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P R O T O K Ó Ł   nr  XXVI /2017 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  30 stycznia 2017 r. 

 

 

Otwarcia obrad dwudziestej szóstej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 30 stycznia 2017 r. dokonał  

o godz. 15:30 Przewodniczący Rady Gminy Joachim Morcinek. 

 

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

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

uchwały. 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, pracownik Urzędu 

Katarzyna Kostka, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie  

Piotr Walkiewicz oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosław 

Wierzba.  

 

 

Ad. 2. 
 

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

następująco: 

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

            obrad. 

      3.   Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  28 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 sprawozdania nt. wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Gminę za 2016 r. 

 

8. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.,  

2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa, 

3) w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do realizacji projektu pn. Szansa dla 

Przedszkolaka, 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu  

w zakresie prowadzenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

5) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa, w czasie wykraczającym poza 

wymiar zajęć podstawy programowej, 

6) w sprawie uchylenia uchwał,  

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

Bierawa, 
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8) 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 piątej sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. i że w celu jego przyjęcia, zgodnie  

z § 29 statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. 

Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem czy są uwagi do tego protokołu ? 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny W. Plutta – stwierdził, że ma uwagę, ponieważ bardzo wiele wypowiedzi z poprzedniej sesji 

zostało mocno zmodyfikowanych. Brakuje odniesienia w protokole do całych fragmentów tych 

wypowiedzi. Niektóre są relacje, które w ocenie radnego, jakby nie miały miejsca. Zawnioskował, 

aby te nagrania z obrad sesji były jakoś zachowywane, zabezpieczone, gdyż ingerencja, Jego 

zdaniem, jest tak duża i tak istotna jeśli chodzi o meritum wypowiedzi, że nie może tego absolutnie 

przyjąć. Dodał, iż  dzisiaj wstrzyma się przy głosowaniu nad przyjęciem tego protokołu. Zaapelował 

do radnych, żeby też na to zwrócili uwagę. Cyt. „Ja oczywiście nie nagrywam sesji, ale być może 

trzeba będzie tak zrobić, żeby to jakoś zweryfikować”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem, w jakim sensie (celu) te nagrania miałyby 

być przechowywane? 

 

Radny W. Plutta – stwierdził, iż nagrania powinny być przechowywane po to, aby móc je 

skonfrontować z protokołem, ponieważ ingerencja Jego zdaniem, jest zbyt duża. Co innego było 

mówione na sesji, a co innego jest relacjonowane w protokole.  

    

Sekretarz Gminy – poinformowała, że nie zgadza się z tym zarzutem. Nagranie można odsłuchać  

w każdej chwili.  

 

Radny W. Plutta – zawnioskował o zachowanie tego nagrania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób to nagranie jest 

przechowywane? 
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Sekretarz Gminy – poinformowała, że nagrania są przechowywane do czasu przyjęcia protokołu 

przez Radę Gminy. 

 

Radny M. Matuszek – stwierdził, iż czytał protokół z sesji i wcale nie uważa, żeby tam była aż taka 

duża rozbieżność. Meritum zostało zachowane. Wiadomym jest, że każdego słowa nie da się napisać 

wprost, gdyż mogłoby się utracić sens wypowiedzi.  Uważa, że wypowiedzi zostały dobrze 

zaprotokołowane. 

 

Radny W. Plutta  - w związku ze stwierdzeniem, że nagranie jest przechowywane do momentu 

przyjęcia protokołu, ponowił wniosek o zachowanie tego nagrania w celu skonfrontowania tekstu 

protokołu z nagraniem. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem do jakiego czasu to nagranie miałoby być 

zachowane? 

 

Radny W. Plutta – stwierdził, iż dostosuje się do terminu wyznaczonego przez Sekretarza. Dodał, 

iż nie ma pretensji do Pani Sekretarz, gdyż zdaje sobie sprawę z tego, że co niektórzy radni przynoszą 

gotowe wypowiedzi napisane później, żeby to lepiej wyglądało w protokole. Niemniej jednak uważa, 

że ten proceder narasta, dlatego należy na to zwrócić uwagę. 

 

Mec. Ambroży – wyjaśnił, że forma protokołowania, czy to ręcznie, czy nagrywając, musi wynikać 

z postanowień regulaminu, względnie innego aktu wewnętrznego, np. statutu gminy. Nagrania z sesji 

stanowią materiał publicznie dostępny. Protokół nie stanowi dosłownego oddania (jeden do jeden) 

zawartości literalno – gramatyczno – myślowej wypowiadającego. Natomiast jest jakby pewnym 

skrótem, ma odzwierciedlać sens, a nie tylko i wyłącznie literalne brzmienie danej czynności. Jeżeli 

są zarzuty co do protokołu, to one muszą być konkretne, tzn. ze wskazaniem co nie zostało ujęte, 

jaki wniosek został ewentualnie wypatrzony i jaki to może mieć skutek. Okres, który jest 

przewidziany na wniesienie ewentualnych zarzutów proceduralnych, czy zastrzeżeń, przypada na 

czas między sesjami. Zarówno protokół, jak i nagranie są dostępne i to nie tylko dla radnych, ale 

jako informacja publiczna dla wszystkich. Dodał, iż wniosek zgłoszony przez radnego oczywiście 

można poddać pod głosowanie. Jednakże w sensie formalnym on niczego nie zmieni.  Jak protokół 

zostanie przyjęty, czy to większością, czy jednogłośnie, to i tak dla jego treści nie ma już możliwości 

jakiegokolwiek poprawiania. Protokół musiałby zostać przez radnych zakwestionowany, jednakże 

nie w ogólności, ale co do konkretnych zarzutów.  

 

Radny M. Permus – stwierdził, że te różnice w protokole jakieś są, ale nie jest przekonany, że one 

są bardzo mocne, czy nawet mocne. Ale należy też rozumieć postawę radnego Plutty. Protokół nie 

jest przesyłany radnym zaraz po sesji. Okres, jaki radni mają na zweryfikowanie protokołu,  jest dość 

krótki. To nie jest trzy-cztery tygodnie, czy więcej niż miesiąc. Przecież radni nie wiedzą jak będzie 

wyglądała wersja protokołu, dopóki nie zostanie on im przesłany przed kolejną sesją, a ten okres jest 

dość krótki. Zwrócił się z zapytaniem czy istnieje możliwość aby protokół nie był przyjmowany na 

kolejnej sesji, tylko w późniejszym terminie? 

