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P R O T O K Ó Ł   nr  XXVIII /2017 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  27 marca 2017 r. 

 

 

Otwarcia obrad dwudziestej ósmej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 27 marca 2017 r.  dokonał  

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

 

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

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

uchwały.  

 

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

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

obecnych na sesji pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,  

Radcę Prawnego Łukasza Ambrożego, a także Przewodniczącą Rady Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego Danutę Wróbel.  

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

Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, inspektor ds. 

nieruchomości Katarzyna Mazurkiewicz, referent Katarzyna Kostka, Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bierawie Karina Musioł, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji  

w Bierawie Mirosław Wierzba oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Bierawie Piotr Walkiewicz.  

 

 

Ad. 2. 
 

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

następująco: 

 

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

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  27 lutego 2017 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 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie  

    sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r. 

8. Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu z wykonania w 2016 r. Gminnego programu  

    profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych. 
 

9. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok, 

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

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Bierawa, 

4) w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do realizacji projektu pn. Szkoła eksperymentów  

i doświadczeń, 
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5) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego, 

6) w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu z tych 

kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Bierawa, 

7) w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół  

podstawowych  prowadzonych przez Gminę Bierawa w postępowaniu rekrutacyjnym dla 

kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów dla 

poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, 

8) w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 

9) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierawa. 

10. Interpelacje i wnioski radnych. 

11. Dyskusja i wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad. 

 

Następnie zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski o zmianę przedstawionego porządku obrad? 

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

przedstawionego wyżej 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 

siódmej sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2017 r. W celu jego przyjęcia, zgodnie z § 29 statutu 

gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. 

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

 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem protokołu z dwudziestej siódmej sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu  

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

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został przyjęty. 

 

 

Ad. 4.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie 

działania działaniach jak: 

1) brał udział w zebraniach wiejskich przeprowadzonych w miesiącu lutym 2017 r., 

2) brał udział w posiedzeniach komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego  

i sportu w dniach 20 lutego i 20 marca 2017 r., 
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3) brał udział w posiedzeniach komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  

i ochrony środowiska w dniach 6 lutego i 20 marca 2017 r., 

4) uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu 21 marca  

2017 r., 

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

Bierawa, 

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

7) wspólnie z Wójtem spotkał się z Burmistrzem Sośnicowic celem zapoznania się z tematem  

oczyszczalni ścieków funkcjonującej w tamtej Gminie. 

 

Ponadto poinformował, że do Rady Gminy wpłynęły następujące pisma: 

1) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zawierająca pozytywną opinię  

 o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej, 

2) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zawierająca pozytywną opinię  

o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bierawa,  

3) opinia Kuratora Oświaty w Opolu do uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

 

 

ad. 5.  Informację o pracach komisji złożyli: 

 

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

spotykała. 

 

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

poinformował, że komisja spotkała się w dniu 21 marca br. celem zaopiniowania projektów uchwał 

na dzisiejszą sesję. Podkreślił, iż komisja nie miała możliwości spotkania się z Dyrektorem Zakładu 

Gospodarki Komunalnej celem przedyskutowania przedłożonej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Dlatego ta taryfa nie została omówiona zbyt 

szczegółowo.  

Poinformował jednocześnie, że w okresie międzysesyjnym pozyskał również informację   

o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów  profilaktyki zdrowotnej przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia.  Informację tą przekazał do Urzędu Gminy, który  przygotował 

stosowne dokumenty i w terminie do 15 marca br. złożył wniosek o dofinansowanie realizowanego 

programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV. 

Poinformował, że termin składania wniosków na rok 2017 został wyznaczony na dzień 15 marca 

2017 r. Jednakże wnioski na kolejne lata należy składać do połowy września roku poprzedzającego. 

Warunkiem złożenia takiego wniosku jest posiadanie  programu zdrowotnego. 

Zasugerował, aby radni zastanowili się nad ewentualnym przygotowaniem nowego programu 

zdrowotnego pod kątem określonej grupy odbiorców. Jednak z uwagi na to, że programy te wymagają  

Opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych, radni powinni stanowisko w tej sprawie podjąć dość 

szybko. Dofinansowanie programów zdrowotnych dla Gmin powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi  

40 %. Dlatego warto o te środki zabiegać. Zaproponował zorganizowanie posiedzenia dwóch komisji 

w tej sprawie.  

 

Radny P. Musioł – Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  

i ochrony środowiska - poinformował, że komisja spotkała się na posiedzeniu w dniu 20 marca br., 

aby omówić projekty uchwał na dzisiejszą sesje.  
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Radna J. Szewerda – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu obradowała w dniu 20 marca br. Tematem posiedzenia było przedstawienie przez 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za 2016 r., omówienie raportu z wykonania w 2016 r. Gminnego programu  

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych oraz omówienie 

projektów uchwał na dzisiejszą sesję.  

 

 

Ad. 6. 
 

Wójt Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował następujące działania : 

 w dniu 31 stycznia br. spotkał się z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach  

w sprawie modernizacji i poszerzenia drogi wojewódzkiej nr 425 na odcinku Solarnia – Kuźnia 

Raciborska. Poinformował, iż to zadanie powinno zostać w tym roku zrealizowane. 

Przewidziano tam poprawę nawierzchni drogi oraz poszerzenie jezdni o ok. 70 cm z każdej 

strony. Nie będzie to typowa ścieżka rowerowa, ale umożliwi rowerzystom bezpieczniejsze 

korzystanie z tego odcinka drogi.  

