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P R O T O K Ó Ł   nr  XXV /2016 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  28 grudnia 2016 r. 

 

 

Otwarcia obrad dwudziestej piątej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 28 grudnia 2016 r. dokonał  

o godz. 15:00 Przewodniczący Rady Gminy Joachim Morcinek. 

Na wstępie stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych na ustawową liczbę 15 radnych,  

co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Nieobecny był radny Piotr Musioł. 

Po otwarciu obrad  przywitał zebranych radnych, sołtysów (obecnych wg list obecności dołączonych 

do niniejszego protokołu), Wójta Gminy Krzysztofa Ficoń, Zastępcę Wójta Stanisława Wróbel, 

obecnych na sesji pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 

oraz Radcę Prawnego Łukasza Ambrożego. 

Z ramienia Urzędu w sesji uczestniczyli Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka, Sekretarz 

Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, inspektor Katarzyna 

Mazurkiewicz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie Karina Musioł, 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Piotr Walkiewicz oraz 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosław Wierzba.  

 

 

Ad. 2. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że dalszy porządek sesji przedstawia się 

następująco: 

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

obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy z dnia  28 listopada i 5 grudnia 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 raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy 

Bierawa za lata 2013 – 2015. 

 

8. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.,  

2) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2017 rok, 

3) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa na lata 2017-

2020, 

4) w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla samorządowego 

zakładu budżetowego, 

5) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  

6) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki 

środków obrotowych do budżetu Gminy Bierawa, 

7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe, 
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8) w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 

służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła  

w budynkach mieszkalnych oraz rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii na 

terenie gminy Bierawa, 

9) o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Bierawa, 

10) o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Interpelacje i wnioski radnych. 

10. Dyskusja i wolne wnioski. 

11. Zakończenie obrad. 

 

 

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 dwudziestej trzeciej sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2016 r. i protokół z dwudziestej czwartej 

sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2016 r. i że w celu ich przyjęcia, zgodnie z § 29 statutu gminy, 

zostanie przeprowadzone głosowanie. 

Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem czy są uwagi do tych protokołów ? 

 

Uwag do protokołów nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem protokołu z dwudziestej trzeciej sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2016 r. 

opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się 

od głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół nr XXIII/2016 został przyjęty. 

 

Za przyjęciem protokołu z dwudziestej czwartej sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2016 r. 

opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, a jeden radny wstrzymał 

się od głosowania (W. Plutta). 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół nr XXIV/2016 został przyjęty. 
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ad. 4. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie 

działania jak: 

 uczestniczył w posiedzeniach komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniach  

5 i 12 grudnia 2016 r., 

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

 pełnił dyżury w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, 

 brał udział w spotkaniach wigilijnych dla seniorów – w dniu 15 grudnia br. w Dziergowicach, 

a w dniu 16 grudnia br. w Starej Kuźni,  

 w dniu 19 grudnia br. uczestniczył w spotkaniu wigilijnym Zarządu Gminnego OSP  

w Bierawie. 

 

Poinformował również, że do Rady Gminy wpłynęło pismo od Rektora Uniwersytetu Opolskiego  

w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na rzecz uruchomienia Wydziału Lekarskiego. Pismo to 

było rozpatrywane w dniu dzisiejszym na posiedzeniu komisji budżetowej.  

 

 

ad. 5.  

 

Informację o pracach komisji Rady Gminy przedstawili: 

 

Radny P. Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna obradowała w dniu 14 grudnia br. 

Tematem obrad było zakończenie kontroli wydatków Ludowych Zespołów Sportowych oraz kontrola 

realizacji interpelacji radnych. 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego spotykała się 

na dwóch posiedzeniach celem omówienia projektów uchwał na dzisiejszą sesję oraz regulaminu dopłat 

do przedsięwzięć ekologicznych. 

 

Radny Z. Żmuda – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  

i ochrony środowiska w minionym okresie nie spotykała się. 

 

Radna J. Szewerda – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu – w okresie międzysesyjnym nie obradowała. 

 

 

Ad. 6. 

 

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

działania jak: 

 w dniu 29 listopada br. uczestniczył w obchodach Tygodnia Regionalnego w Gimnazjum  

w Bierawie, 

 w dniu 2 grudnia br. brał udział w spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym  

w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie przygotowań do sezonu zimowego, 

 w dniu 5 grudnia br. brał udział w spotkaniu Zespołu ds. Odry przy Wojewodzie Opolskim 

podsumowującym działania minionego roku. Dodał, iż najważniejsze tematy dla Gminy 

Bierawa to zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zagospodarowanie zbiornika Kotlarnia, 
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 w dniu 6 grudnia br. spotkał się z przedstawicielami klubów sportowych działających na terenie 

Gminy Bierawa, 

 w dniu 7 grudnia br. spotkał się z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  

w sprawie ewentualnego powiększenia obszaru wydobywczego  dla Kopalni Dziergowice,  

 w dniu 8 grudnia br. miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim na temat obwałowania Odry na granicy 

województwa śląskiego i opolskiego. Podkreślił, iż Gmina Bierawa stoi na stanowisku, że 

należy wybudować w tym miejscu nie tylko odcinek wału na długości 150 metrów, ale ok.  

