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P R O T O K Ó Ł   nr  XIX /2016 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  12 września 2016 r. 

 

 
Otwarcia obrad dziewiętnastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 12 września 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, a także 
przedstawiciela prasy lokalnej. 
Z ramienia Urzędu w sesji uczestniczyli Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka, Sekretarz 
Gminy Barbara Gawlik, inspektor Katarzyna  Mazurkiewicz, Kierownik Referatu Inwestycji 
Waldemar Lembowicz, referent Katarzyna Kostka, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bierawie Karina Musioł 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  27 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. 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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i najmu, 
4) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bierawa 

na lata 2016 – 2026, 
5) w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bierawa”, 
6) w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do realizacji projektu pn. Gimnazjum innowacji, 
7) w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Lubieszów, 
8) w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych. 

 
8. Interpelacje i wnioski radnych. 
9. Dyskusja i wolne wnioski. 
10. Zakończenie obrad. 
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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 osiemnastej sesji rady gminy Bierawa z 27 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 osiemnastej sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu  
15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół z osiemnastej 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 posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego oraz w posiedzeniu 
komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska  
w dniu 5 września br., 

2) uczestniczył w posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 7 września br., 

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

4) pełnił dyżury w Urzędzie Gminy w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, 

5) brał udział w pikniku strażackim, który odbył się na terenie wyrobiska Kopalni Piasku 
„Kotlarnia”.  

 
Poinformował, że do Rady Gminy wpłynęły następujące pisma: 
 

1) rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność uchwały  
w sprawie uchwalenia nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bierawa – z powodu niezgodności z prawem; 
 

2) uchwała Rady Gminy Rudnik w sprawie apelu o podjęcie skutecznych działań w zakresie 
budowy mostu na Odrze łączącego miejscowości Grzegorzowice – Ciechowice – w celu 
poparcia tej inicjatywy. 
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Ad. 5. 
 
Informacj ę o pracach komisji złożyli: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 7 września 
br. w sprawie kontroli wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r.  
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego spotkała 
się w dniu 5 września br. omawiając projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
  
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska obradowała w dniu 5 września br. Tematem posiedzenia było omówienie 
projektów uchwał będących przedmiotem obrad odbywającej się sesji Rady Gminy.  
 
Radna J. Szewerda – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu spotkała się w dniu 5 września br. Tematem posiedzenia było omówienie projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy - poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował między innymi takie  
działania jak:  

• w dniu 1 lipca br. uczestniczył w akcie powołania Pana Wiktora Chałupa na Komendanta 
Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu, 

• w dniu 19 lipca br. spotkał się z Dyrektorem Fundacji Rozwoju Śląska w sprawie poznania 
możliwości pozyskania środków zarówno dla Gmin, jak i dla przedsiębiorców, głównie 
małych, 

• w dniu 20 lipca br. spotkał się z projektantem wałów dla oczyszczalni miejskiej  
w Kędzierzynie-Koźlu,  

• w dniu 22 lipca br. uczestniczył w spotkaniu roboczym w Kuźni Raciborskiej 
przygotowującym piknik strażacki związany z obchodami 24 rocznicy dużego tragicznego 
pożaru okolicznych lasów. O godzinie 13-tej brał udział w obchodach z okazji święta Policji, 

• w dniu 26 lipca br. spotkał się z dyrektorem Sokołowskim z Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Opolu. Omawiano sprawy dotyczące: 
-  przebudowy pierwszego odcinka drogi 408 przebiegającego przez Stare Koźle, na którą  
    został wyłoniony już wykonawca, 
-   budowy brakującej części chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 425 w Lubieszowie, który  
    ma być realizowany przy finansowym wsparciu Gminy. Poinformował, że została już  
    podpisana przez Gminę umowa z Urzędem Marszałkowskim, ma zostać w najbliższym  
    czasie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy, 
-   złego stanu drogi 425 w Dziergowicach i potrzeby wyremontowania tej drogi, 
- budowy chodnika, czy ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Dworcowej w Bierawie  
    (brakującej części), 

• w dniu 27 lipca br. uczestniczył w posiedzeniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego  
w Leśnicy, 

• w dniu 29 lipca br. została podpisana umowa na budowę  boiska wielofunkcyjnego w Solarni, 
• w dniu 2 sierpnia br. miało miejsce spotkanie z przedstawicielami kolei w sprawie remontu 

trzech przejazdów kolejowych na terenie Gminy Bierawa, 
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• w dniu 3 sierpnia br. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Subregionu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego, który przygotowuje się do złożenia pierwszych wniosków. Wniosek Gminy 
Bierawa  będzie dotyczył budowy pomp ciepła przy Szkole Dwujęzycznej w Solarni 
(działanie 3.1.2.). Będą również wnioski z działania 3.1.1. dotyczące przebudowy dróg, 

• w dniu 5 sierpnia br. spotkał się z przedstawicielami Związku Międzygminnego „Czysty 
Region” – Przewodniczącym Związku i Vice Prezydentem Kędzierzyna-Koźla,   

• w dniu 8 sierpnia br. spotkał się z przedstawicielami Firmy Deloite reprezentującej Gminę  
w zakresie odzyskiwania podatków, 

• w dniu 9 sierpnia br. spotkał się Panią Dyrektor Wydziału Społecznego Urzędu 
Wojewódzkiego w Opolu w celu poznania najnowszych wytycznych dotyczących 
funkcjonowania domów pomocy społecznej. Pozyskano zapewnienie od Pani Dyrektor  
w uzyskaniu wsparcia w tych działaniach, 

• w dniu 13 sierpnia br. uczestniczył w uroczystej Mszy świętej z okazji 200-lecia Kościoła  
w Kotlarni, a w dniu następnym w pikniku zorganizowanym z tej okazji. W tym miejscu 
skierował słowa podziękowania dla organizatorów tej imprezy, głównie do Pani sołtys 
Jadwigi Gładysz-Nowińskiej i radnego Zbigniewa Żmuda, 

• w dniu 17 sierpnia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Firmy Remondis w sprawie 
realizacji usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Bierawa, 

• w dniu 17 sierpnia br. spotkał się z Panią Kurzok z okazji jubileuszu 90 lat urodzin, 
• w dniu 18 sierpnia br. zostały przedstawione przez Architekta Z. Rafika założenia do planu 

zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Solarnia, Dziergowice i Lubieszów, 
• w dniu 23 sierpnia br. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Hładyszewskim z Firmy ETP na 

temat planów działalności na najbliższe lata. Tego samego dnia spotkał się również  
z Nadleśniczym Grzegorzem Skrobkiem. Głównym tematem rozmów były sprawy dotyczące 
przebiegu tranzytów wodociągowych i kanalizacyjnych przez tereny leśne,   

