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P R O T O K Ó Ł   nr  XVII /2016 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  1 czerwca 2016 r. 

 

 
Otwarcia obrad siedemnastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 1 czerwca 2016 r. dokonał o godz. 
15:30 Przewodniczący Rady Gminy Joachim Morcinek. 
Na wstępie stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych na ustawową liczbę 15 radnych,  
co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały.  
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, Mec. Mirosława Semeniuka i Mec. Łukasza Ambrożego oraz Urbanistę Z. Rafika.  
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, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bierawie Karina Musioł,  Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie 
Piotr Walkiewicz oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosław 
Wierzba. 
 
 
 
Ad. 2. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że dalszy porządek sesji przedstawia się 
następująco: 

 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku 
obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  10 maja 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 Wójta Gminy sprawozdania na temat realizacji programu współpracy 
gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za rok 2015. 

8. Przedstawienie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie 
informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej.  

9. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa, 

2) w sprawie uchwalenia nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa, 

3) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. 
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4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą 
oraz udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w Solarni, 
6) w sprawie nadania nazwy drogom gminnym, 
7) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, 
8) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi,  
9) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 
10) o zmianie 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,  

11) o sprostowaniu błędu pisarskiego w uchwale w sprawie Planu Odnowy miejscowości Stara 
Kuźnia. 

 

10.  Interpelacje i wnioski radnych. 
11. Dyskusja i wolne wnioski. 
12. Zakończenie obrad. 

 
Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, 
że Rada Gminy będzie obradowała według przedstawionego porządku obrad. 
 

 

Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że został wyłożony na sali obrad protokół  
z szesnastej sesji rady gminy Bierawa z 10 maja 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 szesnastej sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu  
14 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: 

1) w dniu 20 maja br. wspólnie z Wójtem uczestniczył w spotkaniu w Zakładzie Gazowniczym  
w Zabrzu w sprawie gazyfikacji, 

2) w dniu 23 maja 2016 r. brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju 
gospodarczego,  

3) w dniu 30 maja 2016 r. brał udział w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, 
wychowania fizycznego i sportu, 

4) uczestniczył w posiedzeniach komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska w dniach 16 i 30 maja 2016 r.  

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

6) w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca pełnił dyżury w Urzędzie Gminy. 
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Poinformował, że do Rady Gminy wpłynęły:  

1) pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego wraz z uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia  
12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Związku, 

2) wniosek Wójta Gminy Pawłowiczki skierowany do Związku Gmin Śląska Opolskiego  
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej  dotyczącej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach w zakresie sposobów przeciwdziałania niewłaściwym praktykom 
stosowanym m.in. przez przedsiębiorców budowlanych, 

3) uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady 
Miejskiej w Krapkowicach  dotyczącej utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie 
przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich 
pozostających w przedszkolach. 

 

 

Ad. 5. 
 
Informacj ę o pracach komisji Rady Gminy złożyli: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, że Komisja Rewizyjna spotkała się dwukrotnie w dniach  
10 i 24 maja br. w sprawie kontroli wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 
obradowała w dniu 23 maja br. Tematem posiedzenia były następujące sprawy: omówienie zmian 
w budżecie gminy na 2016 rok, omówienie kwestii wynagrodzeń pracowników fizycznych Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie (na ich wniosek|) oraz kwestii dostarczania 
energii cieplnej do ogrzewania lokali w Korzonku i dopłat z budżetu gminy do tej działalności. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska w okresie międzysesyjnym spotykała się dwukrotnie - w dniach 16 i 30 maja 
br. Tematem pierwszego posiedzenia było omówienie i rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa. Natomiast 
na drugim posiedzeniu omawiano projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
 
Radna J. Szewerda – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu spotykała się trzykrotnie.  Na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia br. omawiano apel 
Stowarzyszenia Wspólnota Polska o upamiętnienie postaci Juliusza Jacka. W dniu 25 kwietnia br. 
komisja odbyła wyjazdowe posiedzenie do przedszkoli działających na terenie gminy w celu 
dokonania przeglądu placówek pod kątem potrzeb remontowych. Tematem posiedzenia komisji  
w dniu 30 maja br. było omówienie informacji przedstawionej przez Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie na temat oceny zasobów pomocy społecznej.  
 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował między innymi takie  
działania jak:  

• w dniu 5 kwietnia br. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP, 
• w dniu 8 kwietnia br. brał udział w uroczystości związanej z obchodami 10-lecia istnienia 

Euro-Country w Zakrzowie, 
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• w dniu 11 kwietnia br. wspólnie z komisją Rady Gminy ds. porządku publicznego, 
bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska i przedstawicielami Gminnej Spółki 
Wodnej dokonano przeglądu rowów melioracyjnych w celu określenia najważniejszych 
potrzeb w zakresie gospodarki wodnej, 

• w dniu 12 kwietnia br. uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego, 
• w dniu 13 kwietnia br. miało miejsce spotkanie w terenie z przedstawicielami Firmy M+  

- realizującej budowę sieci kanalizacyjnej w Dziergowicach, 
• w dniu 16 kwietnia br. brał udział w Zjeździe Gminnym Jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych poświęconym wyborom nowych władz, 
• w dniu 18 kwietnia br. spotkał się z Państwem Radzioch ze Starego Koźla, a w dniu  

19 kwietnia br. z Państwem Kalisz  ze Starego Koźla z okazji jubileuszu 50 lat pożycia 
małżeńskiego. Tego dnia miał miejsce również objazd dróg z przedstawicielami Firmy 
ELTEL, która w ostatnim czasie przebudowywała sieć wysokiego napięcia w sołectwach 
gminy Bierawa. Określone zostały potrzeby remontowe poszczególnych dróg. Ustalono, że 
po wykonaniu tych remontów zostanie przeprowadzona kontrola stanu tych dróg, 

