
str. 1 

 

P R O T O K Ó Ł   nr  XVIII /2016 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  27 czerwca 2016 r. 

 

 
Otwarcia obrad osiemnastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 27 czerwca 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, 
Mec. Łukasza Ambrożego oraz Przewodniczącą Rady Powiatu Danutę Wróbel. 
Z ramienia Urzędu w sesji uczestniczyli Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka, Sekretarz 
Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, Dyrektor Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Piotr Walkiewicz i Główna  Księgowa Zakładu 
Małgorzata Pałac 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  1 czerwca 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. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 
rok 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Bierawa oraz  sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy za rok 2015 : 

1)  przedstawienie przez Wójta Gminy informacji na temat sprawozdania finansowego  
     i sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia  
     komunalnego,  
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  o sprawozdaniu z wykonania  
     budżetu gminy za rok 2015, 
3)  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  
     z wykonania budżetu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do tego  
     wniosku, 
4) dyskusja nad wnioskiem Komisji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu, 
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5) podjęcie uchwał: 
     a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
          z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2015 rok, 
     b) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budżetu za 2015 r. 

 

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 Planu Odnowy miejscowości Bierawa. 

 
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 wyżej porządku obrad. 
 
 
Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że został wyłożony na sali obrad protokół  
z siedemnastej sesji rady gminy Bierawa z 1 czerwca 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 siedemnastej sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu  
15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół z siedemnastej sesji Rady Gminy został 
przyj ęty. 
 

 

Ad. 4. 

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

1) brał udział w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego  
i sportu w dniu 13 czerwca 2016 r. oraz w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju 
gospodarczego w dniu 20 czerwca br., 

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

3) pełnił dyżury w Urzędzie Gminy w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca,  
4) w dniu 23 czerwca br. wspólnie z Wójtem uczestniczył w uroczystości wręczenia Złotego 

Krzyża Zasługi Panu Joachimowi Niemann przez Prezydenta Niemiec w Konsulacie 
Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, 

5) w dniu 24 czerwca br. brał udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole 
Podstawowej w Starej Kuźni.  
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Ad. 5. 
 
Informacj ę o pracach komisji złożyli: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna w minionym okresie nie obradowała. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego spotykała 
się raz w dniu 20 czerwca br. celem omówienia projektów uchwał.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa 
i ochrony środowiska w okresie międzysesyjnym nie spotykała się. 
 
Radna J. Szewerda – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu w dniu 13 czerwca br. odbyła wyjazdowe posiedzenie do placówek oświatowych 
celem zapoznania się z zakresem potrzeb remontowych poszczególnych placówek.  
 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował między innymi takie  
działania jak:  

• w dniu 3 czerwca br. spotkał się z Dyr. Hładyszewskim z Firmy ETP w Bierawie, która planuje 
w najbliższym czasie kolejne inwestycje na terenie naszej gminy, teraz jest w trakcie budowy 
kolejnej hali produkcyjnej, 

• w dniu 6 czerwca br. spotkał się z Prezesem Zakładów Azotowych Kędzierzyn z Panem 
Mateuszem Gramzą – głównym tematem rozmów była sprawa modernizacji drogi dojazdowej 
do pompowni w Brzeźcach oraz sprawa  ochrony przeciwpowodziowej Gminy Bierawa, 

• w dniu 7 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu spotkał się z Panią Dyrektor 
Departamentu Infrastruktury Małgorzatą Kałuża Swoboda w sprawie bez kosztowego  
przejęcia drogi w Dziergowicach – łącznika ulicy Kolejowej i Dworcowej. W tym też dniu 
spotkał się z przedstawicielami sołectwa Bierawa w sprawie dożynek gminnych w Bierawie, 

• w dniu 8 czerwca br. uczestniczył w Śląskiej Biesiadzie Przedszkolaków w Dziergowicach, 
• w dniu 10 czerwca br. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Subregionu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego celem zapoznania się z kandydaturami na stanowisko kierownika biura, 
• w dniu 12 czerwca br. zostały przeprowadzone gminne zawody pożarnicze  „O Puchar Wójta” 

w Lubieszowie, 
• w dniu 14 czerwca br. brał udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego,  

a w godzinach popołudniowych w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP w sprawie 
podsumowania  zawodów strażackich oraz przygotowań do organizacji Pływadeł, 

• w dniu 15 czerwca br. uczestniczył w posiedzeniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego 
w Zakrzowie, którego główny temat dotyczył transportu zbiorowego, 

• w dniu 16 czerwca br. brał udział w posiedzeniu Zarządu Subregionu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego w Blachowni poświęconym wyborowi kandydata na stanowisko kierownika 
biura, jak również miało miejsce podpisanie umów na remonty dróg transportu rolnego, 

• w dniu 17 czerwca br. spotkał się z Państwem Solich z Dziergowic z okazji jubileuszu 55 lat 
pożycia małżeńskiego, 

• w dniu 18 czerwca br. odbyła się impreza tzw. Pływadła, gdzie bardzo dobrze spisały się ekipy 
z terenu gminy Bierawa, 

• w dniu 20 czerwca br. uczestniczył w uroczystym posiedzeniu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego z okazji 20-lecia istnienia Związku, a w godzinach popołudniowych w Walnym 
Zebraniu Stowarzyszenia Eurocountry, 
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• w dniu 21 czerwca br. spotkał się z przedstawicielami Firmy Arriva, podczas spotkania 
omawiano kwestie wynikające z nowej ustawy o transporcie oraz wykorzystania gminnego 
Gimbusa, 

• w dniu 22 czerwca br. uczestniczył w spotkaniu ze służbami Wojewody w Urzędzie 
Wojewódzkim w Opolu, 

• w dniu 23 czerwca br. brał udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego  
w  Dwujęzycznym  Gimnazjum w Solarni, a także w uroczystości wręczenia odznaczenia 
Prezydenta Niemiec - Złotego Krzyża Zasługi Panu Joachimowi Niemann w Konsulacie 
Republiki Federalnej  Niemiec we Wrocławiu, 

• w dniu 24 czerwca br. wspólnie z Zastępcą Wójta brali udział w uroczystościach zakończenia 
roku szkolnego we wszystkich placówkach oświatowych, 

• w dniu 27 czerwca br. spotkał się z Państwem Rekus z Brzeziec z okazji jubileuszu  
55 lat pożycia małżeńskiego. 
 