• w dniu 24 sierpnia br. nastąpił odbiór pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej  
w Dziergowicach, 

• w dniu 25 sierpnia br. odbyło się spotkanie robocze w terenie w sprawie zorganizowania 
uroczystości z okazji 24 rocznicy wielkiego pożaru okolicznych lasów. Wydarzenie  
to wykorzystano również do pokazania całego terenu wyrobiska pod kątem ewentualnej 
budowy zbiornika na tym terenie, 

• w dniu 29 sierpnia br. odbyło się spotkanie w sprawie organizacji gminnych dożynek  
w Bierawie, 

• w dniu 30 sierpnia br. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego 
poświęcone przygotowaniom do posiedzenia Związku, które odbędzie się na początku 
października br., 

• w dniu 31 sierpnia br. brał udział w spotkaniu ze Starostą Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego w sprawie organizacji targów przedsiębiorczości, które odbędą się na  przełomie 
października i listopada br. i ewentualnego zaangażowania gmin naszego powiatu w to 
przedsięwzięcie, 

• w dniu 3 września br. brał udział w narodowym głośnym czytaniu „Quo wadis” 
zorganizowanym na rynku w Bierawie, 

• w dniu 5 września  br. uczestniczył w posiedzeniach komisji Rady Gminy związanych  
z przygotowaniem do sesji, 

• w dniu 6 września br. brał udział w spotkaniu w sprawie przedstawienia założeń do 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w Opolu. Przypomniał, że Gmina Bierawa jest 
zainteresowana wyjściem z regionu opolskiego i przejściem do tzw. regionu drugiego 
województwa śląskiego, tj. regionu gliwickiego. W związku z czym zostały złożone uwagi 
do projektu tego Planu związane z zamiarem przejścia Gminy Bierawa do innego regionu. 
Uzasadnieniem to tego zamierzenia jest  głównie to, że w regionie śląskim jest aż  
7 regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów, jest o wiele większa konkurencyjność, 
co przekłada się na trochę niższe ceny, 
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• w dniu 8 września br. spotkał się z Prezesem Firmy Hydrotechnika Katowice zajmującej się 
problematyką dużych zbiorników, który interesował się zbiornikiem Kotlarnia. Omawiano  
też sprawy z zakresu magazynowania wody, a także pogłębiania rzeki Odry i ochrony 
przeciwpowodziowej, 

• w dniu 9 września br. przyjęto 5 osobową delegację z Chmielnika na Ukrainie, na czele  
z córką zmarłej Haliny Brylant. Goście uczestniczyli w Memoriale biegowym w dniu  
10 września br., na który pozyskano środki z Euroregionu Pradziad. W biegach wzięła udział 
bardzo duża liczba uczestników (376 osób). W tym miejscu Wójt skierował słowa 
podziękowania dla radnego Czesława Kudzia, który był odpowiedzialny za organizację tego 
Memoriału, 

• w dniu 11 września br. odbyły się bardzo udane dożynki gminne w Bierawie. Starostami byli 
Państwo Elwira i Krzysztof Chromikowie. Pan Wójt skierował słowa podziękowania za duży 
wkład pracy w organizację dożynek do Pani sołtys Danuty Szczygieł, rady sołeckiej  
i pozostałych osób zaangażowanych, a także podziękował za uczestnictwo w tym święcie.  

 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny M. Permus – zwrócił się do Wójta o przybliżenie tematu ze spotkania z projektantem wału 
przy oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie? 
 
Wójt Gminy  – przypomniał, że temat budowy wału ochraniającego oczyszczalnię ścieków  
w Kędzierzynie jest znany od 2-3 lat. Został opracowany projekt, który jest na etapie opinii 
środowiskowych, za który zapłaciło miasto Kędzierzyn-Koźle. My jako Gmina z niektórymi 
rozwiązaniami dalej się nie zgadzamy. Dlatego też doprowadzono do spotkania z projektantem, aby  
w terenie zapoznać się z przebiegiem tego wału. Gmina nie może zaakceptować drogi dojazdowej  
przebiegającej po linii wału wzdłuż działek do drogi 408. Naszym zdaniem przebieg tej drogi jest 
niewłaściwy, dlatego na każdym etapie opiniowania Gmina Bierawa będzie się temu rozwiązaniu 
sprzeciwiać.  
 
D. Wróbel – poinformowała, że sprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych była też tematem sesji 
Rady Powiatu. Obecni na sesji przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody  
i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zapewniali o zabezpieczeniu odcinka za działkami.  
Na to zadanie jest już dokumentacja i są środki. Według wypowiedzi chcą się w najbliższym czasie 
tym tematem zająć. Natomiast na pytanie o budowę wałów w Gminie Bierawa od Kuźni Raciborskiej 
do działek, zostało powiedziane, że na to nie ma pieniędzy i nie przewiduje się, żeby w najbliższym 
czasie na tym odcinku coś zostało zrobione. Poprawę sytuacji ma zapewnić zbiornik Racibórz, 
którego wykonanie niestety przedłużono do roku 2018.  
 
Radny R. Skotarczyk – odnosząc się do wypowiedzi na temat remontu przejazdów kolejowych, 
poinformował, iż pozyskał informację, że przejazd kolejowy  na drodze wojewódzkiej w kierunku 
Solarni będzie miał nawierzchnię gumową. Natomiast pozostałe przejazdy będą wykonane 
technologią płyt betonowych z obramowaniem metalowym. 
 