3 km, tak aby w pełni zabezpieczyć przed powodzią całą miejscowość Dziergowice. 

W tym też dniu uczestniczył w uroczystości wyróżnień „Mosty Dialogu” na Górze Świętej 

Anny, gdzie została wyróżniona Szkoła Dwujęzyczna w Solarni, 

 w dniu 9 grudnia br. wspólnie z Dyrektorem Walkiewiczem brał udział w obchodach jubileuszu 

25-lecia Miejskiej Spółki Wodociągi i Kanalizacje w Kędzierzynie-Koźlu, 

 brał udział w spotkaniach adwentowych dla seniorów w dniu 10 grudnia br. w Brzeźcach,  

a w dniu 11 grudnia br. w Starym Koźlu, 

 w dniu 12 grudnia br. miał miejsce odbiór II etapu budowy kanalizacji w Dziergowicach. 

Poinformował, że posesje objęte tym etapem  budowy powinny się już przyłączać do 

kanalizacji. Z końcem przyszłego roku Gmina będzie musiała wykazać się uzyskanym efektem 

ekologicznym. W tym samym dniu brał również udział w posiedzeniu komisji budżetowej  

w sprawie regulaminu dopłat do przedsięwzięć ekologicznych służących ochronie powietrza, 

 uczestniczył w spotkaniach adwentowych dla seniorów – w dniu 14 grudnia w Bierawie, w dniu 

15 grudnia br. w Dziergowicach i w dniu 16 grudnia br. w Starej Kuźni, a także w spotkaniu 

opłatkowym dla młodzieży w Bierawie, 

 w dniu 17 grudnia br. brał udział w spotkaniu adwentowym zorganizowanym przez Jednostkę 

OSP w Starej Kuźni, a w dniu 19 grudnia br. w spotkaniu adwentowym Zarządu Gminnego 

OSP, które miało miejsce w Goszycach, 

 w dniu 20 grudnia br. wspólnie z Zastępcą Wójta spotkał się z Kuratorem Oświaty w Opolu na 

temat planowanych zmian w oświacie. Nie uzyskano jednak żadnych konkretnych informacji  

z uwagi na fakt, że zmiana ustawa o systemie oświaty nie została jeszcze podpisana przez 

Prezydenta. W tym też dniu brał udział w spotkaniu adwentowym zorganizowanym przez 

Komendę Powiatową Policji w Kędzierzynie-Koźlu, 

 w dniu 21 grudnia br. uczestniczył w odbiorze chodnika w Lubieszowie, a w godzinach 

popołudniowych w Jasełkach organizowanych przez Szkołę Podstawową w Dziergowicach, 

 w dniu 27 grudnia br. miał miejsce odbiór prac na ulicy Dworcowej w Dziergowicach, 

 w dniu 28 grudnia br. brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – skierował słowa podziękowania za wybudowanie chodnika w Lubieszowie. 

Odnosząc się do informacji z posiedzenia Zespołu do spraw Odry, gdzie była mowa o zbiorniku 

Kotlarnia i obwałowaniach w Dziergowicach, zwrócił się z zapytaniem, czy zostały tam podjęte jakieś 

ustalenia? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że ostatnie spotkanie było poświęcone podsumowaniu prac Zespołu w roku 

2016. W ostatnim czasie zostały w końcu przyjęte przez Rząd plany zarządzania ryzykiem 

powodziowym, które obecnie zostały przesłane do akceptacji przez instytucje unijne. Zapisy tych 

planów są bardzo ogólne, ale satysfakcjonujące dla Gminy Bierawa. Znajduje się tam zapis  

o zabezpieczeniu gminy w obszarze zagrożonym od Dziergowic, aż po miasto Kędzierzyn-Koźle. 
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Jednym z tematów poruszonych przez Zespół była sprawa budowy obwałowań na styku województwa 

śląskiego i opolskiego. Na wszystkich spotkaniach, jakie miały miejsce w tym roku, przedstawiciele 

Gminy Bierawa nie zgadzali się na wybudowanie wału tylko na odcinku 150 metrów, tj. aż do starych 

istniejących wałów w Dziergowicach. Na spotkaniu w dniu 10 marca zostały dokonane bardzo 

korzystne ustalenia dla Gminy Bierawa mówiące zarówno o budowie wału o długości 150 metrów, jak 

i o projektowaniu dalszej części wału na długości 2850 metrów, który zabezpieczy przed powodzią 

całą miejscowość Dziergowice.  Notatka z tego spotkania została zaakceptowana zarówno przez 