W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny R. Skotarczyk – zwrócił się o przybliżenie tematu przejęcia drogi w Dziergowicach – łącznika 
ulicy  Kolejowej i Dworcowej. 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, że sprawa przejęcia tej drogi jest kwestią sporną i w dalszym ciągu nie 
wiadomo czy dojdzie do przejęcia przez Gminę działki będącej własnością PKP, która wchodzi  
w skład tej drogi.  Działka ta została wyceniona przez biegłego rzeczoznawcę powołanego przez PKP 
na ponad 100 tys. zł. Gmina za tą cenę na pewno tej działki nie przejmie.  W przypadku przejęcia 
trzeba będzie co najmniej raz tyle w tą działkę zainwestować. Została podjęta  próba częściowego 
unieważnienia decyzji Wojewody z lat 90-tych, na mocy której ta działka została przekazana PKP. 
Staramy się udowodnić, że przedmiotowa działka stanowiła od wielu lat drogę i była integralną częścią 
drogi gminnej. Pismo w tej sprawie zostało przekazane do Ministerstwa. Na ten czas nie wiadomo jak 
ta sprawa się zakończy.  
 
 
 
 
Ad. 7. 
 
Dyr. Walkiewicz – odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego samorządowego zakładu budżetowego.  
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
samorządowego zakładu budżetowego – 5 głosami za. 
 
Radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej sprawie. Nie wnieśli też uwag do przedstawionego 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVIII/140/2016 w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego – pod głosowanie 
radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XVIII/140/2016 w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego – została podjęta. 
 



str. 5 

 

 
 
Ad. 8. 1. 
 
Wójt Gminy – przedstawił radnym informację na temat sprawozdania finansowego i sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2015 r. oraz mienia komunalnego. Omawiając tą informację 
poinformował, iż : 

1) plan dochodów zaplanowany na kwotę 26.374.427,02 zł, został wykonany w kwocie  
26.273.022,30 zł, tj. 99.62 %, 

2) plan wydatków opiewał na kwotę 28.411.827,02 zł, a wykonano 27.108.776,80 zł, tj. 95,41 %, 
3) wolne środki na rok poprzedni wyniosły 543.400 zł, 
4) w 2015 r. zaciągnięto długoterminowe pożyczki na kwotę 2.044.000 zł, 
5) łączny dług na 31 grudnia 2015 r. wyniósł 2.978.754,07 zł, 
6) w trakcie roku spłacono wcześniej zaciągniętą pożyczkę w kwocie 550.000 zł. 
7) najwyższe wydatki poniesiono w takich działach jak: 

- Transport i łączność – 1.791.434,39 zł 
- Administracja publiczna – 3.258.204 zł 
- Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 521.886,26 zł 
- Oświata i wychowanie – 10.597.887,01 zł, w tym subwencja  7.623.423 zł 
- Pomoc Społeczna – 2.963.361,20 zł 
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.518.814,91 zł 
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.082.831,94 zł, 

8) na wydatki inwestycyjne przeznaczono – 5.576.867,44 zł, a na zadania remontowe  
885.153,54 zł. 

 
Podkreślił, że wśród zadań inwestycyjnych w szczególności należy wymienić zadanie związane  
z budową kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach (I i II etap), którego realizacja ma zakończyć się  
w roku 2016. Budowa I etapu w ubiegłym roku kosztowała 3.865.000 zł, a etapu II 2.723.000 zł. 
Ponadto wśród tych zadań należy wymienić: 

• rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej w kilku sołectwach gminy (np. przy ulicy Stawowej 
w Dziergowicach i ulicy Okrężnej w Starej Kuźni), 

• modernizację dwóch dróg transportu rolnego,  
• modernizację ulicy Gliwickiej w Brzeźcach wraz z częściową dobudową brakującego chodnika 

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 
• zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Kotlarni z dofinansowaniem  

w wysokości 50 tys. zł oraz autobusu na potrzeby Gminy, 
• budowę oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych przy cmentarzu  

w Lubieszowie i w Starej Kuźni. 
 
Zadania remontowe obejmowały głównie remonty dróg gminnych,  placów przy blokach 
mieszkalnych w Kotlarni, w Korzonku oraz placu w Ortowicach. 
W trakcie roku trwały też przygotowania do korzystania ze środków unijnych. Jednakże na chwilę 
obecną te środki praktycznie nie  są jeszcze dostępne. Dopiero teraz mają rozpocząć się pierwsze 
nabory wniosków, jednak realne środki mogą trafić do gminy dopiero w roku 2017, czyli dużo później 
niż zakładano.  
Na zakończenie podkreślił, i ż rok 2015 był rokiem dobrym i udało się wiele zadań zrealizować ku 
zadowoleniu naszych mieszkańców.  
 
Pełną informację z wykonania budżetu gminy za 2015 r. dołączono do niniejszego protokołu jako 
załącznik nr 2. 
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ad. 8. 2. 
 
Skarbnik Gminy  – odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu  
z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2015 r., zawartą w uchwale nr 111/2016 z dnia 4 maja  
2016 r., którą dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 3. 