Radny M. Matuszek – stwierdził, że działania Pana Wójta, jeżeli chodzi o blokowanie budowy wału 
koło oczyszczalni w Kędzierzynie, są jak najbardziej słuszne. Przecież wiadomym jest, że temat 
ochrony przeciwpowodziowej będzie funkcjonował tak długo, jak długo Kędzierzyn nie będzie miał 
pewnego zabezpieczenia przed powodzią. Jeżeli Kędzierzyn wybuduje wał i ochroni swoje obiekty,  
to nasza Gmina będzie mogła zapomnieć o nowych wałach przeciwpowodziowych. Jaką my, jako 
gmina wiejska mamy siłę przebicia w Ministerstwie? Jedynie wspólne działanie posłów i osób 
władnych w województwie za sprawy ochrony przeciwpowodziowej, może przyczynić się do tego, 
że również nasza gmina będzie objęta kompleksową ochroną. Na teraz sytuacja jest nie za ciekawa.  
Jak widać sąsiednie Gminy, tj. Kuźnia Raciborska i Kędzierzyn, zaczynają jakimiś bocznymi drogami 
załatwiać sobie inwestycje służące ochronie przed powodzią.  
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Nikt nie myśli o Gminie Bierawa. Decydenci będą uważać, że skoro zbiornik Racibórz zostanie 
wybudowany, to po co wydawać pieniądze na budowę wałów chroniących miejscowości w Gminie 
Bierawa. Będą uważać, że ta woda gdzieś się musi rozlać. I praktycznie zapomną  o tym, że tereny  
w Gminie Bierawa też trzeba chronić. Miasto Kędzierzyn też powinno przyłożyć się do tego, aby  
w jakiś sposób zapewnić ochronę przeciwpowodziową również dla naszej Gminy.  
 
Radny Cz. Kudzia – zauważył, że podczas pikniku strażackiego w Kotlarni można było odnieść 
wrażenie, że tak naprawdę nikt z zewnątrz nie jest zainteresowany ochroną przeciwpowodziową  
w naszej gminie. Obecny na pikniku Vice Minister nawet nie zabrał głosu w tej sprawie. Dlatego 
nasza Gmina musi sama interweniować i oprotestowywać projekt dla Kędzierzyna. 
 
 
 
 
Ad. 7. 1. 
 
Skarbnik Gminy -  przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy na 2016 r.  
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego  na 
posiedzeniu w dniu 5 września br.  pozytywnie (5 głosami „za”) zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi, czy zapytania do 
odczytanego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIX/146/2016 w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy na 2016 r. – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał 
się od głosowania.  
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIX/146/2016 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na 2016 r. – została podjęta. 
 
 
 
 
Ad. 7. 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, 5 głosami za. 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIX/147/2016 o zmianie uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących.  
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIX/147/2016 o zmianie uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – została podjęta. 
 
 
 
 
Ad. 7. 3.  
 

K. Mazurkiewicz  – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy i najmu. Wyjaśniła, że przedmiotem dzierżawy jest działka rolna, 
natomiast najmu - lokal użytkowany przez policję. 

 

Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska na posiedzeniu w dniu 5 września br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i najmu – 4 głosami „za”, przy  
4 obecnych. 

 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIX/148/2016 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i najmu – pod głosowanie radnych.  

   
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XIX/148/2016 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i najmu – została podjęta. 
 

 

 

Ad. 7. 4. 
 
K. Musioł  – poinformowała, że ustawa o pomocy społecznej nakłada na Gminę obowiązek 
opracowywania gminnej Strategii rozwiązywania problemów społecznych. Ustawa określa również 
co ta Strategia ma zawierać. Jej konstrukcja i treść nawiązują do istotnych krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych dokumentów strategicznych w obszarze polityki społecznej. W gminnej 
Strategii na lata 2016-2026 zostały ujęte wszystkie obszary szeroko definiowanej polityki społecznej, 
w tym polityka ludności, polityka mieszkaniowa, socjalna, oświatowa, kulturalna, jak również 
polityka zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej. W każdym z wymienionych obszarów  
uwzględnia się tylko te działania, które ściśle wiążą się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
społecznych. W Strategii określono cele strategiczne i operacyjne.  
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Do głównych należy wspieranie instytucji rodziny, zwiększanie szans na zatrudnienie mieszkańców 
gminy Bierawa, tworzenie warunków readaptacji dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, zwiększanie szans w życiu społecznym osób niepełnosprawnych i starszych, jak 
również rozwój ośrodka pomocy społecznej. 

Poinformowała, że mieszkańcy Gminy Bierawa mogli poprzez ankietę wyrazić swoje potrzeby  
i oczekiwania. W działaniach uwzględniono również wypowiedzi pedagogów szkolnych, sołtysów, 
radnych, przedstawicieli stowarzyszeń, instytucji działających na terenie naszej Gminy, jak i na 
terenie Powiatu.  

Po analizie tych wszystkich dokumentów, jak również po analizie danych statystycznych 
uszeregowano propozycje poszczególnych działań strategicznych. Strategia będzie podlegała 
monitorowaniu poprzez przedstawianie Radzie Gminy corocznej oceny zasobów pomocy społecznej, 
jak również ocenie opisowej w połowie jej realizacji, tj. po 5 latach, jak i po zakończeniu. Strategia 
może być modyfikowana na każdym etapie realizacji. Jeżeli coś nie zostało ujęte, to będzie można 
wprowadzić to w terminie późniejszym. 

Następnie odczytała treść projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gminie Bierawa na lata 2016 – 2026. 
 
Radna J. Szewerda - poinformowała, że projekt omawianej uchwały został przez komisję ds. 
oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu zaopiniowany pozytywnie  5 głosami 
„za”. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem czy w tym dokumencie zostały nakreślone 
te problemy, które najczęściej powtarzały się w ankiecie? 
 
K. Musioł  – poinformowała, że wskazane przez ankietowanych problemy zostały w Strategii 
opisane. Przede wszystkim wskazywano na takie potrzeby jak: zwiększenie możliwości 
wykorzystywania zaplecza szkół (sal gimnastycznych, świetlic), utworzenie żłobka, zapewnienie 
mieszkań socjalnych i komunalnych.  Były też głosy dotyczące wybudowania basenu, czy aqua 
parku.  
 
Radny R. Skotarczyk  - nawiązując do danych o ilości osób z problemem alkoholowym 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (5 osób) zwrócił się z zapytaniem czy gminna 
komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w dalszym ciągu powinna mieć taką nazwę,  
to znaczy, że zajmuje się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, czy raczej nie powinna przyjąć 
nazwy, że zajmuje się problemami społecznymi (np. ubóstwem, brakiem pracy)? 

 

K. Musioł  – wyjaśniła, że nazwa tej komisji wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa ta stanowi, że wójt ma obowiązek powołać taką komisję. 