 

Mec. Ambroży – wyjaśnił, że na podstawie obecnych zapisów statutu protokół z sesji musi być 

przyjęty na kolejnej sesji. Przyjęcie innego rozwiązania wymagało by zmiany statutu.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się o jak najszybsze sporządzanie protokołu z sesji i przesyłanie go 

radnym, aby radni mieli czas na jego zweryfikowanie, ponieważ jeżeli Rada przyjmie taki protokół, 

to nie można już nic z nim zrobić. Zatrzymanie nagrania nic nie daje. Można wówczas jedynie 

polemizować post factum.  

 

Sekretarz Gminy – zauważyła, że jeżeli radni mają uwagi do protokołu, to można przenieść 

głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu na kolejną sesję. 
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Radny M. Matuszek – zaproponował przeprowadzenie głosowania w celu ustalenia ile osób będzie 

za przyjęciem protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się do radnych z zapytaniem – kto jest za przyjęciem 

protokołu z dwudziestej piątej sesji Rady Gminy? 

 

Za przyjęciem protokołu z dwudziestej piątej sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. 

opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych. Jeden radny był przeciwny ( W. Plutta), żaden  

z radnych nie wstrzymał się od głosowania.  

 

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

 

 

ad. 4. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie 

działania jak: 

1) w dniu 23 stycznia 2017 r. brał udział w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, 

wychowania fizycznego i sportu,  

2) brał udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy 

Bierawa, 

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

4) brał udział w zebraniach wiejskich, za wyjątkiem zebrania w Solarni.  

 

Ponadto poinformował, że do Rady Gminy wpłynęło pismo Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób 

z upośledzeniem umysłowym o dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

 

 

ad. 5.  
 

Informację o pracach komisji Rady Gminy przedstawili: 

 

Radny P. Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna w okresie międzysesyjnym nie spotykała 

się. 

 

Radny R. Skotarczyk - Przewodniczący komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego – 

poinformował, że komisja spotkała się w dniu dzisiejszym przed sesją.  

 

Radny Z. Żmuda – zastępca Przewodniczącego komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska – poinformował, że komisja w okresie międzysesyjnym się nie 

spotykała. 

 

Radna J. Szewerda – Przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu – poinformowała, że komisja obradowała w dniu 23 stycznia br. Tematem 

posiedzenia było przedstawienie sprawozdania na temat wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę za 2016 rok oraz omówienie projektów uchwał na dzisiejszą sesję.  
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Ad. 6. 
 

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

 w dniu 3 stycznia br. spotkał się z przedstawicielem Firmy Telnov z Kuźni Raciborskiej, 

 w dniu 4 stycznia br. uczestniczył w spotkaniu sztabu kryzysowego Wojewody Opolskiego 

na temat akcji „Grypa ptaków”. Do obszaru zapowietrzonego została wcielona miejscowość 

Dziergowice. Natomiast kilka miejscowości naszej gminy znalazło się w obszarze 

zagrożonym. Dodał, iż wszystko wskazuje na to, że w tych dniach te obszary zostaną 

zniesione, co nie znaczy, że drób będzie mógł być już wypuszczany. Na razie na to 

zezwolenia nie ma, 

 w dniu 5 stycznia br. spotkał się w Kotlarni z Panią sołtys w celu omówienia spraw bieżących 

dotyczących sołectwa.  Tego samego dnia brał udział w zebraniu OSP w Solarni, 

 w dniu 7 stycznia br. uczestniczył w zebraniu OSP w Dziergowicach, 

 w dniu 8 stycznia br. brał udział w „Gminnych jasełkach” zorganizowanych w Gminnym 

Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie. Wykonawcami byli przedszkolaki z terenu gminy 

Bierawa, 

 w dniu 9 stycznia br. brał udział w spotkaniu sztabu kryzysowego w Starostwie Powiatowym 

w Kędzierzynie Koźlu na temat „Grypy ptaków”. Na spotkaniu postanowiono, że  

w Dziergowicach zostanie umieszczona mapa dezynfekcyjna oraz ustalono miejsca 

ustawienia tablic mówiących o strefie zagrożenia i strefie zapowietrzenia, 

 w dniu 10 stycznia br. brał udział w zebraniu wiejskim w Starym Koźlu, a w dniu  

12 stycznia br. w zebraniu wiejskim w Kotlarni, 

 w dniu 13 stycznia br. spotkał się z inż. Wesołowskim w sprawie opracowania w 2017 roku 

projektów na budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W tym też dniu odbyło 

się zebranie w jednostce OSP w Lubieszowie,  

 w dniu 14 stycznia br. odbyło się zebranie OSP w Brzeźcach, w którym ze względów 

osobistych nie mógł wziąć udziału, 

 w dniu 16 stycznia br. spotkał się z Panią Renatą Miemiec, mieszkanką Ortowic z okazji  

91 lat urodzin,  

 w dniu 17 stycznia br. brał udział w zebraniu wiejskim w Dziergowicach, 

 w dniu 18 stycznia br. spotkał się z Dyrektorami placówek oświatowych celem omówienia 

spraw bieżących. W tym też dniu uczestniczył w kolejnym zebraniu wiejskim w Solarni, 

 w dniu 19 stycznia br. spotkał się z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej  

w Kędzierzynie-Koźlu Panem Mirosławem Stadniczukiem celem omówienia kwestii 

ewentualnego udzielenia wsparcia przez Komendę Powiatową dla naszych jednostek straży 

pożarnej w zakresie zakupu nowych samochodów pożarniczych, szczególnie dla jednostek 

będących w krajowym systemie pożarniczym. Tego samego dnia uczestniczył w zebraniu 

wiejskim w Lubieszowie, 

 w dniu 20 stycznia br. brał  udział w zebraniu jednostki OSP w Bierawie, a w dniu  

21 stycznia br. w zebraniu OSP w Kotlarni, w którym uczestniczył Gen. Karol Stępień. 