 
 
 
Ad. 8. 3. 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, że Komisja Rewizyjna dokonała kontroli budżetu gminy za 
2015 r. Celem kontroli było sporządzenie oceny na temat wykonania budżetu gminy za 2015 r.  
na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy,  pod 
względem wykonania planowanych zadań, celowości wydatków, gospodarności  oraz zachowania 
dyscypliny budżetowej. Ocena wykonania budżetu została przeprowadzona w oparciu o: 
1) analizę sprawozdania  Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2015 r., w tym z wykonania 

zadań inwestycyjnych, 
2) analizę zapisów księgowych (urządzeń księgowych) wybranych kont, tj. 

a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 Pozostała działalność, 
b) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
c) w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych,  
    kredytów i pożyczek jst, 
d) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 9002 Gospodarka  
     odpadami,     

3) analizę sprawozdań finansowych za 2015 r. 
4) informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. 
 
Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustaliła, iż: 

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2015 rok zostało sporządzone 
zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, w szczegółowości nie mniejszej 
niż uchwała budżetowa. Jest zgodne ze stanem faktycznym, przedstawia pełną zgodność 
budżetu wykonanego z budżetem uchwalonym. Pokazuje kwoty zrealizowanych dochodów  
i wydatków, a także wskazuje poziom zrealizowanych zadań inwestycyjnych;  

2) stopień realizacji dochodów i wydatków budżetowych pozwolił na prawidłową ocenę  
wykonanego budżetu. Zarówno kwotowe, jak i procentowe wykonanie budżetu po stronie 
dochodów i wydatków jest prawidłowe; 

3) dotacje na zadania zlecone i powierzone wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem; 

4) wydatki dokonywane były zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz w ramach kwot 
ustalonych w planie finansowym, 

5) gospodarka finansowa Gminy prowadzona była prawidłowo pod względem celowości, 
gospodarności i rzetelności,  

6) sprawozdania finansowe przedstawiają rzetelne informacje istotne dla oceny sytuacji 
majątkowej  i finansowej organu na dzień 31 grudnia 2015 r., jak też wyniku finansowego za 
rok 2015, 

7) poziom zadłużenia Gminy na koniec roku z tyt. zaciągniętej  długoterminowej  pożyczki oraz 
rocznego obciążenia budżetu z tyt. spłaty zadłużenia,  są bezpieczne dla Gminy. 

Poinformował, że w wyniku dokonanych ustaleń Komisja Rewizyjna postanowiła pozytywnie 
zaopiniować wykonanie przez Wójta Gminy budżetu gminy za 2015 rok i wystąpić do Rady Gminy 
Bierawa z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy Bierawa absolutorium z tego tytułu.  
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Za takim stanowiskiem głosowało 4 radnych biorących udział w posiedzeniu, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących.  

Uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa 
z wykonania budżetu gminy za 2015 rok dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 4. 
 
Następnie radny Marek Permus odczytał uchwałę nr 235/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu  z dnia 10 czerwca 2016 r. w której pozytywnie zaopiniowano wniosek Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Bierawa o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa z wykonania budżetu gminy 
za 2015 r., który dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr  5. 
 
 
 
ad. 8. 4. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny R. Skotarczyk – zauważył, iż absolutorium jest instytucją służącą sprawowaniu przez Radę 
Gminy kontroli nad wykonywaniem budżetu przez organ wykonawczy. Rada Gminy musi omawiać 
budżet danego roku i dyskutować nad tym co było zaplanowane w budżecie, co zostało wykonane, a 
czego nie udało się zrobić i nad stopniem wykonania tego budżetu. Radni nie mogą rozwodzić się nad 
czymś co nie zostało wykonane, a czego nie było w budżecie. 
Porównując wykonanie budżetu roku 2015 do roku 2014, zauważył że niketóre wskaźniki uległy 
poprawie. Wydatki roku 2014 zostały wykonane na poziomie 95,41 %. Można zapytać dlaczego nie 
w 100% ? W ubiegłym roku Pani Skarbnik wyjaśniła, że te różnice są wynikiem pewnych 
oszczędności, które wynikają z przetargów. W tym roku jest podobnie.  Jeżeli chodzi o wydatki 
majątkowe to w 2014 r. wyniosły one niecałe 10 %, a w roku 2015 prawie 20 %. Są to wydatki, które 
bardzo cieszą radnych i mieszkańców, pomimo, iż w części obarczone są długoterminową pożyczką. 
 
