie jeszcze jak będą przebiegały nowe 
wały. Gmina ma jedynie wiedzę o tym, jak zaplanowano przebieg wałów w projekcie opracowanym 
przez Firmę HART z 1998 r. Wały po lewej stronie Odry (gmina Cisek) były inaczej zaplanowane,  
a inaczej zostały wykonane. 
 
Radny R. Skotarczyk – stwierdził, iż zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę ta koncepcja, którą 
stworzył Subregion nie daje podstaw do żadnych działań dla wykonawców przyszłej budowy, czyli 
dla osób w Zarządzie Województwa, które będą w tym temacie decydowały i wydawały środki.  
Ta koncepcja wpływu na to nie ma. Zwrócił też uwagę na następujący zapis :„Kluczową kwestią jest 
więc nie dopuszczenie do zainwestowania naturalnych terenów zalewowych tego polderu Bierawa-
Stare Koźle. Poldery mają za zadanie spłaszczenie przemieszczających się wód powodziowych,  
a budowa wałów w ich rejonie powinna być znaczenie oddalona od osi doliny”.  
 
Radny M. Permus – przypomniał, że w wypowiedzi w radio padło stwierdzenie, że nie opłaca się  
w Starym Koźlu budować wałów, niektóre budynki narażone są na zalewanie, bo koszty 
wybudowania wałów są wyższe, niż ochrona tych miejsc. Chodziło o kwestie ekonomiczne.  
I nazwano to również polderem. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż radni powinni wyjaśniać mieszkańcom, że to nie 
chodzi o zalewanie miejscowości, tylko przyległych terenów niezabudowanych, które wchodzą  
w zakres ewidencyjny sołectwa. 
Następnie poddał projekt uchwały nr XIV/112/2016 w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy 
Bierawa do Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko – Strzelecki Subregionalny Obszar 
Funkcjonalny – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych 
nie był przeciwny, a dwóch radnych wstrzymało się od głosowania (radny Marek Permus  i radny 
Piotr Sroka). 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIV/112/2016 w sprawie utworzenia  
i przystąpienia Gminy Bierawa do Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko – Strzelecki 
Subregionalny Obszar Funkcjonalny – została podjęta. 
 
 
 
 
Ad. 7. 7. 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół  podstawowych i gimnazjów posiadających obwód,  
prowadzonych przez Gminę Bierawa, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 
 
Radna J. Szewerda – poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały został przez komisję ds. 
oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu zaopiniowany pozytywnie 5 głosami za, 
przy 5 obecnych. 
 
Radny R. Skotarczyk – zgłosił uwagę do zapisu zawartego w § 1 pkt. 3, w wyniku czego znajdujące 
się słowa „w gminie” zastąpiono „na terenie gminy”. 
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Przewodniczący  Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIV/113/2016 w sprawie określenia 
kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół  podstawowych  
i gimnazjów posiadających obwód,  prowadzonych przez Gminę Bierawa, ustalenia liczby punktów 
dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – pod 
głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIV/113/2016 w sprawie określenia 
kryteriów, które b ędą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół  
podstawowych i gimnazjów posiadających obwód,  prowadzonych przez Gminę Bierawa, 
ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia – została podjęta. 
 
 
 
 
Ad. 8. Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny Cz. Kudzia – złożył wnioski w następujących sprawach: 

• o przeprowadzenie remontu pogwarancyjnego odcinka ulicy Piaskowej w Starym Koźlu – 
droga była utwardzona kostką brukową w ubiegłym roku. W obecnej chwili ulica wymaga 
remontu, w kilku miejscach kostka się zapada, 

• o zakup torby typu PSR-R1 (1 kpl.) i deski ortopedycznej na doposażenie jednostki OSP  
w Starym Koźlu, 

