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P R O T O K Ó Ł   nr  XXII /2016 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  24 października 2016 r. 

 

 
Otwarcia obrad dwudziestej drugiej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 24 października 2016 r. dokonał 
o godz. 15:30 Przewodniczący Rady Gminy Joachim Morcinek. 
Na wstępie stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych na ustawową liczbę 15 radnych,  
co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. Nieobecni byli radni: Mariusz Matuszek i Zbigniew Żmuda. 
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 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  12 i 26 września 2016 r. 

4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji o podejmowanych działaniach 
w okresie międzysesyjnym. 

5. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji. 

6. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o podejmowanych działaniach w okresie 
międzysesyjnym. 

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji na temat wykonania budżetu gminy za  
I półrocze 2016 r.  oraz opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
w przedmiotowej sprawie. 

8. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,  
w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do 
zadań własnych Gminy. 

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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
4) w sprawie poparcia apelu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle skierowanego do Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie modernizacji  infrastruktury kolejowej oraz 
zwiększenia liczby połączeń kolejowych. 

 

10. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji na temat analizy oświadczeń 
majątkowych złożonych przez radnych, pracowników samorządowych i kierowników jednostek 
organizacyjnych. 

11. Interpelacje i wnioski radnych. 

12. Dyskusja i wolne wnioski. 

13. Zakończenie obrad. 
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Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem, czy są jakieś uwagi 
do porządku obrad? 
 
Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 
przedstawionego porządku obrad. Po czym przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów 
programu sesji. 

 

 

Ad. 3.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że został wyłożony na sali obrad protokół  
z dziewiętnastej sesji Rady Gminy z dnia 12 września 2016 r. i protokół z dwudziestej pierwszej sesji 
Rady Gminy z dnia 26 września 2016 r. W celu ich przyjęcia, zgodnie z § 29 statutu gminy, zostanie 
przeprowadzone głosowanie. 
Zwrócił się również z zapytaniem czy są uwagi do tych protokołów ? 
 
Uwag do protokołów nie zgłoszono. 
 
Za przyjęciem protokołu z dziewiętnastej sesji Rady Gminy w dniu 12 września 2016 r. opowiedziało 
się w głosowaniu 12 radnych, na  12 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie 
wstrzymał się od głosowania. 
 
Za przyjęciem protokołu z dwudziestej  pierwszej sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2016 r. 
opowiedziało się głosowaniu 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że oba protokoły zostały przez Radę Gminy 
przyj ęte. 
 
 
 
 
Ad. 4. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie 
działania jak: 

1) brał udział w posiedzeniach komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego  
i sportu w dniach 30 września i 19 października br.; 

2) uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego oraz w posiedzeniu 
komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska w dniu  
17 października 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. 
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Ad. 5.   

Informację o pracach komisji złożyli: 

 

Radny P. Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna spotkała się raz w dniu 26 września br. 
w celu wydania opinii na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego spotkała się 
w dniu 17 października br. omawiając projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Ponadto w tym samym dniu 
na posiedzeniu połączonych komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego oraz komisji ds. porządku 
publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska omawiano projekt nowego regulaminu 
dopłat do inwestycji proekologicznych. Dodał iż nowy regulamin jest szerszy, przewiduje dopłaty do 
więcej rodzajów inwestycji, zmianę kwot oraz zmianę pewnych warunków udzielania tych dotacji. 
Projekt tego regulaminu nie został jeszcze ostatecznie zakończony i będzie przedmiotem dalszych 
dyskusji na kolejnym posiedzeniu. Zaprosił radnych do włączenia się w proces konsultacji i zgłaszania 
ewentualnych uwag do tego projektu.  

Jako Przewodniczący komisji uczestniczył również w spotkaniu z przedstawicielami Firmy Remondis 
w celu omówienia warunków ewentualnej dalszej współpracy w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych z terenu gminy Bierawa. Ponadto wystosował pismo do Zrzeszenia Przewoźników 
Samochodowych, pokazując im uchwałę z 2014 roku, o skorygowanie błędu polegającego na 
umieszczeniu Gminy Bierawa na 1260 miejscu w rankingu Gmin w zakresie wysokości stawek 
podatku od środków transportowych. Po korekcie Gmina Bierawa zajmuje w tym rankingu znacznie 
wyższe miejsce (między 300-400) na 1500 gmin w Polsce. 

 

Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska obradowała w dniu 17 października br. wspólnie z komisją ds. budżetu i rozwoju 
gospodarczego omawiając projekty uchwał dotyczące stawek podatkowych oraz zmiany zasad 
udzielania dotacji na ekologiczne źródła ciepła.  

 

Radna J. Szewerda – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu w dniu 30 września br. odbyła wyjazdowe posiedzenie do obiektów sportowych 
na terenie gminy w celu dokonania przeglądu tych obiektów pod kątem potrzeb remontowych. Kolejne 
posiedzenie komisja odbyła w dniu 19 października br., a jego tematem było omówienie informacji  
o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów  
i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy. Ponadto członkowie 
komisji brali udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska w dniu 26 września br. oraz w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju 
gospodarczego w dniu 17 października br., a w dniach 13 i 17 październikach br. w uroczystościach  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej w placówkach oświatowych działających na terenie gminy 
Bierawa. 
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ad. 6. 

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

• w dniu 16 września br. uczestniczył w spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  
w Katowicach dotyczącym modernizacji drogi wojewódzkiej Solarnia – Kuźnia Raciborska, 
między innymi w celu polepszenia bezpieczeństwa rowerzystów korzystających z tej drogi, 

• w dniu 19 września br. odbyła się sesja Rady Gminy zwołana w trybie nadzwyczajnym 
poświęcona uchwaleniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla całego obszaru gminy Bierawa, 

• w dniu 21 września br. spotkał się z Nadleśniczym Grzegorzem Skrobkiem w celu omówienia 
spraw bieżących, jak również z Prezesami klubów sportowych z terenu Gminy Bierawa w celu 
przekazania wytycznych na temat rozliczania środków z budżetu gminy, przekazanych 
organizacjom na realizację zadań publicznych, 

• w dniu 22 września br. odbyło się spotkanie Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Bierawie poświęcone przygotowaniom do Walnego Zjazdu, które miało miejsce 
w dniu 7 października br. w Cisku. Tego samego dnia uczestniczył również w zebraniu 
wiejskim w Dziergowicach na temat funduszu sołeckiego, 