• w dniu 20 kwietnia br. spotkał się z Dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy 
Bierawa. Głównym tematem to opracowanie arkuszy organizacyjnych na kolejny rok 
szkolny, 

• w dniu 21 kwietnia br. uczestniczył w posiedzeniu Zespołu ds. Odry w Opolu, który został 
powołany przez Wojewodę Opolskiego. Poinformował, że podczas spotkania zostały 
zaprezentowane generalne założenia w zakresie gospodarki wodnej pod kątem żeglowności 
i ochrony przeciwpowodziowej, jakie Rząd miałby zrealizować do roku 2030, jednak  
w rzeczywistości mało realne, 

• w dniu 22 kwietnia br. spotkał się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kędzierzyn  
w sprawie użyczenia terenu leśnego użytkowanego przez sołectwo, 

• w dniu 25 kwietnia br. spotkał się z Państwem Kramosz z Grabówki w okazji jubileuszu  
50 lat pożycia małżeńskiego, 

• w dniu 27 kwietnia br. uczestniczył w spotkaniu Wojewody Opolskiego i Śląskiego, które 
miało miejsce w Opolu, poświęconym budowie wału przeciwpowodziowego na pograniczu 
województwa opolskiego i śląskiego, tj. Gminy Kuźnia Raciborska i Gminy Bierawa. 
Przypomniał, że od paru tygodni są prowadzone rozmowy w tym temacie. Chodzi o to, aby 
sprawa nie skończyła się tylko na wybudowaniu brakujących 150 m wału już na terenie 
województwa opolskiego. Gmina dąży do tego, co zostało również poparte przez Zespół 
Wojewody Opolskiego, aby w tym miejscu został w całości wybudowany 2 km odcinek 
wału, który w pełni zabezpieczy miejscowość Dziergowice. Pismo w tej sprawie zostało 
wystosowane do Pani Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

• w dniu 28 kwietnia br. w Bierawie odbyło się spotkanie Zespołu ds. zbiornika w Kotlarni, 
który w pełni akceptuje realizację takiej inwestycji. Według założeń powierzchnia zbiornika 
to 900 ha, pojemność zbiornika ok. 42 mln m3, z tego powierzchnia retencyjna ok. 25 mln 
m3. Wartość kosztorysowa budowy zbiornika to 90-100 mln zł. Poinformował, że został 
podpisany stosowny protokół, na podstawie którego zostało sporządzone pismo do Pani 
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Jeżeli ta inwestycja zostanie przez Rząd 
przyjęta, to wówczas będzie szansa na to, aby ten zbiornik został wykonany do roku 2021, 

• w dniu 29 kwietnia br. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP, 
• w dniu 4 maja br. uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miejskim w Kuźni 

Raciborskiej z udziałem Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Burmistrza 
Gminy Kuźnia Raciborska i radnej Klimanek w celu rozważenia możliwości wybudowania 
ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej pomiędzy Kuźnią Raciborską, a Solarnią, bądź 
też poszerzenia  drogi, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo dla rowerzystów  korzystających 
z tej drogi, 
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• w dniu 6 maja br. dokonano odbioru chodnika przy ulicy Nowe Osiedle w Bierawie 
wybudowanego  przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu przy wsparciu 
finansowym Gminy Bierawa. W tym też dniu spotkał się z młodzieżą z Ostfildern, która była 
na wymianie młodzieży z Gimnazjum w Bierawie. Uczestniczył również w jubileuszu  
20-lecia Firmy Spot-Light w Bierawie, 

• w dniu 9 maja br. brał udział w jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa 
Gnielińskich oraz w posiedzeniu komisji Rady Gminy ds. budżetu i rozwoju gospodarczego,  

• w dniu 10 maja br. uczestniczył w sesji Rady Gminy zwołanej w trybie nadzwyczajnym oraz 
w obchodach jubileuszu Szkoły Podstawowej w Dziergowicach, 

• w dniu 11 maja br. miał miejsce wyjazd do Gminy Markvartovice w Czechach, gdzie spotkał 
się ze Starostą w celu omówienia kwestii dalszej współpracy, co będzie wiązało się  
z przygotowywaniem nowych projektów i pozyskiwaniem środków z Euroregionu Pradziad,  

• w dniu 13 maja br. brał udział w obchodach z okazji 20-lecia istnienia Dwujęzycznej Szkoły 
Podstawowej w Solarni, 

• w dniu 16 maja br. uczestniczył w posiedzeniu komisji Rady Gminy ds. porządku 
publicznego, którego tematem było rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa. Tego dnia 
odbyło się również spotkanie Prezydium OSP, 

• w dniu 18 maja br. uczestniczył w debacie samorządowej w Radio Doxa, a w godzinach 
popołudniowych w spotkaniu Koła Emerytów i Rencistów w Bierawie z okazji Dnia Matki 
i Ojca, 