Podkreślił, że podczas tego zebrania podziękował Panu Generałowi za dobrą współpracę  

w ostatnich latach Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu z Gminą Bierawa, 

 w dniu 23 stycznia br. brał udział w kolejnym spotkaniu sztabu kryzysowego w Starostwie 

Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie „Grypy ptaków” poświęconym omówieniu 

podejmowanych działań. Tego samego dnia uczestniczył w jubileuszu 50 lat pożycia 

małżeńskiego  Państwa Teresy i Jerzego Rus ze Starego Koźla oraz brał udział w zebraniu 

wiejskim w Grabówce, 

 w dniu 24 stycznia br. spotkał się z Dyrektorem Oddziału Spółki Gazowniczej w Opolu na 

temat gazyfikacji w Gminie Bierawa, a w godzinach popołudniowych brał udział  

w kolejnym zebraniu wiejskim w Brzeźcach, 
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 w dniu 25 stycznia br. spotkał się z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Opolu  

w sprawie związanej z wdrożeniem reformy oświaty. W godzinach popołudniowych 

uczestniczył w obchodach „Dnia babci i dziadka” zorganizowanych przez Koło Emerytów  

i Rencistów w Bierawie, 

 w dniu 26 stycznia br. brał udział w zebraniu wiejskim w Bierawie,   

 w dniu 27 stycznia br. uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę 

Opolskiego. Głównym tematem to „Grypa ptaków i afrykański pomór świń”. Sprawą 

kontrowersyjną stała się kwestia wskazywania grzebowisk, co wywołało szeroką dyskusję 

zebranych, 

 w dniu 28 stycznia br. brał udział w zebraniu wiejskim w Starej Kuźni. 

 

W tym miejscu zwrócił się do sołtysów z prośbą o przekazywanie do Urzędu Gminy informacji  

z terenu jakie drogi, czy miejsca są bardzo śliskie i wymagają szybkiej interwencji celem 

poprawienia bezpieczeństwa dla użytkowników. 

Skierował również do radnych zaproszenie do wzięcia udziału w dyskusji na temat planowanych 

zmian w oświacie w dniu 2 lutego br. o godz. 15:30. 

 

Dyskusji na temat informacji przedstawionych przez Wójta Gminy nie podejmowano. 

 

 

 

 

Ad. 7. 

 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym sprawozdanie na temat wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę za 2016 r., które dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik  

nr 1.  

 

Przedstawiając to sprawozdanie poinformował, iż zgodnie z  art. 30a ust. 1 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ 

prowadzący szkołę lub placówkę oświatową będący jednostką samorządu terytorialnego 

przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa  

w art. 30 ust. 3 ustawy oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego.  

Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego powinno 

wynosić procent kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, tj.: 

- dla nauczycieli stażystów 100 %, 

- dla nauczycieli kontraktowych 111 %, 

- dla nauczycieli mianowanych 144 %, 

- dla nauczycieli dyplomowanych 184  

 

Określona w ustawie budżetowej kwota bazowa w odniesieniu do 2016 r. wynosiła od  

1 stycznia  do 31 grudnia - 2.717,59 zł.  
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Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego powinno 

kształtować się na poziomie: 

 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

2.717,59 3.016,52 3.913,33 5.000,37 

 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy wydatków na wynagrodzenia  w 2016 roku potwierdzono, iż 

płace nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bierawa 

przekroczyły kwoty określone przepisami Karty Nauczyciela. Wydatki poniesione  

w 2016 roku  na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w składnikach  wskazanych  

w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela wyniosły ogółem 4.830.032,05 zł. 

 

Na poszczególnych stopniach awansu zawodowego dane te przedstawiały się następująco: 

 

lp. stopień awansu Średnioroczna liczba 

etatów 

Wydatki poniesione na 

wynagrodzenia  

w składnikach 

wskazanych w art. 30 ust. 

1 KN 

Kwota różnicy 

od dnia 

1.01. do 

31.08 

od 1.09. do 

31.12. 

1 stażysta 2,88 1,92 95.300,82 11.816,46 

2 kontraktowy 12,86 12,99 501.763,06 34.685,10 

3 mianowany 17,95 19,35 872.006,48 7.160,55 

4  dyplomowany 51,12 51,64 3.360.961,69 283.133,95 

 

W związku z tym, iż kwota różnicy na każdym stopniu awansu zawodowego była wielkością 

dodatnią, nie wystąpiła potrzeba wypłaty nauczycielom dodatku uzupełniającego.    

 

 

 

Ad. 8. 1. 
 

Skarbnik Gminy  - przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy na 2017 r. 

 

Radny R. Skotarczyk – przewodniczący komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego - 

poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r. – 5 głosami „za”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do przedstawionego projektu 

uchwały? 

 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVI/179/2017 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2017 r. – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały 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 uchwała nr XXVI/179/2017 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r. – została podjęta. 
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Ad. 8. 2. 

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej dla Gminy Bierawa. 

 

Radny R. Skotarczyk – przewodniczący komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego – 

poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. zaopiniowała pozytywnie projekt 

uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa  

– 5 głosami „za”. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny W. Plutta – zgłosił uwagę, ponieważ już wcześniej, na poprzednich sesjach kwestionował 

wieloletnie prognozy finansowe z powodu wysokiego zadłużenia, do jakiego Wójt chce 

doprowadzić. Podkreślił, iż nie jest to głos krytyki pod adresem Wójta. Jednak należy zwrócić 

uwagę, że kwoty samych odsetek, które zostały pokazane na stronie 2 Wieloletniej Prognozy 

Finansowej (załącznik nr 1) dają sumę 3 mln zł. Czy nie szkoda tych pieniędzy? Przecież to nie są 

pieniądze ani Wójta, ani Rady. To są pieniądze mieszkańców Gminy Bierawa. I my te pieniądze  

po prostu oddamy do Banku. Czy nie lepiej za te pieniądze w poszczególnych miejscowościach 

wybudować jakąś infrastrukturę dla mieszkańców ? Uważa, że wydanie 3 mln zł na spłatę odsetek, 

jest to zbytnia rozrzutność i naszej Gminy nie stać na to, aby tak dużą kwotę po prostu zmarnować. 