• o wyczyszczenie dwóch gniazd bocianich 
 
Radny W. Plutta – nawiązując do dyskusji, w której padło stwierdzenie, że Gmina Bierawa została 
wytypowana jako polder zalewowy, stwierdził, iż niemożliwym jest to, aby przy projektowaniu 
wałów po stronie Gminy Cisek Urząd Gminy w Bierawie nie został o tym  fakcie poinformowany, 
czyli o sytuacji kiedy nasza Gmina jest traktowana jako polder zalewowy. Zwrócił się z zapytaniem, 
czy Pan Wójt miał w latach poprzednich, jak pełnił jeszcze funkcję Wice Wójta, jakąkolwiek 
informację, czy zetknął się z jakimikolwiek dokumentami, gdzie była o tym mowa? Przecież nikt 
mieszkańców Gminy nie pytał o to, czy godzą się na to, aby ich użytki rolne oraz zabudowania 
znalazły się na terenie polderu zalewowego? Cyt. „Ja już nie chcę się tutaj rozwodzić nad skutkami 
prawnymi jakie to rodzi dla mieszkańców”. Zwrócił się również z zapytaniem czy dotarła już do 
Gminy analiza oddziaływania na środowisko, o którą wnioskuje od kliku miesięcy?  Taka analiza 
musi uwzględniać skutki i skalę zagrożeń, przy różnych poziomach wody powodziowej, jakie będą 
występowały na terenie naszej gminy. 
 
B. Gawlik  - zwróciła uwagę, że radny otrzymał odpowiedź, to jest kopię pisma jaką Urząd otrzymał 
w tej sprawie. 
 
Radny W. Plutta  - oświadczył, iż otrzymał tylko jednostronicową odpowiedź, a analiza 
oddziaływania na środowisko jest to dość pokaźny dokument. Tego typu materiał powinien do 
Urzędu Gminy w Bierawie zostać przekazany.  
 
  



15 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że zapoznał się z dokumentami, które zostały przesłane przez 
Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. W dokumentach tych 
znajdują się informacje na temat budowy wałów, przekroju i rodzaju wałów, przesiedleń, pertraktacji  
z rolnikami na terenie gminy Cisek. Czysto techniczne sprawy. Ale nie ma tam żadnej wzmianki na 
temat tego w jaki sposób inwestycja wykonana po lewej stronie  Odry, jeśli chodzi o długość terenu 
zalewowego, będzie mogła hipotetycznie oddziaływać na tereny po prawej stronie Odry. 
 
Radny W. Plutta – zwrócił się o wyjaśnienie dlaczego jako wnioskodawca nie został 
poinformowany o tym, że taki dokument został przekazany do Urzędu Gminy? 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, że ten dokument w formie płyty CD dotarł do Urzędu w ubiegłym tygodniu  
i zostanie radnemu przekazany. Nawiązując do wypowiedzi radnego Plutty zwrócił uwagę, iż nie 
należy rysować „czarnych scenariuszy” na temat polderu. Wszystkim powinno być już wiadomym 
jakie są perspektywy ochrony gminy Bierawa  przed powodzią i że nowe wały nie będą już tak blisko 
koryta rzeki, że będą oddalone. W związku z tym nazywa się  te miejsca polderami. Podkreślił, że na 
obecnym etapie tak naprawdę mówi się o niczym, gdyż o tym zadaniu jak na razie nie ma mowy 
nawet w kwestiach projektów. Rolnicy, właściciele gruntów, jeżeli w końcu zacznie się o budowie 
wałów myśleć poważnie, będą pierwszymi, którzy o tym zostaną poinformowani.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż rolnicy zapewne nie muszą wyrazić zgody na to, żeby 
ich pola zostały zalane przez powódź. Jest to naturalne, woda jak nie mieści się w korycie rzeki musi 
gdzieś wypłynąć.  
 
Radny Plutta – zauważył, że interes rolników po stronie Gminy Cisek został uwzględniony.  
Ich użytki rolne w znacznym stopniu są zabezpieczone. Przy takiej inwestycji powinno to być 
podzielone w miarę sprawiedliwie i szerokość tego pasa zalewowego powinna być równomiernie 
oddalona zarówno po prawej, jak i po lewej stronie rzeki.  
 