 
Radny P. Sroka – odnosząc się do zapisanego w Strategii wskaźnika zapobiegania niepewności 
mieszkaniowej, zauważył, że wskaźnik ten został zapisany zbyt ogólnie. Nie zostało napisane jak  
to ma być realizowane, np. że w okresie 5 lat, kiedy ta Strategia będzie monitorowana, zasoby 
budowlane Gminy  zostaną zaadoptowane na potrzeby mieszkaniowe.   Jeżeli my jako Gmina 
identyfikujemy  się z ludźmi, zależy nam na zatrzymywaniu młodych ludzi, to takie działania  
w kierunku zapewnienia im mieszkań powinny zostać podjęte. Podobna sytuacja wygląda ze 
wskaźnikiem dotyczącym pozyskiwania inwestorów, czy działań na rzecz seniorów. Jest to napisane 
bardzo ogólnie. Czy nie powinno się wprowadzić takich wskaźników, które pokażą nam sposób 
realizacji?  
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W Strategii są wskazane potrzeby, zamierzenia, ale nie pokazuje się jak dany cel chce się osiągnąć. 
Czy dobrym rozwiązaniem nie byłoby np. zamieszczanie w regionalnej prasie informacji o ulgach 
podatkowych dla nowych inwestorów? Czy podanie w prasie takiej informacji, np. przez okres  
2 tygodni w kwartale, o możliwościach gminy, o jej potencjale, nie byłoby realizacją wskaźnika 
mówiącego o pozyskiwaniu nowych  inwestorów? Jeżeli już taki dokument jest tworzony,  
to należałoby go troszeczkę rozszerzyć o konkretne możliwości i działania. 

Jeżeli chodzi o mieszkania, to można byłoby te zasoby stworzyć i przygotować mieszkania dla 
potencjalnych nowych mieszkańców Gminy, tak jak to robią inne miasta. Np. miasto Racibórz 
przygotowało trzy, czy cztery mieszkania  dla grupy potencjalnych studentów, którzy zamierzają  
zamieszkać w tym mieście.  Nasza Gmina też powinna takie mieszkania posiadać, wówczas jest 
szansa na to,  że tych ludzi do nas ściągniemy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – nawiązując do wypowiedzi radnego Sroki stwierdził, iż  
z pewnością byłaby to pewna forma reklamy naszej gminy i naszego potencjału. I można się nad tym 
zastanowić.  

 

K. Musioł  – poinformował, że poszczególne działania w Strategii mogą zostać określone bardzo 
szczegółowo. Jednak lepszym rozwiązaniem są zapisy bardziej ogólne, gdyż wówczas dane działanie 
lepiej wpisuje się w konkretne przedsięwzięcie, głównie jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków 
unijnych.  Dodała, iż nie ma żadnych przeszkód co do tego, aby te zapisy rozszerzać, czy bardziej 
konkretyzować. Jednak bezpieczniej jest, żeby te zapisy były bardziej ogólne, tym bardziej, że 
działania mogą wychodzić poza Strategię. 

 

Radny M. Matuszek – stwierdził, iż uwagi zgłoszone przez radnego Sroka są jak najbardziej słuszne 
i mogą zostać ujęte w tej Strategii, ale nie na tym etapie.  Z tego co zostało powiedziane Strategię 
można rozszerzać i zmieniać zapisy w trakcie jej realizacji. Zgłoszone uwagi można przekazać do 
komisji ds. oświaty, która opiniowała ten projekt uchwały i w późniejszym terminie przedstawić 
radnym zmiany do Strategii. Na dzisiejszej sesji projekt Strategii powinien zostać uchwalony  
w przedstawionej wersji. 

 

Radny P. Sroka – stwierdził, iż zgadza się z wypowiedzią poprzednika. Jednakże jest zdania, że 
Strategia jest swego rodzaju planem, tworzoną po to, aby wyprzedzać jakieś działania, które chce się 
zrealizować, a nie na odwrót. W tym dokumencie został zawarty zapis, że planuje się ściągać rodziny 
na teren naszej Gminy, ale nie pisze się w jaki sposób będzie się to odbywać. Te działania powinny 
mieć swoją kolejność. Nie może być tak, że najpierw zachęca się rodziny, a jak się znajdą, to dopiero 
podjąć działania związane  z adaptacją zasobów mieszkaniowych. Gmina musi w pierwszej 
kolejności stworzyć te zasoby mieszkaniowe i przedstawić ofertę tanich mieszkań. Takie mieszkania 
powinny na tych ludzi czekać. Wówczas będzie to konkretna oferta dla rodzin. 

 

Wójt Gminy  – podkreślił, i ż nie można tego traktować w ten sposób, że Gmina nie ma planów 
odpowiadających założeniom tej Strategii. Mamy przykładowo Wieloletni Plan Finansowy, czy 
wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Należy jednak mieć na 
względzie to, że Gmina posiada pewien zasób lokali mieszkalnych, zarówno komunalnych, jak  
i socjalnych. I już na teraz nie jest w stanie zapewnić właściwego poziomu utrzymania tego zasobu  
i zaspokoić bieżących potrzeb remontowych. Gmina nie może równać się ani z Raciborzem, ani  
z żadnym innym z miast. Ostatnie lata pokazują, że gminy wiejskie nie są w stanie w sposób właściwy 
realizować polityki mieszkaniowej. Nasza gmina, i to uważa się za bardzo słuszne, zapewnia za to 
dostęp do przedszkoli, szkół, placówek kultury, czy klubów sportowych. Wspiera też lokalnych 
przedsiębiorców. Można dyskutować na temat potrzeb mieszkaniowych. Jednak sprawa mieszkań 
powinna bardziej wynikać z prywatnych inicjatyw.  
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K. Musioł – zwróciła uwagę, iż realizatorem wszystkich działań zapisanych w Strategii nie musi być 
Gmina. Poszczególne działania mogą być realizowane również przez prywatnych inwestorów, np. 
budowa domu pomocy społecznej dla osób starszych. W Strategii uwzględniono potrzeby 
mieszkańców i założono, że działania te mogą być realizowane zarówno ze środków Gminy, ze 
środków unijnych, jak również prywatnych inwestorów.  

 

Radny P. Sroka – stwierdził, iż faktem jest, że Gmina realizuje wielkie wartości w zakresie pomocy 
społecznej. I tego się nie kwestionuje. Jeżeli jednak podmioty prywatne chciałyby realizować zapisy 
naszej Strategii, to powinny wiedzieć, że  Gmina wesprze taką inicjatywę i udzieli pomocy, np. 
poprzez doradztwo prawne, czy zmianę przeznaczenia działki na dany cel. To powinno być w tej 
Strategii zapisane.  Gmina dysponuje  zasobami budowlanymi. Można byłoby zaadoptować te zasoby 
na cele mieszkalne i realizować to nawet małymi kroczkami.  