Wojewodę Opolskiego, jak i Wojewodę Śląskiego. Jednak przez cały rok nic nie zostało zrobione  

w kierunku opracowania  dokumentacji na dalszy odcinek planowanych wałów. Gmina wniosła 

odwołanie od postępowania wodno-prawnego. Ustalono, że dopóki nie zostaną rozpoczęte prace 

projektowe dla pozostałego odcinka wałów, Gmina będzie utrudniać wybudowanie wału na odcinku 

150 metrów.  Z przedstawionych informacji wynikało jednak, że Wojewoda wystąpił już o środki na 

prace projektowe w wys. 1,2 mln zł i prawdopodobnie te środki zostały przyznane. Rodzi to szanse na 

rozpoczęcie prac projektowych.  

Jeżeli chodzi o zbiornik Kotlarnia, to pomimo korzystnych rozmów, brak jest na dzisiaj jakichkolwiek 

konkretnych ustaleń. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach nie chce się tego tematu 

podjąć. Jednak wydaje się, że w jakieś perspektywie temat zbiornika zostanie podjęty. 

 

 

Ad. 7. 

 

W. Lembowicz – przedstawiając Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Bierawa za lata 2013-2015 zwrócił uwagę, iż Program Ochrony Środowiska stanowi podstawowe 

narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Gminie. Podstawowym założeniem tego Programu jest, 

aby realizacja zapisanych tam przedsięwzięć doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, 

efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko 

przed degradacją, a także stworzyła warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie 

prawa.  

Realizowane w latach 2013-2015 zadania określone w obrębie poszczególnych priorytetów tego 

Programu obejmowały swoim zakresem wszystkie istotne zagadnienia związane z poprawą  

i utrzymaniem stanu środowiska na terenie Gminy, monitoringiem stanu środowiska oraz całym 

szeregiem działań związanych pośrednio z ochroną środowiska.  

Wśród zadań, które były realizowane w ramach przyjętego Programu Ochrony Środowiska, znalazły 

się zadania z zakresu ochrony powietrza, zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, zadania  

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i utrzymaniem zieleni, a także wspieranie 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.  

Pełny tekst Raportu dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 1. 

 

 

W tym miejscu Wójt Gminy poinformował radnych, że co roku organizowany jest przez Wojewódzki 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego konkurs na ”Najaktywniejszego lidera społeczności wiejskiej”.  

W naszej Gminie mamy wielu wspaniałych sołtysów, którzy są liderami nie tylko w swoich 

społecznościach, ale są również zauważani poza Gminą. Jedną z takich osób jest Pani Bernadeta 

Poplucz sołtys wsi Lubieszów, której działania społeczne są bardzo cenione i dostrzegane zarówno 

przez Gminę, jak i przez przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego  

i organizacje społeczne. Pani Bernadeta Poplucz w tegorocznym konkursie na najaktywniejszego lidera 

zajęła II miejsce. Za Jej wkład pracy i zaangażowanie złożył podziękowania i gratulacje. 
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Ad. 8. 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 5 głosami 

„za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2016 r. 

 

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 XXV/169/2016 w sprawie dokonania zmian 

w budżecie gminy na 2016 r. – pod głosowanie radnych. 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących.    

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXV/169/2016 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2016 r. – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 2. 

 

Zastępca Wójta - odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bierawa na 2017 rok, zawartą w uchwale  

nr 414/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r., którą dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr  4. 

 

Następnie Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Bierawa na 2017 rok.  Omawiając projekt uchwały zwróciła uwagę na zmianę wprowadzoną  

w załączniku nr 2, polegającą na przeniesieniu środków zapisanych w dziale Oświata w rozdziale 

80114 Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół w kwocie 339.900 zł do działu  

750 Administracja, rozdz. 75085 Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Dodała, iż 

zmiana ta nie ma żadnego wpływu na kształt uchwały budżetowej.  

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok – 3 głosami za, przy  

3 obecnych. 

 

Wójt Gminy – nawiązując do przedstawionego projektu uchwały budżetowej na 2017 rok zwrócił 

uwagę na wielkości dochodów (ponad 28 mln zł) i wydatków (ponad 32 mln zł) zapisanych w tej 

uchwale. Podkreślił, że największą część wydatków, ok. 42 % stanowią wydatki na oświatę, a także na 

pomoc społeczną. Ok. 3 mln zł planuje się wydatkować na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. 

program 500+. W przyszłorocznym budżecie została też zaplanowana odpowiednia kwota na 

działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (powyżej średniej w Powiecie), co jest bardzo 

ważne z punktu widzenia występujących w naszej Gminie zagrożeń.  
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Poza tym w budżecie przewidziane zostały środki na wsparcie Stacji Caritas w Bierawie 

(porównywalne do roku ubiegłego), na działalność Ludowych Zespołów Sportowych, na działalność 

Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie , a także zadania remontowe i inwestycyjne.  

