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P R O T O K Ó Ł   nr  XV /2016 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  4 kwietnia 2016 r. 

 

 
Otwarcia obrad piętnastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 4 kwietnia 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, 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  29 lutego 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. Przedstawienie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie: 

1) sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 r. 

    2) informacji o stopniu zaspokojenia pomocy i opieki społecznej w gminie Bierawa  
        za 2015 r. 

8. Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu z wykonania w 2015 r. gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych. 
 

9. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. 
2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa, 
3) w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bierawa  
       oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów, 
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,  
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5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, 
6) o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  
       w Bierawie, 
7) w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny  
        i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze  
        oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
        Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,       
8) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości punktów przyznanych  
       każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania  
       rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa, 
9) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni oraz nazwy szkół  
       wchodzących w skład Zespołu,  
10) w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  
       alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 
11) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bierawa,  
       których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bierawa oraz warunków i zasad  
       korzystania z tych przystanków, 
12) w sprawie nazwy ulicy, 
13) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  
       odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierawa. 
 

10. Interpelacje i wnioski radnych. 

11. Dyskusja i wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad. 

 

Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem czy są wnioski w sprawie zmiany przedstawionego 
porządku obrad? 

 
Wójt Gminy  – wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie likwidacji 
filii bibliotecznej w Kotlarni  wchodzącej w skład Gminnego Centrum Kultury  i Rekreacji  
w Bierawie oraz dokonania zmian w statucie tej jednostki. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgłoszony wniosek  zostanie poddany pod 
głosowanie. Zmiana zostanie wprowadzona, jeżeli za zmianą opowie się w głosowaniu 
bezwzględna większość ustawowego składu Rady, tj. co najmniej 8 radnych. 
 
Za zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Kotlarni  wchodzącej w skład Gminnego Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bierawie oraz dokonania zmian w statucie tej jednostki – opowiedziało się  
w głosowaniu 15 radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną 
większość ustawowego składu Rady, wobec czego został przyjęty i Rada Gminy będzie obradowała 
według zmienionego porządku obrad. Dodatkowy projekt uchwały został wprowadzony  
w pkt. 9. 14. 
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Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że został wyłożony na sali obrad protokół  
z czternastej sesji rady gminy Bierawa z 29 lutego 2016 roku i  że w celu jego przyjęcia, zgodnie  
z § 29 statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. Następnie zwrócił się z zapytaniem czy 
radni mają uwagi do tego protokołu ? Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 
Za przyjęciem protokołu z czternastej sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu  
15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został przyjęty. 
 

 

Ad. 4. 

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

• w dniu 19 marca br. uczestniczył w uroczystości z okazji 15-lecia istnienia Grupy Cze-Mi, 
połączonej z Zawodami Psich Zaprzęgów w Lubieszowie rozgrywanymi w ramach 
Mistrzostw Polski. Odebrał również od Grupy Cze-Mi podziękowanie dla Rady Gminy za 
długoletnią współpracę i pomoc w organizacji zawodów Psich Zaprzęgów, 

• w dniu 23 marca br. wspólnie z Wójtem i inspektorami z Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Opolu brał udział w spotkaniu poświęconym rozpatrzeniu sporu 
sąsiedzkiego w Starym Koźlu. Dodał, iż zdaniem przedstawicieli ochrony środowiska 
prowadzona działalność jest zgodna z prawem i nie dochodzi do przekroczenia 
obowiązujących norm w zakresie hałasu,  

• w dniu 29 marca 2016 r. brał udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, 
bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska, 

• w dniu 30 marca br. brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego, 

• w dniu  31 marca 2016 r. uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, 
wychowania fizycznego i sportu,  

• 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.  

 
Poinformował ponadto, że do Rady Gminy wpłynął Apel  ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska  
w Opolu o upamiętnienie postaci Juliusza Jacka, który zostanie przekazany do rozpatrzenia komisji 
ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu. 
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Ad. 5. 
 
Informacj ę o pracach komisji złożyli: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15 marca br. 
dokonała kontroli procesu zamówień publicznych przy realizacji budowy wybranych dróg 
transportu rolnego w 2015 r. Kontrolą objęto budowę drogi do gruntów rolnych w Dziergowicach. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego spotkała 
się na posiedzeniu w dniu 30 marca br. celem zaopiniowania projektów uchwał na dzisiejszą sesję, 
dotyczących zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków oraz zmian w budżecie gminy. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska obradowała w dniu 29 marca br. Tematem posiedzenia było 
omówienie projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 
 
Radna J. Szewerda  - poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu spotkała się na posiedzeniu w dniu 31 marca br.  Tematem posiedzenia było 
omówienie  sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 r., informacji  
o stopniu zaspokojenia pomocy i opieki społecznej w gminie Bierawa za 2015 r. , raportu  
z wykonania w 2015 r. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz narkotykowych, a także projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 
 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że w okresie międzysesyjnym, podejmował takie działania jak: 

• w dniu 2 marca br. wspólnie z radnym Skotarczykiem uczestniczył w spotkaniu w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim, którego gospodarzami byli zarówno Wojewoda Śląski, jak  
i Wojewoda Opolski oraz służby kryzysowe obu województw. Efektem tego spotkania 
miało być wypracowanie rozwiązania mającego na celu zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe terenu położonego na styku Gminy Kuźnia Raciborska i Gminy 
Bierawa. Następnie odbyło się spotkanie tych służb w terenie, gdzie doszło do podpisania 
stosownego protokołu.  Teraz Wojewodowie winni wystąpić wspólnie do Ministra 
Środowiska o ujęcie tego zadania  do pierwotnego harmonogramu. Podkreślił, i ż cały 
problem wynika z tego, że jako odrębne zadanie została przewidziana budowa odcinka 
wałów na długości 150 metrów, który znajduje się już na terenie województwa opolskiego.  
Taki wał generalnie nie służyłby ani Gminie Kuźnia Raciborska, a tym bardziej Gminie 
Bierawa. Wspólnie z Burmistrzem Gminy Kuźnia Raciborska stoi na stanowisku, że w tym 
miejscu powinno dojść do wybudowania wału o długości 3 km, który zabezpieczałby 
zarówno miejscowość Dziergowice, jak i tereny w Gminie Kuźnia Raciborska. Czy takie 
zadanie zostanie zaakceptowane przez Ministerstwo, to jeszcze nie jest wiadome, ale ma 
ono poparcie obu Wojewodów, 

• w dniu 3 marca br. uczestniczył w posiedzeniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego  
w Raszowej, gdzie jednym z punktów było przedstawienie programu „Rodzina 500+”, 

• w dniu 7 marca br. spotkał się z Kierownikiem Zakładu POLBRUK w Kotlarni, 
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• w dniu 8 marca br. wspólnie z Burmistrzem Gminy Kuźnia Raciborska brał udział  
w spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach poświęconym drodze 
wojewódzkiej pomiędzy Solarnią, a Kuźnią Raciborską pod kątem poprawy bezpieczeństwa 
na tej drodze, być może budowy w pasie drogowym ścieżki rowerowej. Kolejne spotkanie  
w tej sprawie ma się odbyć pod koniec kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Kuźni 
Raciborskiej, na którym mają zapaść już pewne decyzje w tym zakresie, 