 

Radny R. Skotarczyk – stwierdził, iż pomysł budowy domów przez Gminę jest na dzisiaj sprawą 
bardzo odległą. Należy na te sprawy patrzeć bardzo realnie, wziąć pod uwagę możliwości Gminy. 
Przecież Gmina tak naprawdę nie posiada nawet własnych gruntów pod zabudowę. Ten temat  
powinien zostać odłożony na dalekie lata.  

 

Radny P. Sroka – zwrócił uwagę, iż w swoich wypowiedziach nie mówił o tym, że Gmina ma 
budować domy pomocy społecznej, czy domy mieszkalne, ale o tym, żeby adoptować ewentualnie 
zasoby budowlane i przynajmniej małymi kroczkami przygotowywać nowe mieszkania. Budową 
domu pomocy społecznej powinien zająć się prywatny inwestor, a Gmina ma go tylko wspierać,  
np. w sensie pomocy technicznej, czy prawnej. Takie działania też powinny być wpisane w Strategię. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIX/ 149/2016 w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bierawa na lata 2016 – 2026 – pod 
głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radych 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 XIX/ 149/2016 w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bierawa na lata 2016 – 2026 – 
została podjęta. 
 

 

 

Ad. 7.  5. 
 

K. Kostka – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Bierawa”. Poinformowała, że w przesłanym radnym projekcie uchwały 
zostały dokonane pewne konieczne poprawki. Dotyczyły one następujących zapisów: 

1) zapis na stronie 41 o treści: : 
Nowa Edycja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Bierawa (Uchwała nr XVII/130/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2016 r.) 
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Zmiana studium sporządzona jest zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 199, poz.443, poz. 774, poz. 1265, 
poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830 i poz. 1890) oraz z wydanym na jej podstawie 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest obok strategii rozwoju 
jednym z dwóch podstawowych dokumentów planowania strategicznego, służącym określeniu 
polityki przestrzennej gminy. Jest częścią lokalnego systemu planowania, które na podstawie 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) należy do 
zadań własnych Gminy. Podstawowym celem rozwoju przestrzennego gminy jest uzyskanie takiej 
struktury funkcjonalno-przestrzennej, która w harmonijny i zrównoważony sposób wykorzysta 
istniejące walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe oraz poprawi warunki życia 
mieszkańców. Wskazane w Studium kierunki rozwoju uwzględniają poprawę jakości powietrza 
poprzez: 

• pełne respektowanie przepisów sanitarno-epidemiologicznych dotyczących dopuszczalnych 
wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza, wód, gleby oraz hałasu, 

• poprawę funkcjonalności systemów komunikacji drogowej, 
• rozwój komunikacji kolejowej, 
• budowę ścieżek rowerowych” 

     zmieniono na: 

„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierawa 
(Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 16 lutego 2015 r.) 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy jest opracowane 
zgodnie z wytycznymi regulowanymi ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 1994r. Nr 89 poz. 415 z późn. zm.). Studium jest częścią lokalnego 
systemu planowania, które na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 z 1990 r. poz. 95 z późn. zm.) należy do zadań własnych Gminy. 
Ponadto podstawę prawną sporządzania studium stanowi uchwała Rady Gminy Bierawa nr VIII  
z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa. Studium ma charakter 
proekologiczny, jego ukierunkowanie w największym stopniu zapewnia osiągnięcie celów 
perspektywicznych, dążącą do wysokiego poziomu dobrobytu mieszkańców z równoczesnym 
osiągnięciem europejskich standardów ekologicznych. Wskazane w Studium kierunki rozwoju 
uwzględniają poprawę jakości powietrza poprzez: 

• rozwój ciepłownictwa, uwzględniający potrzebę poprawy stanu sanitarnego powietrza 
atmosferycznego poprzez preferencje czystych nośników energetycznych o niskiej emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery, 

• poprawę funkcjonalności systemu komunikacji drogowej, 
• rozwój komunikacji kolejowej”. 

 

2) zapis na stronie 56 o treści: 

„Osiedle mieszkaniowe w Kotlarni z 155 mieszkaniami o powierzchni użytkowej 7 789 m jest 
zaopatrywane w ciepło przez kolektory ciepłownicze z kotłowni Kopalni Piasku Kotlarnia S.A. 
oraz przez wymiennikownię, która znajduje się na terenie osiedlowym” 
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     zmieniono na: 

    „Osiedle mieszkaniowe w Kotlarni z 155 mieszkaniami o powierzchni użytkowej 7 789 m2 jest  
     zaopatrywane w ciepło  z dwóch lokalnych kotłownię. 

 

3) zapis na stronie 57 o treści: 

 

„Na obszarze Gminy Bierawa brak jest przesyłowej i rozdzielczej sieci gazu przewodowego. Przez 
teren Gminy przebiega jedynie odcinek 2,2 km rurociągu przesyłowego. W związku z tym, 
mieszkańcy poszczególnych wsi zaopatrywani są w gaz bezprzewodowy (w butlach). W roku 
1991 powstała koncepcja programowa gazociągu Kędzierzyn – Brzeźce. Gazociąg 
zaprojektowany został wraz z oceną uwarunkowań gazyfikacji Gminy Bierawa przez 
„Gazoprojekt" z Wrocławia. Inwestycja planowana była na lata 2013-2014. Ostatecznie nie została 
zrealizowana. Obecnie trwają prace projektowe nad realizacją gazociągu średniego ciśnienia 
Sośnicowice – Bierawa, który może stać się źródłem zaopatrzenia gminy w gaz, stosownie do 
potrzeb i zainteresowania potencjalnych odbiorców. Docelowo zgazyfikowana miałaby być reszta 
Gminy”. 

     
      zmieniono na: 

„Na terenie gminy Bierawa przez sołectwo Brzeźce i Stare Koźle przebiega sieć gazowa średniego 
ciśnienia DN 160,90 i 63 PE. Mieszkańcy większości wsi zaopatrywani są w gaz bezprzewodowy 
(w butlach). Ponadto przez teren gminy Bierawa przebiegać będzie nowo projektowany gazociąg 
strategiczny DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Kędzierzyn – Hat, budowa międzysystemowego 
gazociągu stanowiącego połączenia systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki 
Czeskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa opolskiego  
i śląskiego. W chwili obecnej przez teren gminy przebiega jedynie odcinek 2,2 km rurociągu 
przesyłowego” 

 

4) na stronie 60 - do zapisu o treści: „nr 410 relacji: Kędzierzyn-Koźle – Kobylice – Biadaczów –  
    Brzeźce na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego” dodano: „droga nie posiada ciągłości,  
    nie istnieje przejazd przez Odrę”. 