Priorytetowym zadaniem inwestycyjnym przewidzianym na rok 2017 to budowa kanalizacji sanitarnej 

w Lubieszowie. Gmina musi zrobić wszystko, aby wydatki roku przyszłego i kolejnych były 

skierowane na działania służące uatrakcyjnianiu terenów gminnych i zachęcaniu do osiedlania się na 

terenie Gminy Bierawa. Jednym z takich działań to gospodarka wodno – ściekowa. Oprócz 

skanalizowania Lubieszowa, istnieje potrzeba rozwoju sieci kanalizacyjnej na nowych terenach 

mieszkaniowych w Dziergowicach, w Starej Kuźni i Starym Koźlu. Po za tym w roku przyszłym będzie 

kontynuowana budowa drugiego etapu  chodnika w Dziergowicach przy ulicy Kozielskiej, 

zaplanowano przebudowę  ulicy Parkowej w Starej Kuźni, przebudowę dróg transportu rolnego, 

budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w Starym Koźlu, remonty rowów melioracyjnych, remont 

placu przy targowisku w Bierawie, czy remont szatni na boisku sportowym w Lubieszowie. Będą 

prowadzone też różne zadania  z funduszu sołeckiego.  

Wójt Gminy podkreślił, iż kształtując projekt przyszłorocznego budżetu gminy starano się uwzględniać 

interesy wszystkich sołectw, tak aby Gmina rozwijała się w miarę równomiernie. Jeżeli jakieś zadania 

zostały pominięte z powodu braku środków,  to zostaną one uwzględnione w trakcie roku z chwilą 

pojawienia się nadwyżki budżetowej. Przedstawiony budżet powinien zapewnić Gminie bezpieczne 

funkcjonowanie i rozwój. Zwrócił się do radnych o przyjęcie budżetu na 2017 rok.  

 

Radny P. Sroka – zwrócił się o potwierdzenie słów wypowiedzianych przez Wójta, że nadwyżka 

budżetowa jaka pojawi się w trakcie roku będzie przeznaczona na potrzeby i zadania zgłaszane przez 

radnych i sołtysów, a nie na inne nowe zadania wskazywane przez Wójta.  

 

Wójt Gminy – poinformował, że te zadania, o których była mowa na komisji, które są znane, a które 

nie weszły do budżetu z racji ograniczonych środków,  będą przyjęte do realizacji z chwilą ujawnienia 

się dodatkowych środków w budżecie gminy. Do takich zadań należą przede wszystkim dodatkowe 

oświetlenia terenów gminnych, czy utwardzenie krótkich odcinków dróg gminnych.  

Należy mieć jednak na względzie to, iż zawsze mogą też pojawić się nowe zadania, które z racji 

ważności, będą musiały być przyjęte do realizacji. Ale z pewnością nie będą to żadne duże zadania, bo 

takich środków w budżecie nie będzie.  

 

Radny M. Matuszek – zauważył, że przyszłoroczny budżet w porównaniu do minionych lat  jest 

budżetem największym, wydatki przekraczają kwotę 32 mln zł. Znaczne jest też jednak zadłużenie  

z tytułu zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji, które Gmina będzie spłacać przez najbliższe 

dwie kadencje. Jednak dzięki tym pożyczkom Gminie udało się zrealizować duże inwestycje.  

W przyszłym roku ma zostać wybudowana kanalizacja w ostatniej miejscowości. I praktycznie ten 

temat będzie zrealizowany. W przyszłości pozostanie tylko temat rozbudowy sieci w poszczególnych 

miejscowościach. Wyraził zadowolenie z przyjęcia do realizacji budowy kanalizacji w Lubieszowie, 

jak również z przekazania środków na remont szatni na boisku sportowym w Lubieszowie celem 

przygotowania tego obiektu do zawodów europejskich, jakie mają się odbyć w Lubieszowie w 2018 r.  

Jednocześnie zwrócił się z zapytaniem czy budowa chodnika w Dziergowicach przy ulicy Kozielskiej 

będzie połączona z remontem tej drogi? Poparł przedłożony radnym projekt budżetu na 2017 rok.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXV/170/2016 w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2017 rok pod głosowanie radnych.  

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 13 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Jeden radny 

był przeciwny (W. Plutta), żaden z radnych nie wstrzymał się od głosowania. 

  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXV/170/2016 w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Bierawa na 2017 rok  - została podjęta. 
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Wójt Gminy – skierował do radnych słowa podziękowania za uchwalenie budżetu gminy na 2017 

rok. Podkreślił, że jest to bardzo ważna uchwała, która wskazuje kierunki działania na przyszły rok. 

Cieszy fakt, że znakomita większość radnych ten budżet poparła. 

 

 

Ad. 8. 3. 