Wójt Gminy  – stwierdził, iż jest tego samego zdania co radny Plutta, że tak to powinno wyglądać  
i też jest po stronie rolników. Jednak nasza Gmina ma inną sytuację. Nikt z nas nie ma na to wpływu. 
 
Radny W. Plutta – stwierdził, iż informacja związana z budową wałów po stronie Gminy Cisek 
niewątpliwie była przekazana  do Gminy Bierawa. Tylko najprawdopodobniej przed mieszkańcami  
i przed Radą zostało to w jakiś sposób ukryte. 
 
Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że w temacie ochrony przeciwpowodziowej wszyscy powinni 
dążyć do tego samego. Trzeba o tych sprawach rozmawiać, te sprawy przytaczać, nawet się spierać,   
po to aby osiągnąć jeden wspólny cel.  Temu mają służyć te posiedzenia. Ale faktycznie trzeba ważyć 
te wypowiedzi. Nie ma co obarczać winą Urzędu Gminy za to, że ktoś nie wytworzył takiego 
dokumentu, czy go nie dostarczył lub chce go ukryć. Wszyscy muszą działać wspólnie. Jeżeli 
faktycznie taki dokument istnieje, to trzeba się zastanowić w jaki sposób do niego dotrzeć. 
 
Radny M. Matuszek – poinformował, że przeprowadził rozmowę z projektantem hydrologiem, 
który pracował w Zespole przygotowującym koncepcję ochrony lewobrzeżnej Odry. Koncepcja ich 
Zespołu została odrzucona. Jego zdaniem, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpowodziową, to został 
popełniony wielki błąd, ponieważ zrobienie tego wału wzdłuż Odry tak do końca nie zabezpiecza 
przez powodzią wszystkich znajdujących się w tym rejonie miejscowości. Jeżeli nastąpiłoby 
przerwanie wału w jednym miejscu, to przy tej koncepcji, która została przyjęta, wszystkie 
miejscowości zostaną zalane.  Jego Zespół uważał, że najlepszym rozwiązaniem będzie budowanie 
wałów opaskowych wokół miejscowości, ponieważ przerwanie takiego wału spowodowałoby zalanie 
tylko i wyłącznie jednej miejscowości, a pozostałe byłyby w dalszym ciągu chronione. Nasze 
miejscowości są położone wzdłuż Odry i wiadomym jest, że przy dużych opadach deszczu nie da się 
tej wody zatrzymać, ona musi gdzieś spłynąć.  
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Należy się pogodzić z tym, że tereny rolne będą zalewane. Żeby chronić tereny mieszkaniowe 
musimy poświęcić tereny  rolne. Rolnicy będą musieli się ubezpieczać od powodzi, innych 
możliwości nie ma. Wybudowanie wałów opaskowych  tak naprawdę powinno doprowadzić do 
rozwiązania tego problemu. Trzeba wierzyć, że w szybkim terminie zostaną rozpoczęte prace 
projektowe i że będzie można ten proces ochrony miejscowości przed powodzią już w niedługim 
czasie obserwować. 
 
 
Ad. 9.  Dyskusja i wolne wnioski 
 
Sołtys B. Czerepak – zwrócił się : 

• z zapytaniem czy została już przeprowadzona rozmowa odnośnie starej Remizy OSP w Starej 
Kuźni?,  

• o uprzątnięcie ziemi i nieczystości pozostałych po czyszczeniu potoku oraz o wymianę 
nieczytelnych znaków drogowych, 

• o zlikwidowanie zniszczonych urządzeń zabawowych z Parku w Starej Kuźni. 
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy na placu przed Domem Ludowym w Brzeźcach 
znajduje się kanalizacja burzowa, czy studnia chłonna? Miejsce to uległo zapadnięciu, dlatego też 
należy to sprawdzić i podjąć jakieś kroki w celu usunięcia tej zapadliny. 
 