 

Skarbnik Gminy – zwróciła uwagę, iż kwoty odsetek, jakie Gmina zapłaciła od zaciągniętych 

pożyczek, są pokazane w informacjach opisowych z wykonania budżetu gminy. Można tam 

zauważyć, że kwoty przekazane na spłatę odsetek  są o wiele mniejsze, niż kwoty planowane.  

Kwoty odsetkowe od pożyczek, wpisane w wieloletniej prognozie  finansowej są kwotami 

orientacyjnymi. I tak należy je traktować. Tak naprawdę wysokość odsetek od pożyczki, która będzie 

podlegała spłacie w danym roku, można ustalić dopiero w danym roku budżetowym. Kwota ta zależy 

od okresu spłaty rat. Jeżeli spłata następuje szybciej, to odsetki są niższe, a jak spłata następuje 

później, to odsetki się automatycznie podwyższają. Podkreśliła, że pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska są bardzo nisko oprocentowane. Jest to 0,4 % stopy redyskontowej 

weksla, nie więcej jak 2,4 % odsetek bankowych. Są one zatem oprocentowane dużo niżej niż 

kredyty konsumpcyjne.  

 

Radny M. Matuszek – zauważył, że te pieniądze nie są przejadane. One służą naszym 

mieszkańcom. I trzeba chwalić Pana Wójta za to, że ma odwagę zaciągać takie nisko oprocentowane 

pożyczki w celu zbudowania jakieś inwestycji na terenie Gminy. W przeciwnym razie 

doprowadziłoby się do sytuacji takiej, że nie będzie nic robione. To co będziemy tylko trzymać głowę 

w „piachu”, nie mając nawet odwagi na zrobienie czegokolwiek?  Najłatwiej byłoby siedzieć  

z założonymi rękami od jednej kadencji do drugiej i nic nie robić. W tej chwili są  możliwości ku 

temu, żeby zaciągać nisko oprocentowane pożyczki i dobrze, że się z tego korzysta. Zresztą było 

mówione na poprzednich sesjach, że teraz jest dobry czas na inwestycje, że możemy wybudować 

daną inwestycję stosunkowo tanio, dlatego że Firmy szukając inwestorów obniżają ceny.  

Na co została wzięta ostatnia pożyczka? Na zrobienie kanalizacji w Lubieszowie. Na skończenie 

wreszcie tematu, który się ciągnie 10-tki lat. W prognozie finansowej jest konkretnie powiedziane 

ile Gmina będzie spłacać w danym roku. Czy jeżeli Gmina będzie spłacać 1 mln zł, to aż tak bardzo 

nas będzie to obciążać? To wszystko jest bardzo dobrze poukładane i pokazane w wieloletniej 

prognozie finansowej.  
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Wójt Gminy – podkreślił, iż radny Matuszek powiedział wiele trafnych słów. Oczywiście można 

siać propagandę, jak tutaj radny Plutta. Tylko należy mieć trochę więcej odwagi. Może radny 

powinien stanąć na zebraniu w Dziergowicach i powiedzieć: „Szanowni Państwo, nie będziemy 

budowali kanalizacji, bo po prostu Gminy na to nie stać. Będziemy czekać na lepsze czasy”. 

Podkreślił, iż  należy pamiętać o tym, że te lepsze czasy dla samorządu nigdy nie dotrą. Przecież 

finansowanie gmin jest coraz gorsze. Co raz więcej zadań nakłada się na samorządy, ale bez 

dodatkowego finansowania. Nie ma też na takie zadania środków unijnych z programu rozwoju 

obszarów wiejskich, czy regionalnych programów operacyjnych. Więc to co Pan radny tutaj mówi 

jest bardzo daleko nieuczciwe. Należy mieć tą odwagę także w Dziergowicach i powiedzieć 

mieszkańcom  „nie będziecie mieć infrastruktury, bo po prostu Gminy nie stać. Nie mamy też odwagi 

brać bardzo korzystnych pożyczek”, o czym mówiła wcześniej Pani Skarbnik. A przecież nie należy 

zapominać o tym, że te pożyczki, która Gmina zaciągnęła  na budowę kanalizacji w ostateczności 

mogą ulec jeszcze 20 % umorzeniu. A zatem, to czym operuje Pan radny jest wysoce nieuczciwe. 

 

Radny W. Plutta – zauważył, iż z tego co powiedział Wójt wynika, że źle się stało, że Wójt nie 

został  zaatakowany na zebraniu w Dziergowicach. Jednakże uważa, że dobrze, bo zgodą można 

więcej osiągnąć, niż kłótnią. Zwraca tylko uwagę, że 3 mln zł to duża kwota. Może się okaże,  

jak mówi Pani Skarbnik, że będzie to mniejsza kwota, ale o ile? O ile Gmina jest w stanie zmniejszyć 

tą 3 mln kwotę odsetek? Przecież Gmina ma niezrealizowane od wielu lat wnioski mieszkańców 

opiewające na kwoty śmieszne w porównaniu z tymi 3 mln.  Mamy nie odśnieżone drogi, ludzie 

chodzą po lodzie. Cyt. „Życzę Wójtowi, żeby się przejechał rowerem po Dziergowicach. Mogłem to 

powiedzieć na zebraniu wiejskim w Dziergowicach. Ludzie na pewno pociągnęli by temat, że są 

drogi nie odśnieżone, że jeżdżą po lodzie, chodzą po lodzie osoby starsze. Życzę Panu żeby Pan  

w wieku 70 lat miał możliwość przejechania się taką nieodśnieżoną drogą. Zapraszam do Rudy 

Dziergowskiej. Zawsze się mówiło, że jest tam koniec świata. A oni mają czarne drogi”. Tylko  

w Gminie Bierawa ze względu na pewne oszczędności  jest inaczej. Nawet radnym wysyła się pewne 

materiały już meilem, żeby zaoszczędzić parę złotych na papierze i odbitkach. Przecież to zaczyna 

pomału być śmieszne. 