• w dniu 23 września br. brał udział w zebraniu wiejskim w Grabówce poświęconym tematowi 
funduszu sołeckiego, 

• w dniu 26 września br. uczestniczył w spotkaniu w Opolu w sprawie reformy oświaty, 
zorganizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Tego samego dnia odbyła się 
kolejna sesja Rady Gminy zwołana w trybie nadzwyczajnym w sprawie ponownego 
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na 
konieczność rozpatrzenia dodatkowej uwagi wniesionej w procedurze wyłożenia tegoż 
Studium, 

• w dniu 28 września br. spotkał się z Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Opolu Panem Jarmuziewiczem w celu omówienia kwestii dotyczącej 
sytuacji Gminy Bierawa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. W tym też dniu 
uczestniczył w pasowaniu uczniów klas pierwszych Publicznego Gimnazjum w Bierawie, 

• w dniu 29 września br. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Subregionu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego; jednym z tematów było przedłużenie umowy o pracę obecnego Dyrektora Biura. 
Tego samego dnia miało miejsce również przekazanie placu budowy – przebudowy odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 408 w Starym Koźlu od rowu azotowego, aż po boisko - przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Opolu Firmie Remos. Termin wykonania zgodnie z umową do końca 
listopada przyszłego roku, 

• w dniu 30 września br. spotkał się z Przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego  
Panią Anną Zielińską, 

• w dniu 30 października br. miało miejsce otwarcie ofert na wybór wykonawcy budowy 
kanalizacji sanitarnej przy ulicy Cichej w Bierawie; najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma 
Telnow za ok. 320 tys. zł, 

• w dniu 4 października br. uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego, 
• w dniu 5 października br. dokonano otwarcia ofert na wybór wykonawcy przebudowy ulicy 

Dworcowej w Dziergowicach; najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma z Boronowa za 
kwotę ok. 430 tys. zł. Zadanie to powinno zostać wykonane jeszcze w tym roku. Tego samego 
dnia brał również udział w posiedzeniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, które 
miało miejsce w Bierawie, 

• w dniu 6 października br. odbył się Zjazd Euroregionu Pradziad w Prudniku, którego Gmina 
Bierawa jest członkiem. Ponadto uczestniczył w inauguracji kolejnego roku akademickiego 
Uniwersytetu III wieku w Domu Kultury w Bierawie, którego tematem było zdrowe 
odżywianie, 

• w dniu 7 października br. miał miejsce Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP w Cisku 
poświęcony wyborom nowych władz. Komendantem Powiatowym został Pan Zygfryd Steuer, 
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• w dniu 12 października br. brał udział w spotkaniu w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim  
w Katowicach poświęconym modernizacji drogi wojewódzkiej Solarnia – Kuźnia Raciborska, 

• w dniu 13 października br.  brał udział w uroczystościach z okazji Dnia Nauczyciela w Szkole 
Podstawowej w Starej Kuźni i Gimnazjum w Bierawie, a w dniu 14 października  
w Przedszkolu w Bierawie i w Przedszkolu w Dziergowicach, 

• w dniu 15 października br. uczestniczył  w imprezie gminnej pn. Oktoberfest w Lubieszowie, 
• w dniu 17 października br. brał udział w inauguracji roku akademickiego – otwarcia Wydziału 

siódmego Politechniki Opolskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Tego samego dnia uczestniczył 
również w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej  
w Dziergowicach i w Zespole Szkół z nauczaniem języka mniejszości narodowej w Solarni. 
Przeprowadzone zostały również oględziny (pod względem podatkowym) zabudowań po byłej 
garbowni w Dziergowicach. Ponadto brał udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy, 

• w dniu 18 października br. uczestniczył w 8 konkursie ekologicznym w Starej Kuźni dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, 

• w dniu 19 października br. nastąpił odbiór boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół 
w Solarni. 
 

W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny P. Sroka – zwrócił się z zapytaniem czy Firma, która była wykonawcą boiska w Solarni 
otrzymała już wynagrodzenie za wykonane prace? Wyjaśnił, iż pytanie to podyktowane jest faktem, 
iż Firma podczas budowy boiska  wyrządziła pewne szkody (uszkodzenie kostki brukowej) zarówno 
na placu szkolnym, jak również na Jego prywatnym terenie. Firma zobowiązała się naprawić te szkody,  
jednak do dzisiaj nic w tym kierunku nie zostało zrobione. Zwrócił się do Wójta o wyegzekwowanie 
od Firmy obowiązku naprawy wymienionych uszkodzeń również na Jego posesji. 
 
Wójt Gminy – poinformował, że temat placu szkolnego jest mu znany i Firma musi to naprawić. 
Pewne działania zostały już podjęte. Zobowiązał się do zwrócenia uwagi Firmie, aby jak najszybciej 
naprawiła szkody wyrządzone na prywatnej posesji. 
 
Radny Cz. Kudzia - zwrócił się z zapytaniem, czy to spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, o którym 
mówił Wójt, dotyczące ochrony przeciwpowodziowej było podyktowane pojawiającymi się 
informacjami o wstrzymaniu budowy zbiornika w Raciborzu i czy są jakieś dobre informacje  
o ochronie przeciwpowodziowej w Gminie Bierawa? 
 
Wójt Gminy – poinformował, że w czasie spotkania z Dyr. Jarmuziewiczem nie miał jeszcze wiedzy 
na temat przerwania robót na zbiorniku Racibórz. Generalnie podczas spotkania chciał poznać nowego 
Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu i przedstawić mu 
sprawy związane z ochroną przeciwpowodziową w Gminie Bierawa, poinformować o sprawach 
niezakończonych, a w niektórych częściach w ogóle nie rozpoczętych. W wyniku tej rozmowy, Gmina 
wystosowała pismo do Dyrektora tejże instytucji, w którym poinformowała, że planuje zabezpieczyć 
środki finansowe w budżecie gminy na  2017 r. na prace projektowe na zadania związane z ochroną 
przeciwpowodziową. Do dnia dzisiejszego Gmina nie otrzymała żadnej odpowiedzi w tym temacie. 
Ponadto Gmina wystosowała pismo do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Gliwicach z zapytaniem na jakim etapie jest budowa zbiornika Racibórz? Otrzymana odpowiedź na 
ten czas była w miarę optymistyczna,  gdyż informowano, że zaawansowanie robót wynosi ok. 58%. 
Jednak z doniesień prasowych wynikało, że to zaawansowanie robót wynosi tylko 45 %.   Jednakże  
z uwagi na nowe okoliczności dotyczące rozwiązania umowy z obecnym wykonawcą zbiornika 
Racibórz, informacja zawarta w otrzymanej odpowiedzi stała się nieaktualna.     
Z informacji prasowych  wiadomym jest również to, że rozwiązanie umowy z dotychczasowym 
wykonawcą, rozliczenie tej inwestycji i wybór nowego wykonawcy może trwać ok. trzy lata. Jeżeli 
miałoby to być faktem, to wówczas byłaby to bardzo niekorzystna informacja dla naszej Gminy.    
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Poinformował również, że w najbliższym tygodniu będzie uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu 
Komisji Sejmowej Ministerstwa Środowiska i Żeglugi Śródlądowej, połączonym z wyjazdem na 
zbiornik Racibórz. Wówczas powinny zostać przedstawione już jakieś konkretne informacje, które 
zostaną przekazane radnym. 
 