• w dniu 20 maja br. brał udział w spotkaniu w Spółce Gazowniczej w Zabrzu, podczas którego 
powrócono do tematu rozbudowy sieci gazowniczej od strony województwa śląskiego od 
miejscowości Żernica. Poinformował, że potencjalny nowy właściciel fabryki ceramiki 
budowlanej LODE wyraża chęć poboru gazu. Jeżeli ta inwestycja dojdzie do skutku, to 
istnieją realne szanse, że w perspektywie 2 może 3 lat ta nitka gazowa zostanie rozbudowana 
również  w kierunku Kotlarni. Drugim tematem to przedłużenie nitki gazowej ze Starego 
Koźla w kierunku Bierawy. W tym roku nitka gazowa w Starym Koźlu zostanie wydłużona 
na ulicę Wolności. Ze względu na wskaźnik opłacalności, miejscowość Bierawa ma duże 
szanse na doprowadzenie gazu.  Prawdopodobnie do końca czerwca ma być podjęta decyzja 
o rozbudowie gazociągu do Bierawy z uwzględnieniem Firmy Rinnen, a także Osiedla 
Korzonek. Ponadto, w związku z pojawieniem się tematu dostawy gazu do Odlewni  
w Rafamecie w Kuźni Raciborskiej, rozważano temat doprowadzenia gazu do Solarni, 
Dziergowic i Lubieszowa. W tym też dniu uczestniczył w obchodach Święta szkoły – 
Gimnazjum w Bierawie oraz we Mszy Świętej z okazji 135 lat urodzin Juliusza Jacka patrona 
byłej Szkoły Podstawowej w Bierawie, 

• w dniu 21 maja br. uczestniczył w uroczystościach św. Floriana, a  także otwarciu  
i poświęceniu pomieszczeń w Remizie w Brzeźcach (po remoncie), 

• w dniu 23 maja br. brał udział w posiedzeniu subregionu, którego głównym tematem było 
opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Poinformował, że ten plan dla gminy 
Bierawa w najbliższych tygodniach musi zostać opracowany i musi uwzględniać pompy 
ciepła w placówkach oświatowych naszej Gminy, a także ewentualne przygotowanie Osiedla 
Korzonek do przyłączenia do sieci gazowej. Tego dnia odbyło się również spotkanie robocze 
w sprawie wizyty gości z Gminy Ostfildern w dniach 3-5 czerwca br., 

• w dniu 27 maja br. odbyło się spotkanie z legnicką Firmą Kapica w sprawie przygotowania 
Studium dla inwestycji montażu pomp ciepła w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej  
w Solarni, a także projektu funkcjonalno-użytkowego dla ewentualnej zmiany źródła ciepła 
dla Osiedla Korzonek, 

• w dniu 30 maja br. miało miejsce spotkanie w terenie z przedstawicielem Spółki 
Gazowniczej w Zabrzu, 
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• w dniu 31 maja br. spotkał się z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
w Opolu w sprawie pozyskiwania opinii do planu gospodarki niskoemisyjnej. Tego samego 
dnia spotkał się również z Dyrektorem Firmy Górażdże Kruszywa, 

• w dniu 1 czerwca br. nastąpił odbiór inwestycji – budynku Ośrodka Zdrowia  
w Dziergowicach po termomodernizacji. 

 
Poinformował również, że w dniu wczorajszym zostały otwarte oferty na przebudowę pierwszej 
części odcinka drogi nr 408 będącej w zarządzie dróg wojewódzkich w Opolu. Zostało złożonych 
11 ofert. Kwota przewidziana na to zadanie 10.800 tys. zł. Jeżeli nie wystąpią żadne przeszkody,  
to ta inwestycja na odcinku od Brzeziec (od kanału azotowego), aż po boisko w Starym Koźlu  
(2,2 km) powinna się rozpocząć.    
 
Radny M. Matuszek - nawiązując do informacji na temat Zespołu ds. Odry, zwrócił się  
z zapytaniem co jest najbardziej prawdopodobne do realizacji jeżeli chodzi o zagospodarowanie 
Odry i ochronę przed powodzią? 
  
Wójt Gminy  – wyjaśnił, że generalnie ma być połączona idea ochrony przed powodzią  
z żeglownością Odry, czyli wraca temat pogłębiania koryta Odry. Dla Gminy Bierawa dalej jest 
pokazywany  odcinek kanału Odra – Dunaj, na który strona czeska przygotowuje studium 
wykonalności (analizę) od Ostrawy, aż po Kędzierzyn-Koźle. Za tym będą musiały iść bardzo duże 
kwoty. Są to plany do roku 2030. I tam bardzo dobrze wpisuje się budowa zbiornika w Kotlarni, 
który ma być zbiornikiem wielofunkcyjnym. Zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy Bierawa ma to być zbiornik retencyjny  dla wód rzeki Bierawki. Poza tym 
zbiornik ma służyć wyrównywaniu poziomu wody w Odrze w celu zapewnienia żeglowności oraz 
służyć nawadnianiu okolicznych terenów leśnych. Według informacji leśników od trzech lat nie ma 
przyrostu masy leśnej w naszym rejonie. Dlatego też również z tego punktu widzenia zbiornik ma 
pełnić bardzo ważną rolę.  Propozycje te zostały przedstawione Rządowi i oczekuje się czy zostaną 
przyjęte.  
 
Radny M. Matuszek – nawiązując do informacji o planach budowy ścieżki rowerowej przy drodze 
wojewódzkiej pomiędzy Solarnią, a Kuźnią Raciborską, przypomniał, że mieszkańcy Lubieszowa 
już kilka lat temu również wnioskowali o wybudowanie ścieżki rowerowej przy drodze pomiędzy 
Lubieszowem, a Dziergowicami. Do tej pory nic w tym temacie nie zostało zrobione. A przecież 
jest to bardzo ruchliwa droga, odnotowano już kilka wypadków śmiertelnych. Zwrócił się  
o uwzględnienie tego tematu w przyszłości.  Wystąpił również o ujęcie w planie pracy komisji ds. 
porządku tematu dotyczącego Gminnej Spółki Wodnej. 
 
 
 
 
Ad. 7. 
 