Sołtys B. Poplucz – zawnioskowała o : 

• zakupienie Gazety Sołeckiej do wszystkich sołtysów, 
• wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu o zrobienie barierki  przy 

drodze koło posesji Wałach – Mosler, gdyż ze względu na istniejący tam rów jest to bardzo 
niebezpieczne miejsce, 

• przyjrzenie się prowadzonej przez Energetykę wymianie słupów energetycznych wysokiego 
napięcia oraz zniszczonym drogom gminnym. Uzasadniając podkreśliła, że ulica Kwiatowa  
w Lubieszowie i mostek znajdujący się na tej drodze, są bardzo zniszczone przez jeżdżące 
tam ciężkie samochody. Jest to kolejna Firma, która niszczy drogi gminne. Nie do końca 
jeszcze zostały wyremontowane drogi zniszczone przez Firmę, która remontowała  
w Lubieszowie nadbrzeże Odry. Na jednym z zebrań zostało powiedziane, że zgodnie  
z zawartą umową, drogi muszą zostać odremontowane i przywrócone do stanu, jaki został 
zastany. Było powiedziane, że wszystkie zniszczone drogi zostaną odremontowane. Jednak 
Firma z tego się nie wywiązała.  W związku z tym, że miała uwagi do Firmy,  na kolejne 
spotkania nie była już zapraszana. Należy sprawdzić stan mostku na ulicy Kwiatowej, gdyż 
jest to bardzo ważna droga dla rolników. Dodała również, że Firma, która remontowała 
nadbrzeże Odry do dzisiaj nie doprowadziła do odtworzenia granic niektórych działek. 
Rolnicy nie mają dojazdu do własnych pól. Należy się temu tematowi przyjrzeć. 

 
Radny R. Skotarczyk – w związku z dużą ilością pytań dotyczących Spółki Wodnej, zwrócił się do 
Wójta o zorganizowanie spotkania zarządu Gminnej Spółki Wodnej z komisją ds. porządku 
publicznego, czy komisją budżetową w celu omówienia spraw dotyczących kompetencji, zakresu 
działania, funduszy i planów Spółki na rok bieżący. 
 
M. Klimek – poinformował, że zakres prac Spółki Wodnej został zatwierdzony na ostatnim 
spotkaniu. Jest on dość ograniczony, ponieważ budżet Spółki dysponuje kwotą ok. 60 tys. zł.   
Odniósł się również do wniosku dotyczącego czyszczenia bocianich gniazd, informując że takie 
działania w ubiegłym roku były prowadzone. Tego nie robi jednak Gmina. Gniazda bocianów są pod 
nadzorem ornitologa z Opola. Generalnie nie można czyścić bocianich gniazd. Takie rzeczy robi się 
tylko w przypadku, gdy zachodzi ryzyko, że to gniazdo nie będzie zasiedlone, czy jest na tyle mocno 
uszkodzone, że ptak nie będzie w stanie go odbudować.  
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Następnie odnosząc się do uchwalonego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, poruszył 
sprawę dotyczącą  rozważenia możliwości wprowadzenia w naszej gminie obowiązku chipowania 
psów. Poinformował, iż przeprowadził rozeznanie co do kosztów z tym związanych.  
Chipowanie jednego psa to koszt 10-12 zł. W skali Gminy cały koszt oszacowano na kwotę  
10-15 tys. zł w zależności od firmy, która by się tego podjęła. Dodał, iż wprowadzenie takiego 
obowiązku znacznie ułatwiłoby działania Gminy w przypadku pojawienia się bezdomnego psa.   
Taki obowiązek został wprowadzony w Gminie Kędzierzyn-Koźle.  
 
W jednym roku zachipowano wszystkie psy, koszty zostały poniesione przez budżet gminy.  
W kolejnych latach ten obowiązek przeszedł już na właścicieli psów. Tak naprawdę Gmina nie ma 
prawa nikogo zmusić, ale Gminy to wprowadzają, np. w zamian za zwolnienie z opłaty za posiadanie 
psa.  
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy te bezdomne psy, które są znajdowane na terenie 
naszej gminy, są to psy, których właścicielami mogą być mieszkańcy naszej gminy, czy raczej te psy 
są przywożone przez osoby spoza Gminy? Czy zdarzały się przypadki, że znaleziony pies miał chip? 
 