  
 
 
Ad. 7. 
 

Wójt Gminy – przedstawiając  informację na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze  
2016 r., którą dołączono do protokołu w formie załącznika, odniósł się głównie do wykonania zadań 
inwestycyjnych. Poinformował,  że w pierwszym półroczu br. realizowano takie zadania jak: 

• budowa kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach – pierwszy etap został już zakończony, 
obecnie prace są prowadzone na drugim etapie. Podkreślił, że jest to bardzo ważne zadanie dla 
Gminy. Widać postęp robót, choć w trakcie wychodzą również różne problemy, głównie 
związane z odtworzeniem dróg. W niektórych przypadkach te roboty trwały zbyt długo, np.  
na ulicy Ogrodowej. Ponadto w związku z planowaną budową chodnika przy ulicy Kozielskiej, 
uzupełnienie masą asfaltową jest wykonywane w ograniczonym zakresie; 

• budowa chodnika przy ulicy Nowe Osiedle w Bierawie wspólnie ze Starostwem Powiatowym 
w Kędzierzynie – Koźlu, na który z budżetu gminy Bierawa przeznaczono 70 tys. zł (50%  
kosztów). Przed wykonaniem  chodnika została również przy tej drodze wymieniona sieć 
wodociągowa. Dodał, iż jest to bardzo ważna inwestycja głównie z punktu widzenia 
mieszkańców, ale także z punktu widzenia firm, które są zlokalizowane przy tej drodze.  
Być może w przyszłym roku wspólnie ze Starostwem uda się wybudować chodnik w dalszej 
części tej drogi; 

• opracowano projekt budowalny na pompy ciepła i termomodernizację budynków w Zespole 
Szkół w Solarni. Wyjaśnił, że jest to projekt, który ma być realizowany w ramach Subregionu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Jest to jedno z zadań, które Gminie powinno udać się 
zrealizować. Środki powinny być dostępne w roku 2018 lub 2019. 
W tym miejscu poinformował również, że Gmina Bierawa ma bardzo małe szanse na 
pozyskanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021 na budowę 
kanalizacji, ponieważ nie uzyska minimalnej ilości punktów potrzebnych do zakwalifikowania 
wniosku.  Żeby wniosek ze względów formalnych został przyjęty potrzeba min. 12 punktów, 
a nasza Gmina prawdopodobnie ma szanse tylko na 10,5 punktu. Dlatego trzeba jasno sobie 
powiedzieć, że środki unijne są coraz trudniej dostępne dla gmin wiejskich. Środki te 
przeznaczone są przede wszystkim dla Gmin biednych, czy takich, którzy przez lata nic  
w danym obszarze nie robili i dlatego teraz zyskują dodatkowe punkty; 

• wybudowano oświetlenie przy ulicy Brzozowej w Dziergowicach; 

• przeprowadzono remont siłowni w Kotlarni oraz zakupiono wyposażenie ze środków funduszu 
sołeckiego; 

• wykonano oświetlenie terenu sportowo-wypoczynkowego w Solarni przy ulicy Szeli ze 
środków funduszu sołeckiego, 

• dokonano wykupu odcinka sieci kanalizacyjnej w Starej Kuźni od osoby fizycznej; 

• wymieniono piec grzewczy (na gazowy) w Szkole Podstawowej w Starym Koźlu; 

• wykonano termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Dziergowicach; 

• wykonano malowanie wraz z remontem sali widowiskowej w Domu Kultury w Bierawie; 

• rozpoczęto remont drogi przy bloku nr 36 w Kotlarni. 
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Stwierdził, iż zakres wykonanych zadań w pierwszym półroczu z pewnością jest znacznie mniejszy 
niż w drugiej połowie roku. Choć i tak z racji łagodnej zimy udało się w miarę szybko podjąć te 
działania i niektóre zadania zrealizować. 

 

W następnej kolejności Pani Skarbnik odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
z dnia 16 września 2016 r. o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r., którą 
dołączono do protokołu jako zał. nr 2.  

 

Radny P. Szewerda – poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 7 i 26 
września 2016 r. dokonała analizy informacji Wójta Gminy Bierawa o przebiegu wykonania budżetu 
gminy Bierawa za I półrocze 2016 r. oraz zapoznała się z informacją o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej za ten sam okres. W wyniku tej analizy wypracowano następujące wnioski: 
 

1) wykazany plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach jest zgodny  
z podjętymi uchwałami budżetowymi i zarządzeniami Wójta Gminy; 
 

2) stopień zrealizowania planu dochodów (54,52 %)  i planu wydatków (41,65 %)  
w stosunku do wartości zaplanowanych jest zadawalający. Wartości te pokazują, że budżet jest 
wykonywany na odpowiednim poziomie, co świadczy o prowadzonej zrównoważonej 
gospodarce finansami Gminy. W analizowanym okresie dochody przewyższały wydatki. 
Planowane roczne dochody w większości działów powinny zostać wykonane na poziomie kwot 
zaplanowanych w budżecie; 
 

3) w okresie I półrocza br. wykonanych zostało wiele zadań remontowych na łączną kwotę 
571.575 zł (ok. 5 % wydatków bieżących); 
 

4) wydatki majątkowe zostały wykonane w niewielkim stopniu 20,13 %. Jak wyjaśniono niski 
poziom realizacji wydatków majątkowych jest charakterystycznym zjawiskiem dla I półrocza. 
Większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, a ich zakończenie 
planowane jest w II półroczu 2016 r. 
 