Radny M. Matuszek –  zauważył, że na dzisiejszej sesji absolutoryjnej radni mają wypowiedzieć się 
czy ten budżet, który był realizowany w 2015 roku, był realizowany poprawnie, czy też wskazać na 
kwestie, które ewentualnie wymagałyby poprawy.  
Porównując wykonanie budżetu roku 2015 z wykonaniem budżetu roku 2014, stwierdził, iż w roku 
2015 pomimo osiągnięcia dobrych wyników wystąpiły też sytuacje, które spowodowały pogorszenie 
niektórych wskaźników budżetowych. 
W 2014 roku ogólna kwota dochodów w stosunku do kwoty zakładanej na początku roku zwiększyła 
się z 21.997.925 zł do wys. 27.707.115 zł. Były to dodatkowe środki pozyskane do budżetu z różnych 
źródeł, głównie pozabudżetowych. Natomiast na koniec roku 2015, w stosunku do kwoty ujętej  
w uchwale budżetowej, odnotowano zmniejszenie planowanych dochodów o 389 tys. zł. Z tego co 
zostało powiedziane przez Wójta, ta sytuacja była spowodowana trudnościami z pozyskaniem 
środków unijnych. Faktem jest, że nabory wniosków do niektórych programów są znacznie opóźnione. 
Z kolei bardzo pozytywnym wynikiem są wydatki inwestycyjne, na te zadania przeznaczono  
5,7 mln zł.  Wynika to z faktu, że Gmina realizuje bardzo dużą inwestycję z zakresu gospodarki 
ściekowej, to jest budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach. Po zakończeniu tej inwestycji 
Gmina Bierawa będzie miała 90 % skanalizowanych sołectw, co z pewnością wyróżnia naszą Gminę 
wśród gmin wiejskich województwa opolskiego. Mamy też w 100 procentach zwodociągowane 
wszystkie wsie. Należy cieszyć się z tego, że środki budżetowe są poprawnie i celowo wydatkowane.  
Dobrym wskaźnikiem jest kwota dochodów własnych. W 2014 r. dochody własne uzyskano w kwocie 
8 mln zł, a w 2015 jest to kwota ponad 10 mln zł. Pan Wójt powinien wyjaśnić radnym z czego wynika 
tak duży wzrost dochodów własnych. 
Znaczną pozycją w naszym budżecie jest też kwota subwencji oświatowej na 2015 r., która w stosunku 
do roku poprzedniego nie uległa większej zmianie. Z analizy wynika, że w 2014 roku dopłacaliśmy 
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do oświaty ponad 3 mln zł, a w 2015 roku dopłata ta wynosiła niecałe 2,5 mln zł. Wynika zatem, że 
pieniądze przeznaczane na oświatę były w lepszy sposób zagospodarowane.  
Jeśli chodzi o pomoc społeczną, to w 2014 r. na te zadania wydatkowano 2,7 mln zł, a w 2015 r.  
- 2,8 mln zł. Więcej środków przeznaczono na świadczenia rodzinne. Cieszy fakt, że ten poziom 
pomocy społecznej na terenie naszej gminy nie maleje, że starcza nam środków na pomoc dla 
mieszkańców gminy.  Podkreślił, i ż sprawą niepokojącą jest zadłużenie naszego budżetu. Jednak 
należy zdawać sobie sprawę z tego, że środki pochodzące z zaciągniętej pożyczki nie zostały 
przeznaczone na konsumpcję, ale na zadania, które wpływają bezpośrednio na rozwój gminy.  
 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, że w zakresie pozyskiwania środków unijnych trudno jest porównywać rok 
2015 do roku poprzedniego. W 2014 roku Gmina starała się pozyskiwać środki unijne, które były 
przewidziane na okres programowania na lata 2007-2013. W grudniu tegoż roku Gmina otrzymała  
2,7 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji w Solarni. W 2015 roku  
nie było żadnych naborów na nowy okres programowania do roku 2020.  
Zwrócił uwagę, iż nie właściwym było stwierdzenie, że Gmina dopłaca do oświaty 3 mln zł.  
Subwencja oświatowa, jaką Gmina otrzymała w 2015 r.  generalnie wystarczyła na podstawowe 
funkcjonowanie oświaty, ale bez przedszkoli. Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym Gminy 
i to zadanie musi być finansowane ze środków własnych. Jeżeli chodzi o kwestię zadłużenia, to należy 
wziąć pod uwagę, że pożyczka ta została wzięta na konkretne zadanie i to na bardzo dobrych 
warunkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Oprócz niskiego oprocentowania, 
istnieje jeszcze po spełnieniu warunków umowy,  możliwość umorzenia części pożyczki.  
Dodał, iż w kolejnym okresie programowania na lata 2014-2020 gminom wiejskim, takim jak nasza, 
które nie są w aglomeracji, na budowę kanalizacji będzie przysługiwać z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich dofinansowanie w kwocie 2 mln zł. Nasza Gmina zamierza wykorzystać to 
dofinansowanie na budowę kanalizacji w Lubieszowie. Nam udało się wybudować kanalizację  
w Dziergowicach za cenę odpowiadającą 60 % wartości kosztorysowej. W momencie, kiedy na rynku 
pojawią się większe środki unijne, to te ceny na pewno nie będą już takie niskie. Zaciągnięcie pożyczki 
było zatem dobrym rozwiązaniem, mimo iż obciąża nasz budżet. 
 
Radny Z. Żmuda – przypomniał, iż w ubiegłym roku apelował do Wójta o to, aby przy wykonywaniu 
budżetu wszystkie sołectwa były traktowane jednakowo. I widać, że tak się stało, gdyż w każdym 
sołectwie jakieś zadanie zostało wykonane.  Powinno to być kontynuowane. Nie należy zapominać  
o tych małych sołectwach. 
 
 
 
Ad. 8. 5a.    
 
Skarbnik Gminy  – odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2015 r.  
 
Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVIII/141/2015 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2015 r. – 
pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XVIII/141/2015 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 
Bierawa za 2015 r. – została podjęta. 
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Ad. 8. 5b. 
 
Radny P. Szewerda – przedstawił radnym projekt uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.  
 
Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVIII/142/2016 w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XVIII/142/2016 w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. – została 
podjęta. 
 
 
Wójt Gminy  – skierował do radnych, na czele z Przewodniczącym Rady, słowa podziękowania  
za pozytywną ocenę wykonania budżetu minionego roku, jak również za bardzo dobrą współpracę. 
Podziękował również sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy, a także  Przewodniczącej Rady Powiatu 
za pomoc i dobrą współpracę przy realizacji zadań z zakresu infrastruktury powiatowej.  
 
 
 
 
 
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 budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. – 4 głosami, przy udziale  
w głosowaniu 4 radnych.  
 
Uwag, ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVIII/143/2016 w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy na 2016 r. - 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 XVIII/143/2016 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na 2016 r. – została podjęta. 
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Ad. 9. 2. 
 
Skarbnik Gminy  - odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej dla gminy Bierawa. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla 
gminy Bierawa – 4 głosami za, przy 4 obecnych. 
 
Uwag, ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVIII/144/2016 o zmianie uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 
przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XVIII/144/2016 o zmianie uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9. 3. 
 
Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie Planu Odnowy miejscowości 
Bierawa. Jednocześnie poinformowała, że przedstawiony Plan został przyjęty uchwałą zebrania 
wiejskiego wsi Bierawa w dniu 15 czerwca br.  
 