Zastępca Wójta - odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierawa, 

zawartą w uchwale nr 429/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r., którą dołączono do niniejszego protokołu 

jako załącznik nr  7. 

 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej dla Gminy Bierawa na lata 2017-2020. 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierawa na lata 

2017-2020 – 5 głosami za. 

 

Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXV/171/2016 w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierawa na lata 2017-2020 – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. 

Jeden radny był przeciwny (W. Plutta), głosów wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXV/171/2016 w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa na lata 2017-2020 – została podjęta. 

 

 

Ad. 8. 4. 

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji 

przedmiotowej na 2017 rok dla samorządowego zakładu budżetowego. 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla 

samorządowego zakładu budżetowego – pozytywnie 5 głosami za. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, na jakie cele przeznaczana jest dotacja planowana na 

dostawę energii cieplnej? 

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że dotacja ta wykorzystywana jest na pokrycie strat na sieci pomiędzy 

licznikiem należącym do Zakładów Azotowych (dostawcy ciepła), a ciepłomierzami, które są 

umieszczone w poszczególnych budynkach w Korzonku należące do Wspólnot Mieszkaniowych.  
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXV/172/2016 w sprawie jednostkowych 

stawek dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla samorządowego zakładu budżetowego – pod głosowanie 

radnych.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, przy braku głosów  

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXV/172/2016 w sprawie 

jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla samorządowego zakładu 

budżetowego – została podjęta. 

 

 

   

Ad. 8. 5. 

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 5 głosami za. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem czy zostały wyjaśnione sporne kwestie 

dotyczące przebiegu sieci kanalizacyjnej w Lubieszowie i czy cała miejscowość będzie kanalizowana? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że te posesje, których właściciele nie wyrazili zgody na przejście siecią 

kanalizacyjną, nie zostały w tym projekcie uwzględnione. Jeżeli zmieni się podejście tych osób,  

to w przyszłości trzeba będzie przymierzyć się do skanalizowania tych posesji, ale na pewno nie  

będzie to w przyszłym roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem czy posesje, których właściciele nie zgadzali 

się na przejście siecią kanalizacyjną, będą podłączone do kanalizacji?  

 

W. Lembowicz – wyjaśnił, że Gmina bazuje na tym, na co zostało wydane pozwolenie na budowę. 

Pierwotny wniosek o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubieszowie obejmował całą 

miejscowość 180 posesji.  Jednak z powodu oporu części społeczeństwa trzeba było niektóre działki 

powykreślać. Te nieruchomości, na które uzyskano zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane, zostały objęte projektem budowlanym. A tam, gdzie takiej zgody nie było, to działki 

zostały wykreślone z pozwolenia na budowę. Teraz projekt obejmuje 138 posesji. Te posesje, na które 

nie uzyskano zgody, nie będą teraz podłączone do kanalizacji.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zauważył,  że po wybudowaniu kanalizacji w Lubieszowie Gmina 

powinna konsekwentnie sprawdzać, gdzie wywożone są odpady z posesji, których właściciele nie 

wyrazili zgody na przejście siecią kanalizacyjną.  

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż brak zgody na przejście siecią kanalizacyjną  przez daną działkę, a 

przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej, są to dwie różne kwestie. Czy zaistniała taka sytuacja, że dana 

nieruchomość będzie miała zapewniony dostęp do kanalizacji, natomiast właściciel nie zezwolił na 

przejęcie siecią przez działkę? 
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W. Lembowicz – wyjaśnił, że były takie sytuacje, że właściciel nieruchomości chciał mieć dostęp do 

sieci, ale nie wyraził zgody na przejście siecią. Dwa przejścia musiały zostać wykreślone z projektu  

w całości, co spowodowało, że część budynków zostało pozbawionych  kanalizacji. Żadna z osób, które 

nie wyrażały zgody na przejście kanalizacji, nie będzie teraz miała możliwości podłączenia do sieci. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, iż praktycznie tylko 3 mieszkańców Lubieszowa było 

przeciwnych kanalizacji. Opór ten spowodował to, że pewna ilość posesji nie będzie skanalizowana. 

Budową kanalizacji zostanie jednak objętych 70% posesji, co sprawi, że osiągnie się efekt tej 

inwestycji.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie poddał projekt uchwały  

nr XXV/ 173/2016 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, na ustawową liczbę 15 radnych. Jeden radny był 

przeciwny (W. Plutta), żaden nie wstrzymał się od głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXV/173/2016 w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 8. 6. 

 

Dyr. Walkiewicz – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego 

z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Bierawa. 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego na 

posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały – 5 głosami 

za. 

 

Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXV/174/2016 w sprawie zwolnienia zakładu 

budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Bierawa – pod 

głosowanie radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXV/174/2016 w sprawie zwolnienia 

zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy 

Bierawa – została podjęta. 
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Ad. 8. 7. 