 

Wójt Gminy – zauważył, iż nie można twierdzić, że Gmina nie ma pieniędzy w budżecie na 

odśnieżanie dróg, bo tak nie jest. Faktem jest, że tegoroczna zima  jest dość śnieżna i nie udało się 

w porę usunąć oblodzenia na drogach, czy w innych publicznych miejscach. Ale nie można też 

twierdzić, że Gmina oszczędza na mieszkańcach i nie odśnieża, bo nie ma pieniędzy.  

Cyt. „Więc trochę uczciwości w tym wszystkim. A na zebraniu w Dziergowicach miał Pan wstać  

i powiedzieć, szkoda żeśmy wykonali tą kanalizację, bo Gmina wzięła pożyczkę. Lepiej by było nie 

brać. A nie mnie atakować, bo Ja Pana też nie atakuję i Pana też nie obrażam. Więc myślę, że tutaj 

dyskutujemy na pewnym poziomie, tylko potrzeba osobistej odwagi, której Panu brakuje”.  

 

Radny Z. Żmuda – zwrócił uwagę, że sesja jest po to, żeby radni mogli wyrazić swoje wątpliwości, 

a nie tylko po to, żeby popierać każdy zgłoszony pomysł, czy projekt uchwały. Każda sprawa 

powinna podlegać dyskusji.    A radni w wyniku głosowania opowiedzą się za słusznością, bądź nie 

zgłoszonych uwag. 

  

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVI/180/2017 o zmianie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

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

Jeden radny był przeciwny (W. Plutta), nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVI/180/2017 o zmianie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – została podjęta. 
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Ad. 8. 3. 

 

K. Kostka – odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do realizacji 

projektu pn. Szansa dla Przedszkolaka. 

 

Radna J. Szewerda – Przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia Gminy Bierawa do realizacji projektu pn. Szansa dla Przedszkolaka – pozytywnie  

5 głosami za. 

 

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

projektu uchwały? 

 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  

 

W związku z czym Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia Gminy Bierawa do realizacji projektu pn. Szansa dla Przedszkolaka - pod głosowanie 

radnych.  

 

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVI/181/2017 w sprawie 

przystąpienia Gminy Bierawa do realizacji projektu pn. Szansa dla Przedszkolaka – została 

podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 8. 4. 

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu w zakresie prowadzenia działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny Z. Żmuda – zwrócił się z zapytaniem czy w tych warsztatach biorą udział dzieci z terenu 

Gminy Bierawa? 

 

Skarbnik Gminy -  poinformowała, że dotacja jest przyznana na dwoje dzieci z naszej gminy, które 

w tych warsztatach uczestniczą. 

  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przyznana dotacja odpowiada kwocie, o którą 

wnioskowano w przedstawionym piśmie.   

 

Następnie poddał projekt uchwały nr XXVI/182/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu w zakresie prowadzenia działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej – 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 stwierdził, że uchwała nr XXVI/182/2017 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia 

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 5. 
 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa, 

w czasie wykraczającym poza wymiar zajęć podstawy programowej.  

Wyjaśnił dodatkowo, że zapisy poprzedniej uchwały w tej samej sprawie dotyczyły wszystkich 

dzieci w przedszkolu. Według nowych przepisów oświatowych od 1 stycznia 2017 r. została 

zniesiona  możliwość pobierania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w wieku 6 lat. Dzieci  

6-letnie zostaną objęte subwencją oświatową, jaką Gmina otrzymuje z budżetu Państwa. Opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego mogą zatem dotyczyć tylko dzieci w wieku do lat 5. 

Ponadto w nowym projekcie uchwały zawarto zapis, który będzie umożliwiać w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach pełne lub częściowe zwolnienie z opłat za wyżywienie dziecka  

w przedszkolu. Kompetencja ta została przypisana Wójtowi Gminy.  

 

Radna J. Szewerda – Przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu – poinformowała, że komisja omawiany projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Bierawa, w czasie wykraczającym poza wymiar zajęć podstawy programowej – zaopiniowała 

pozytywnie 5 głosami „za”. 

 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny Z. Żmuda – zwrócił się z zapytaniem jakie są zmiany, albo różnice w stosunku do 

poprzedniej uchwały, która teraz ma zostać uchylona? 

 

Zastępca Wójta – wyjaśnił, że zmiana dotyczy przede wszystkim tego, że dotychczas opłata  

za korzystanie z wychowania przedszkolnego była pobierana za wszystkie dzieci w przedszkolu, a 

od bieżącego roku może być pobierana tylko za dzieci w wieku do lat 5. Dzieci 6-letnie  

w przedszkolach są już teraz objęte subwencją oświatową. Dlatego za korzystanie dzieci 6-letnich  

z wychowania przedszkolnego Gmina nie może już teraz pobierać opłat. Inne zapisy uchwały, 

dotyczące na przykład odpłatności pozostają nie zmienione. Opłata za każdą godzinę wykraczającą 

poza wymiar podstawy programowej wynosi 1 zł.  

 

Radny R. Skotarczyk – wniósł o dokonanie poprawki literowej w § 7 ust. 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVI/183/2017 w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Bierawa, w czasie wykraczającym poza wymiar zajęć podstawy programowej – pod 

głosowanie radnych. 

 

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVI/183/2017 w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Bierawa, w czasie wykraczającym poza wymiar zajęć podstawy programowej – 

została podjęta. 
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ad. 8. 6. 

 

Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał. Wyjaśniła, że 

wymienione w treści uchwały muszą  zostać uchylone ze względu na zastosowanie w nich 

niewłaściwych jednostek redakcyjnych, tj. zamienienie ustępów z punktami. Uchwały te nigdy nie 

weszły w życie, ponieważ nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Rada Gminy 

powinna  te uchwały uchylić, a następnie podjąć je ponownie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVI/184/2017 w sprawie uchylenia 

uchwał - pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się  w głosowaniu  

14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVI/184/2017 w sprawie uchylenia 

uchwał – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 8. 7. 

 

Dyr. Walkiewicz – przedstawił radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa. Wyjaśnił, że błąd polegał na tym, że 

pomyłkowo przywołano np. w § 3 - pkt. 1 ust. 1, a winno być w § 3 - ust. 1 pkt. 1. Natomiast treść 

zawarta w poszczególnych punktach jest identyczna, tak jak w poprzedniej uchwale.  