Radny Z. Żmuda – nawiązując do zapisów przedstawionego Planu, który zawiera między innymi 
takie zadanie jak wymiana wodociągowych rur azbestowo – cementowych w Bierawie, zwrócił  
uwagę, iż takie rury są również w kierunku Ortowic i Kotlarni. Czy zatem te rury też będą wymieniane? 
Wiele lat temu była już mowa, że rury z azbestu będą musiały zostać wymienione. A teraz mówi się 
tylko o wymianie rur w Bierawie i to za kwotę 8 mln zł. Są to środki bardzo duże. Zaapelował po raz 
kolejny o jednakowe traktowanie wszystkich sołectw.  Żeby nie było tak, że jedno czy dwa sołectwa 
otrzymają tak duże środki i będą miały wymienioną sieć wodociągową, a o innych nie będzie się 
pamiętało. Jeżeli Rada zatwierdzi ten Plan, to wówczas będzie tłumaczone, że Rada  o tym 
zdecydowała. Należy z umiarem podchodzić do takich zadań i równomiernie dzielić środki budżetowe, 
tak aby w każdym sołectwie zostały realizowane tak ważne inwestycje.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, że generalnie w Planach rozwoju sołectw ujmuje się 
zawsze dużo zadań. Ale to nie oznacza, że te wszystkie zadania będą od razu realizowane przez Gminę. 
Te plany są tworzone przede wszystkim pod określone projekty unijne. Chodzi o to, aby z chwilą 
pojawienia się możliwości pozyskania środków pozabudżetowych, określone zadanie było w takim 
planie ujęte. Jeżeli jakieś zadanie nie będzie ujęte w planie, to nie będzie możliwości ubiegania się  
o dofinansowanie.   
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem ile zadań zostało zrealizowanych z Planu Odnowy 
miejscowości Bierawa, który był uchwalany w 2010 r.? 
 
Radna D. Szczygieł – poinformowała, że w trakcie opracowania Planu została wystosowana ankieta 
do mieszkańców, którzy mieli możliwość wskazania zadań, które ich zdaniem są najbardziej potrzebne 
do zrealizowania. Zostało złożonych 15 ankiet. Część zadań z poprzedniego Planu zostało 
powtórzonych, a część jest nowych.  
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Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy w Planie ujęto wyłącznie zadania wynikające  
z ankiet mieszkańców, czy te potrzeby zostały w jakiś sposób zweryfikowane przez Urząd Gminy ? 
 
Wójt Gminy  - poinformował, że  zapoznał się z tym zadaniami i nie wniósł do tego żadnych uwag. 
Gdyby jednak zostało uznane, że któreś zadanie nie może być w tym okresie czasowym zrealizowane, 
to wówczas poinformowałby Panią sołtys, że stanowisko Urzędu odnośnie takiego zadania jest 
negatywne i prosiłby o poinformowanie o tym zebrania wiejskiego, który ten Plan zaakceptował.  
 
Radny M. Permus – z tego co zostało powiedziane to Wójt akceptuje ten Plan, czyli uważa, że do 
roku 2023 Gmina jest w stanie zrealizować te zadania w miarę dostępnych środków. Jak na razie 
Gminie Bierawa powodzi się dobrze, więc można domniemać, że środki na te zadania będą dostępne. 
Jednak skoro radni mają taki Plan zatwierdzić, to powinno się każde zadanie omówić bardzo dokładnie 
i wyjaśnić dlaczego dane zadanie jest potrzebne, np. budowa ronda. A nie wymagać od radnych tylko 
całościowego zaakceptowania tego Planu.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, że każda wieś opracowuje swoje plany. Można 
powiedzieć, że często są to po prostu koncerty życzeń. Ale takie działanie jest właściwe, gdyż lepiej 
wpisać więcej, niż mniej, ponieważ nigdy nie wiadomo na jakie zadania będą dostępne środki. Radni 
nie powinni się obawiać tego, że teraz wszystkie środki budżetowe będą wydatkowane jedynie na 
Bierawę. Przecież o ostatecznym kierunku wydatkowania środków decyduje budżet gminy. Rolą Rady 
Gminy jest tylko zatwierdzenie tego Planu. Jednak radni nie muszą się obawiać tego, że wszystkie te 
zadania będą musiały być bezwzględnie zrealizowane i że będą z tego rozliczani.  
 
W. Lembowicz – wyjaśnił, że bez Planu odnowy miejscowości Gmina nie będzie mogła starać się  
o żadne środki unijne. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie danego zadania, jest ujęcie tego 
zadania w przedmiotowym Planie. Przede wszystkim realizowane będą te zadania, na które będą 
dostępne środki zewnętrzne. 
 
Sołtys B. Poplucz  - wyjaśniła, że wioski, które przystąpiły do Programu Odnowa wsi  
w województwie  Opolskim są obowiązane do opracowania Planu, w którym zapisane są zamierzenia 
związane z rozwojem wioski. Gmina jest tym głównym trzonem, która akceptuje te Plany. Jednak to 
co się w nich znajduje  w głównej mierze wychodzi od mieszkańców. Zapisanie jakiegoś zadania  
w Planie nie oznacza, że to zadanie zostanie zrealizowane, albo że musi być zrealizowane.  
Z kolei, nie mając czegoś w planie, na co będzie można pozyskać dofinansowanie, dyskwalifikuje 
Gminę w ubieganiu się o te środki. Obecnie sołectwa mogą sięgać po pieniądze poprzez Lokalną Grupę 
Działania. O takie środki mogą ubiegać się również stowarzyszenia.   
 