• w dniu 10 marca br. uczestniczył w spotkaniu służb kryzysowych województwa śląskiego  
i opolskiego na styku obu województw, 

• w dniu 11 marca br.  brał udział w posiedzeniu subregionu kędzierzyńsko – kozielskiego 
poświęconym wyborom władz subregionu. Przewodniczącą została Pani Prezydent Sabina 
Nowosielska, 

• w dniu 14 marca br. wspólnie z radnymi brał udział w wyjeździe do Śląskiego Centrum 
Recyklingu w Gliwicach, 

• w dniu 15 marca br. podpisał umowę na realizację projektu „Bliżej rodziny i dziecka”, który 
będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie,  

• w dniu 16 marca br. uczestniczył w spotkaniu w Spółce Gazowniczej w Opolu w sprawie 
przedłużenia nitki gazowej w Starym Koźlu (ulica Wolności i Polna). Zgodnie  
z zapowiedzią ta inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca listopada br., 

• w dniu 17 marca br. spotkał się z radnymi i Panią sołtys w Kotlarni w celu rozpatrzenia 
potrzeb sołectwa, 

• w dniu 18 marca br. uczestniczył w pracach Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego 
związanych z przygotowaniem  do Walnego Zjazdu Związku w dniu 12 kwietnia br., 

• w dniu 19 marca br. miały miejsce Zawody Psich Zaprzęgów w Lubieszowie o Puchar 
Polski, 

• w dniu 20 marca br. spotkał się z zawodnikami Ludowego Zespołu Sportowego w Starej 
Kuźni w celu podziękowania Panu Bolesławowi Czerepak za długoletnią pracę na rzecz 
tego Klubu, 

• w dniu 21 marca br. spotkał się z Panią Martą Szewerda z okazji jubileuszu 92 rocznicy 
urodzin, 

• w dniu 22 marca br. uczestniczył w posiedzeniu drugiego Zespołu ds. Odry, powołanego 
przez Wojewodę Opolskiego. Poinformował, że Gminę Bierawa najbardziej interesuje 
sprawa zbiornika Kotlarnia. Ma w tym celu zostać powołana Grupa robocza, która zajmie 
się wypracowaniem kierunków działania,  

• w dniu 23 marca br. wspólnie z Przewodniczącym Rady i przedstawicielami 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  spotkał się w Starym Koźlu w celu 
rozpatrzenia sporu sąsiedzkiego dotyczącego uciążliwości powstałych w wyniku 
prowadzonej działalności gospodarczej, 

• w dniu 24 marca br. miała miejsce dyskusja publiczna nad projektem Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Poinformował, że Urząd 
wystosował zaproszenia do wszystkich wnioskodawców. W kilku przypadkach trzeba 
będzie rozstrzygnąć o wyborze właściwego kierunku zagospodarowania, 

• w dniu 30 marca br. uczestniczył w posiedzeniu  komisji ds. budżetu i rozwoju 
gospodarczego, a w dniu 31 marca br. w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, 
wychowania fizycznego i sportu. 
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Radny M. Matuszek – nawiązując do informacji na temat Zespołu ds. Odry oraz pojawiających 
się informacji w internecie - zwrócił się z zapytaniem,  czy podczas tego spotkania była mowa na 
temat zagospodarowania Odry, czyszczenia Odry i budowy kanału śląskiego, który dotyczył by 
bezpośrednio naszej Gminy ? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że na spotkaniu poruszono temat kanału śląskiego i kanału Odra – 
Łaba – Dunaj, ale w takim bardzo dużym stopniu ogólności.  Są takie zarysy, ale na ten czas są to 
sprawy bardzo odległe. Zdania dotyczące budowy tych kanałów są bardzo podzielone.   
Czesi bardzo forsują sprawę budowy kanału Odra – Łaba – Dunaj i ogłosili nawet przetarg na 
Studium Wykonalności dla odcinka Ostrawa – Kędzierzyn – Koźle, ale nie znaleźli za tą cenę 
Wykonawcy. Jeżeli chodzi o kanał Śląski, to nie ma jeszcze wizji finansowania nawet pierwotnego 
Studium Wykonalności. Nie ma zabezpieczenia finansowego, dlatego w tym pierwszym przypadku 
liczy się bardzo na stronę czeską. Jednakże cała procedura formalno – prawna  związana z budową 
kanału Odra – Łaba – Dunaj potrwa ok. 5-6 lat, a w przypadku kanału śląskiego jeszcze dłużej.  
O wiele szybciej wybuduje się zbiornik Kotlarnia. W o wiele krótszej perspektywie czasowej  
powinno dojść do reaktywacji pomysłu budowy tego zbiornika. Ma ruszyć Grupa robocza, która 
będzie nad tym tematem pracowała. 
 
 
 
Ad. 7. 1. 
 
Zastępca Wójta  - przedstawił radnym sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania 
rodziny za 2015 r. – które dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 1. 
 
 
 
Ad. 7. 2. 
 
Zastępca Wójta  - przedstawił radnym informację o stopniu zaspokojenia pomocy i opieki 
społecznej w gminie Bierawa za 2015 r. - które dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik 
nr 2. 
 
 
 
 
Ad. 8. 
 
Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym raport z wykonania w 2015 r. gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych – który dołączono do 
niniejszego protokołu jako załącznik nr 3. 
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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 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. – 5 głosami za. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny P. Sroka – zauważył, że planując budżet gminy na 2016 r. została zarezerwowana pewna 
kwota na drugi etap modernizacji domu wielorodzinnego w Solarni. Jednak w planie zadań 
inwestycyjnych takiego zadania nie ma.  
 
Skarbnik Gminy  – wyjaśniła, że to zadanie nie jest ujęte w zadaniach inwestycyjnych, tylko  
w zadaniach remontowych. Jest na to zadanie przewidziana kwota 10 tys. zł. 
 
Radny W. Plutta – nawiązując do jednego z zapisów uzasadnienia, gdzie  jest mowa  
o przeznaczeniu kwoty 15 tys. zł na remont i adaptację pomieszczeń dla pracowników zajmujących 
się realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. programem 500+, 
zwrócił się z zapytaniem czy te 15 tys. zł będzie pochodzić z naszego budżetu, czy z  budżetu 
państwa? Przecież, z tego co zostało powiedziane, z budżetu państwa mają trafić do gminy środki 
na te cele w wysokości 2 % ogólnej kwoty wypłat. Jeżeli te 15 tys. zł miałoby pochodzić z naszego 
budżetu, to czy zasadne jest uszczuplanie naszego budżetu, skoro przyjdą na to zadanie pieniądze 
z budżetu państwa?  
 
Skarbnik Gminy  – poinformowała, że na razie Gmina otrzymała jedynie pisemną informację  
o przyznaniu na realizację tego programu kwoty 2 mln zł. Żadnych pieniędzy na koncie jeszcze nie 
ma.  Na obsługę programu jest 2 % z ogólnej sumy wypłaconych świadczeń, z przeznaczeniem na 
wypłatę wynagrodzeń osób, które realizują to zadanie, obsługę biurową i pozostałe koszty.  
Na dzień dzisiejszy trudno określić jaka to będzie kwota. Z uwagi na brak właściwego 
pomieszczenia, które można by przeznaczyć dla pracowników realizujących to zadanie, podjęto 
starania o zaadaptowaniu na ten cel pomieszczenia w budynku sąsiadującym, które obecnie jest 
użytkowane przez Mniejszość Niemiecką. Przeznaczono na ten cel środki własne w kwocie  
15 tys. zł  i zapisano je w dziale Opieka Społeczna, aby uwidocznić te koszty. Być może  
w późniejszym terminie Gmina będzie mogła starać się o dodatkowe środki, które zrefundują 
poniesione koszty.  
 