 

Radny Z. Żmuda – stwierdził, iż najważniejsze jest to, że nie ma w tej uchwale żadnych zmian.  

 

Dyr. Walkiewicz – potwierdził, że nie ma żadnych zmian w treści w stosunku do uchwały, która 

była podejmowana miesiąc temu, za wyjątkiem zmiany jednostek redakcyjnych.  

 

Radny R. Skotarczyk – stwierdził, iż ma wrażenie, że ten błąd jest wynikiem braku należytego 

nadzoru prawnego. Jak można zauważyć na tym projekcie znowu brakuje akceptacji radcy 

prawnego. A przecież o tym była już kiedyś mowa. Radni życzyli sobie, żeby te projekty były 

opiniowane pod względem prawnym, gdyż sami nie zawsze są w stanie zwrócić na te kwestie uwagi. 

A dla Radcy Prawnego są to przecież sprawy oczywiste. Radca prawny powinien przejrzeć te 

projekty i je zaopiniować, zanim one trafią do radnych.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż w przyszłości należy na takie rzeczy zwracać większą 

uwagę. Radca Prawny powinien te projekty uchwał przejrzeć. 

 

Następnie poddał projekt uchwały nr XXVI/185/2017 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. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVI/185/2017 o zmianie uchwały  

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

podjęta. 
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Ad. 8. 8. 

 

Dyr. Walkiewicz  - przedstawił radnym 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. 

Jednocześnie potwierdził, że uchwała w swej treści odpowiada uchwale, jaka była podjęta miesiąc 

temu. Zmiana dotyczy tylko jednostek redakcyjnych. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVI/186/2017 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. 

 

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 XXVI/186/2017 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 

 

Przewodniczący Rady Gminy - poinformował, że wpłynęła interpelacja od radnego Kudzi na temat 

zbyt nisko wiszących przewodów elektrycznych nad drogą.  

 

Radny W. Plutta – zwrócił uwagę, iż są jeszcze w Dziergowicach  takie miejsca po budowie 

kanalizacji, gdzie teren nie został uporządkowany.  Jest to posesja na ulicy Ogrodowej, na ulicy 

Odrzańskiej i na drodze graniczącej z Solarnią i Dziergowicami na wysokości działek nr 1 i nr 2. 

Ponadto przykanaliki i włazy do studzienek rewizyjnych są położone zbyt wysoko, powyżej gruntu. 

W tej chwili są one zarośnięte trawą i mogą stanowić problem w przypadku, gdyby ktoś  

w tych miejscach chciał przejechać jakimś pojazdem rolniczym. Pobocza też nie są wyrównane  

w taki sposób, żeby było  można z nich korzystać.  

 

Radny R. Skotarczyk – w związku z umieszczeniem w Biuletynie Informacji Publicznej  

nieaktualnego statutu Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, zwrócił się do Dyrektora 

Gminnego Centrum o uaktualnienie tego dokumentu. Dodał, iż jest to też prośba do innych referatów 

o uaktualnienie dokumentów publikowanych w BIP-ie. 

Z uwagi na złą jakość powietrza spowodowaną spalaniem śmieci przez mieszkańców, używaniem 

paliw niskiej jakości, czy dobrych paliw, ale w nieodpowiednich kotłach, zgłosił wniosek  

o rozważenie możliwości przygotowania odpowiednich wywieszek z napisem „sąsiedzie nie truj” 

celem ich umieszczania na klamce, czy drzwiach tych mieszkańców, którzy nie dbają o czyste 

powietrze. Poinformował, że taki pomysł został już wdrożony w gminach rybnickich, czy 

rydułtowskich. Jest to forma zwrócenia, poprzez taką wywieszkę, anonimowo uwagi sąsiadowi. 

Podkreślił, że w Gminie  nie mamy straży miejskiej i praktycznie nie są stosowane żadne interwencje 

odnośnie tego, że ktoś pali czymś nieodpowiednim. A przecież problem zanieczyszczonego 

powietrza jest i cały czas narasta.  
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Wiele mieszkańców zwraca na to uwagę i stale zgłasza ten problem. Nie są to tylko mieszkańcy 

Dziergowic, ale również Bierawy. Dlatego z pewnością gro ludzi nie widziałoby w tym nic złego, 

żeby w sposób kulturalny upomnieć sąsiada. Wiadomym jest, że samo to działanie nie oczyści 

powietrza, ale być może w końcu ten problem dotrze do świadomości ludzi i w efekcie wpłynie na 

ich postępowanie.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – poparł wniosek zgłoszony przez radnego Skotarczyka, uznając ten 

pomysł jako godny do naśladowania.  

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż takie wywieszki musiały by zostać wyłożone w sołectwie  

w jakimś wyznaczonym miejscu, z którego każdy zainteresowany mógłby sobie ją pobrać, ale  

w sposób zapewniający anonimowość.  

 

Radny P. Sroka – zwrócił się z zapytaniem, czy Wójt pamięta o tym, że firma, która budowała 

boisko szkolne w Solarni, miała dokonać naprawy uszkodzonego bruku na placu szkolnym oraz 

naprawy połamanej bramy? Podkreślił, że minęło już trochę czasu, a nic nie zostało zrobione.  

Nie mówiąc już nawet o uszkodzonym bruku na Jego prywatnym terenie, przez który samochody 

przejeżdżali na teren szkoły.  

 

Wójt Gminy – poinformował, iż był przekonany, że te szkody zostały już dawno usunięte. Jeżeli 

faktycznie te usterki nadal są, to podejmie działania w celu wyegzekwowania tego od firmy. 

 

Radna V. Klimanek – poinformowała, że brama na placu szkolnym była kilka razy wygięta przez 

ciężarowe samochody i kilka razy była naprostowywana. Ale nie zamyka się. Jest to niebezpieczne, 

bo przecież szkoła znajduje się przy głównej drodze. Dlatego firma powinna coś z tym zrobić.    