M. Klimek – stwierdził, że psy, które Gmina musiała wyłapywać jako bezdomne nigdy nie miały 
chipów. Gmina zawsze podejmuje próbę odnalezienia właściciela psa, ale w zasadzie bez rezultatu. 
Część psów bezdomnych może pochodzić z naszego terenu, ale w większości przypadków są to psy 
przywożone spoza Gminy. 
 
Radna V. Klimanek - zwróciła się z zapytaniem czy istnieje jakiś numer telefonu  na który można 
zgłaszać przypadki pojawienia się bezdomnego psa? 
 
M. Klimek  - poinformował, że w zasadzie te zgłoszenia należy przekazywać do Urzędu Gminy. 
 
Radny M. Permus - zasugerował, aby rozważyć możliwość chipowania psów etapami, np. co roku 
w innym sołectwie. 
 
M. Klimek - stwierdził, że program powinien zostać wprowadzony jednorazowo w całej Gminie. 
Dzielenie na sołectwa, zwiększyłoby koszty.  
 
Sołtys B. Poplucz - stwierdziła, że obowiązek chipowania powinien być po stronie właściciela psa.  
 
Przewodniczący Rady Gminy - podkreślił, że chipowanie psów miałoby sens tylko w przypadku, 
gdyby taki obowiązek został nałożony ustawą.  Jeżeli nie ma takiego obowiązku i nikogo nie można 
przymusić, to połowa ludzi może się na to nie zgodzić. Nikt przecież nie wyrzuci psa, który jest 
chipowany. 
 
Radny M. Permus - poruszył temat niszczenia drogi transportu rolnego w Brzeźcach, która idzie  
w kierunku wysypiska, przez jeżdżące tą drogą samochody. Zwrócił się z zapytaniem, czy oprócz 
stawiania znaków istnieje jakiś inny sposób na to, aby ta droga była udostępniona wyłącznie dla 
rolników? Ustawione tam znaki zakazu wjazdu samochodu, motocyklu w ogóle nie są respektowane.   
 
M. Klimek  - stwierdził, że blokowanie dróg transportu rolnego jest bardzo trudne. Nie można ustawić 
słupków, gdyż droga musi być przejezdna dla ciągników i sprzętu rolniczego. Zaproponował 
zorganizowanie otwartego spotkania dla osób zainteresowanych ochroną przeciwpowodziową,  
w celu przedstawienia przepisów prawa, a także faktów związanych z ochroną przeciwpowodziową, 
tak aby wszyscy radni mieli wiedzę w tym temacie. Poinformował, że na terenie Gminy Bierawa 
mamy ponad 15 km istniejących obwałowań z lat 30-tych. Zmianie uległy również przepisy prawne.  
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W czasie budowy wałów po stronie Gminy Cisek obowiązywała całkiem inna ustawa, niż obecnie. 
Programy związane z ochroną przeciwpowodziową były tworzone od 1985 r., czyli od powodzi, która 
wówczas miała miejsce. Gmina Bierawa miała koncepcję na budowę wałów, ale do tego nie doszło. 
W 1998 r. była kolejna koncepcja. I też nie zrealizowano po stronie naszej Gminy niczego. 
Doszło do wybudowania wałów po stronie Gminy Cisek, bo ta Gmina w czasie powodzi w 1997 r. 
była poszkodowana najbardziej. 