Wójt Gminy przedstawił Radzie Gminy sprawozdanie na temat realizacji programu współpracy 
gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za rok 2015, które dołączono do niniejszego protokołu, jako 
załącznik nr 1. 
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Ad. 8.  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie przedstawiła radnym informację na 
temat oceny zasobów pomocy społecznej, którą dołączono do niniejszego protokołu, jako załącznik 
nr 2.  

Omawiając tą informację poinformowała, że przepis art. 16a ustawy o pomocy społecznej 
wprowadził obowiązek corocznego sporządzania przez Gminę oceny zasobów pomocy społecznej 
i przedkładania tego dokumentu Radzie Gminy. 

Ocena pomocy społecznej jest narzędziem określającym potrzeby pomocy społecznej. Zastępuje 
bilans potrzeb pomocy społecznej i stanowić będzie podstawę planowania budżetu samorządu na 
następne lata. Przedstawione w ocenie zasobów pomocy społecznej dane ukazują sytuację społeczno 
- demograficzną oraz stawiane przez realizatorami pomocy społecznej wyzwania. Podstawowym 
zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienia im przezwyciężania trudnych 
sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać. Z powyższą tematyką związanych jest wiele 
kwestii wykraczających poza obszar oddziaływania pomocy społecznej i jej zadań ustawowych. 
Dotyczą one między innymi pracy, ochrony zdrowia, sytuacji mieszkaniowej, oświatowej, 
demograficznej. 

Na stopień rozwiązywania kwestii społecznych na terenie gminy mają wpływ zamierzenia  
i działania realizowane przez inne podmioty polityki społecznej, usytuowane zarówno na szczeblu 
lokalnym, jak i ponadlokalnym. Powodzenie działań pomocy społecznej jest zatem w dużej mierze 
współuzależnione od podejmowanych działań w innych obszarach polityki społecznej. 

Przy planowaniu budżetu należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

1) zwiększająca liczba zadań realizowanych przez Gminę bez pokrycia finansowego ze strony 
budżetu państwa, np. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czy ustawa 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

2) pozostający na stałym poziomie problem długotrwałego bezrobocia przyczyniający się do 
ubożenia społeczeństwa, szerzenia patologii, utrzymania nałogów, marginalizacji oraz 
wykluczenia społecznego – co rodzi potrzebę organizowania dla większej liczby osób prac 
interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie-użytecznych, a tym samym 
zwiększenie nakładów finansowych w tym zakresie, 

3) wzrasta zapotrzebowanie na kierowanie do domów pomocy społecznej i zapewnienie usług 
opiekuńczych oraz budowanie lokalnego wsparcia instytucjonalnego ze względu na 
starzenie się społeczeństwa, 

4) zwiększa się liczba osób kwalifikujących się do zasiłku stałego z pomocy społecznej, 

5) ograniczona w stosunku do potrzeb ilość mieszkań socjalnych wskazuje na potrzebę podjęcia 
przez gminę działań zamierzających do ich utworzenia, 

6) brak mieszkań komunalnych, 

7) brak na terenie gminy zapewnienia opieki dzieciom do lat 3 (żłobki, zatrudnianie opiekuna 
dla dzieci do lat 3).  

  
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny M. Matuszek – zauważył, że do tej pory na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej wydatkowano ok. 2,8 mln zł.  Na przyszły rok zaplanowano kwotę 4,5 mln zł. Z czego 
wynika tak duży wzrost? 
 
K. Musioł  – poinformowała, że te dane podane są łącznie z kwotami planowanymi na wypłatę 
zasiłków z pomocy społecznej.  Do tej pory roczny budżet Ośrodka kształtował się na poziomie ok. 
2,4 mln zł. Od miesiąca kwietnia br. nastąpił wzrost wydatków w związku z realizacją wypłat 
świadczenia wychowawczego, tzw. 500+.   
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Tylko w miesiącu kwietniu Ośrodek wypłacił to świadczenie w wys.  237 tys. zł. Planuje się, że 
miesięcznie będzie wypłacane na ten cel ok. 250 tys. zł. Stąd też budżet ośrodka wzrośnie o 100 %. 
 
Radny M. Matuszek – nawiązując do danych zawartych na str. 13 o liczbie osób w rodzinach, 
którym decyzją przyznano świadczenie, zwrócił się o wyjaśnienie dlaczego planuje się mniejszą 
liczbę wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli planowana i rzeczywista liczba 
mieszkańców gminy jest faktycznie większa? 
 
K. Musioł  – wyjaśniła, że część danych w ocenie zasobów pomocy społecznej jest automatycznie 
generowana z innych sprawozdań. I tych danych nie można zmienić. Wg tych danych Gmina 
Bierawa liczby 7.800 mieszkańców, a faktyczna liczba wynosi  7.400 osób. Rzeczywiście, biorąc 
pod uwagę dane z dwóch poprzedzających lat, można stwierdzić, że liczba osób korzystających  
z pomocy społecznej zmniejszyła się o 30%. 
 
Radny M. Matuszek - odnosząc się do wskaźnika bezdomności, zwrócił się z zapytaniem skąd 
wzięła się liczba 136 osób. Czy faktycznie taki problem na terenie naszej gminy występuje? 
  
K. Musioł  – poinformowała, że są przypadki osób bezdomnych na terenie naszej gminy. Do tej pory 
osoby, które nie miały gdzie mieszkać były umieszczane w mieszkaniach socjalnych. Jednak na 
dzień dzisiejszy te mieszkania są wszystkie zajęte. Dodała, że nawet w dniu dzisiejszym zgłosiła się 
osoba, która nie posiada mieszkania. Najprawdopodobniej będzie ona musiała zostać skierowana do 
schroniska dla osób bezdomnych. Na dzień dzisiejszy w Gminie nie ma wolnych mieszkań 
socjalnych i z pewnością ten problem bezdomności będzie się uwidaczniał.  
  