Radny M. Matuszek – stwierdził, iż dobrze, że takie plany są tworzone, gdyż jest to dowód na to, że  
liderzy miejscowości działają i chcą coś dobrego dla swojej wsi zrobić. Zaapelował do liderów 
poszczególnych sołectw, aby jak najszybciej zweryfikowali plany swoich miejscowości i przekazali 
je do gminy, gdyż przyczyni się to do tego, że w danej miejscowości będzie coś robione. Rolą Rady 
Gminy jest jedynie zatwierdzenie takiego planu, czyli wyrażenie poparcia do zamierzeń sołectwa. 
Jednak już sama realizacja będzie zależała od tego, czy dane zadanie zostanie wprowadzone do 
budżetu gminy. Rada powinna zatwierdzić przedstawiony Plan odnowy, gdyż jest to przyczynek ku 
temu żeby liderzy w Bierawie mieli podstawę do działania w kierunku rozwoju swojej miejscowości 
i rozwoju całej gminy.  
 
Radny Z. Żmuda – zwrócił się z zapytaniem czy wszystkie sołectwa z gminy Bierawa są w Programie 
Odnowy Wsi i kiedy powstał ten Program? 
 
Sołtys B. Poplucz – wyjaśniła, że obecnie w tym Programie są 4 sołectwa, tj. Bierawa, Goszyce, 
Dziergowice i Lubieszów. W latach wcześniejszych w tym Programie było również sołectwo 
Kotlarnia, ale z powodu braku aktywności, zostało skreślone.  Program Odnowa Wsi w województwie 
opolskim zawiązał się 16 lat temu.  
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Radny M. Permus – zauważył,  iż z tego co zostało powiedziane, to jest to inicjatywa społeczności 
lokalnej. Rada Gminy tą uchwałą   ma to tylko poprzeć.  
 
Wójt Gminy  - poinformował, że w Bierawie zrealizowanych zostało kilka zadań, które były ujęte  
w Planie Odnowy miejscowości. I nie koniecznie realizatorem była Gmina. Na ten Plan mogą 
powoływać się różne organizacje, które chcą zrealizować określone zadanie przy udziale środków 
unijnych. Z poprzedniego Planu Odnowy Wsi wykonano takie zadania jak: 
- malowanie elewacji zewnętrznej kościoła, remont tynków wewnętrznych i likwidacja pęknięć, 
- modernizacja przyszkolnej sali gimnastycznej, 
- remont ogrodzenia przy cmentarzu, 
- wyburzenie budynku przy ulicy Ottona Steiera, 
- doposażenie placu zabaw przy ulicy Ottona Steiera (zrealizowano z funduszu sołeckiego), 
- doposażenie Domu Kultury w sprzęt komputerowy, 
- budowa części chodnika przy ulicy Ottona Steiera. 
 
 
Radny R. Skotarczyk – stwierdził, iż na pewno nie będzie tak, że Gmina z własnych środków będzie 
budowała np. skatepark  za milion złotych, a nie będzie robić rzeczy o wiele bardziej potrzebnych typu 
wymiana azbestowych rur wodociągowych. Chyba, że będą fundusze na takie zadanie i nie będzie to 
realizowane z pieniędzy budżetowych. Radni na pewno nie doprowadzą do tego, żeby środkami  
z budżetu finansować skatepark, a nie cele które bardziej służą obywatelom i bezpieczeństwu.  
Dodał, iż bardzo dobrym jest zapis pkt. 6 dotyczący budowy ronda, o co już wnioskował jeden  
z mieszkańców Bierawy w roku ubiegłym. Taki wniosek został skierowany do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. Wówczas była odpowiedź, że ta inwestycja nie może być zrealizowana, gdyż nie 
znajduje się  na liście projektów strategicznych do roku 2020. Wskazano również inne możliwości 
związane z dofinansowaniem tego przedsięwzięcia przez Gminę i Powiat, gdyż skrzyżowanie to 
obejmuje zlot 3 dróg, tj. wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Zwrócił się z zapytaniem, czy Gmina 
składała lub zamierza złożyć wniosek  o umieszczenie takiej inwestycji na liście strategicznej  
w kolejnej perspektywie finansowej?     
 
Wójt Gminy  – poinformował, że w najbliższą środę do naszej Gminy przyjedzie Dyr. Sokołowski  
z Zarządu Dróg Wojewódzkich i ta sprawa zostanie po raz kolejny omówiona. Dodał, iż Gmina 
zamierza ponowić ten wniosek, ale najprawdopodobniej jest to stanowczo za wcześnie. Jak na razie 
nie precyzuje się planów powyżej roku 2020. Zarząd Województwa najprawdopodobniej określa teraz 
jedynie ogólny zakres potrzeb na terenie województwa opolskiego. Ale konkretnych planów powyżej 
roku 2020 się nie tworzy. Zgodnie z sugestią zawartą w piśmie Zarządu Dróg, Gmina z własnych 
środków mogłaby rozpocząć proces dokumentacyjny związany z budową  ronda. Jednak należy mieć 
na względzie to, że budowa ronda w Bierawie jest zadaniem ważnym, ale nie najważniejszym. Gmina 
chciałaby we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich zrealizować inne ważniejsze zadania, np. 
budowa wnioskowanej ścieżki rowerowej pomiędzy Lubieszowem, a Dziergowicami.  
 
Sołtys B. Poplucz – zauważyła, że należałoby wrócić do tematu Odnowy wsi. Zrobić spotkanie  
z sołtysami i rozeznać, które  sołectwa chciałby jeszcze do tego Programu przystąpić.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie poddał projekt uchwały  
nr XVIII/145/2016 w sprawie Planu Odnowy miejscowości Bierawa - pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 
ani wstrzymujących nie było. W trakcie głosowania nieobecny był radny P. Szewerda.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XVIII/145/2016 w sprawie Planu 
Odnowy miejscowości Bierawa – została podjęta. 
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Ad. 10.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny Z. Żmuda – zawnioskował o interwencję w sprawie złego stanu technicznego drogi 
wojewódzkiej w Kotlarni na odcinku ok. 200 metrów wzdłuż bloków nr 15 i 17. Duże nierówności na 
tej drodze powodują wstrząsy wywołane przez przejeżdżające samochody. Mieszkańcy bloków skarżą 
się na zakłócanie ciszy nocnej i ostrzegają, że w przypadku  nie rozwiązania tego problemu będą 
zakłócać ruch na przejściu dla pieszych.  
 