 

K. Mazurkiewicz – odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

w zamian za zaległości podatkowe, tj.  

1) działka nr 1465 w Dziergowicach o powierzchni 0,1120 ha, położona przy ulicy Powstańców 

Śląskich 12, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 167m2 oraz trzema 

budynkami przemysłowymi o łącznej powierzchni zabudowy 834m2. Budynki przemysłowe 

użytkowane były jako garbarnia. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka ta 

oznaczona jest symbolem P jako tereny przemysłu, rzemiosła. Działka położona jest przy drodze 

oznaczonej symbolem (1) K31L1/2 jako ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi. Wartość 

nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 61 000 zł. Księga 

wieczysta nr OP1K/00017454/0 jest wolna od wpisów ciężarów i ograniczeń, ale obciążona jest 

hipoteką ustanowioną na rzecz Gminy Bierawa z tytułu zobowiązań podatkowych; 

 

2) działka nr 2175/2 w Dziergowicach o powierzchni 0,1365 ha, położona przy ulicy Turskiej 40a, 

zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 109m2. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego oznaczona jest symbolem MR jako tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej  

o niskiej intensywności zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz symbolem RZ jako tereny łąk  

i pastwisk, zieleń łęgowa bez możliwości zabudowy. Działka znajduje się w obszarze potencjalnego 

zagrożenia powodzią. Wartość nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na 

kwotę 48 000,00 zł. Księga wieczysta nr OP1K/00045886/2 jest wolna od wpisów ciężarów, 

ograniczeń i hipotek. 

 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego zaopiniowała  

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w zamian za zaległości 

podatkowe pozytywnie – 4 głosami za, przy 4 obecnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi, czy zapytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 

 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXV/175/2016 w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani 

wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXV/175/2016 w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 8. 

 

Radny R. Skotarczyk - przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na 

wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach oraz rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł 

energii na terenie Gminy Bierawa. 
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Poinformował, że w tym projekcie zostały uwzględnione prawie wszystkie uwagi, jakie zostały 

zgłoszone przez radnych. Pierwsza zmiana dotyczyła rozszerzenia prawa do dotacji na dofinansowanie 

kosztów służących ochronie powietrza dla budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności 

gospodarczej. W tytule uchwały, jak i w treści projektu z zapisu “budynki mieszkalne” wykreślono 

słowo “mieszkalne”.  

Nie uwzględniono wniosku dotyczącego momentu podjęcia decyzji o wymianie źródła ciepła  

i zgłoszenia wniosku o udzielenie dofinansowania. Pozostawiono zapis, że w pierwszej kolejności 

inwestor winien złożyć wniosek o dotację, a dopiero później zrealizować inwestycję.  

Kotły na paliwo stałe muszą spełniać określone normy i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego, który 

umożliwiał by spalanie odpadów.  Z projektu wykreślono wymóg dołączania do wniosku zdjęcia 

starego źródła ciepła.  

 

Radny M. Permus - zwrócił się z zapytaniem czy dotacja będzie przysługiwała również w przypadku 

zastosowania ekologicznego ogrzewania w innych budynkach, np. w garażu? 

 

Radny R. Skotarczyk - przypomniał, że w pierwotnej wersji projektu uchwały przyjmowano, że 

dotacja będzie przysługiwać na  budynki i lokale mieszkalne. W obecnym projekcie rozszerzono tą 

definicję również na budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.  

 

Radny M. Permus - ponownie zwrócił się o wyjaśnienie, czy dotacja będzie przysługiwała na 

instalację ekologicznego źródła ciepła w lokalu, w którym prowadzi hobbistyczną działalność? 

 

Radny M. Matuszek - zwrócił uwagę, iż w definicji budynku zawarty jest zapis, że ma to być budynek 

do potrzeb mieszkaniowych lub do prowadzenia działalności gospodarczej. Czyli dofinansowanie 

będzie przysługiwało tylko w przypadku zastosowania ekologicznego źródła ciepła w tych dwóch 

rodzajach budynków.  Jeżeli budynek ma inną funkcję, np. garaż, to takie  dofinansowanie nie będzie 

przysługiwało.  

 

Radny M. Permus - zwrócił się z zapytaniem czy dofinansowanie będzie przysługiwało na budynki 

wielomieszkaniowe? 

 

Radny R. Skotarczyk - wyjaśnił, że jeżeli poszczególne lokale w takim budynku będą wydzielone  

i będą miały odrębne ogrzewanie, to dofinansowanie będzie przysługiwało na wszystkie lokale.  

Na kolejne zapytanie radnego Permusa wyjaśnił, że dofinansowanie będzie przysługiwało zarówno na 

budynek mieszkalny, jak i zakład gospodarczy, znajdujący się pod tym samym adresem.  

 

Przewodniczący Rady Gminy - zwrócił uwagę, iż takie dofinansowanie nie będzie przysługiwało na 

osobę, czy właściciela budynku, ale na budynek mieszkalny, czy związany z działalnością gospodarczą. 