Radny M. Permus – w związku ze zmniejszeniem  środków planowanych na zadania inwestycyjne   
w dziale oświata o kwotę 470 tys. zł, zwrócił się z zapytaniem z jakich zadań te środki zostały 
zmniejszone? 
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że wykreślone zostało zadanie o nazwie budowa boiska  
w Solarni (410 tys. zł), a także pomniejszono środki na zadaniach dotyczących pomp ciepła. 
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Radny M. Matuszek – nawiązując do wypowiedzi Pani Skarbnik o adaptacji przez Gminę 
pomieszczeń użytkowanych obecnie przez Zarząd Gminny Mniejszości Niemieckiej, 
poinformował, że Zarząd Gminny aby podtrzymać dobrą współpracę z Gminą zdecydował się na 
przekazanie tego pomieszczenia Gminie w celu zagospodarowania na potrzeby związane  
z realizacją programu Rodzina 500+. Przypomniał, że obiekt, w którym mieści się to pomieszczenie 
był wybudowany ze środków Fundacji Rozwoju Śląska. Fundacja ta ileś lat temu udzieliła Gminie 
pożyczki na rozbudowę tego obiektu, która była częściowo umorzona. Na prośbę  Wójta Zarząd 
Gminny Mniejszości wyraził zgodę na przekazanie Gminie tego pomieszczenia. Jeżeli jednak te 
uwarunkowania ustąpią i nie będzie potrzeby wykorzystywania tego pomieszczenia przez Gminę, 
to jest prośba żeby  pomieszczenie to zostało z powrotem przekazane Mniejszości. 

 
Skarbnik Gminy  – zauważyła, iż Gmina nie otrzymała dotacji na rozbudowę budynku przy 
Urzędzie Gminy.  W związku z tą informacją radny Sroka wystąpił o wyjaśnienie tej sytuacji  
i poinformowanie radnych na następnej sesji. 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że występując do Zarządu Gminnego Mniejszości Niemieckiej  
o przekazanie Gminie zajmowanego pomieszczenia przy Urzędzie Gminy wskazał jednocześnie 
inne pomieszczenia, które mogą być użytkowane przez Mniejszość, np. salę posiedzeń w Urzędzie 
Gminy, czy pomieszczenie w Domu Kultury w Bierawie. Zarząd wyraził na to zgodę.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XV/114/2016 w sprawie dokonania zmian  
w budżecie gminy na 2016 r. - pod głosowanie  radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, a 1 radny był przeciwny (W. Plutta), nikt z radnych 
nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XV/114/2016 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na 2016 r. - została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9. 2. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa. 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej dla gminy Bierawa 5 głosami „za”. 

 

Uwag, ani zapytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr XV/115/2016 o zmianie 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – pod głosowanie 
radnych. 
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Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się jednogłośnie wszyscy radni – 15 głosami za, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XV/115/2016 o zmianie uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – została podjęta. 
 
  
 
Ad. 9. 3. 

K. Mazurkiewicz – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania ze 
świetlic wiejskich na terenie Gminy Bierawa oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie  
z tych obiektów. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
4 głosami „za”, przy 4 obecnych. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny P. Sroka – nawiązując do zapisu mówiącego o tym, że decyzje dotyczące wynajęcia 
świetlicy będzie podejmował Wójt, po zaakceptowaniu przez opiekuna świetlicy, zwrócił się  
z zapytaniem dlaczego Wójt nie chce tego uprawnienia delegować  na administratora, tj. kierownika 
bądź dyrektora danego obiektu?  Czym to jest podyktowane?  Zwrócił się również o wyjaśnienie, 
czy zarządzenie dotyczące ustalania cen i opłat za wynajęcie świetlicy będzie dotyczyło każdej 
sprawy indywidualnie, czy będzie to zarządzenie ogólne w tej sprawie? Zgodził się z zapisem, 
zgodnie z którym w kompetencji Wójta będzie  udzielanie zwolnień od ponoszenia odpłatności za 
wynajęcie świetlicy. 
 
K. Mazurkiewicz – wyjaśniła, że w uchwale jest mowa o świetlicach wiejskich, które nie są 
administrowane przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, czyli o świetlicy   
w Goszycach, Kotlarni, Ortowicach i Lubieszowie, gdzie są tylko opiekunowie świetlic.  
W kompetencji Rady Gminy jest ustalenie zasad korzystania z tych obiektów. 
 
Radny W. Plutta – nawiązując do zapisu zawartego w § 5  ust. 1 mówiącego o tym, że Wójtowi 
Gminy powierza się uprawnienie do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie ze świetlicy, 
zauważył, iż Jego zdaniem przekazanie Wójtowi takiego uprawnienia nie służy zasadzie 
przejrzystości. Powinno stworzyć się cennik opłat za korzystanie z tych świetlic. A Wójtowi 
pozostawić natomiast uprawnienie do udzielania zwolnień z opłaty w całości lub w części. Radni 
nie mają wiedzy jak te stawki opłat za świetlice będą się kształtowały, czyli  tak naprawdę nie 
wiadomo za czym mają głosować.   
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K. Mazurkiewicz  – wyjaśniła, że ustalanie minimalnych stawek czynszu za najem, bądź dzierżawę 
w oparciu  o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, mieści się w granicach zwykłego 
zarządu i o tym decyduje Wójt. Ta uchwała podejmowana jest natomiast w oparciu o przepisy 
ustawy o gospodarce komunalnej. Ustawa ta stanowi, że Rada Gminy może sama ustalić stawki 
opłat za korzystanie z takich nieruchomości, bądź przekazać to uprawnienie Wójtowi Gminy.  
W przypadku obiektów zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury kompetencje do ustalania 
cen i opłat są w gestii Dyrektora.  Ustalając stawki opłat za korzystanie ze świetlic będzie można 
wzorować się na stawkach obowiązujących w Gminnym Centrum Kultury, jednakże trzeba mieć 
na względzie, że tak do końca nie można porównywać samodzielnych świetlic z pomieszczeniami 
znajdującymi się w Domach Kultury.  
 
Przewodniczący Rady Gminy  - zwrócił się do radnego Plutty z zapytaniem, dlaczego uważa, że 
to jest nieprzejrzyste? Przecież te stawki będą ustalone w drodze ogólnie dostępnego zarządzenia? 
 
Radny W. Plutta – stwierdził, iż nieprzejrzyste jest to dlatego, iż stwarza to jakby taką sytuację, 
„może za duże słowo, ale korupcjogenną”. Rada nie powinna pozostawić tej kwestii wyłącznie do 
decydowania przez Wójta. Powinien zostać opracowany oficjalnie obowiązujący cennik wynajmu.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – podkreślił, i ż taki cennik zostanie przygotowany przez Wójta na 
podstawie upoważnienia przekazanego przez Radę Gminy. 
 