Radny W. Plutta - przypomniał że dwa i pół miesiąca temu wnioskował o zwołanie posiedzenia 
specjalnej komisji pod kątem budowy wałów przeciwpowodziowych. Byłaby to doskonała okazja do 
tego, aby o tych sprawach porozmawiać i ustalić plan konkretnych działań. Stwierdził, iż oczekuje, 
że do posiedzenia takiej komisji dotyczącej budowy wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych dla Gminy Bierawa, w końcu dojdzie.  Najpierw powinno dojść do 
zorganizowania posiedzenia komisji ds. rolnictwa i  porządku publicznego w tej sprawie, a dopiero 
w następnej kolejności będzie można zorganizować kolejne spotkanie, o które wnioskują 
przedmówcy. Ponadto w imieniu mieszkańców wsi Dziergowice ponowił wniosek o zobowiązanie 
firmy, która buduje kanalizację do sukcesywnego wyrównywania dziur w drogach po przekopach. 
Szczególnie chodzi o ulicę Odrzańską, ale też o ulicę Kościelną i Słoneczną.  

Radny M. Permus - poparł zorganizowanie spotkania zaproponowanego przez Pana Klimka, 
ponieważ nawarstwiło się tyle różnych informacji na temat powodzi i budowy wałów, że nie 
wiadomo, które są prawdziwe. Należałoby w końcu  oficjalnie o tych sprawach porozmawiać.  
 
Radny R. Skotarczyk – stwierdził, że to musi być forma spotkania edukacyjnego dla tych osób, 
które do końca nie mają wiedzy na temat ochrony przeciwpowodziowej. Tak, aby te osoby poznały 
kolejne fakty, co pozwoli w przyszłości na  operowanie tymi samymi informacjami i rzeczową 
dyskusję. 
 
Radny W. Plutta – zauważył, że niebawem minie 1,5 roku funkcjonowania Rady Gminy obecnej 
kadencji, a w dalszym ciągu jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwpowodziowe jesteśmy  
w punkcie wyjścia. Oczywiście na pogadankę, o którą wnioskują przedmówcy, czy na podobne 
rozmowy, zawsze jest miejsce. Ale to powinno być działanie równoległe. Ta komisja powinna mieć 
miejsce po to, żeby zapadły jakieś konkretne ustalenia, żeby Gmina zmierzała w jakiś konkretnym 
kierunku. Z samych rozmów bezpieczeństwa mieszkańcom nie zapewnimy. Cyt. „Ja przypomnę 
pismo Pana Proske”. Komisja ds. rolnictwa nie otrzymała jeszcze odpowiedzi jaką uzyskał Pan 
Proske. A przecież komisja rolnictwa też powinna się z nią zapoznać. Takie spotkanie, o którym 
mówią radni również może zostać zorganizowane. To działanie powinno jednak być równoległe, 
obok komisji, która powinna się tym tematem zająć merytorycznie. 
 