 
5) na stronie 81 - dodano zapis: „Ponadto na terenie Gminy występują małe instalacje solarne  
     w sektorze mieszkalnictwa. Brak jest jednak możliwości ich dokładnej inwentaryzacji”. 
 
 
Radny P. Musioł – poinformował, że na posiedzeniu komisji podczas omawiania projektu uchwały 
na temat Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bierawa - zostały wniesione uwagi do tego 
dokumentu, o których była wyżej mowa. Po uwzględnieniu tych uwag, Komisja zaopiniowała projekt 
przedmiotowej uchwały pozytywnie 3 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym. 
 
 
Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem kto będzie koordynatorem tego Planu, o którym 
mowa w końcowej części tego dokumentu? Dodał, iż radni przed uchwaleniem powinni wiedzieć kto 
w Gminie będzie zajmował się tym tematem i będzie składał raporty dla Rady Gminy, czy zostanie 
zatrudniona nowa osoba, czy któryś z pracowników dostanie nowe obowiązki? 
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K. Kostka – poinformowała, że Ona, jako osoba zajmująca się pozyskiwaniem środków 
pozabudżetowych, będzie pełniła rolę koordynatora i będzie monitorowała zapisy tego dokumentu. 
Natomiast jeżeli chodzi o Zespół, o którym również jest mowa w tym Planie, to będą to pracownicy 
Referatu Inwestycji, którzy bezpośrednio współpracują w tym temacie.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIX/150/2016 w sprawie przyjęcia „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bierawa”- pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, 
głosów przeciwnych nie było, a jeden radny wstrzymał się od głosowania (M. Permus).  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIX/150/2016 w sprawie przyjęcia 
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bierawa” – została podjęta. 
 

 

 

Ad. 7. 6. 

 
K. Kostka – przedstawiła radnym projekt uchwały  w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do 
realizacji projektu pn. „Gimnazjum innowacji”. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Bierawa do realizacji projektu pn. 
„Gimnazjum innowacji” – 5 głosami za. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem co to znaczy „Gimnazjum innowacji”? 

 

K. Kostka – wyjaśniła, że „Gimnazjum innowacji” to nazwa własna nadana przez pracowników 
nowemu projektowi, który uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. Projekt będzie realizowany przez dwa Gimnazja z terenu Gminy Bierawa, czyli 
Gimnazjum w Bierawie i Gimnazjum w Solarni. Obejmuje dodatkowe zajęcia dla uczniów zarówno  
o charakterze wyrównawczym, jak i rozwijającym uzdolnienia, a także zakup nowych pomocy 
dydaktycznych, wycieczki szkolne, szkolenia dla rad pedagogicznych i dla poszczególnych  
nauczycieli. „Innowacyjny” dlatego, że większość zajęć jest ukierunkowana na eksperymenty,  
na doświadczenia, na wykluczenie podręczników i skupienie się na nowoczesnych pomocach 
dydaktycznych metodą TIK, czyli technologii informacyjno-komunikacyjnych. Realizacja projektu 
została przewidziana na 2 lata , tj. od września 2016 r. do czerwca 2018 r.  

 
Radny P. Sroka – zwrócił się z zapytaniem czy w projektach organizacyjnych dla Gimnazjów 
uwzględniono również jakieś zajęcia dodatkowe płatne z naszego budżetu, czy raczej Gimnazja będą 
realizowały tylko zajęcia dodatkowe realizowane z projektu, o którym tu jest mowa? 
 
Wójt Gminy – wyjaśnił, że pewna część zajęć dodatkowych, która nie uzyskała akceptacji w ramach 
projektu, np. chór, będzie płatna z budżetu gminy. Generalnie od września tych zajęć dodatkowych 
płatnych z budżetu gminy jest znacznie mniej. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIX/151/2016 w sprawie przystąpienia 
Gminy Bierawa do realizacji projektu pn. „Gimnazjum innowacji”- pod głosowanie radnych. 
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Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. 
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIX/151/2016 w sprawie przystąpienia 
Gminy Bierawa do realizacji projektu pn. „Gimnazjum  innowacji”- została podjęta. 
 

 

 

Ad. 7.7. 
 
K. Kostka – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie Planu Odnowy miejscowości 
Lubieszów wraz ze zmianami zgłoszonymi na posiedzeniu komisji. Zmiany te dotyczyły: 

1. W punkcie 2.1 Rys historyczny dodano w nawiasie polską pisownię Konrada II von Oels 
und Cosel – Konrad II Oleśnicki i Kozielski.  

2. W punkcie 2.1 Rys historyczny  zmieniono datę wystawienia dokumentu, w którym 
podarował Oleśnicki ziemię swojemu słudze - z 23 stycznia 1380 roku na 30 stycznia 1380 
roku.  

3. W punkcie 2.1 Rys historyczny wykreślono zdanie „Wcześniej dzieci uczyły się w Bierawie. 
Nauczyciel Josef Niklas uczy dzieci od 1919r.” 

4. W punkcie 2.8 infrastruktura techniczna, zmieniono w tekście oczywistą omyłkę z: „Bierawa” 
na „Lubieszów”. 

 
Radny P. Musioł – poinformował, że po uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas dyskusji nad 
projektem uchwały w sprawie Planu Odnowy miejscowości Lubieszów, Komisja ds. porządku 
publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska - pozytywnie zaopiniowała  omawiany 
projekt uchwały – 4 głosami za, przy 4 obecnych. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIX/152/2016 w sprawie Planu Odnowy 
miejscowości Lubieszów – 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 XIX/152/2016 w sprawie Planu 
Odnowy miejscowości Lubieszów – została podjęta. 
 
 
 
 
  



str. 15 

 

Ad. 7.8. 
 
W. Lembowicz – odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.  
 
Radny P. Musioł  - poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic do 
kategorii dróg gminnych – pozytywnie 4 głosami za. 
 
Dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały nie podejmowano. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIX/153/2016 w sprawie zaliczenia ulic do 
kategorii dróg gminnych – 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 XIX/153/2016 w sprawie zaliczenia ulic 
do kategorii dróg gminnych – została podjęta. 
 