Radny M. Matuszek – podkreślił, i ż we wnioskach końcowych został zawarty zapis o braku 
mieszkań komunalnych w naszej gminie. A przecież Gmina takie mieszkania posiada, może tylko 
w niewystarczającej liczbie. Dlatego ten zapis, nie jest zapisem właściwym.  
 
K. Musioł  - zwróciła uwagę, iż mieszkania komunalne będące w posiadaniu Gminy Bierawa są 
sprzedawane. Tych mieszkań jest mało i za jakiś czas może ich nie będzie w ogóle.  
A zapotrzebowanie na mieszkania komunalne w naszej Gminie jest. O mieszkania starają się nie 
tylko osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które mają prawo do mieszkań 
socjalnych, ale również np. młode małżeństwa, które chcą się usamodzielnić. Jeżeli chcemy takie 
osoby zatrzymać w naszej gminie, to powinniśmy takimi mieszkaniami dysponować. 
 
Radny M. Matuszek  - podkreślił, że są na terenie Gminy niezamieszkałe budynki mieszkalne, 
których właściciele często mieszkają poza granicami kraju. Te domy stoją niewykorzystane. 
Zasugerował, aby Rada Gminy rozważyła możliwość stworzenia programu, w którym Gmina 
pośredniczyłaby w wynajmowaniu tych budynków na rzecz osób nieposiadających mieszkań.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zasugerował, aby ten temat przedyskutować na posiedzeniach 
komisji.  
 
Radny M. Permus  - zwrócił się z zapytaniem, czy środki jakie Gmina otrzymuje na wypłatę 
zasiłków wyrównawczych tzw. 500+ wystarczają również na obsługę tego programu? 
 
K. Musioł  – poinformowała, że w roku bieżącym na obsługę programu Gminie przysługują środki 
w wys. 2% od kwoty wypłaconych świadczeń. Od przyszłego roku będzie to tylko 1,5 %.  
Jak na razie te środki na obsługę są wystarczające. 
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Ad. 9. 1. 
 
Wójt Gminy  – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa. 
Wyjaśnił, że chodzi o plan zagospodarowania dla terenu położonego w Bierawie przy ulicy Nowe 
Osiedle, który został sprzedany przez Gminę Firmie Spot-Light. Jest to teren, na którym znajdowała 
się siedziba Spółdzielni Usług Rolniczych. Część tej działki miała niewłaściwe przeznaczenie. 
Przypomniał, że zmiana ta była już przedmiotem uchwały podjętej na sesji w dniu 29 lutego br., 
która to jednak ze względów formalnych (użycie niewłaściwych map) została w trybie nadzoru 
uchylona przez Wojewodę Opolskiego. Gmina musiała powtórzyć procedurę związaną  
z opracowaniem tego planu, począwszy od wyłożenia projektu. 

 

Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa 
i ochrony środowiska zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa – 
pozytywnie 4 głosami za, przy 4 obecnych. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVII/129/2016 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego  
w obrębie Bierawa – pod głosowanie radnych.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad (w trakcie głosowania 
na sali obrad nie obecny był radny W. Plutta). Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XVII/129/2016 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu 
położonego w obrębie Bierawa – została podjęta. 
 

 

 

Ad. 9. 2. 
Wójt Gminy  – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia nowej edycji Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa. Odnosząc się do 
załącznika nr 3 zawierającego wykaz uwag zgłoszonych do projektu Studium poinformował, że 
część uwag z różnych względów nie została uwzględniona.  Głównie chodziło o przypadki zmiany 
przeznaczenia terenów rolnych, zbyt daleko oddalonych od zwartej zabudowy mieszkaniowej, pod 
mieszkalnictwo. Z tego względu, że takie zmiany wiązałyby się z potrzebą rozbudowy infrastruktury 
energetycznej, wodnej, czy kanalizacyjnej, te uwagi zostały rozpatrzone negatywnie.  Rada Gminy 
musi się teraz w tym temacie wypowiedzieć. 

 

Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa 
i ochrony środowiska zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia nowej edycji Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa wraz  
z nieuwzględnionymi uwagami – pozytywnie 4 głosami za, przy 4 obecnych. 
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Radny M. Matuszek – odnosząc się do treści Studium zawartej w załączniku nr 1 zwrócił uwagę 
na występujące błędy, tj. w opisie Solarni na str. 14 – użycie słów kanałów i rowów” zamiast „kanały 
i rowy”, powtórzenie treści ze strony 35 na stronie 36, zamieszczenie słowa „punk osadniczy” 
zamiast „punkt osadniczy” w tabeli na stronie 69, brak numeru tabel na stronie 81, wpisanie w pkt. 
7 na str. 102 usług finansowych, zamiast usług finansowanych, nie podanie liczby mieszkańców dla 
sołectwa Lubieszów. Zwrócił się o dokonanie koniecznych poprawek.  

 

Wójt Gminy - poinformował, że w zapisie na str. 36 poprawione zostały błędnie wpisane daty 
eksploatacji kruszyw, tj. w przypadku złoża Kotlarnia-Pole północne - ma być 2050 rok, a  
w przypadku złoża Dziergowice – ma być rok 2020. 

 

W. Lembowicz – poinformował, że błąd występujący w załączniku graficznym, tj. niewłaściwe 
oznaczenie cmentarza w Dziergowicach, został już skorygowany.  