Jak wyjaśniono, z pośród planowanych zadań inwestycyjnych w roku bieżącym nie będzie 
wykonywana przebudowa ulicy Parkowej w Starej Kuźni, co jest wynikiem  nie pozyskania na 
to zadanie środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Sytuacja ta jest 
niezależna od Gminy. Nie będzie również wykonywana dokumentacja projektowa na 
likwidację oczyszczalni ścieków w Kotlarni. Środki planowane na to zadanie musiały zostać 
przesunięte  na inne ważniejsze potrzeby. 

 

5) przedstawiony stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016 wskazuje, że ujęte zadania powinny zostać 
zrealizowane w terminie.  

  
Dyskusji w tym temacie nie podejmowano. 
 
 
Ad. 8. 
 
Zastępca Wójta przedstawił radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni 
rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy 
do zadań własnych Gminy, którą dołączono do niniejszego protokołu jako zał. nr 3 
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W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny R. Skotarczyk – stwierdził, iż Jego zdaniem niepokojącym jest niski poziom wyników 
nauczania naszych uczniów z matematyki. Przecież matematyka jest takim przedmiotem, który tym 
młodym ludziom może się w życiu bardzo przydać. Wyniki te są na poziomie 33%- 35 %, dąży się do 
średniej wojewódzkiej, ale tak naprawdę jest to nisko. Czy naprawdę mamy tak słabo uzdolnionych 
matematycznie uczniów, czy może jest to wina nauczyciela? Czy należy coś z tym robić i czy komisja 
wypracowała jakieś wnioski w tym zakresie? 
 
Radna V. Klimanek – wyjaśniła, że jeżeli taki wynik w którejkolwiek ze szkół z danego przedmiotu 
zdarza się raz, to wówczas Kuratorium, które bada te wyniki, nie podejmuje żadnych działań. Jeżeli 
sytuacja powtarza się już dwa lata z rzędu, to wówczas Dyrektor wraz z nauczycielami uczącymi 
danego przedmiotu muszą napisać i wdrożyć tzw. program naprawczy. Zwróciła uwagę, że czasami 
takie sytuacje się zdarzają, przede wszystkim w klasach mało liczebnych. Jeżeli np. w klasie jest  
13-ro uczniów, to wystarczy, że 2 osoby napiszą poniżej jakieś średniej, bo np. nie są mocne  
z matematyki, to wówczas wynik egzaminu całej klasy jest niski. Jednak egzamin trwający 45 minut 
tak naprawdę nie może o niczym świadczyć. 
 
Zastępca Wójta – poinformował, że Dyrektorzy Szkół złożyli w tym zakresie stosowne wyjaśnienia, 
z których wynika, że uczniowie klas szóstych osiągnęli za to wyższe wyniki w innych dziedzinach,  
w tym w sporcie. Jeżeli sytuacja się powtórzy, wówczas szkoła będzie musiała wdrożyć program 
naprawczy.  
    
Radny P. Sroka – nawiązując do wypowiedzi radnej Klimanek, zwrócił uwagę, iż oprócz wdrożenia 
w szkole jakiś sformalizowanych planów  naprawczych, w każdej szkole rok rocznie dokonywana jest 
ewaluacja sprawdzianu szóstoklasistów w szkole podstawowej, czy egzaminu gimnazjalnego.  
I Rady pedagogiczne w ramach jak gdyby samodoskonalenia zajmują się tym tematem. Dokonują 
pewnych analiz, wyciągają wnioski i kierują ewentualne sugestie do nauczycieli co należałoby 
zmienić, nie czekając na działania Kuratora i  bez większych planów naprawczych.  
 
D. Wróbel  - zwróciła uwagę, iż czasami zdarzają się w szkole takie roczniki, w których brakuje 
uczniów matematycznie uzdolnionych. I tak naprawdę za dużo nie można z tym zrobić. 
 
 
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 ds. budżetu i rozwoju gospodarczego pozytywnie, 
zaaprobowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 5 głosami za – 
jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXII/156/2016 w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy na 2016 r. – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. 
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXII/156/2016 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na 2016 r. – została podjęta. 
 
 
 
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 4 głosami 
za, przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa. 
 
Uwag, ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXII/157/2016 o zmianie uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. 
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXII/157/2016 o zmianie uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9. 3. 
 
Wójt Gminy  – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego na ostatnim 
posiedzeniu omawiała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. W trakcie prac w komisji radni zawnioskowali o obniżenie proponowanej przez Wójta  
stawki określonej dla budynków pozostałych z 4,04 zł/m2 do 4,03 zł/m2. Cztery osoby były za takim 
obniżeniem, a jedna wstrzymała się od głosu. Po zmianie wysokości stawki za budynki pozostałe, 
komisja pozytywnie 5 głosami za – zaopiniowała omawiany projekt uchwały.   
 