Radny W. Plutta – stwierdził, iż byłoby dobrze, żeby cennik był integralną częścią, załącznikiem 
do tej uchwały. 
 
Radny M. Matuszek – stwierdził, iż nie uważa, żeby sytuacja w której Pan Wójt miałby podjąć 
decyzję w sprawie kwot, byłaby jakaś korupcjogenna. Tu akurat najmniej można się tego 
spodziewać. Przecież te wynajmy znowu nie są tak drogie. Czy ceny będą ustalane od powierzchni, 
czy od godzin? 
 
K. Mazurkiewicz  – poinformowała, że planuje się ustalić opłaty nie od powierzchni, ale od danego 
obiektu i w zależności od okoliczności. Jeżeli np. świetlica będzie wynajmowana na szkolenie,  
to będzie inna stawka, a jeżeli na zorganizowanie przyjęcia okolicznościowego, to też inna. 
 
Dyr. Wierzba – stwierdził, iż zamysł, który został przedstawiony jest prawidłowy. Opłata za 
wynajęcia pomieszczenia świetlicy powinna być ustalana przez Wójta w zależności od charakteru 
wynajmu.  
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem jakie mogą być przychody z wynajmowania tych 
lokali w skali roku? 
 
Radny Z. Żmuda – podkreślił, że świetlica w Kotlarni jest jedynym miejscem, gdzie mieszkańcy 
mogą się spotkać. Opłata za udostępnienie świetlicy nie powinna być wysoka, a w przypadku zebrań 
np. Wspólnoty Mieszkaniowej pomieszczenie powinno być udostępniane nieodpłatnie. 
 
Sołtys B. Poplucz – stwierdziła, iż dobrze że ten temat został podjęty, ale za szybko został 
przekazany Radzie Gminy. Należało go najpierw szczegółowo omówić i określić opłaty  
w zależności  od tego jak te świetlice są wyposażone. Podkreśliła, że  świetlica w Lubieszowie,  
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która jest w użytkowaniu Mniejszości Niemieckiej, w całości została wyposażona przez środki 
pozyskane z Mniejszości, a także środki przez siebie wygospodarowane.  
 
Radny M. Permus – wypowiedział się za przekazaniem kompetencji do ustalania opłat za 
wynajem świetlicy Wójtowi Gminy, czyli zgodnie z treścią uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XV/116/2016 w sprawie zasad i trybu 
korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bierawa oraz sposobu ustalania cen i opłat za 
korzystanie z tych obiektów – pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, 1 radny był przeciwny (W. Plutta), nikt  
z radnych nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XV/116/2016 w sprawie zasad i trybu 
korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bierawa oraz sposobu ustalania cen i opłat 
za korzystanie z tych obiektów – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9. 4. 
 
K. Mazurkiewicz  – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
4 głosami „za”, przy 4 obecnych. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Z. Żmuda – zwrócił się o wyjaśnienie zapisu dotyczącego działek w Kotlarni 
 
K. Mazurkiewicz  – poinformowała, że chodzi o działki pod garaże, które znajdują się za nowymi 
blokami mieszkalnymi. 
 
Radny M. Permus  - zawnioskował o umieszczenie na sali posiedzeń podczas obrad sesji mapy 
gminy, aby radni mogli zobaczyć gdzie dana działka jest położona.  
 
Radny M. Matuszek – stwierdził, iż Jego zdaniem wniosek radnego Permusa jest trochę 
bezcelowy, gdyż nie da się na mapie pokazać działki, która ma np. 9 m2. Przecież takie projekty 
uchwał są opiniowane przez komisję. Komisja może pojechać na miejsce i daną sprawę 
szczegółowo omówić. Albo radni będą ufać członkom komisji, którzy opiniują dany projekt 
uchwały, albo będą  ten temat jeszcze raz bardzo szczegółowo rozstrzygać na sesji. Takie działanie 
chyba jest nie do końca rozważne.    
 
Radny R. Skotarczyk – zaproponował, aby na sali umieścić komputer z podłączeniem do internetu 
oraz projektor, dzięki czemu będzie możliwość korzystania w czasie obrad z Systemu Informacji 
Przestrzennej.  
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Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr XV/ 117/2016 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XV/117/2016 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9. 5. 
 
K. Mazurkiewicz  – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego - pozytywnie 4 głosami „za”, przy 4 obecnych. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr XV/118/2016 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego – pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XV/118/2016 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9. 6. 
 
Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania 
statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bierawie.  
 
Radna J. Szewerda – poinformowała, że omawiany projekt uchwały został przez komisję ds. 
oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu zaopiniowany pozytywnie 5 głosami 
za, przy 5 obecnych. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiotowej sprawie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały XV/119/2016 o zmianie uchwały  
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bierawie – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, na 14 obecnych na sali posiedzeń. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujący nie było. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XV/119/2016 o zmianie uchwały  
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bierawie – została podjęta. 
 
 
Ad. 9. 7. 
 
Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do realizacji 
projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - 
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.      
 
Radna J. Szewerda – poinformowała, że omawiany projekt uchwały został zaopiniowany przez 
komisję ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu - pozytywnie 5 głosami za, 
przy 5 obecnych. 
 
Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem kiedy rozpocznie się realizacja projektu i ile to 
będzie kosztowało budżet gminy? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że projekt będzie kosztował 84 tys. zł i w całości będzie 
sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Realizacja rozpocznie się 
niebawem. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XV/120/2016  w sprawie przystąpienia 
Gminy Bierawa do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – pod 
głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących.  
 
Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała nr XV/120/2016 w sprawie przystąpienia 
Gminy Bierawa do realizacji projektu pn. „Bli żej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9. 8. 

Zastępca Wójta  - przedstawił radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia 
kryteriów oraz wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa.  

 
Radna J. Szewerda – poinformowała, że omawiany projekt uchwały został zaopiniowany przez 
komisję ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu - pozytywnie 5 głosami za, 
przy 5 obecnych. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XV/121/2016 o zmianie uchwały  
w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, 
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Bierawa – pod głosowanie radnych.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 
ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XV/121/2016 o zmianie uchwały  
w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości punktów przyznanych każdemu z tych 
kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Bierawa – została podjęta. 
 

 

Ad. 9. 9. 
Zastępca Wójta  - przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Dwujęzycznych w Solarni oraz nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu. 
 
Radna J. Szewerda – poinformowała, że omawiany projekt uchwały został zaopiniowany przez 
komisję ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu - pozytywnie 5 głosami za, 
przy 5 obecnych. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny Z. Żmuda – zwrócił się z zapytaniem jaka jest przyczyna zmiany nazw tych szkół ? 
 
Wójt Gminy – wyjaśnił, że zmiana nazwy szkół jest podyktowana zaleceniami pokontrolnymi 
Opolskiego Kuratora Oświaty. Przypomniał, że ten temat był poruszony już w poprzedniej kadencji. 
Jednak wówczas radni nie zdecydowali się na zmianę nazwy szkół. Obecna sytuacja zmusza nas 
jednak do podjęcia takiej decyzji. 
 