Jeżeli dana osoba ma 3 budynki mieszkalne, to może otrzymać dofinansowanie do wymiany źródeł 

ciepła w każdym z tych budynków. Chodzi o to, aby jak najwięcej stosowanych źródeł ciepła było 

ekologicznych.  

 

Radny R. Skotarczyk - poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt uchwały - 5 głosami za. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXV/176/2016 w sprawie udzielania  

i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, 

polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach oraz rozwoju rozproszonych 

odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Bierawa - pod głosowanie radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani 

wstrzymujących nie było. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXV/176/2016 w sprawie udzielania  

i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, 

polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach oraz rozwoju rozproszonych 

odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 9. 

 

Dyr. Walkiewicz – odczytał projekt uchwały  o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa. 

Przypomniał, że według zapisów dotychczasowego regulaminu, to popiół był odbierany w brązowych 

pojemnikach od 1 listopada do 30 kwietnia. Po zmianie ten okres ulega skróceniu o jeden miesiąc, czyli 

do 31 marca. Natomiast odpady biodegradowalne będą odbierane już od 1 kwietnia, a dotychczas były 

odbierane od 1 maja. Zwiększy się też częstotliwość odbioru odpadów surowcowych tzw. suchych  

w budynkach wielolokalowych w Korzonku i Kotlarni. Po zmianie odpady te będą odbierane nie 

rzadziej niż raz na 2 tygodnie, a dotychczas były odbierane tylko jeden raz w miesiącu. 

 

Radny M. Permus - zwrócił się z zapytaniem, czy rozważano możliwość odbierania odpadów 

biodegradowalnych również w okresie odbierania popiołu, aby nie mieszać tych odpadów  

z odpadami komunalnymi? Czy miało by to duży wpływ na koszty? 

 

Wójt Gminy - zwrócił uwagę, iż każda dodatkowa usługa związana z odbiorem odpadów musi 

najpierw zostać skalkulowana, aby było wiadome jakie byłyby to koszty dla budżetu gminy. Wyjaśnił, 

iż zmiana terminu odbioru odpadów biodegradowalnych została Gminie narzucona po kontroli 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, gdyż dotychczasowe zapisy regulaminu są 

niezgodne z ustawą. Jeżeli jednak okazałoby się, że koszty związane z wydłużeniem okresu odbierania 

odpadów biodegradowalnych do końca listopada nie byłyby zbyt duże, to taka zmiana będzie mogła 

zostać wprowadzona do regulaminu w połowie przyszłego roku, aby mogło to obowiązywać od  

1 stycznia 2018 r. 

 

Dyr. Walkiewicz - poinformował, że dotychczas nie zostały jeszcze podjęte uchwały w sprawie 

Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami. Gmina nie ma jeszcze wiedzy, czy dalej będzie należała 

do regionu opolskiego, czy przejdzie do regionu śląskiego.  Jeżeli zostanie taka uchwała podjęta,  

to wówczas Rada Gminy będzie zobowiązana w ciągu pół roku zmienić regulamin utrzymania 

czystości i porządku celem dostosowania zapisów do takiego Planu.  

 

Wójt Gminy - poinformował, że wywozem odpadów komunalnych w miesiącu styczniu i lutym  

2017 roku będzie dalej zajmowała się firma Remondis. Została też utrzymana dotychczasowa cena. 

Dopiero w miesiącu styczniu zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy tych usług od marca 

do końca roku, a to z tego względu, iż nie ma jeszcze decyzji do którego regionu będą oddawane odpady 

z terenu gminy Bierawa. Będą to określać Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami.   

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXV/177/2016 o zmianie uchwały  

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa - pod głosowanie 

radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących.  
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXV/177/2016 o zmianie uchwały  

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa – została 

podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 10.  

 

Dyr. Walkiewicz – odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego  

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Radny M. Permus - nawiązując do zapisu § 1 pkt. 3 dotyczącego odbioru popiołu, zwrócił się  

z zapytaniem czy popiół jest odbierany w każdej ilości? 

 

Dyr. Walkiewicz - poinformował, że odbiór popiołu jest nielimitowany. Zgodnie z zapisem 

regulaminu każda posesja otrzymuje jeden pojemnik brązowy, który w okresie od listopada do końca 

marca jest przeznaczony na popiół. Jeżeli ktoś ma więcej popiołu, to może się wyposażyć  

w dodatkowy pojemnik, z którego popiół też będzie odbierany.  

 

Radny M. Matuszek - zwrócił się z zapytaniem, czy zastanawiano się już nad tym w jaki sposób 

zniechęcić mieszkańców do oddawania odpadów biodegradowalnych? Może dobrze byłoby pomyśleć 

np. o obniżeniu opłat dla właścicieli posesji, którzy będą zagospodarowali odpady zielone na własnej 

działce.  