Wójt Gminy  – zwrócił uwagę, że projekt uchwały oprócz obniżenia niektórych stawek ustawowych, 
w trzech pozycjach przewiduje wzrost stawki o 2 grosze. Są to następujące stawki: 
- od budynków mieszkalnych – z 0,66 zł na 0,68 zł za 1 m2 powierzchni, 
- od budynków pozostałych – z 4,01 zł  na 4,04 zł za 1m2 powierzchni, a po komisji na 4,03 zł/m2, 
- od gruntów pozostałych z 0,33, zł na 0,35 zł za 1m2 powierzchni. 
Dla osób prowadzących działalność gospodarczą stawki podatkowe pozostają na tym samym poziomie 
co w roku bieżącym. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się do Pani Skarbnik o przedstawienie radnym  powodów 
dla których pod dyskusji zdecydowano się podnieść niektóre stawki podatkowe. 
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Skarbnik Gminy  – na wstępie przypomniała, że w ubiegłym roku wysokość stawek podatkowych nie 
była zmieniana. Mogłoby zostać tak i w tym roku. Jednak Wójt po dyskusji doszedł do wniosku, że 
lepiej podnosić te stawki minimalnie co roku, a nie potem jednorazowo o większą kwotę.  
Stwierdziła, iż tak naprawdę nie wiadomo jakie będą posunięcia Rządu w kolejnych latach. Być może 
gminy będą musiały podnosić stawki podatkowe. Przypuszcza, że ustawodawca w ciągu dwóch lat 
może znacznie zmienić górne stawki. Wyjaśniła również, że  wysokość stawek podatkowych 
przyjętych przez Gminę i ściągalność tych podatków ma wpływ na wysokość subwencji 
wyrównawczej, jaką dana Gmina otrzymuje z budżetu Państwa. Im różnica pomiędzy kwotą, jaką 
Gmina mogłaby uzyskać z podatku, a kwotą pozyskaną jest większa, tym Gmina otrzymuje mniejszą 
subwencję. Na przyszły rok Gmina Bierawa ma otrzymać z budżetu Państwa subwencję wyrównawczą 
w kwocie 900 tys. zł,  niecałe 100 tys. zł więcej niż w roku bieżącym. Dla porównania podała, że 
Gmina Reńska Wieś według planu ma dostać od Państwa taką subwencję w kwocie 1,5 mln zł, czyli 
o 600 tys. zł więcej niż Gmina Bierawa. Dlatego teraz należy się temu tematowi bardziej przyglądać.  
Stawki proponowane na przyszły rok zostały podniesione w trzech pozycjach o 2 grosze, zarówno dla 
osób fizycznych, jak i prawnych. Nie powinno to stanowić zbyt dużego obciążenia dla naszych 
mieszkańców. Na posiedzeniu komisji dokonano porównania proponowanych stawek ze stawkami, 
jakie mają obowiązywać w okolicznych gminach. Nie można powiedzieć żeby stawki podatkowe   
w naszej gminie znacząco odbiegały od innych gmin.   
 
Radny P. Sroka – zwrócił się z zapytaniem jaki jest poziom przewidywanej stopy inflacyjnej? 
 
Skarbnik Gminy  - poinformował, że inflacja nie jest przewidywana. Natomiast przewidywany 
wzrost średnich cen według Ministra Finansów to 1,3 %. 
 
Radny M. Permus – dokonał porównania stawek podatkowych Gminy Bierawa ze stawkami 
przyjętymi przez miasto Kędzierzyn-Koźle. I tak stawka: 

1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – Gmina K-Koźle ma  
0,80 zł, a Gmina Bierawa 0,88 zł, 

2) od gruntów pod wodami powierzchniowymi jezior i zbiorników – Gmina K-Koźle 4,27 zł, 
Gmina Bierawa 4,54 zł, 

3) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego – Gmina K-Koźle – 0,26 zł, Gmina Bierawa 0,35 zł, 

4) od budynków mieszkalnych – Gmina K-Koźle 0,54 zł, Gmina Bierawa 0,68 zł, 
5) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – Gmina K-Koźle  

19,47 zł, Gmina Bierawa 21,61 zł, 
6) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym – Gmina K-Koźle 10,07 zł, Gmina Bierawa 10,59 zł, 
7) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – Gmina K-Koźle 4,56 zł, 

Gmina Bierawa 4,61 zł.  
 
Podkreślił, że jedynie Gmina K-Koźle ma wyższą stawkę od budynków pozostałych – 5,42 zł, a nasza 
Gmina 4,03 zł. Odnosząc się do wypowiedzi Pani Skarbnik, w której zostało stwierdzone, że   
w następnym roku na pewno te stawki pójdą do góry, zwrócił się z zapytaniem skąd ta pewność  
i przeświadczenie, skoro w tym roku w trzech kategoriach stawki maksymalne uległy obniżeniu?  
Z tego co Pani Skarbnik powiedziała na temat uzasadnienia potrzeby podniesienia wysokości stawek 
podatkowych, nie wynikają żadne konkretne przesłanki. Jak zostało już zaznaczone nie ma mowy  
o inflacji. Należy wziąć pod uwagę to, że wiejskie gospodarstwa domowe potrzebują więcej budynków 
pozostałych, czyli szopek, komórek, itd. Również na jednego mieszkańca domu jednorodzinnego 
przypada więcej powierzchni, niż w mieszkaniach spółdzielczych, czy komunalnych w Kędzierzynie.  
Cyt. „Ja nie widzę potrzeby podnoszenia podatków. A to co Pani Skarbnik mówi, że w tamtym roku 
żeśmy nie podnosili tych podatków, a podobno Państwo zwyczajowo podnosili o 1 % w roku, to  
w tym roku podnosimy o 2 %, czyli nadganiamy tamten rok, żebyśmy się przypadkiem nie spóźnili  
z podnoszeniem podatków”.  
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Stawka 0,88 zł od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest tylko o jeden 
grosz niższa od stawki maksymalnej. Cyt. „Daje pod rozwagę Wysokiej Radzie czy jest nam potrzebne 
to podnoszenie podatków?” Przecież w skali roku przyniesie to zwiększone dochody o ok. 8 tys. zł. 
 
Radny R. Skotarczyk  - zwrócił uwagę, że planowany wzrost dochodów przy tych stawkach 
podatkowych to ok. 50-70 tys. zł. 
 
Skarbnik Gminy  – zwróciła uwagę, iż autorem tego projektu uchwały nie jest Skarbnik, ale Wójt 
Gminy. To Wójt Gminy przedłożył Radzie takie propozycje. 
 
Przewodniczący Rady Gminy  - zwrócił uwagę, iż temat stawek podatkowych był bardzo 
szczegółowo omawiany na posiedzeniu komisji. Komisja zaaprobowała te propozycje. Radny mógł 
wziąć udział w tym posiedzeniu i przedstawić swoje racje. 
 
Radny M. Permus – stwierdził, iż nie jest członkiem tej komisji i nie zawsze może brać udział  
w posiedzeniach innych komisji. Sesja Rady Gminy również jest od tego, żeby takie sprawy poruszać.  
Stawki podatkowe uchwala Rada, a nie komisja. 
 
Skarbnik Gminy – zauważyła, że należy wziąć pod uwagę również to, że Kędzierzyn jest terenem 
miejskim. Jeżeli chce się dokonywać takiej dokładnej analizy to należałoby porównać podatki  
z Kędzierzyna z podatkami np. Rybnika, Raciborza, Opola, a podatki Gminy Bierawa z Gminą Cisek, 
Nędza, itd. I wtedy zobaczy się jaki jest poziom podatków w okolicznych gminach.  
 