Radny W. Plutta – w związku z pojawieniem się kilku pęknięć na ulicy Słonecznej w Dziergowicach 
zwrócił się z wnioskiem aby przedstawiciele Urzędu Gminy i Firmy, która wykonywała tą drogę 
dokonali jej przeglądu celem ustalenia sposobu przeróbki – likwidacji pęknięć. Podkreślił, że 
nawierzchnia tej drogi jest  bardzo dobra i nie można dopuścić, aby te uszkodzenia  ulegały 
zwiększeniu. 
 
Radny Ł. Przybyłowski – zwrócił się z zapytaniem czy zostały już przeprowadzone oględziny ulicy 
Górniczej w Ortowicach? 
 
Radny M. Matuszek – nawiązując do zapowiedzi Rządu dotyczącej zmiany systemu oświaty, 
polegającej na likwidacji gimnazjów, wprowadzeniu 8 klasowych szkół podstawowych i 4-letnich 
liceów, zwrócił się z zapytaniem czy Wójt analizował już kwestie związane z tym zamierzeniem? 
Dodał, iż będzie to z pewnością bardzo trudne zadanie, o którym będzie musiała decydować Rada 
Gminy obecnej kadencji.  
Nawiązując do wypowiedzi radnego Żmudy dotyczącej drogi wojewódzkiej w Kotlarni stwierdził, że  
podobna sytuacja występuje w Lubieszowie. Być może  trzeba będzie zorganizować takie przemarsze 
po pasach również na drodze wojewódzkiej w Lubieszowie, gdyż stan techniczny tej drogi jest 
naprawdę tragiczny.  Dobrze byłoby, aby Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, który ma przyjechać 
do naszej gminy, przespacerował się tą drogą i naocznie zobaczył, że ta droga się po prostu  rozpada.  
 
 
 
Ad. 11.  Dyskusja i wolne wnioski 
 
D. Wróbel – poinformowała, że w Powiecie odbyła się już wcześniej sesja absolutoryjna.  
Za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu głosowało 17 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. 
Poinformowała również, że Powiat uczestniczył w ogólnopolskim rankingu, gdzie zajął 9 miejsce  
w Polsce. Była to pozytywna ocena naszego Powiatu. 
 
Sołtys L. Nikel – wystąpiła o rozwiązanie problemu związanego z obsługą petentów w kasie Urzędu 
Gminy. Uzasadniając wyjaśniła, że była świadkiem bardzo nieprzyjemnej sytuacji, jaka miała miejsce  
w maju w czasie raty podatkowej. Była bardzo duża kolejka przed kasą, a  kasjerka w tym czasie  nie 
mogła przyjmować wpłat, gdyż musiała  rozliczać intendentkę z przedszkola. Ludzie byli bardzo 
oburzeni tą sytuacją, mimo, iż kasjerka tłumaczyła, że jest to jej nowe zadanie i nie może przerwać 
tego rozliczenia. Należy się zastanowić nad tym, gdyż kasa jest takim miejscem, gdzie petenci powinni 
być obsługiwani na bieżąco.  
 
Skarbnik Gminy  – stwierdziła, że obowiązkiem kasjerki  jest wykonywanie powierzonych jej zadań. 
Zdarzały się jednak sytuacje, że  w czasie godzin pracy zajmowała się obsługą LZS-ów, czy Gminnej 
Spółki Wodnej. To, że ta Pani prowadzi działalność z różnych sfer na pewno nie wpływa korzystnie 
na obsługę petentów. Jeżeli chodzi o rozliczanie przedszkoli, to teraz to zadanie w czasie rat 
podatkowych, zostanie powierzone innemu pracownikowi.   
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Wójt Gminy  – przeprosił mieszkańców za zaistniałą sytuację. Wyjaśnił, iż taka sytuacja w kasie nie 
powinna się już powtórzyć, ponieważ intendentki będą rozliczane dopiero po zamknięciu kasy dla 
petentów. 
 
Sołtys B. Czerepak – zwrócił się z zapytaniem co z planowanym utwardzeniem ulicy Parkowej  
w Starej Kuźni? 
 
Wójt Gminy  – przypomniał, że utwardzenie ulicy Parkowej zaplanowano wykonać ze środków 
budżetu gminy i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Została już opublikowana lista zadań, które 
będą dofinansowane z tego programu. Ulica Parkowa w Starej Kuźni znalazła się na liście rezerwowej. 
Urząd Marszałkowski wystąpił do Ministerstwa o dodatkowe środki. Jeżeli Województwo te środki 
otrzyma, to na pewno ta droga w tym roku zostanie zrobiona. Jeżeli Gmina nie dostanie tych środków, 
to niestety realizacja tego zadania nastąpi dopiero w 2017 r.  
Poinformował, iż podobna sytuacja jest z ulicą Dworcową w Dziergowicach, która ma być 
remontowana przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.  
To zadanie również znajduje się na liście rezerwowej, ale jest szansa, że we wrześniu, najpóźniej  
w październiku ta droga zostanie zrobiona. 
 
Sołtys J. Gładysz – Nowińska – przypomniała, że od 2003 roku wpływają do Gminy i do Powiatu 
wnioski w sprawie budowy chodnika przy ulicy Sławięcickiej w Kotlarni. W roku bieżącym Powiat 
udzielił informacji, że to zadanie będzie zrealizowane w 2016 r., jednak na chwilę obecną nic w tej 
sprawie nie jest wiadome. 
 