 
 
 
Ad. 8.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny M. Matuszek – przypomniał, że kilka miesięcy temu została mu przekazana informacja, że 
wnioski w sprawie modernizacji dróg  wojewódzkich kierowane do Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Opolu muszą być wystosowywane w miesiącu wrześniu. W związku z czym zwrócił się  
o wystosowanie do tej instytucji wniosku o modernizację nawierzchni drogi 425 w Lubieszowie. 
Uzasadniając przypomniał, że w 2018 roku mają zostać przeprowadzone w Lubieszowie „Zawody 
psich zaprzęgów” o randze międzynarodowej. Przyjadą zawodnicy z całej Europy i dobrze by było, 
aby nie poruszali się po drodze, na której są same dziury.  
 
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich powinien znaleźć środki nie na remont tej drogi, ale na wymianę całej 
nawierzchni. Przypomniał, że przez wiele minionych lat ta droga była jedynie naprawiana 
sporadycznie. Te nierówności na tej drodze są już tak duże, że coraz gorzej się po niej jeździ. Prosił 
również o kopię pisma, które w tej sprawie zostanie wystosowane  do Zarządu Dróg. 
 
Wójt Gminy  – zwrócił uwagę, że termin składania wniosków przypada na sierpień, a nie na wrzesień. 
W tym roku skierowano do Zarządu Dróg Wojewódzkich pismo z prośbą o uwzględnienie dwóch 
tematów, tj. ewentualnego rozpoczęcia projektowania chodnika – ścieżki pieszo-rowerowej przy 
ulicy Dworcowej w Bierawie i w sprawie modernizacji drogi w Dziergowicach. W sprawie 
modernizacji drogi w Lubieszowie zostanie wystosowane kolejne pismo, ale należy mieć na 
względzie, że raczej o przebudowie w ogóle nie będzie  mowy, jeżeli już to w grę będzie wchodzić 
jedynie modernizacja. 
 
Radny Z. Żmuda – przypomniał, iż jakiś czas temu zgłaszał potrzebę frezowania drogi 
wojewódzkiej przed blokami nr 15 i 17 w Kotlarni. Czy Wójt przekazał ten temat zarządcy drogi? 
Poruszył również temat utrzymania w czystości dużych pojemników na odpady zielone 
(biodegradowalne), które są ustawione przy blokach mieszkalnych w Kotlarni. Stwierdził, że Firma  
w ogóle nie czyści i nie dezynfekuje  tych pojemników, po ich opróżnieniu.   
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Uzyskał informację telefoniczną od Firmy, że odkażane są tylko małe pojemniki, gdyż na zbiorniki 
duże nie ma podpisanej umowy. W przeszłości, jak odpady były składane w dużych kontenerach 
KP7, to zawsze w okresie letnim te pojemniki były dezynfekowane. 
 
W. Lembowicz - wyjaśnił, że kwestia utrzymania w czystości pojemników na odpady jest 
uregulowana w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Wynika z niego, że ten 
obowiązek leży po stronie właściciela pojemnika, a nie firmy świadczącej usługę wywozu odpadów. 
Może być zawarta umowa dodatkowa  na czyszczenie, czy odrobaczanie tych pojemników.  
 
Wójt Gminy  – poinformował, że wyjaśni tą kwestię. Jeżeli będzie to obowiązkiem Gminy,  
to wówczas ta sprawa zostanie ujęta w specyfikacji przetargowej na realizację usługi wywozu 
odpadów komunalnych w przyszłym roku. 
 
Przewodniczący Rady Gminy  - poinformował, że Gmina otrzymała już odpowiedź w sprawie 
sfrezowania odcinka drogi wojewódzkiej w Kotlarni, w której poinformowano, że remonty na  tej 
drodze są przeprowadzane na bieżąco i że jest przewidywana w najbliższym czasie modernizacja 
całego odcinka tej drogi. 
 
 
 
 
Ad. 9.  Dyskusja i wolne wnioski  
 
Radny M. Permus  - przypomniał o przeznaczeniu przez Radę Sołecką w Brzeźcach kwoty 12 tys. 
zł na ułożenie kostki brukowej na boisku w Brzeźcach. Zadanie to również zostało dofinansowane 
przez Gminę w tej samej kwocie. 
 
Radny R. Skotarczyk - odniósł się do zgłoszonej już jakiś czas temu sprawy dotyczącej zbitego 
lustra drogowego i wykrzywionych znaków z nazwami ulic w Dziergowicach. Stwierdził, iż o ile 
można sobie pozwolić na dwu, trzy miesięczne czekanie na naprawę tabliczek z nazwami ulic, to  
z pewnością nie powinno się tak długo czekać na wymianę lustra, które jest elementem 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu. Nie można w ten sposób postępować, nawet powołując się na 
określone procedury związane z załatwieniem tej sprawy, gdyż chodzi o zapewnienie 
bezpieczeństwa. Kiedy w końcu to lustro zostanie wymienione? 
 
Sołtys B. Poplucz – złożyła dwa wnioski do Wójta i Rady Gminy. Jeden dotyczył podania dalszego 
toku postępowania w sprawie użycia  niewłaściwych materiałów przy remoncie drogi gminnej 
(którego kserokopię dołączono do protokołu). Zwróciła uwagę, iż w piśmie wystosowanym do osoby, 
która utwardzała tą drogę, a właściwie utylizowała odpady na tej drodze, nie oznaczono żadnego 
terminu podjęcia jakiś czynności. Przykrym jest to, że osoba, która to zrobiła jest pracownikiem 
Urzędu Gminy. Mieszkańcy interweniują w tej sprawie. Należy tą sprawę jak najszybciej 
doprowadzić do końca.  