Radny R. Skotarczyk – zwrócił uwagę, że do analizy jakiś wartości należy używać porównywalnych 
metod. Nie powinno się porównywać gminy miejskiej z wiejską. Gmina miejska, mająca dużą liczbę 
podmiotów gospodarczych, może sobie pozwolić na niższe stawki. Ilość zakładów pracy i innych 
podmiotów gospodarczych, nawet przy niższych stawkach, przekłada się na to, że w całej skali 
wpływy podatkowe i tak są wyższe. Gmina wiejska również musi te dochody uzyskać. Mieszkańcy 
non stop mają coraz większe oczekiwania od Gminy w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych, 
wygód, czy dóbr. Gmina potrzebuje na to pieniędzy. Na przykład od nowego roku planuje się wdrożyć 
nowy regulamin dopłat ekologicznych. Planuje się tam wyższe kwoty dopłat do wymiany pieców na 
ekologiczne, czy instalację solarów.  Dlatego Gmina musi szukać środków, w jakiś sposób te dochody 
zabezpieczyć. Gmina realizuje wiele zadań, buduje oświetlenia uliczne i inwestuje w zadania, które 
mają poprawiać jakość zamieszkiwania.  Gmina Bierawa nie kurczy się, ale się rozwija i to niestety 
kosztuje. Dlatego te stawki podatkowe muszą ulegać zwiększeniu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy  - zauważył, iż  każda Gmina prowadzi tak politykę podatkową, aby 
osiągnąć określone wpływy. Co z tego, że np. w Gminie Cisek jest dużo niższa stawka podatkowa dla 
gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą, jak ta Gmina ma mało podmiotów 
gospodarczych i wpływy z tego źródła nie mają większego znaczenia dla budżetu gminy. Jest to gmina 
typowo rolnicza i główne dochody uzyskują z podatku rolnego. 
 
Wójt Gminy – zwrócił uwagę, że komisja ma jedynie charakter opiniodawczy. Ostateczną decyzję 
muszą podjąć radni na sesji. Dlatego też przedstawione stawki dalej należy traktować jako propozycje, 
ale propozycje parokrotnie dogłębnie przemyślane. Gmina Bierawa jest gminą wiejską, choć wpływy 
z podatku rolnego nie stanowią ważnej pozycji w budżecie. Gmina może pochwalić się szeroką 
infrastrukturą sportową, czy oświatową. Może być dumna z działających Ludowych Zespołów 
Sportowych. Z pewnością każdy mógłby wskazać jakieś potrzeby, np. budowę chodnika, czy 
oświetlenia. Gmina stara się te potrzeby zaspakajać. Dlatego też musi dbać o dochody. Nie jest to 
jednak jakaś polityka drenowania naszych mieszkańców. Nic się też nie stanie jeżeli Rada nie uchwali 
tych stawek. Należy jednak patrzeć perspektywicznie. Na przyszły rok Minister Morawiecki wyraźnie 
wskazał, że będzie to rok inflacyjny. Już teraz można zauważyć to, co zaczyna się dziać na rynku 
paliw, który bezpośrednio przełoży się  na wzrost kosztów funkcjonowania naszych szkół opalanych 
olejem opałowym, czy koszty usług.   
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Wszelkie tendencje wskazują na to, że przyszły rok będzie powiązany z inflacją i Gmina odpowiadając 
na potrzeby swoich mieszkańców, musi to jakoś powiązać. Podwyżka podatków jest oczywiście 
pewnym działaniem obciążającym dodatkowo mieszkańców, ale uważa, że na tyle rozsądnym, że Rada 
może te stawki uchwalić w zaproponowanych wysokościach.  
Zauważył, że Gmina Bierawa jest atrakcyjna dla inwestorów. Lokalizacyjnie jesteśmy lepiej położeni, 
ale mamy też lepszą infrastrukturę. Mamy skanalizowanych 11 miejscowości, a w przyszłym roku 
będzie kanalizowana ostatnia miejscowość – Lubieszów. Jako jedyna Gmina w Powiecie  
kędzierzyńsko-kozielskim mamy również gazociąg w dwóch miejscowościach.   
Jest to dla inwestorów bardzo ważny argument. Mając na względzie takie potrzeby, o których mówił 
radny Permus, że na wsiach mieszkańcy potrzebują więcej szopek, garaży, to przed paroma laty dość 
znacznie została obniżona stawka „od budynków pozostałych”. Teraz proponuje się tą stawkę w wys. 
4,03 zł/m2. W stosunku do max. stawki ustawowej jest ona niższa o 1,5 zł. Gmina Bierawa jest w tym 
zakresie liderem.  
 
Radny M. Permus – zauważył, że Pan Wójt odebrał jego wypowiedź trochę opacznie.  Nie było Jego 
intencją ocenianie czy Pan Wójt dobrze pracuje, czy nie. Jest zdania, że Pan Wójt pracuje bardzo 
dobrze i że nasza Gmina się rozwija. Jednak chwalenie się w tym momencie tym co mamy jest nie 
potrzebne. Tak naprawdę Gmina Bierawa jest w trochę innej sytuacji, niż Gmina Cisek. Gmina 
Bierawa ma Kopalnię Piasku w Kotlarni, a Gmina Cisek jej nie ma. Więc tego też nie można 
porównywać. Zwrócił się z zapytaniem czy na komisji dokonywano porównania proponowanych 
stawek podatkowych ze stawkami jakie są w ościennych gminach? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że na komisji zostały odczytane radnym stawki podatkowe, jakie są  
w naszych sąsiednich gminach.  
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem z czego wynika planowany wzrost dochodów 
podatkowych o 50 tys. zł? 
 
Radny Skotarczyk – stwierdził, iż gdyby to było 8 tys. zł, to w przeliczeniu na mieszkańca byłby 
wzrost o 80 groszy, co na przeciętną 4 osobową rodzinę dawało by  3 zł. Niestety tak nie jest, bo ten 
proponowany wzrost w oparciu o te nowe stawki to min. 45 tys. zł. W przeliczeniu wychodzi ok. 6 zł 
na mieszkańca i średnio 24 zł na jedną rodzinę.  
 
Radny M. Permus -  podkreślił, i ż dla Niego, to czy ta podwyżka będzie kosztowała obywatela  
6 groszy, czy 10 zł, jest jak gdyby kwestią drugorzędną. Na pierwszym miejscu jest to z czego wynika 
potrzeba podniesienia tych podatków? Cyt. „Bo Ja osobiście tej potrzeby nie widzę”. Skoro jednak 
Państwo taką potrzebę zauważają, to nie będzie tego podważał”. 
 