 

Radny P. Sroka - zwrócił się z zapytaniem komu należy zgłosić fakt uszkodzenia pojemnika przez 

pracowników firmy odbierającej i czy należy to w jakiś sposób dokumentować? 

 

Dyr. Walkiewicz - poinformował, że wszystkie reklamacje należy zgłaszać do Zakładu, który  

je przekazuje dalej do Firmy Remondis. Wymiana pojemnika wiąże się jednak z pewnym 

oczekiwaniem.  

 

Radny R. Skotarczyk - zwrócił uwagę, iż ilość odpadów biodegradowalnych w odpadach 

komunalnych (szarych pojemnikach) zgodnie z rozporządzeniem musi maleć. Jednak należy mieć na 

względzie to, że tą ilość odpadów biodegradowalnych określa Regionalna Instalacja, na którą trafiają 

odpady komunalne. To, że w odpadach komunalnych znajdowało się za dużo odpadów 

biodegradowalnych wynikało wyłącznie  ze złego działania Regionalnej Instalacji, na którą 

przekazywano odpady z Gminy Bierawa. Instalacja ta nie potrafiła dokładnie rozdzielić tego 

strumienia. Tak naprawdę Gmina nie ma na to żadnego wpływu. Jeżeli w przyszłości Gminie uda się 

kierować odpady do Regionalnej Instalacji w Gliwicach, to wówczas na pewno nie będziemy mieli 

problemu z utrzymaniem poziomu ilości odpadów biodegradowalnych w odpadach komunalnych, 

gromadzonych w szarych pojemnikach.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXV/178/2016 o zmianie uchwały  

w sprawie określenia szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierawa i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi - pod głosowanie radnych. 
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Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad.  

Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXV/178/2016 o zmianie uchwały  

w sprawie określenia szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierawa  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 9.   Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny Cz. Kudzia - zauważył, że na ul. Mickiewicza w Bierawie przy progach zwalniających 

kierowcy chcąc ominąć próg wjeżdżają na chodnik, stwarzając zagrożenie dla przechodniów.  

Zwrócił się również z zapytaniem kto dokonał nowych nasadzeń drzew przy ulicy Mickiewicza  

w Bierawie i czy drzewa te nie zostały nasadzone za gęsto? Odstępy między drzewami wynoszą nie 

więcej niż 2 metry. 

 

M. Klimek - stwierdził, iż faktycznie nasadzenia są zbyt blisko, może to utrudniać nawet wjazd na 

pola. Wykonawcą był Zarząd Dróg Powiatowych. 

 

Radny M. Permus - zwrócił się z zapytaniem czy nie można było tych drzew przy ulicy Mickiewicza 

posadzić dalej, a nie znowu w tym samym rzędzie. Przecież korzenia z rosnących tam drzew są 

głównym problemem tej ulicy.  

Zawnioskował do komisji środowiska o zajęcie się tematem odbioru odpadów komunalnych oraz do 

Wójta Gminy o przedstawienie radnym cząstkowych kosztów związanych z odbiorem odpadów 

biodegradowalnych wynikających z umowy z Remondisem, niezbędnych do dyskusji w tym temacie. 

Zwrócił się również z zapytaniem co z planem rozbudowy sali ludowej w Brzeźcach? 

 

Wójt Gminy - poinformował, że projekt sali ludowej w Brzeźcach jest już gotowy. Pozostała do 

uzgodnienia tylko kwestia przeciwpożarowa. Musi zostać dokładnie zbadana możliwość poboru wody 

z hydrantu. Jeżeli zapewnienie wody z hydrantu nie będzie odpowiadać potrzebom, będzie musiał 

zostać doprojektowany mały zbiornik. 

 

 

 

Ad. 10.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

Sołtys B. Czerepak - zgłosił problem częstych awarii oświetlenia ulicznego w Starej Kuźni oraz 

napraw z tym związanych. 

Problem ten został zgłoszony również przez sołtysów innych miejscowości. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  - w imieniu własnym i wiceprzewodniczących Rady Gminy 

podziękował radnym, Wójtowi Gminy i Jego Zastępcy, pracownikom Urzędu Gminy i kierownikom 

jednostek organizacyjnych oraz sołtysom za rok dobrej współpracy, życząc jednocześnie wszelkiej 

pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. 
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Wójt Gminy - skierował słowa podziękowania do radnych na czele z Przewodniczącym Rady Gminy, 

sołtysów wsi, pracowników Urzędu i jednostek za dobrą współpracę w ciągu całego roku 

przyczyniającą się do osiągnięcia dobrych wyników, życząc udanego i spokojnego 2017 roku.   

 

 

 

Ad. 11. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym zamknął 

obrady dwudziestej piątej sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 17:05 

 

 

 Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła : Barbara Gawlik Joachim Morcinek 
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