Radna V. Klimanek  - wyjaśniła, że obecna nazwa szkoły w Solarni jest niezgodna  
z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Nazwa „szkoła dwujęzyczna” może być 
stosowana tylko w tych szkołach, w których język niemiecki jest nauczany jako język obcy 
nowożytny. W przypadku szkół w Solarni, gdzie język niemiecki jest nauczany jako język 
mniejszości narodowej, ta nazwa nie może być stosowana. Dlatego też Pani Dyrektor została 
zobowiązana do doprowadzenia do zmiany nazwy szkół. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr XV/122/2016 w sprawie 
zmiany nazwy Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni oraz nazwy szkół wchodzących w skład 
Zespołu – pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie 
był przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od głosowania (Z. Żmuda). 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XV/122/2016 w sprawie zmiany nazwy 
Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni oraz nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu – 
została podjęta. 
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W tym miejscu głos zabrał radny Matuszek, który przypomniał postać Ernsta Zwirnera, byłego 
mieszkańca Gminy Bierawa, wielkiego budowniczego, który doprowadził do wybudowania 
Katedry w Kolonii. Podkreślił, że o postaci Ernsta Zwirnera również należy pamiętać i tą postać  
w jakiś sposób uczcić. Być może komuś nie podoba się ten pomysł, gdyż Ernst Zwirner był 
Niemcem, ale przecież urodził się na terenie naszej Gminy, jest postacią uznawaną w  Niemczech. 
Dlaczego więc nie mamy o tej osobie pamiętać w naszej Gminie?  Należałoby ten temat podjąć  
i nazwać Jego imieniem, np. jakąś instytucję znajdującą się na terenie Gminy Bierawa.  
  
 
 
Ad. 9. 10. 
 
Wójt Gminy  – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.  
Zwrócił uwagę, iż zadania zawarte w tym programie praktycznie od wielu lat zasadniczo nie ulegają 
zmianom. Jednym z nowszych zadań, które jest realizowane w ramach tego programu, to zadanie  
związane z organizacją zajęć w salach gimnastycznych przy wszystkich szkołach działających na 
terenie gminy Bierawa w okresie od października do marca. Do realizacji tego zadania są 
zatrudniani opiekunowie  sal, którzy jednocześnie prowadzą zajęcia. Poza tym środki te przeznacza 
się na funkcjonowanie świetlicy w Kotlarni, w Korzonku i w Brzeźcach, na dofinansowanie 
wyjazdów uczniów na „Zielone Szkoły”, realizację programów terapeutycznych w placówkach 
oświatowych, zatrudnienie prawnika w Punkcie Konsultacyjnym, a także wynagrodzenie 
pełnomocnika w wymiarze ¼ etatu. 
Dodał, że środki przeznaczone na realizację tego programu pochodzą z opłat za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, i tak naprawdę z roku na rok są coraz mniejsze. 
  
Radna J. Szewerda – poinformowała, że omawiany projekt uchwały został zaopiniowany przez 
komisję ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu - pozytywnie 5 głosami za, 
przy 5 obecnych. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XV/123/2016 w sprawie uchwalenia 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii – 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 XV/123/2016 w sprawie uchwalenia 
gminnego programu profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii – została podjęta. 
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Ad. 9. 11. 
 
W. Lembowicz – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie Gminy Bierawa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Bierawa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały - pozytywnie  
4 głosami „za”, przy 4 obecnych. 
 
Radny Ł. Przybyłowski – zwrócił uwagę na konieczność wyegzekwowania od przewoźnika 
obowiązku wywieszania na przystankach aktualnego rozkładu jazdy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr XV/124/2016 w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bierawa, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Bierawa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – 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 XV/124/2016 w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bierawa, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Bierawa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
– została podjęta.  
 
 
 
 
Ad. 9. 12. 
 
W. Lembowicz – odczytał projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy, a następnie na zapytanie 
radnego Permusa wyjaśnił, gdzie położona jest przedmiotowa droga.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy - pozytywnie 
4 głosami „za”, przy 4 obecnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XV/125/2016 w sprawie nazwy ulicy – 
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 XV/125/2016 w sprawie nazwy ulicy 
została podjęta. 
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Ad. 9.13. 
 
Dyr. Walkiewicz – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierawa. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierawa – pozytywnie 4 głosami 
za, przy jednym głosie wstrzymującym.  
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny R. Skotarczyk – przypomniał, że rozporządzenie Ministra Budownictwa, które reguluje 
tryb ustalania taryfy zawiera 5 kryteriów. Między innymi jest mowa o tym, że taryfa ma być tak 
opracowana, aby uzyskać niezbędne przychody do prowadzenia tej działalności; aby uchronić 
odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat; motywować odbiorców do 
racjonalnego użytkowania wody. Czyli taryfa ma być sporządzona tak, aby nie była 
przewymiarowana.  Zwrócił się z zapytaniem, czy te ilości wody, które są podane dla 
poszczególnych grup miejscowości, pokazują ilość wody jaka została odpisana na głównych 
wodomierzach, pomniejszoną o ilość wody wykazaną na podlicznikach, np. do podlewania 
ogródków, i czy to jest wskaźnik pokazujący ile odprowadzano ścieków na oczyszczalnię ? 
 
Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że przyjmuje się dwa wskaźniki, jeden który pokazuje ilość 
sprzedanej wody, a drugi ilość odebranych ścieków, które zostały zafakturowane. Natomiast ilość 
odebranych ścieków przez oczyszczalnię jest wskazywana przez przepływomierze.  
Ilość zafakturowanych ścieków nie bilansuje się z ilością wykazaną przez oczyszczalnie. 
 
Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem o jakie ilości ścieków zawnioskowała jedna  
i druga oczyszczalnia? 
 
Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że na oczyszczalniach jest zamontowany przepływomierz, którego 
legalizacja, naprawa jest kosztem Zakładu. Zakład ponosi odpłatność za przyjęte ścieki według 
wskazania wodomierza.  
 
Radny R. Skotarczyk  - zwrócił się z zapytaniem jaką ilość ścieków przyjęła miejska 
oczyszczalnia, a jaką ilość oczyszczalnia w Zakładach Azotowych? 
 
Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, iż ilość m3 odprowadzonych ścieków została uwidoczniona 
w tabeli 7 pkt. 2, koszt 160 tys. zł. 
 
Radny R. Skotarczyk – zauważył, że w tej tabeli pokazana jest  suma ilości wody odczytanej na 
wodomierzach, a nie ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię. Według informacji przekazanej 
przez Dyrektora mamy ok. 10 % strat. Dobrze byłoby pokazać, gdzie tak naprawdę te straty 
występują. Czy one są rzeczywiście na przesyłach, czy wynikają z odprowadzania lub przesiąkania 
wód opadowych, czy jest jakiś inny powód? Pan Dyrektor powinien przedstawić dane z liczników 
(z przepływomierzy), które są na oczyszczalni. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – jeżeli ilości oddawanych ścieków są mierzone na 
oczyszczalniach, to należy je tylko spisywać miesięcznie lub rocznie i porównywać z ilością 
ścieków, za które przyjmuje się opłaty. I wówczas zobaczy się, czy faktycznie jest różnica. 
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Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem czy są zainstalowane na poszczególnych Stacjach 
Wodociągowych  liczniki wody, które pozwoliłyby ustalić czy ilość sprzedanej wody jest zgodna  
z ilością wody, która została wyprodukowana przez pompownię, aby sprawdzić czy te straty nie 
występują czasami na wodzie? 
 