Skarbnik Gminy  - poinformowała, że od przyszłego roku zwiększą się rozchody związane ze spłatą 
pożyczek. W roku bieżącym na spłatę pożyczek przeznaczono 500 tys. zł. W przyszłym roku będzie 
to już kwota 800 tys. zł, a po zaciągnięciu pożyczki na  budowę kanalizacji w  Lubieszowie ta spłata 
będzie jeszcze wyższa.  
 
Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że takiego tłumaczenia wcześniej nie było. Jeżeli zatem są jakieś 
potrzeby, to należy to radnym przedstawić.  
 
Radny Cz. Kudzia – poinformował, że wzrost podatku w pozycji „grunty pozostałe” o 1 grosz, daje 
kwotę ponad 35 tys. zł. Są jeszcze inne pozycje. A zatem  to już nie koreluje z tym, co powiedział 
radny Permus.  
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Radny P. Sroka – stwierdził, iż rozumie to, że muszą być robione jakieś porównania, odniesienia do 
innych gmin wiejskich, czy miejskich. Zgadza się z tym, ale nie do końca. Przecież stawki podatkowe 
innych Gmin, nie są dla naszej Gminy jakimiś absolutem, zgodnie z którym musimy się kierować.  
My jesteśmy autonomiczni. Mamy Kopalnię Piasku w Kotlarni, mamy też inne dochody. Spróbujmy 
też spojrzeć trochę inaczej na politykę wydatków i robienia prezentów Marszałkowi, czy innym  
instytucjom. Może tam znajdziemy jakieś pieniądze na lampy uliczne, czy inne potrzeby 
mieszkańców. Bądźmy sobą, bądźmy autonomiczni. Jakieś porównania mogą być robione, ale nie do 
końca. 
 
Wójt Gminy  -  zwrócił uwagę, iż Gmina wcale nie musiała zawierać porozumienia ze Starostwem 
Powiatowym w sprawie budowy chodnika w Bierawie przy ulicy Nowe Osiedle i dofinansowywać 
tego zadania. Ale wówczas do dzisiaj tego chodnika by nie było. Można było również powiedzieć, że 
nie będziemy wspierać budowy chodnika w Lubieszowie. Ale również wówczas, zarządca drogi nawet 
by o takim zadaniu nie pomyślał. Niestety Zarządy Województwa i Powiatu podjęły uchwały, że 
priorytetowo będą realizowane te zadania, do których dołoży się samorząd. I nie mamy wyjścia.  
Albo będziemy współfinansować daną inwestycję, albo nic nie będziemy mieli robione. Wówczas 
będziemy mieli pieniądze np. na lampy, ale nie będziemy mieli chodników przy drogach 
wojewódzkich, czy powiatowych, których też mieszkańcy bardzo oczekują. Na coś trzeba się 
decydować.  
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że obecnie dochody z Kopalni Piasku „Kotlarnia” nie są już tak 
duże. Jeszcze 6 lat temu Kopalnia ta płaciła do budżetu gminy Bierawa podatek rzędu 4 mln zł, teraz 
już niecałe 2 mln. Kopalnia cały czas rekultywuje grunty i to ma wpływ na niższe podatki.  
 
Radny R. Skotarczyk – zwrócił uwagę, iż należy mieć na względzie również to, że za rok, czy dwa 
dochody podatkowe naszej Gminy mogą się obniżyć  na skutek zakończenia działalności przez 
Kopalnię w Dziergowicach. Być może radni nie mają takiej wiedzy, bo nie o wszystkim mówi się na 
sesjach. Jednak powinni zdawać sobie sprawę, że nie robi się niczego na wyrost i nie podnosi podatków 
żeby mieć jakąś nadwyżkę, którą później będzie można przeznaczyć np. na chodnik.   
 
Radny M. Permus – stwierdził, iż Jego stanowisko w tej sprawie wynika z faktu, że stawki podatkowe 
w naszej Gminie  są bardzo blisko maksymalnych stawek ustawowych. Jeżeli te różnice byłyby 
większe, to wówczas podwyżka może miałaby jakieś uzasadnienie. Jeżeli faktycznie doszłoby do 
likwidacji jakiś naszych Kopalń, to i tak te wpływy będą niższe, gdyż nawet przyjęcie górnych stawek 
nie będzie miało wpływu na zwiększenie dochodów. 
 
Wójt Gminy – nawiązując do wypowiedzi radnego Skotarczyka wyjaśnił, że Kopalnia Górażdże nie 
dostała od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych pozytywnego uzgodnienia do planowanego 
poszerzenia terenu pod eksploatację kruszyw. Jest to dość niepokojące. Kopalnia nie była na to 
przygotowana. Na razie ma urobku do połowy przyszłego roku. Nie jest to jeszcze sprawa ostatecznie 
przesądzona. Ale pokazuje jak szybko z naszego krajobrazu może zniknąć płatnik podatków, czy 
opłaty eksploatacyjnej.  
 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję i poddał projekt odczytanej uchwały  
nr XXII/158/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – pod 
głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych, na 13 
obecnych na sali obrad. Dwóch radnych było przeciwnych (M. Permus, W. Plutta), nikt nie wstrzymał 
się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXII/158/2016 w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości – została podjęta.  
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Ad. 9. 4. 
 
Wójt Gminy  - przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Miasta 
Kędzierzyn-Koźle skierowanego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie 
modernizacji  infrastruktury kolejowej oraz zwiększenia liczby połączeń kolejowych. 
 
Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXII/159/2016 w sprawie poparcia apelu 
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle skierowanego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa  
w przedmiocie modernizacji  infrastruktury kolejowej oraz zwiększenia liczby połączeń kolejowych 
- pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 
ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXII/159/2016 w sprawie poparcia 
apelu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle skierowanego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa  
w przedmiocie modernizacji  infrastruktury kolejowej oraz zwiększenia liczby połączeń 
kolejowych – została podjęta. 
 
 
 
 
Ad. 10. 
 
Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym informację na temat analizy oświadczeń majątkowych 
złożonych przez radnych, pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych, 
otrzymaną od następujących podmiotów Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy i Naczelnika 
Urzędu Skarbowego. Informacje dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 9. 
 
 
 
Ad. 11.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Rady Gminy 
pismo Pani Reginy Gatzka w sprawie składowania odpadów na jednej z posesji w Brzeźcach.  
 