 

Radny Z. Żmuda – zwrócił się z zapytaniem kiedy zostanie wymieniony słup oświetleniowy na 

starym Osiedlu w Kotlarni przy śmietniku, który został uszkodzony przez śmieciarkę? 

 

Wójt Gminy - poinformował, że według jego informacji słup ten został już wymieniony. Informację 

tę potwierdził również Przewodniczący Rady. 

 

Radny M. Permus – zgłosił brak oświetlenia ulicznego (nocnego) przy ulicy nr 410 w Brzeźcach, 

prowadzącej w kierunku Odry.  

 

Radny R. Skotarczyk – zgłosił wniosek o przygotowanie i skierowanie apelu do Starostwa 

Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu o uruchomienie funduszu na inwestycje ekologiczne, które 

będą służyć poprawie powietrza. Uzasadniając swoją wypowiedź, zauważył, że Starostwo 

krapkowickie, choć jest biedniejsze od Starostwa kędzierzyńskiego, ma taki fundusz i rozdaje talony 

ekologiczne w wysokości ok. tysiąca złotych. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu nie ma 

takiego funduszu. Dlatego Rada Gminy mogłaby się zwrócić do Pani Starosty  o rozważenie 

możliwości uruchomienia takiej formy pomocy do inwestycji ekologicznych w naszym Powiecie. 

Przecież Powiat, to nie tylko miasto, ale również 5 gmin wiejskich. I wszyscy borykamy się  

z problemem nieczystego powietrza.  

Zgłosił również wniosek o skierowanie apelu do Urzędu Marszałkowskiego o zajęcie się uchwałą 

antysmogową dla województwa opolskiego. Poinformował, że wprowadzeniem takich uchwał zajęły 

się już Urzędy Marszałkowskie Województwa Śląskiego i Województwa Małopolskiego. Śląskie 

jest na etapie opiniowania. Należy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli taka uchwała wejdzie w życie, 

a prawdopodobnie wejdzie w życie w marcu, to spowoduje, że od września w województwie śląskim 

nie będzie można handlować mułem, flotopochodnymi węgla, węglem brunatnym. Co wtedy będzie 

u nas, jeśli firmy nie będą mogły sprzedawać tych paliw w województwie śląskim? U nas paliwo 

będzie pewnie po 50 zł, tylko dlatego żeby firmy mogły się jeszcze wyzbyć jak najszybciej rzeczy, 

które nie powinno się spalać  w kotłach domowych. Dlatego taki apel  powinien zostać skierowany 

do Urzędu Marszałkowskiego. 
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Radny M. Matuszek – zwrócił się z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych 

poszczególnych sołectw aktualnych aktów prawnych, które dotyczą danej miejscowości, np. statutu 

sołectwa, czy programu Odnowy Wsi, tak aby każdy mieszkaniec mógł się z tymi dokumentami 

zaznajomić. Działanie to nie powinno przecież stanowić większego problemu.  Zawnioskował 

również o naprawę uszkodzonej tablicy wjazdowej w Lubieszowie. 

 

Sołtys B. Poplucz – zwróciła uwagę, że tablica została uszkodzona w wyniku wypadku 

samochodowego, jaki tam miał miejsce. 

 

Radny W. Plutta – zwrócił uwagę, że przy odtwarzaniu dróg po budowie kanalizacji  

w Dziergowicach, Firma  wykonująca nawierzchnię asfaltową, wykonała pewne prace 

wykończeniowe w sposób taki bardzo niechlujny (na dowód czego przedstawił zdjęcia takich 

miejsc). Zamiast kratki ściekowej, co prawda bardzo pomysłowo, została zrobiona jakaś 

improwizacja z płytki chodnikowej. Trochę dalej, zamiast kratki ściekowej, została zainstalowana 

wycieraczka (metalowa kratka) przez jednego z mieszkańców, który nie mógł się doprosić 

zamontowania kratki ściekowej jeszcze u poprzedniego wójta. Jest masa takich niedoróbek.  Pół na 

pół jest właz na studzience, pół w asfalcie, a pół na prywatnej posesji. Pozostały też porozrzucane 

kamienie. Może dobrze byłoby żeby nasza komisja ds. ładu i porządku wybrała się do Dziergowic  

i te miejsca zobaczyła. Te rzeczy należy porobić, gdyż jest to dla nas kompromitujące. Ludzie na to 

patrzą i z tego po prostu śmieją. Należy na to zwrócić uwagę, bo to niechlujstwo przy wykonywaniu 

tych prac drogowych jest wręcz karygodne. 

 

Radny P. Sroka – zwrócił się z zapytaniem do radnego Plutty, czy zna się na sprawach, o których 

mówi? Przecież te roboty ocenia nadzór budowlany, a także jakość ich wykonania. Na jakiej 

podstawie radny może ocenić, że roboty zostały wykonane niewłaściwie? 

 

Radny W. Plutta – stwierdził, iż uważa, że się na tym zna. A zdjęcia mówią same za siebie. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy odebrana jest ta inwestycja? 

 

Wójt Gminy  - poinformował, że pierwszy etap budowy kanalizacji w Dziergowicach został 

odebrany w miesiącu sierpniu, a etap drugi w grudniu 2016 r. Dlatego, iż odbiór nastąpił już 

warunkach zimowych, pewne kwestie drogowe będą musiały być jeszcze poprawione. Gmina ma 

gwarancję wykonawcy, że stwierdzone usterki zostaną uzupełnione w ciągu najbliższych miesięcy. 

Było to powiedziane na zebraniu wiejskim. Należy mieć w tym względzie trochę rozsądku. Dodał, 

że drogi w Dziergowicach po budowie kanalizacji zostały odtworzone bardzo dobrze, można 

powiedzieć, że nie było tak wcześniej w żadnym innym sołectwie. 

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż wnioskuje z tego, że Gminie są znane te przypadki, które zostały 

zakwestionowane przez odbiór inwestycyjny i że są one przewidziane do zrobienia. Czy tak? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że Gmina zna te przypadki, o których mówił radny Plutta i te roboty 

będą w najbliższych miesiącach wykonywane.  