Dyr. Walkiewicz – poinformował, że na Stacjach Uzdatniania Wody są liczniki. Ilość sprzedanej 
wody nie bilansuje się jednak z ilością wody pobranej z ziemi. Część wody zużywa się na 
pompowni do płukania filtrów, są też straty na sieci spowodowane czy to płukaniem sieci po 
awariach, czy też pobieraniem wody z hydrantów. Występują też nieruchomości nieopomiarowane, 
gdzie pobór wody płacony jest ryczałtowo. Zdarzają się też wycieki np. z uszkodzonych hydrantów, 
a nawet kradzieże wody. To jest wszystko liczone w stratach.  Im więcej jest podejmowanych 
działań na sieci, np. związanych z remontami, tym straty wody są większe.  
Na pytania radnego Skotarczyka, wyjaśnił, że aktualnie beczkowozem wywożone są przez Zakład 
odpady ciekłe tylko z jednego budynku komunalnego w Dziergowicach przy ulicy Nowej 2.  
W tym budynku odpłatność za wodę jest rozliczana ryczałtowo. Ścieki są odwożone do miejskiej 
oczyszczalni w Kędzierzynie-Koźlu. Nie ma żadnej zlewni na magistrali, gdyż na to musiałyby być 
odpowiednie pozwolenia. Za ścieki przywożone na oczyszczalnię są wyższe opłaty, niż za te które 
są odprowadzane siecią. W zabudowie jednorodzinnej odczyty wodomierzy są dokonywane co  
2 miesiące. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej (bloki mieszkalne na Korzonku i w Kotlarni) 
co miesiąc.  
 
Radny R. Skotarczyk – zauważył, że według definicji opłaty abonamentowej  - opłata 
abonamentowa jest za rozliczenie  zużycia wody, za dokonanie odczytu i za utrzymanie stanu 
wodociągowego w należytym stanie. Dlaczego nie różnicuje się opłaty abonamentowej ze względu 
na to, iż w jednych miejscowościach odczyty robi się częściej, a w innych rzadziej? Przecież to ma 
wpływ na koszt opłaty. 
  
Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że w przypadku zabudowy wielorodzinnej odczytuje się tylko 
wodomierz główny w budynku, a nie liczniki we wszystkich mieszkaniach. Wszyscy płacą 
jednakową opłatę stałą. W latach wcześniejszych opłata abonamentowa  była różnicowana, zależała 
od średnicy wodomierza. Jednak było to niezgodne z prawem i zostało w tej sprawie wydane 
rozstrzygnięcie nadzorcze przez Wojewodę. Na zapytanie radnego Skotarczyka poinformował, że 
największymi odbiorcami wody są Firmy Rinnen i Betafence, które ponoszą bardzo wysokie opłaty 
za zużycie wody.  Dodał, iż w przypadku Firmy Betafence cały odcinek od Kotlarni aż do Zakładu 
jest traktowany jako przyłącze. Wszystkie awarie, jakie występują na tym odcinku są kosztem 
Firmy.  
 
Radny R. Skotarczyk – nawiązując do danych zawartych w tabelach pokazujących podział 
kosztów na działalność związaną z zaopatrzeniem w wodę i działalność związaną  
z  odprowadzaniem ścieków, głównie kosztów związanych z wynagrodzeniami i zarządem, 
zauważył, że Zakład ma przychody nie tylko z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, 
ale też z innej działalności, np. związanej z obsługą zasobów komunalnych, czy utrzymaniem 
zieleni. Zakład powinien przyjąć jakąś zasadę podziału tych kosztów.  
 
Dyr. Walkiewicz  - wyjaśnił, że pracownicy są przydzielani do konkretnych działalności, np. do 
obsługi sieci wodociągowej, czy do obsługi sieci kanalizacyjnej. Koszty wynagrodzeń tych 
pracowników są zatem również przypisane do danego rodzaju działalności. Jeżeli chodzi o koszty 
administracyjne to są one przypisywane procentowo według wielkości przychodów z danego 
rodzaju działalności. W przypadku działalności związanej z utrzymaniem cmentarza komunalnego 
Zakład ponosi tylko koszty związane z dostarczaniem wody, energii elektrycznej i wywozem 
odpadów. Trudno do tego rodzaju działalności przypisać jakieś koszty osobowe.  
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Największą działalnością Zakładu, do której można przypisać najwyższe koszty administracyjne to 
woda i ścieki. 
 
Radny R. Skotarczyk – porównując stawki cen i opłat za wodę i ścieki zawarte w omawianej 
taryfie, ze stawkami obowiązującymi w innych gminach, stwierdził, że nasze stawki są 
porównywalne do stawek obowiązujących w Raciborzu, czy w Kędzierzynie-Koźlu. Dlatego tak 
do końca nie jest prawdziwe to co mówią mieszkańcy, że nasze stawki są bardzo wysokie.  
Podkreślił, i ż  te opłaty byłyby z pewnością większe, gdyby Zakład we własnym zakresie realizował 
inwestycje i ponosił koszty z tym związane. Dotychczas wszelkie inwestycje finansowane są 
bezpośrednio przez Gminę. Np. w ostatnim czasie przeznaczono 70 tys. zł na remont Stacji 
Uzdatniania Wody w Starym Koźlu. Gdyby Zakład miał pokrywać z przychodów również 
inwestycje, to stawka za wodę byłaby na pewno większa.  
 
Dyr. Walkiewicz – zwrócił uwagę, że Zakład też ponosi niezbędne koszty inwestycyjne.  
W ubiegłym roku zmodernizowano gminną sieć wymieniając 15 pomp, za co zapłacono ok.  
70 tys. zł. Wszystkie awarie na sieciach, wypożyczanie sprzętu, jest robione ze środków jakimi 
dysponuje Zakład.  
 
Radny Cz. Kudzia – stwierdził, iż porównując dane o ilości odbiorców wody i ilości 
odprowadzających ścieki, to można zauważyć dość znaczne różnice. Np. w Starym Koźlu jest  
272 odbiorców wody, a 248 dostarczycieli ścieków (różnica 24). Różnica w Brzeźcach wynosi 33,  
a w przypadku Bierawy 44. Jeżeli zsumuje się liczbę posesji w Starym Koźlu, Brzeźcach  
i Bierawie, z których nie są odprowadzane  ścieki, to okaże się, że  takie sołectwo jak Ortowice  
w ogólne nie odprowadza ścieków. Jest to niezrozumiałe, skąd bierze się ta różnica? Przecież  
w Starym Koźlu nie ma 24 pustostanów, może być ich połowa. Może są osoby, które nie 
odprowadzają odpadów do sieci kanalizacyjnej, albo odprowadzają nielegalnie?  
 
Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że co roku sprawdza się listę posesji, które nie zostały podłączone do 
kanalizacji. Są przypadki, np. w Brzeźcach, że posesje mają nie uregulowany stan prawny, nie ma 
właściciela, którego Gmina mogłaby zobowiązać do podłączenia do kanalizacji. Są budynki, które 
znajdują się poza siecią i takie, których podłączenie wymagałoby znacznych nakładów 
finansowych. 
 