Radny M. Permus – poinformował, że znana mu jest ta sprawa. Nieruchomość ta została przez 
właściciela wynajęta, ale najemca nie jest znany. Najemca składuje tam różne rzeczy, takie jak opony, 
czy sprzęt AGD. Gmina powinna się tą sprawą zainteresować. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zasugerował, aby pismo wystosować do właściciela tej 
nieruchomości, który powinien się tą sprawą zająć.  
 
Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem kiedy otrzyma odpowiedź na wniosek dotyczący 
sporządzenia wykazu hydrantów na prywatnych posesjach, który zgłosił w dniu 20 czerwca br.?  
Dodał, iż  otrzymał odpowiedź, że taki wykaz otrzyma do końca sierpnia br. i że zostanie też 
dokończone malowanie hydrantów w Dziergowicach. Jednak termin ten nie został dotrzymany. 
 
Radny P. Musioł – zwrócił się o rozwiązanie problemu zarośniętej działki w Bierawie (łącznik 
pomiędzy ulicą Polną i Sienkiewicza), której właściciel zamieszkuje w Kędzierzynie-Koźlu. Sąsiedzi 
skarżą się, że ta działka jest siedliskiem kun. Ustalono, że jest to działka nr 1057/2. 
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Radny P. Sroka – poinformował, że problem kun występuje również w Solarni. Kuny zagnieździły 
się w jednym  pustostanie przy ulicy Raciborskiej. Właściciel tej nieruchomości zamieszkuje  
w Niemczech. Kuny zaczynają być poważnym problemem dla sąsiednich domostw. Czy Gmina jest 
w stanie podjąć interwencję w tej sprawie? Jak ewentualnie inaczej można ten problem rozwiązać? 
 
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy Urząd Gminy otrzymał już projekt Sali Ludowej 
w Brzeźcach? 
 
Radny R. Skotarczyk - zwrócił się o zobowiązanie Firmy Telnow do przywrócenia wiaty 
przystankowej przy ulicy Kozielskiej w Dziergowicach. 
 
Radny W. Plutta – zwrócił się z zapytaniem czy Gmina ma już jakieś zamierzenia dotyczące 
skanalizowania pozostałej części Dziergowic, tj. posesji przy ulicy Turskiej i Odrzańskiej? 
 
Wójt Gminy – poinformował, że na budowę kanalizacji na Podświęciu w Dziergowicach Gmina 
posiada projekt budowlany. Realizacja tego zadania nie została jednak przewidziana na rok 2017, tylko 
później. Na przyszły rok planuje się budowę kanalizacji w Lubieszowie, ale tylko do posesji objętych 
projektem.  W Dziergowicach do skanalizowania oprócz posesji przy ulicy Turskiej, jest jeszcze kilka 
posesji przy ulicy Odrzańskiej, przy ulicy Leśnej i przy ulicy Stawowej.  
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się o wystosowanie prośby do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Opolu o wymalowanie przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 408 w Goszycach tak, aby 
mieszkańcy mogli bezpiecznie przechodzić przez tą drogę. 
 
D. Wróbel – poinformowała zebranych o przypadkach włamania i kradzieży,  jakie w ostatnim czasie 
miały miejsce na terenie Dziergowic.  Zwróciła się do Wójta o rozważenie możliwości zwiększenia 
patroli policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. 
 
 
 
 
ad. 12. 
 
Sołtys B. Poplucz – w nawiązaniu do informacji Wójta  o planowanej budowie kanalizacji  
w Lubieszowie, zwróciła się z zapytaniem czy zostały już podjęte jakieś kroki w kierunku 
wybudowania kanalizacji do posesji, które nie zostały uwzględnione w pierwszym projekcie? 
 
Wójt Gminy  – poinformował, iż na ten czas nic nie zostało w tym kierunku poczynione. Pomimo 
wielokrotnych spotkań, część mieszkańców nie wyrażała zgody na przejście tranzytem i na 
podłączenie się do kanalizacji. Projekt został zamknięty i obejmuje tylko te posesje, gdzie były zgody. 
Na chwilę obecną Gmina nie posiada środków na kolejny projekt. I na pewno te wyłączone posesje 
nie będą objęte zadaniem, które Gmina będzie realizowała w 2017 roku.  Ta inwestycja w przyszłym 
roku zostanie zrealizowana w takim zakresie, na jaki został opracowany projekt. Najwcześniej  
w przyszłym roku może też zostać podjęta decyzja o rozpoczęciu prac projektowych dla pozostałej 
części Lubieszowa. Decyzja zostanie podjęta dopiero wówczas, gdy będzie znana kwota za jaką 
wykonawca wybuduje kanalizację w Lubieszowie i gdy ujawnią się środki na nowe projekty.  
 
Sołtys B. Poplucz – zwróciła uwagę, że w trakcie opracowania projektu były zgłaszane inne 
rozwiązania, inne możliwości. Jednak nie zostało to uwzględnione.  Nie wiadomo czym sugerował się 
projektant, że akurat trzeba było prowadzić główną sieć przez miejsca, na które nie było zgody.  
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Wójt Gminy – podkreślił, że było szereg spotkań z mieszkańcami. Mimo tłumaczeń i próśb część 
mieszkańców nie wyraziła zgody na przejście przez ich teren. Gmina nie może za pół roku wracać do 
tego samego tematu, tym bardziej, że nie wiadomo ile osób chce się dodatkowo do tej kanalizacji 
przyłączyć.  
 
Sołtys B. Poplucz – podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w imprezie gminnej 
„Oktoberfest” w dniu 15 października br. w Lubieszowie.    
  
 
 
 
Ad. 13. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknął obrady dwudziestej drugiej sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2016 r. o godz. 17:40. 
 
 
 
         Przewodniczący Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik      Joachim Morcinek  
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1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego instytucji kultury za  
I półrocze 2016 r. 

2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 września 2016 r. o informacji  
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.  

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych 
Gminy. 

4. Uchwała nr XXII/156/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
5. Uchwała nr XXII/157/2016 o zmianie uchwały w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej 

dla Gminy Bierawa. 

6. Uchwała nr XXII/158/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 

7. Uchwała nr XXII/159/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 
skierowanego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie modernizacji  
infrastruktury kolejowej oraz zwiększenia liczby połączeń kolejowych. 

8. Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, pracowników 
samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

9. Listy obecności radnych i sołtysów. 
 