 

Radny M. Matuszek – zauważył, iż należy przyznać rację radnemu Plutta, gdyż ta uwaga jest bardzo 

trafna. Inwestycja została zakończona, ale widać, że nie we wszystkich obszarach. Wszystkie tego 

typu braki należy jak najszybciej zgłosić do Urzędu, tak aby zostały one jak najszybciej usunięte. 
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Radny M. Permus – stwierdził, iż tak naprawdę jest to obowiązek nadzoru inwestycyjnego. Dlatego 

zadał pytanie, czy ta inwestycja została odebrania, czy nie? Należy tych spraw pilnować. Nie może 

być przecież tak, że radni kłócą się o każde 20 zł, a przy realizacji zadania wychodzą rzeczy, które 

nie zostały dopilnowane. I te poprawki najwięcej kosztują. Dopóki Firma istnieje i można ją zmusić 

do usunięcia usterek, to trzeba to zrobić. To powinny być jednak działania naszego nadzoru, gdyż za 

to otrzymuje wynagrodzenie. Tutaj trzeba postępować tak samo, jak przy realizacji remontu  

we własnym mieszkaniu.  

 

 

 

Ad. 10.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

Sołtys L. Nikel – zwróciła się z prośbą o interwencję w Zakładzie Energetycznym w sprawie 

naprawy lampy ulicznej przy ulicy Braci Wolnych 27b. Poinformowała, że potrzeba naprawy tej 

lampy jest już zgłaszana w Energetyce od 6 stycznia br. Ale beż rezultatu. Do dzisiaj ta lampa nie 

została naprawiona. 

 

Radny Ł. Przybyłowski - poinformował, że w Ortowicach również występuje problem  

z oświetleniem ulicznym. Faktem jest, że pracownicy Energetyki przyjechali, sprawdzili oświetlenie, 

ale dalej są lampy, które nie świecą, albo migają.  

 

Sołtys B. Poplucz – poinformowała, że  problem nieświecących, czy migających lamp ulicznych 

występuje również w Lubieszowie, szczególnie chodzi o ulicę Sosnową i Polną. Było to już 

kilkakrotnie zgłaszane do Energetyki. 

Zwróciła się również z zapytaniem, czy były w dniu dzisiejszym posypywane piaskiem drogi  

w Lubieszowie  w celu usunięcia śliskości ? Zauważyła, że tak naprawdę samo posypanie piaskiem 

nie przynosi większego rezultatu. Lód na drogach jest bardzo gruby, dlatego posypanie piaskiem nie 

wiele da. Dobrze byłoby ten lód z czymś skruszyć. Osoby starsze mają trudności z poruszaniem się 

po tak oblodzonych drogach gminnych. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, które drzewa mogą zostać wytypowane przez Radę 

Sołecką do uznania za pomniki przyrody? 

 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że na stronie internetowej (alejeorg.pl) są 

zamieszczone informacje na temat pomników przyrody. Jednym z kryteriów przesądzających  

o zaliczeniu drzewa do pomników przyrody jest jego obwód. Mogą też być inne kryteria, np. względy 

historyczne, czy inne wartości dla danego społeczeństwa.  

 

Sołtys B. Poplucz – poinformowała, że radni powinni zapoznać się z artykułem prasowym na temat 

ochrony drzew. Wynika z niego, że tak nie do końca można wycinać wszystkie drzewa. Są pewne 

ograniczenia.  

 

Wójt Gminy – poinformował, że w najbliższy poniedziałek, tj. 6 lutego br. odbędzie się posiedzenie 

komisji ds. porządku publicznego. Komisja będzie zajmować się tematem ochrony drzew.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Fundacji 

„Wiedzieć Więcej” o objęcie ochroną wskazanych we wniosku drzew. Wniosek będzie teraz 

podlegać rozpatrzeniu. O tym, czy te drzewa zostaną zaliczone do pomników przyrody, zdecyduje 

Rada Gminy.   

 

Radny M. Permus – zauważył, że trudno będzie dotrzeć do każdej posesji, na którym rosną stare 

drzewa, aby zmierzyć obwód każdego pnia. Dużo starych dębów rośnie też wzdłuż Dębiny. Jeżeli te 

drzewa rosną na terenie gminnym, to czy Rada Sołecka ma się też tym zająć, czy chodzi tylko  

o tereny prywatne? Co przemawia za tym, że drzewo musi dojść aż do etapu pomnika przyrody? 
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Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że generalnie chodzi o wszystkie drzewa, które 

sołectwo z pewnych względów chciałoby zaliczyć do pomników przyrody. Nie chodzi jednak  

o tereny leśne.  

 

Radny W. Plutta – w nawiązaniu do informacji przekazanej przez Wójta na temat „Grypy ptaków” 

zwrócił się o potwierdzenie, czy drób może być już od dnia jutrzejszego wypuszczany?  

 

Wójt Gminy – poinformował, że obecnie zostanie jedynie zdemontowana mapa dezynfekcyjna   

i zniesiony tzw. obszar zapowietrzony. Dalej jednak na terenie całego kraju obowiązuje zakaz 

puszczania drobiu, aż do odwołania. Jeżeli zakaz zostanie zniesiony, to sołtysi zostaną o tym 

powiadomieni. 

 

 

 

 

Ad. 11. 

 

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

zamknął obrady dwudziestej szóstej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 30 stycznia 2017 r. o godz. 

16:55. 

 

 

          Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik        Joachim Morcinek 

 

 

Załączniki: 

 

1. Sprawozdanie nt. wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę za 2016 r. 

2. uchwała nr XXVI/179/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r. 

3. uchwała nr XXVI/180/2017 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla 

Gminy Bierawa 

4. uchwała nr XXVI/181/2017 w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do realizacji projektu pn. 

Szansa dla Przedszkolaka, 

5. uchwała nr XXVI/182/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-

Kozielskiemu w zakresie prowadzenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

6. uchwała nr XXVI/183/2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa, w czasie wykraczającym 

poza wymiar zajęć podstawy programowej, 

7. uchwała nr XXVI/184/2017 w sprawie uchylenia uchwał, 

8. uchwała nr XXVI/185/2017 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Bierawa, 

9. uchwała nr XXVI/186/2017  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, 

10. listy obecności radnych i sołtysów. 