Radny P. Sroka – zwrócił się z zapytaniem czy Gmina może w jakiś sposób sprawdzać  posesje, 
które nie zostały podłączone do sieci kanalizacyjnej, gdzie są wylewane nieczystości? Jeden  
z mieszkańców Solarni nie podłączył nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i wypompowuje ścieki 
do lasu, stwarzając tym samym uciążliwości dla sąsiada. Czy Urząd może w jakiś sposób 
zareagować? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że Urząd Gminy przeprowadza takie kontrole dość intensywnie. 
Najpierw wzywa się mieszkańca do przedstawienia umowy z przedsiębiorstwem odbierającym 
ścieki komunalne oraz rachunków za świadczoną usługę. Najczęściej skutkuje to tym, że jeżeli taka 
posesja ma warunki do podłączenia, to mieszkaniec bardzo szybko podłącza się do kanalizacji. 
Jeżeli właściciel posesji nie wyraża zgody na przyłączenie do sieci, to Wójt może w danej sytuacji  
wydać decyzję zastępczą. Należy jednak pamiętać, że część mieszkańców ma też przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Jeżeli chodzi o mieszkańców Solarni, to podłączyli oni swoje posesje do 
kanalizacji dosyć wzorcowo i dotychczas takie kontrole nie były tam przeprowadzane.  Jeżeli 
jednak jakaś posesja nie została podłączona, to należałoby taki adres wskazać. 
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Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem w ilu obiektach są ustalone przeciętne  normy 
zużycia wody (ryczałty)? I czy różnica pomiędzy fakturowaną ilością ścieków, a tą która jest 
odprowadzana na oczyszczalnie, jest porównywalna do innych Gmin? Jeżeli straty wynoszą  
ok. 10 %, to oznacza to, że co 10 gospodarstwo oddaje ścieki, a nie zużywa wody.  
Czy pracownicy Zakładu komunalnego sprawdzają czy do tych kanalizacji sanitarnych nie są 
podłączone kanalizacje burzowe? A jeżeli tak, to ile takich kontroli w ubiegłym roku zostało 
przeprowadzonych? 
 
Dyr. Walkiewicz – poinformował, że ryczałty są ustalone dla ok. 3 % odbiorców wody. Stwierdził, 
iż nie ma wiedzy na temat wielkości strat występujących w innych gminach, ponieważ te informacje 
nie są publikowane. Pracownicy Zakładu przeprowadzają kontrole w zakresie odprowadzania wód 
opadowych, w ubiegłym roku zostały przeprowadzone 3 kontrole. 
 
Radny M. Permus – w informacji zostało napisane, że na wielkość strat mają wpływ  wody 
opadowe z ulic. Czy to oznacza, że Gmina jawnie ma podłączoną kanalizację burzową do sieci 
kanalizacyjnej ? Należy dążyć do ustalenia tego co może być źródłem takich 10 % strat, a nie 
udawać, że nic się nie dzieje. Czy wszystkie wodomierze na terenie Gminy są już magnesoodporne? 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, że ubiegły rok był bardzo suchy, a straty wynoszą ok 
10 %. Jak będzie więcej opadów, to ten wskaźnik strat będzie z pewnością wyższy. 
 
Dyr. Walkiewicz – poinformował, że liczniki z odczytem radiowym zostały zamontowane  
w Bierawie, teraz będą montowane w Brzeźcach. Odnosząc się do dyskusji na temat wielkości strat 
zwrócił uwagę na problemy związane z przeciekaniem do kanalizacji wód opadowych, co można 
zaobserwować  na monitorowanych przepompowniach w czasie ulewy. Poinformował, że  
w Osiedlu Korzonek został sprawdzony cały odcinek kanalizacyjny. Są odcinki, które są 
nieszczelne i wody gruntowe wpływają do rur kamionkowych. Część odcinka tej sieci została 
wymieniona ze środków gminnych. Obecnie cała sytuacja w Korzonku uległa poprawie.  
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy Zakład posiada dane o ilości posesji, które nie 
mają zamontowanych podliczników na wodę, którą zużywają np. do podlewania ogródków?  
Dodał, iż 3 kontrole legalności odprowadzania wód opadowych w ciągu roku, to jest zbyt mało.  
 
Dyr. Walkiewicz – poinformował, że takich danych nie posiada, raczej dużo takich posesji nie ma. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że na komisji została podana informacja, że miejscowości 
Dziergowice i Solarnia będą miały na wyjściach zainstalowane liczniki na głównym tranzycie. 
Pozwoli  to na analizowanie wielkości zużycia wody i odprowadzanych ścieków. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XV/126/2016 w sprawie zatwierdzenia 
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Bierawa – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 14 obecnych na sali obrad.  Nikt z radnych nie 
był przeciwny, a 1 radny wstrzymał się od głosowania (Czesław Kudzia). 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XV/126/2016 w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Bierawa – została podjęta. 
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Ad. 9.14. 
 
Wójt Gminy  - przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie likwidacji filii bibliotecznej  
w Kotlarni  wchodzącej w skład Gminnego Centrum Kultury  i Rekreacji w Bierawie oraz 
dokonania zmian w statucie tej jednostki. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XV/127/2016 w sprawie likwidacji filii 
bibliotecznej w Kotlarni  wchodzącej w skład Gminnego Centrum Kultury  i Rekreacji  
w Bierawie oraz dokonania zmian w statucie tej jednostki – 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 poinformował, że uchwała nr XV/127/2016 w sprawie 
likwidacji filii bibliotecznej w Kotlarni  wchodz ącej w skład Gminnego Centrum Kultury   
i Rekreacji w Bierawie oraz dokonania zmian w statucie tej jednostki – została podjęta. 
 
 
 
 Ad. 10.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny W. Plutta  
- w nawiązaniu do złożonego wniosku w sprawie dodatkowych godzin realizowanych  
w szkołach i uzyskanej informacji,  zwrócił się z zapytaniem jaki jest termin składania wniosków 
przez dyrektorów szkół o przydział dodatkowych godzin płatnych  przez organ prowadzący, czyli 
przez Gminę? Uzasadniając swoje pytanie, dla przykładu podał, że w jednej ze szkół poza pensum 
18 godzin tygodniowo, jakie realizują  nauczyciele, jest aż 30 godzin dodatkowych zajęć, w tym 20 
godzin jakie realizują nauczyciele dodatkowo z Karty Nauczyciela i 10 godzin na różne koła 
zainteresowań. W przypadku, gdy w szkole liczącej np. 120 uczniów realizowanych jest aż 30 
godzin zajęć dodatkowych, to wychodzi na to, że na takiej jednej lekcji mamy 4 uczniów. Zwrócił 
się o uzasadnienie z czego wynika taka liczba godzin dodatkowych?  
 
- zwrócił się o uzupełnienie odpowiedzi przekazanej w miesiącu lutym poprzez podanie w jakich 
godzinach odbywają się te zajęcia i ile uczniów bierze udział w poszczególnych dodatkowych 
lekcjach wynikających zarówno z Karty Nauczyciela, jak i dodatkowych godzin płatnych przez 
organ prowadzący? 
 
- zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie jest odpowiedź na pismo Pana Proske, które wystosował 
do Rady Gminy? 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że odpowiedź została już na to pismo udzielona. 
 