Radny M. Permus – nawiązując do wypowiedzi radnego Plutty, stwierdził, że radny powinien 
mówić o konkretnych działaniach. Bo mówienie „jakieś działania, coś zróbmy, gdzieś się udajmy” 
nie prowadzi do niczego konstruktywnego. Jeżeli chcielibyśmy ocenić te działania, to powinno się 
odnieść do tego jakie działania przez te 1,5 roku zostały podjęte. Cyt. „Jeżeli się Pan umówi, że Pan 
przebije pięścią mur i będzie Pan te działania podejmował i go Pan nie przebije, to nikt nie powie 
Panu, że Pan nie podjął działań. Tylko, że realizacja tego jest niemożliwa. Gdyby zależało cokolwiek 
od nas, to te wały by stanęły w czasie budowania wałów z lewej strony. Więc nie można tego w ten 
sposób  traktować. Ja uważam, że działania przeciwpowodziowe przyjęły taki impet dosyć mocny. 
Faktycznie, że one nie przyniosły żadnych rezultatów”.  Ale wydaje się, że to co jest podejmowane 
w końcu przyniesie konkretne rezultaty.  Cyt. „Proszę mi powiedzieć, Pana zdaniem co należy zrobić, 
żeby było dobrze i żebyśmy tu wszyscy zaczęli budować wały?” 
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Radny W. Plutta – stwierdził, iż oczywiście, że ma pomysł. Cyt. „Dlatego chciałem się spotkać  
w komisji abyśmy ustalili jak Gmina wyobraża sobie przebieg wałów, po naszej stronie. Żebyśmy 
się spotkali z firmą projektową, od tego trzeba zacząć”. W moim grudniowym wniosku została 
przecież wskazana ścieżka prawna. Prawo wodne zaktualizowane w ubiegłym roku umożliwia 
współfinansowanie takiej inwestycji. Cyt. „Uważam, że jeśli przeznaczamy 11-12 mln na oświatę, to 
czemu my nie możemy 1-2 mln przeznaczyć na ochronę przeciwpowodziową. Mówię w skali 
kadencji”. Dlatego komisja powinna się spotkać, żeby doszło do właściwych ustaleń. 
Najpierw musimy rozpocząć od koncepcji jaką Gmina chce dla siebie. I o to zabiegać. Zabezpieczyć 
jak najlepiej interes mieszkańców Gminy Bierawa. Przyjąć założenia do projektu, określić koszty 
oraz poziom partycypowania Gminy w tych kosztach.  
Wiadomo, że Wójt tutaj nie ponosi odpowiedzialności. Ale radny ma prawo o to pytać. Gdyby  
działania, które są podejmowane teraz, były podjęte przez Radę 8-12 lat temu, to w tej chwili Gmina 
nie byłaby tak zagrożona. Cyt. „Ja tutaj nie obarczam Wójta winą za to, że nie ma wałów. Ale my 
dzisiaj nie możemy stać biernie”. 
 
Wójt Gminy  – zaprosił radnych do udziału w wyjeździe do Śląskiego Centrum Recyklingu  
w Gliwicach w dniu 14 marca br 
 
Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem czy Gmina ma zawartą umowę, czy porozumienie 
z firmą, która  wymienia słupy energetyczne ? 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, że przed rozpoczęciem tej inwestycji odbyło się spotkanie, na którym Firma 
przekazała informację o swoich działaniach. Żadnej umowy w tej sprawie nie ma. Firma korzysta  
z dróg publicznych i nie można im tego zabronić.  
 
W. Lembowicz – poinformował, że w przypadku zajęcia pasa drogi gminnej firma musi uzyskać 
decyzję i ponieś opłaty. Po zakończeniu robót dokonywany jest komisyjny odbiór użytkowanej drogi. 
Jeżeli chodzi o drogi transportu rolnego, to wszelkie uszkodzenia dróg są dokumentowane, są robione 
zdjęcia. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia drogi, to Firma będzie musiała tą drogę naprawić.  
 
 
 
 
Ad. 10. 
 
Przed zamknięciem obrad Przewodniczący Rady Gminy przekazał zebranym życzenia z okazji 
zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Następnie poinformował, że porządek obrad został 
zrealizowany, po czym zamknął obrady 14 sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 29 lutego 2016 r.  
o godz. 17:55. 
 

  
 Przewodniczący Rady 

 Joachim Morcinek 

  

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 

 

Załączniki 

1) uchwała nr XIV/107/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa, 
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2) uchwała nr XIV/108/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kędzierzyńsko – Kozielskiemu w zakresie prowadzenia działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, 

3) uchwała nr XIV/109/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

4) uchwała nr XIV/110/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
lokalu użytkowego, 

5) uchwała nr XIV/111/2016 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę rodzaju jednostek 
osadniczych Korzonek osada i Korzonek przysiółek wsi Ortowice, 

6) uchwała nr XIV/112/2016 w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Bierawa do 
Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko – Strzelecki Subregionalny Obszar 
Funkcjonalny, 

7) uchwała nr XIV/113/2016 w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym do szkół  podstawowych i gimnazjów posiadających obwód,  
prowadzonych przez Gminę Bierawa, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych 
kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, 

8) pismo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu z dnia 27 stycznia 2016 r. | 
w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Kotlarni. 

9) listy obecności radnych i sołtysów. 