Natomiast drugi wniosek dotyczył utwardzenia ulicy Sosnowej i ulicy Granicznej w Lubieszowie. 
Uzasadniając podkreśliła, że temat utwardzenia ulicy Sosnowej jest bez przerwy zgłaszany na 
każdym zebraniu wiejskim. Podczas remontu ulicy Leśnej, mieszkańcy ulicy Sosnowej nie mają 
żadnej możliwości wyjazdu. Są zmuszeni korzystać z ulicy Granicznej, która jest w jeszcze gorszym 
stanie technicznym. Są tam takie nierówności, że trudno jest tą drogą jeździć.  
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Wójt Gminy  – zwrócił uwagę, iż nie powinno się odnosić wrażenia, że w sprawie drogi, zgłoszonej 
przez mieszkańców Lubieszowa, nic nie zostało zrobione. Przeprowadzono wizję terenową  
z udziałem Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji ds. porządku, w wyniku której 
zostały podjęte pewne czynności. Osoba, która wysypała odpady na tej drodze, została zobowiązana 
do ich uprzątnięcia i przedstawienia dokumentu wskazującego miejsce ich utylizacji. Jeżeli teraz 
zostanie stwierdzone, że te działania nie zostały wykonane, zostanie wszczęta procedura 
administracyjna. Żadnego znaczenia nie ma to, czy zrobił to pracownik Urzędu, czy inna osoba.   
Nie ma tu mowy o żadnej taryfie ulgowej, gdyż nasza Gmina od wielu lat walczy o dobry wizerunek. 
Nie można dopuszczać, aby miejsca, które nie są na to przeznaczone, stały się składowiskami 
odpadów. Za odpady, które zostały zgromadzone na danej działce, odpowiada właściciel tej 
nieruchomości.  
  
Radny P. Sroka – wystąpił o odczytanie pism złożonych przez Panią sołtys wsi Lubieszów.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, że sprawa opisana w piśmie dotyczy odpadów, które 
zostały zgromadzone w dużej ilości na prywatnej posesji. Po interwencji mieszkańców, Wójt 
wystosował pismo do właściciela tej działki o usunięcie zgromadzonych tam odpadów  
i udokumentowanie faktu przekazania tych odpadów. 
 
Następnie Pani B. Poplucz odczytała treść pisma, o którym mowa wyżej. Jednoczenie dodała, iż ta 
droga, z tego co przekazali mieszkańcy, była wykopana na głębokość 2,5 metra.  
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem kto zlecił realizację naprawy tej drogi? Czy to zlecenie 
dał Urząd Gminy? 
 
W. Lembowicz – zwrócił uwagę, iż nie przeprowadzono żadnego remontu na tej drodze. Jest to 
gminna droga gruntowa. Na tej drodze ktoś wysypał różne odpady, w tym gruz i śmieci. Do osoby, 
która to zrobiła zostało wystosowane pismo zobowiązujące do usunięcia wysypanych tam odpadów. 
Nikt nie udzielał zgody na żaden remont na tej drodze. 
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy faktycznie droga ta została wykopana na 
głębokość 2,5 metra i czy Gmina czuje się stroną pokrzywdzoną w tej sprawie? 
 
W. Lembowicz – poinformował, że podczas wizji nie stwierdzono na jaką głębokość zostały 
zakopane te odpady. Na wierzchu był rozsypany gruz, plastiki i styropian.  
 
B. Poplucz – zwróciła uwagę, iż o styropianie nie było mowy. Były tam za to metalowe pręty, duże 
kawały gruzu. Nie można było po tej drodze  jechać. Nazwano to remontem, gdyż trwa to już od 
dwóch lat.  
 
Wójt Gminy – zwrócił uwagę, iż każdy zainteresowany może szczegółowo zapoznać się z tym 
tematem w Referacie Inwestycji. Podkreślił, i ż Urząd Gminy w tej sprawie działa zgodnie z prawem. 
Na pewno zostanie wyegzekwowane ich usunięcie od osoby, która te odpady tam wysypała. 
Niestety jest również drugi podobny problem. Na działce prywatnej zostały zgromadzone wszelkiego 
rodzaju odpady. Za to również odpowiada właściciel nieruchomości, bez względu na to przez kogo 
te odpady zostały tam wysypane. Nikt nie może twierdzić, że ktoś mi te odpady podrzucił i to nie mój 
problem. Mieszkańcy muszą być świadomi, że zawsze odpowiada właściciel.  
 
Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem czy na terenie, na którym zostały złożone odpady, 
dopuszcza się zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego składowanie jakiś materiałów, ale 
nie odpadów ? 
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W. Lembowicz – wyjaśnił, że ten teren w części jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową,  
a w części pod uprawy polowe. Jest to teren prywatny, z brakiem możliwości dojazdu od tyłu działki. 
Można tam dojechać tylko od strony drogi wojewódzkiej 425. Żeby cokolwiek zrobić trzeba 
postępować zgodnie z przepisami kodeksu postepowania administracyjnego. Pracownicy Urzędu nie 
mogą samoistnie wejść na prywatną działkę.  
 
D. Wróbel – poinformowała, że Starostwu Powiatowemu po długich staraniach udało się  sprzedać 
budynek po byłym internacie w Sławięcicach z przeznaczeniem na dom seniora. Przypomniała 
również, że we wrześniu mija termin składania wniosków do budżetu powiatu w sprawie środków na 
organizację imprez promocyjnych.  
 
Radny M. Permus – zwrócił się w sprawie usunięcia podajnika przy Odrze, która pozostawiła Firma 
Żurawski. 
 
Wójt Gminy – poinformował, że w sprawie usunięcia podajnika przeprowadził rozmowę  
z przedstawicielką Zarządu Dróg Wojewódzkich Panią Płotek, która zobowiązała się do rozeznania 
tego tematu. Poinformował również radnych o złożonym wniosku do Przewodniczącego Rady Gminy 
o zwołanie sesji Rady Gminy w trybie nadzwyczajnym w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
 
 
 
Ad. 10. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknął obrady dziewiętnastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 12 września 2016 r. o godz. 17:25 
 
 
 
         Przewodniczący Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik       Joachim Morcinek 
 
  

    
Załączniki: 
1) uchwała nr XIX/146/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.; 
2) uchwała nr XIX/147/2016 o zmianie uchwały w spawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy 

Bierawa; 
3) uchwała nr XIX/148/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  

i najmu; 
4) uchwała nr XIX/149/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Gminie Bierawa na lata 2016 – 2026; 
5) uchwała nr XIX/150/2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Bierawa”; 
6) uchwała nr XIX/151/2016 w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do realizacji projektu  

pn. Gimnazjum innowacji”; 
7) uchwała nr XIX/152/2016 w sprawie Planu Odnowy miejscowości Lubieszów; 
8) uchwała nr XIX/153/2016 w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych; 
9) uchwała Rady Gminy Rudnik w sprawie apelu o podjęcie skutecznych działań w zakresie budowy 

mostu na Odrze łączącego miejscowości Grzegorzowice – Ciechowice; 
10) wniosek sołtys Bernadety Poplucz o udostępnienie protokołu pokontrolnego w sprawie usunięcia 

odpadów wysypanych na drodze gminnej w Lubieszowie; 
11) listy obecności radnych i sołtysów. 