Radna V. Klimanek - zwróciła się z zapytaniem czy istnieje możliwość zainstalowania agregatu 
prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Dziergowicach, aby zapobiec przerwom  
w dostawach wody w momencie gdy jest awaria na sieci energetycznej? Jaki byłby to koszt? 
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Dyr. Walkiewicz - poinformował, że technicznie jest to możliwe, jednak Zakład takim agregatem 
na Stacji na stałe nie dysponuje. Agregat o odpowiedniej mocy musiałby zostać zakupiony przez 
Gminę. Zakład jest tylko eksploatatorem sieci wodociągowej, która jest własnością Gminy.  
 
Radna V. Klimanek - stwierdziła, że nie musiałby to być agregat bardzo duży, jednak taki, który 
przez kilka godzin mógł zapewnić dostawę wody, gdyż w Dziergowicach bardzo często brakuje 
prądu,  jak nie ma prądu to nie ma też wody. Należałoby o tym pomyśleć.  
 
Dyr. Walkiewicz - poinformował, że w przypadku, gdy Zakład jest informowany o przerwie  
w dostawie prądu, to  zawsze starają się podłączyć agregat żeby zapewnić wodę. Jeżeli jednak 
Energetyka nie przekaże informacji o przerwie w dostawie prądu, to nie są w stanie szybko 
zareagować.  
 
Przewodniczący Rady Gminy - zwrócił się o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Opolu o doprowadzenie do szybkiego sfrezowania  nierówności i zlikwidowanie 
dziur na drodze nr 408 w miejscowości Goszyce i Kotlarnia, aby  uchronić od uszkodzenia budynki 
przyległe  do tej drogi. 
 
Radny M. Matuszek - zawnioskował o ujęcie w tym piśmie również drogi 425. 
 
Radny Ł. Przybyłowski - wystąpił o naprawienie hydrantu na sieci wodociągowej w Ortowicach 
(koło sklepu na ulicy Polnej) oraz o doprowadzenie do usunięcia zniszczonej reklamy restauracji 
Nowa Roma.  
 
Radny M. Permus - zwrócił się o zainteresowanie się tematem zamalowanej tablicy z nazwą 
miejscowości Brzeźce. 
  
 
 
ad. 11. 

 
Sołtys B. Czerepak - zwrócił się o rozważenie możliwości utwardzenia ulicy Ogrodowej  
w Starej Kuźni oraz wykonanie oświetlenia ulicznego przy tej drodze.  
 
Sołtys D. Staudt - wystąpił w sprawie wykonania ogrodzenia placu zabaw w Brzeźcach od strony 
drogi.  Poruszył także temat ulicy Rybnej w Brzeźcach, zniszczonej przez samochody wywożące 
żwir  przez Firmę Żurawski. Przypomniał, że już wcześniej wskazywał na to, że nie będzie miał kto 
naprawić tej drogi. Teraz Firma zaprzestała działalności, droga nie została naprawiona. W miejscu 
w którym  był wydobywany żwir został jeszcze przenośnik taśmowy. Należy się też zastanowić nad 
wyrównaniem zjazdu do Odry, który przez tą działalność został zaniedbany.  
 
Sołtys B. Poplucz - zwróciła się o nawiezienie tłucznia i wyrównanie ulicy Sosnowej  
w Lubieszowie, a także poprawienie ulicy Granicznej, gdyż te drogi są w bardzo złym stanie. 
Ulicą Graniczną jest najczęściej wywożone drzewo z lasu. Jednak zdaniem leśniczego drewno jest 
wywożone przez prywatnych użytkowników, a nie przez Nadleśnictwo.  Poruszyła także temat 
pojawiających się dużych pęknięć na ulicy Polnej w Lubieszowie. Prawa strona tej drogi zaczyna 
opadać. Zauważyła, że taka sytuacja jest wynikiem użytkowania tej drogi przez ciężkie samochody 
będące własnością prywatnego przedsiębiorcy, który tą drogą dojeżdża do swojej posesji. Ta droga 
nie była przystosowana do tak dużego tonażu. Może należałoby porozmawiać z tą osobą na temat 
znalezienia innego miejsca dojazdu do swojej nieruchomości, bo w przeciwnym razie ta droga  
w niedługim czasie będzie do remontu.  
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Radny M. Permus  - zwrócił się z zapytaniem kiedy zostanie przeprowadzony planowany przegląd 
gwarancyjny ulicy Gliwickiej w Brzeźcach, w tym również w kwestii wymalowanych pasów na 
drodze? Zwrócił się również o wyjaśnienie, czy wykonanie wjazdów do nowo utworzonych posesji 
przy ulicy Gliwickiej w Brzeźcach, jest w gestii Gminy, czy właściciela posesji? Jeżeli w gestii 
Gminy, to należy te wjazdy zrobić, żeby nie dopuścić do dalszego niszczenia chodnika. A jeżeli 
jest to obowiązek właściciela posesji, to należy wysłać pismo informujące o takim obowiązku. 
 
Wójt Gminy  - poinformował, że właściciel posesji przed przystąpieniem do realizacji inwestycji 
występuje o zgodę na wykonanie zjazdu i otrzymując zgodę dostaje parametry na jego wykonanie. 
Jest to zatem po stronie właściciela posesji, a  nie Gminy. 
Następnie przekazał informację o programie "Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa 
przyrodniczego", w ramach którego można zgłosić utworzenie sadów w każdej gminie na działkach 
użyteczności publicznej będących własnością Gminy o powierzchni do 10 arów. Poinformował 
również o wyjazdowym posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego z udziałem przedstawicieli 
Gminnej Spółki Wodnej w dniu 11 kwietnia br. o godz.15-tej. 
 
Radny W. Plutta - zwrócił się z zapytaniem czy to wyjazdowe posiedzenie komisji mogłoby się 
odbyć w godzinach wcześniejszych? 
 
Wójt Gminy  - poinformował, że godzina posiedzenia zostanie jeszcze uzgodniona, o czym radni 
zostaną poinformowani. 
 
 
 
ad. 12. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknął obrady piętnastej sesji Rady Gminy w dniu 4 kwietnia 2016 r. o godz. 18:35. 
 
 
         Przewodniczący Rady 
Protokół sporządziła : Barbara Gawlik      Joachim Morcinek 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 r. 

2) Informacja o stopniu zaspokojenia pomocy i opieki społecznej w gminie Bierawa za  
2015 r.  

3) Raport z wykonania w 2015 r. gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów 
alkoholowych oraz narkotykowych. 

4) uchwała nr XV/114/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. 
5) uchwała nr XV/115/2016 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

dla gminy Bierawa, 
6) uchwała nr XV/116/2016 w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na 

terenie Gminy Bierawa oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów. 
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7) uchwała nr XV/117/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy,  

8) uchwała nr XV/118/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
lokalu użytkowego, 

9) uchwała nr XV/119/2016 o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Bierawie, 

10) uchwała nr XV/120/2016 w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do realizacji projektu 
pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - 
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,    

11)   uchwała nr XV/121/2016 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości 
punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa, 

12) uchwała nr XV/122/2016 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Dwujęzycznych  
w Solarni oraz nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu,  

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

14) uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bierawa, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bierawa oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków, 

15) uchwała w sprawie nazwy ulicy, 
16) uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierawa, 
17) listy obecności radnych i sołtysów. 