 

Radny R. Skotarczyk – odnosząc się do załącznika graficznego, będącego załącznikiem nr 2 do 
projektu Studium, stwierdził, iż Gmina powinna zmienić sposób zamawiania tych załączników.  
W specyfikacji powinno się określać wymogi załącznika graficznego, po to żeby ten załącznik 
odpowiadał dzisiejszym realiom, jakie są w urbanistyce. Powinno się żądać załącznika bardziej 
szczegółowego, tak, aby każdy zainteresowany mógł się dowiedzieć czy dana działka należy do 
danego obszaru, czy nie. Z tego załącznika, który otrzymali radni w formacie jpg, te informacje są 
ograniczone. Nie można tu mówić o takiej zwykłej szczegółowości. Żeby unikać błędów, które 
wystąpiły przy uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  
w Bierawie, powinniśmy się domagać w przyszłości załączników typu map info, które pokazują 
wyraźne granice, czy strefy danego terenu.  

Odnosząc się do załącznika nr 3 zawierającego uwagi wniesione do projektu Studium, które mają 
być przedmiotem głosowania, zwrócił uwagę na konieczność usunięcia z tabeli danych osobowych 
osób zgłaszających uwagi, gdyż jest to niezgodne z prawem. Zawnioskował o wprowadzenie 
stosownych zmian w tym załączniku.  

 

Mec. Semeniuk – poinformował, że uchwała wraz z uwagami może być głosowana dopiero po 
zmianie tego załącznika. W związku z czym, po dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy zarządził 
10 minutową przerwę w obradach.     

 

Po przerwie radni otrzymali poprawiony załącznik nr 3, który był przedmiotem głosowania. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVII/130/2016 w sprawie uchwalenia 
nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bierawa – pod głosowanie radnych.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XVII/130/2016 w sprawie uchwalenia 
nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bierawa – została podjęta. 
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Ad. 9. 3.  
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy na 2016 r. Poinformowała, że projekt tej uchwały, w stosunku do projektu omawianego na 
komisji, został częściowo zmieniony z uwagi na wprowadzenie do projektu środków w kwocie  
470 tys. zł, jakie Gmina otrzymała tytułem zwrotu podatku VAT, o który w imieniu Gminy 
występowała Firma Deloite. Łączna kwota zwrotu to 1,5 mln zł, z czego 30 % Gmina musi zapłacić 
Firmie, jako ich wynagrodzenie. Pozostała kwota zostanie wprowadzona do budżetu na kolejnej 
sesji.  

 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego na 
posiedzeniu w dniu 23 maja br. pozytywnie zagłosowała za projektem uchwały w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na rok 2016 w wersji przed zmianą, 3 głosami za, przy obecności  
3 radnych. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVII/131/2016 w sprawie dokonania 
zmiany w budżecie gminy na rok 2016 – pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie 
wstrzymał się od głosowania. 

  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XVII/131/2016 w sprawie dokonania 
zmiany w budżecie gminy na rok 2016 – została podjęta. 
 

 

 

Ad. 9. 4.  
 
K. Mazurkiewicz  – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 47,50 m2 przy ul. Gliwickiej 32b w Kotlarni 
wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku wynoszącym 
315/10 000 części. 

 

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. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVII/132/2016 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w gruncie  
i częściach wspólnych budynku – 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 XVII/132/2016 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w gruncie  
i częściach wspólnych budynku – została podjęta.  
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Ad. 9. 5. 
 

K. Mazurkiewicz  – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gminnej, położonej w Solarni – w ewidencji gruntów oznaczonej numerem działki 
541/22 o pow. 0,0844 ha.  

 

Radny P. Musioł - poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa 
i ochrony środowiska zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gminnej, położonej w Solarni – pozytywnie 4 głosami za. 
 

Uwag, ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVII/133/2016 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w Solarni – 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 XVII/133/2016 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w Solarni – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9.6. 
 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogom 
gminnym. 

 

Radny P. Musioł - poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa 
i ochrony środowiska zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogom gminnym – 
pozytywnie 4 głosami za, przy 4 obecnych. 

 

Uwag, ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVII/134/2016 w sprawie nadania nazwy 
drogom gminnym – pod głosowanie radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 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 XVII/134/2016 w sprawie nadania 
nazwy drogom gminnym – została podjęta. 
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Ad. 9. 7. 
 
Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
 
Radny P. Musioł - poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa 
i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony wyżej projekt uchwały pozytywnie 4 głosami za, 
przy 4 obecnych. 
 
Uwag, ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVII/135/2016 w sprawie zaliczenia drogi 
do kategorii dróg gminnych – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 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 XVII/135/2016 w sprawie 
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – została podjęta.  
 
 
 
Ad. 9. 8. 
 
Dyr. Walkiewicz – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Radny P. Musioł - poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa 
i ochrony środowiska zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie 4 głosami za, przy  
4 obecnych.  
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, dlaczego te opłaty mają być wnoszone z „dołu”, czy 
nie lepszym rozwiązaniem byłoby, aby te opłaty były wnoszone „z góry”?  
Wówczas, jeżeli ktoś nie zapłaci za ostatnie dwa miesiące, a w tym czasie się wyprowadzi, to skąd 
będzie wiadome czy faktycznie przebywał w danym miejscu?  Jeżeli będzie z góry, to wówczas nikt 
takiej sytuacji nie będzie musiał wyjaśniać, bo opłata za odpady będzie wniesiona.  
 
Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że w myśl postanowień art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2015 r., poz. 87) z dniem 
31 lipca 2016 r. tracą moc podjęte przed 1 lutego 2015 r. uchwały w sprawie: 

1) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

2) zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, 

3) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz  
z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Wymienione wyżej uchwały muszą zostać podjęte na nowo na podstawie znowelizowanej ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art. 6l w nowym brzmieniu stanowi, że  "Rada gminy 
określi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry".  
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W przedstawionym projekcie uchwały zaproponowano, że opłaty będą wnoszone z dołu, ponieważ 
wcześniejsza uchwała wskazywała taki system. Jeżeli wprowadzono by zapis, że opłaty mają być 
wnoszone z góry, to wówczas trzeba było by również zmienić terminy wpłat. Przy zapisie, że opłaty 
dokonuje się z dołu, mieszkańcy nie odczują żadnej zmiany. 
 
Radny M. Permus – chodzi jednak o to, że jeżeli będzie wpłata z góry, to taką opłatę Gmina 
otrzyma bez względu na to, czy ktoś z danej posesji w trakcie miesiąca się wyprowadzi, czy będzie 
zamieszkiwać dalej. Przy wpłatach z dołu będzie to trudne do udowodnienia. Czy Firma Remondis 
będzie w stanie udowodnić, że z danej posesji wywoziła odpady przez ostatnie 2 miesiące? 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, że fakt wykonania usługi nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. 
Mieszkańcy płacą opłatę za gospodarowanie odpadami na podstawie złożonych deklaracji. Do czasu 
zmiany deklaracji opłata musi być ponoszona. Jeżeli ktoś się wyprowadzi musi zmienić deklarację.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVII/136/2016 w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pod 
głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 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 XVII/136/2016 w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9. 9.  

Dyr. Walkiewicz – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości.  Poinformował, że zmiana obejmuje zapis § 3 dotyczącego wprowadzenia 
możliwości złożenia deklaracji w sposób elektroniczny. Żadnych innych zmian w porównaniu do 
poprzedniej uchwały, w tym projekcie nie zawarto. We wzorze deklaracji wprowadzono również 
zapis, że opłata jest wnoszona z dołu.  
 
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. 
 
Uwag, ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVII/137/2016 w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących.  
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XVII/137/2016 w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości – została podjęta. 
 



str. 15 

 

Ad. 9. 10. 
 
Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym  projekt uchwały o zmianie 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.    
Wyjaśniła, że § 7 załącznika nr 2 do wymienionej uchwały zawiera zapis, że „Gmina Bierawa może 
odmówić zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, jeżeli wydanie zgody miałoby 
ograniczyć przepustowość przystanków komunikacyjnych, tj. uniemożliwi ć lub w znacznym 
stopniu utrudnić korzystanie z przystanków przez przewoźników”.  
W związku z tym, iż zdaniem organu nadzoru zapis ten może doprowadzić do nierównego 
traktowania podmiotów, proponuje się jego wykreślenie. 
 
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. 
 
Uwag, ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVII/138/2016 o zmianie 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 – pod głosowanie radnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została 
podjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XVII/138/2016 o zmianie 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 – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9. 11. 
 
Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały o sprostowaniu błędu pisarskiego w uchwale w sprawie 
Planu Odnowy miejscowości Stara Kuźnia.  
 
Radny P. Musioł  - poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa 
i ochrony środowiska zaopiniowała projekt uchwały o sprostowaniu błędu pisarskiego w uchwale 
w sprawie Planu Odnowy miejscowości Stara Kuźnia - pozytywnie 4 głosami za, przy 4 obecnych. 
 
Uwag, ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVII/139/2016 o sprostowaniu błędu 
pisarskiego w uchwale w sprawie Planu Odnowy miejscowości Stara Kuźnia – 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 stwierdził, że uchwała nr XVII/139/2016 o sprostowaniu błędu 
pisarskiego w uchwale w sprawie Planu Odnowy miejscowości Stara Kuźnia – została podjęta. 
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Ad. 10.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem czy podjęta uchwała w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami rodzi konieczność składania przez mieszkańców 
nowych deklaracji? 
 
Dyr. Walkiewicz – poinformował, że z uwagi na określenie nowego wzoru deklaracji nikt nie ma 
obowiązku składania nowej deklaracji. 
 
Radny M. Matuszek – w związku z planowaną budową sieci kanalizacyjnej w Lubieszowie oraz 
brakiem możliwości stworzenia warunków do podłączenia do tej sieci nieruchomości wszystkich 
zainteresowanych, zwrócił się z wnioskiem o pisemne poinformowanie właścicieli posesji, którzy 
nie są objęci planowaną budową, a  którzy wyrażali taką chęć, że przy realizacji tej inwestycji nie 
będą mieli możliwości podłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.   
 
Radny R. Skotarczyk – wystąpił o: 
- o sporządzenie wykazu hydrantów na terenie Gminy Bierawa, znajdujących się na prywatnych 
posesjach. Dodał, iż w późniejszym terminie będzie wnioskował o zabezpieczenie tych hydrantów 
przed nieuprawnionym poborem wody, 
 
- o doprowadzenie do usunięcia złamanego drzewa (akacji), które rośnie na nasypie kolejowym  
w Dziergowicach (od strony stacji PKP). 
 
Radny M. Permus  
– zwrócił się o zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na zaplanowaną wycinkę 
uschniętych drzew w Brzeźcach przy drodze 408 po prawej stronie jadąc z Kędzierzyna w kierunku 
Bierawy, a także o wykarczowanie tego miejsca i nasadzenie nowych drzew. Dodał, iż nasadzenia 
te są konieczne, gdyż drzewa w tym miejscu stanowią pewną ochronę akustyczną i przed kurzem 
dla usytuowanych tam budynków, 
- przypomniał, że na jednej z poprzedzających sesji  zgłosił  temat zarwanego parkingu przed salą 
ludową w Brzeźcach. Być może powodem jest wyciek wody z hydrantu, czy nieszczelna studzienka 
kanalizacyjna.  Należy to sprawdzić, 
- wystąpił o usunięcie starego zdewastowanego Toy toa, który stoi w Brzeźcach przy ulicy 
Gliwickiej, ponieważ nie nadaje się on do użytku i jest w tym miejscu zbędny, 
- przypomniał również temat pomalowanych tablic wjazdowych do miejscowości Brzeźce.  
 