Wójt Gminy  – poinformował, iż nie ma żadnej informacji o planowanej budowie chodnika w Kotlarni. 
W roku bieżącym Powiat przy finansowym wsparciu Gminy wybudował chodnik przy ulicy Nowe 
Osiedle w Bierawie. I na pewno nic więcej na terenie naszej Gminy w tym roku nie zrealizuje.  
Na chodnik w Kotlarni nie ma nawet dokumentacji projektowej. Dlatego też według jego wiedzy  
w tym roku to zadanie nie jest planowane. 
 
Sołtys J. Gładysz – Nowińska – zwróciła uwagę, że przy tej drodze mieszkają ludzie, którzy również 
są podatnikami tej Gminy, a od wielu lat nie mogą doczekać się chodnika. Droga ta jest bardzo 
niebezpieczna.  Czy naprawdę musi zdarzyć się coś złego, aby Gmina w końcu zareagowała na prośby 
mieszkańców? 
 
Wójt Gminy  – przypomniał, że ulica Sławięcicka w Kotlarni jest drogą powiatową i decyzję  
o budowie chodnika musi podjąć Powiat. Gmina ma swoje drogi, mimo to zawsze we współpracy ze 
Starostwem, czy Zarządem Województwa w ramach posiadanych możliwości finansowych podejmuje 
się zadań na drogach nie należących do Gminy.  Ustalając priorytety tych zadań na rok bieżący  
Pani Starosta w konsultacji z Wójtem, zdecydowała o budowie chodnika w Bierawie.  
Wybudowanie chodnika przy ulicy Nowe Osiedle w Bierawie  okazało się ważniejsze, ponieważ przy 
tej drodze zlokalizowała się nowa firma, która na dzień dzisiejszy zatrudnia już 150 osób. Zaistniała 
tam potrzeba zagwarantowania bezpieczeństwa zarówno dla osób mieszkających przy tej drodze, jak 
i dojeżdżających do pracy.   
 
Sołtys B. Poplucz – w imieniu sołtysów złożyła Wójtowi gratulacje z racji uzyskania absolutorium. 
Poruszyła również temat dotyczący drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Lubieszów oraz 
chodnika wzdłuż tej drogi. Zasugerowała, aby zaprosić Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich do 
Lubieszowa w celu przybliżenia mu tego problemu. Dodała, że w Lubieszowie były już 2 komisje, 
jednak do dnia dzisiejszego  nie rozwiązano istniejącego problemu. Mieszkańcy są oburzeni stanem 
drogi, ponieważ wstrząsy wywołane przez przejeżdżające samochody powodują uszkodzenia 
budynków usytuowanych wzdłuż tej drogi. Ruch na tej drodze jest bardzo duży. Mieszkańcy skarżą 
się na zakłócanie ciszy nocnej już od czwartej rano.  
 



str. 15 

 

Radny M. Permus  - zwrócił się z zapytaniem  czy zostały podjęte jakieś działania związane  
z usunięciem taśmociągu po Firmie Żurawski w Brzeźcach, uporządkowaniem tego terenu oraz 
naprawą drogi? Nawiązując do wypowiedzi Pani Poplucz odnośnie chodnika w Lubieszowie 
wypowiedział się za koniecznością wymiany krawężnika i poprawą stanu tego chodnika.  
 
Wójt Gminy  – poinformował, że został sporządzony kosztorys na remont istniejącego chodnika  
w Lubieszowie. I wbrew pozorom nie jest on niski, bo ok. 300 tys. zł. Wymieniając krawężnik trzeba 
by ruszyć ok. 1 metra jezdni.  Można było to zadanie zrealizować, ale mieliśmy do wyboru albo 
dobudowę brakującej części chodnika, albo remont starej części. Wybrano dobudowę nowego 
odcinka.  
 
Sołtys A. Heim – poinformowała, że mieszkańcy Dziergowic również borykają się z takim samym 
problem dotyczącym drogi wojewódzkiej, jak w Lubieszowie. Byłoby bardzo dobrze, aby Dyrektor 
Zarządu Dróg Wojewódzkich przejechał całą drogę wojewódzką od Lubieszowa aż do Solarni  
i zobaczył jak wygląda sytuacja na tej drodze. Zaprosiła też obecnych do udziału w festynie 
sportowym, które odbędzie się w dniu 23 lipca br. na boisku w Dziergowicach.  
 
Radny R. Skotarczyk  - zauważył, że sprawą drogi wojewódzkiej w Dziergowicach, która w części 
jest bardzo zniszczona, trzeba będzie się zająć zaraz po zakończeniu budowy kanalizacji. 
 
Radny Ł. Przybyłowski - zwrócił uwagę, że problem złego stanu dróg dotyczy nie tylko drogi 425, 
ale również drogi 408. Dlatego odnośne działania powinny być podjęte w stosunku do obu dróg.   
 
  
 
Ad. 12. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknął obrady 18 sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2016 r. o godz. 17:25. 
 
 
          Przewodniczący Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik       Joachim Morcinek 
 
 
 Załączniki: 
 
1) uchwała nr XVIII/140/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

samorządowego zakładu budżetowego 
2) sprawozdanie finansowe za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za  

2015 r. 
3) uchwała nr 111/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 maja 2016 r.  

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2015 r.  
4) uchwała nr 2/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wniosku o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa z wykonania budżetu gminy za 2015 r.  
5) uchwała nr 235/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 czerwca 2016 r. dotycząca 

opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, 
6) uchwała nr XVIII/141/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2015 rok, 
7) uchwała nr XVIII/142/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budżetu 

za 2015 r. 
8) uchwała nr XVIII/143/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. 
9) uchwała nr XVIII/144/2016 o zmianie uchwały w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej dla gminy 

Bierawa, 
10) uchwała nr XVIII/145/2016 w sprawie Planu Odnowy miejscowości Bierawa. 
11) listy obecności radnych i sołtysów 