Radny R. Skotarczyk – wystąpił o: 
- dokończenie rozpoczętej akcji malowania  hydrantów w Dziergowicach, 
- ponowienie pisma o usunięcie zniszczonej tablicy w Korzonku – reklamy Restauracji FRED. 
 
Radny W. Plutta – zwrócił się z wnioskiem aby Urząd Gminy wystąpił do sąsiedniej Gminy Kuźnia 
Raciborska o naprawę drogi, która łączy Podświęcie w Dziergowicach z miejscowością Ruda.  
Droga ta tylko w małej części znajduje się na terenie Gminy Bierawa, a w większej na terenie Gminy 
Kuźnia Raciborska. Bardzo dużo mieszkańców korzysta z tej drogi, dlatego poprawa jej stanu 
technicznego jest sprawą bardzo ważną. Prosił o wystosowanie oficjalnego  pisma do Gminy Kuźnia 
Raciborska o naprawę tej drogi.  
 
Radny M. Permus – nawiązując do informacji przedstawianej przez Przewodniczącego Rady 
zwrócił się o wyjaśnienie sprawy zawartej w piśmie Wójta Gminy Pawłowiczki. 
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Sekretarz Gminy – wyjaśniła, że Wójt Gminy Pawłowiczki wystąpił do Związku Gmin Śląska 
Opolskiego o podjęcie inicjatywy ustawodawczej o zmianę ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach. To pismo zostało przesłane naszej Gminie tylko do wiadomości, aby 
zasygnalizować występujący tam problem. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zasugerował, aby tematem odbioru odpadów od przedsiębiorców 
zajęła się komisja ds. porządku publicznego. 
 
Radny M. Permus – zauważył, iż na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek podpisania umowy 
na odbiór odpadów. Jest tylko pytanie, czy jest to weryfikowane? 
 
Dyr. Walkiewicz – poinformował, że Gmina Pawłowiczki należy do Związku Międzygminnego 
Czysty Region, gdzie obowiązują deklaracje od mieszkańców, jak i od przedsiębiorców. W naszej 
Gminie z kolei są podpisywane umowy z przedsiębiorcami na odbiór odpadów. W zasadzie u nas 
nie występuje problem nielegalnych wysypisk. Są jedynie sporadyczne przypadki pojawiania się 
odpadów przy drogach, np. w Brzeźcach, gdzie często wyrzucane są odpady przez mieszkańców 
Kędzierzyna.  
 
Radny M. Permus – zauważył, że problemem są odpady typu gruz, opony, na oddawanie których 
obowiązują pewne limity. Jeżeli my uznajemy, że wszyscy przedsiębiorcy z terenu Gminy Bierawa 
mają podpisane umowy na odbiór odpadów i że u nas ten problem nie występuje, to może Związek 
Czysty Region powinien również taką weryfikację przeprowadzić w gminach należących do tego 
Związku.  
 
 
 
Ad. 11.  Dyskusja i wolne wnioski 
 
Sołtys B. Poplucz – zwróciła się o : 
- sprawdzenie łącznika drogi Niwiska w Lubieszowie, ponieważ nawierzchnia tej drogi uległa 
pęknięciu i lewa strona już opadła. Jest to bardzo ważna droga dla rolników, dlatego należy się tym 
tematem zainteresować, 
- o przedstawienie ustaleń z objazdu dróg, 
 
Ponadto poparła wniosek radnego Matuszka w sprawie wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy 
Lubieszowem a Dziergowicami. Podkreśliła, że o wykonanie takiej ścieżki rowerowej mieszkańcy 
postulują już od wielu lat. Jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi wojewódzkiej, którą 
mieszkańcy Lubieszowa dojeżdżają między innymi rowerami do Ośrodka Zdrowia  
w Dziergowicach, na stację PKP, a nawet do pracy w Kuźni Raciborskiej.  Dlatego warto nad tym 
się zastanowić.  
 
Wójt Gminy  – poinformował, że został przeprowadzony przegląd wszystkich dróg, które były 
wykorzystywane do prac przez Firmę ELTEL. Uzgodniono, że te drogi zostaną odremontowane do 
lipca br.  
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Ad. 12. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknął obrady siedemnastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 1 czerwca 2016 r. o godz. 17:40. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

                        Joachim Morcinek 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 

 

 

 Załączniki: 

1) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
w 2015 r. 

2) Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r. 
3) uchwała nr XVII/129/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa 
4) uchwała nr XVII/130/2016 w sprawie uchwalenia nowej edycji Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa 
5) uchwała nr XVII/131/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016 
6) uchwała nr XVII/132/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz 

z przynależną piwnicą oraz udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku 
7) uchwała nr XVII/133/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, 

położonej w Solarni, 
8) uchwała nr XVII/134/2016 w sprawie nadania nazwy drogom gminnym, 
9) uchwała nr XVII/135/2016 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych; 
10) uchwała nr XVII/136/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
11) uchwała nr XVII/137/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 
12) uchwała nr XVII/138/2016 o zmianie 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; 

13) uchwała nr XVII/139/2016 o sprostowaniu błędu pisarskiego w uchwale w sprawie Planu 
Odnowy miejscowości Stara Kuźnia; 

14) listy obecności radnych i sołtysów. 

 

 

 

 

 

 

 