W tym też dniu brał udział w zebraniu wiejskim w Ortowicach,  

 w dniu 1 lutego br. brał udział z zebraniu wiejskim w Goszycach, a w dniu 2 lutego br.  

w zebraniu Gminnej Spółki Wodnej oraz w spotkaniu z radnymi w sprawie reformy oświaty, 

 w dniu 6 lutego br. spotkał się z pracownikami Gimnazjum w Bierawie celem omówienia 

planowanych zmian w oświacie. Temat ten omawiano również podczas spotkania  

w Kuratorium Oświaty w Opolu z Panią Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Jej Zastępcą 

Panem Wąsowskim w dniu 7 lutego br. W tym też dniu spotkał się z pracownikami Szkoły  

w Starym Koźlu oraz w Solarni, 

  w dniu 8 lutego br. uczestniczył w negocjacjach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dotyczących pożyczki na budowę kanalizacji 

sanitarnej w Lubieszowie, a także w zebraniu wiejskim w Korzonku,  

 w dniu 9 lutego br. spotkał się z Kuratorem Oświaty w Opolu w celu omówienia możliwych 

rozwiązań w zakresie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, 

 w dniu 9 stycznia br. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Starej Kuźni, 

 w dniu 10 lutego br. spotkał się z Dyrektorami placówek oświatowych oraz uczestniczył  

w zebraniu sprawozdawczym Jednostki OSP w Goszycach, 

 w dniu 13 lutego br. spotkał się z Dyrektorem Spółki Gazowniczej w Opolu w sprawie 

gazyfikacji Bierawy. Poinformował, że w najbliższym czasie  powinny rozpocząć się prace 

projektowe. I według zapowiedzi nitka gazowa powinna w przyszłym roku zostać doprowadzona 

do Bierawy. 

Tego samego dnia brał również udział w zebraniu Zarządu Gminnego OSP, 

  w dniu 14 lutego br. zostały zorganizowane spotkania dla osób zainteresowanych reformą 

oświaty w Szkole Podstawowej w Starym Koźlu, a następnie w Gimnazjum w Bierawie.  

W spotkaniach tych uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty Joanna Wnuk, Marek 

Wąsowski i Ida Kuchciak, 

 w dniu 20 lutego br. uczestniczył w posiedzeniu komisji rewizyjnej oraz spotkał się z radnymi  

w sprawie reformy oświaty, 

 w dniu 22 lutego br. miało miejsce otwarcie ofert na wybór wykonawcy budowy kanalizacji 

sanitarnej w Lubieszowie (wpłynęło 7 ofert). Poinformował, że wartość kosztorysowa to  

5,2 mln zł. Zadanie obejmuje tylko ten obszar na który udało się skutecznie zakończyć prace 

projektowe. Przetarg został rozstrzygnięty. Wygrała Firma Telnow z Kuźni Raciborskiej za 

kwotę 2,7 mln zł. 
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 w dniu 24 lutego br. w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie brał udział  

w koncercie pożegnalnym Orkiestry Pana Sklebisa. Podkreślił, że Orkiestra ta rozwiązuje swoje 

Stowarzyszenie, ale z pewnością dalej będzie nam służyła i korzystała gościnnie z pomieszczeń 

w Domu Kultury w Bierawie, 

 w dniu 27 lutego br.  brał udział w sesji Rady Gminy zwołanej w trybie nadzwyczajnym, gdzie 

zostały przedstawione możliwości rozwiązań w zakresie dostosowania sieci szkół do nowego 

ustroju szkolnego. Poinformował, że radni opowiedzieli się za przyjęciem rozwiązania 

polegającego na wchłonięciu Gimnazjum przez Szkołę Podstawową w Starym Koźlu. 

Rozwiązanie to zostało pozytywnie zaopiniowane przez Kuratora Oświaty. Od nowego roku 

szkolnego Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu z oddziałami Gimnazjalnymi będzie 

funkcjonowała w dwóch obiektach, 

 w dniu 28 lutego br. uczestniczył w spotkaniu ze służbami Wojewody Opolskiego w Urzędzie 

Wojewódzkim. Wiodącym tematem była sprawa reformy w oświacie, 

 w dniu 1 marca br. brał udział w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego, 

 w dniu 2 marca br. brał udział w „Podsumowaniu roku rolniczego” w Dziergowicach, 

organizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego,  

 w dniu 7 marca br. uczestniczył w posiedzeniu Rady Sołeckiej w Bierawie. Główne tematy to 

sprawa remontu placu przed targowiskiem w Bierawie oraz zmiana nazwy jednej z ulic, 

 w dniu 8 marca br. uczestniczył w Radzie Budowy dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej 

nr 408 w Starym Koźlu. Podczas tego spotkania uzyskano odpowiedź na wiele nurtujących pytań. 

Tego samego dnia spotkał się również z Burmistrzem Gminy Sośnicowice. Główny temat 

rozmów  dotyczył gospodarki ściekowej i możliwości zastosowania tych rozwiązań  

w przyszłości w naszej Gminie. Zwrócił uwagę, że temat ewentualnej budowy własnej 

oczyszczalni jest rozważany z uwagi na rosnące ceny odbioru ścieków, głównie przez 

oczyszczalnię azotową, gdzie są odprowadzane ścieki z większości sołectw naszej Gminy.  

Ceny stosowane przez miejską oczyszczalnię są niższe. Chcemy zobaczyć jakie są wymogi 

związane z realizacją takiej inwestycji oraz koszty z tym związane. Być może w przyszłości, 

jeżeli Gmina będzie dysponowała odpowiednim terenem, trzeba będzie taką decyzję podjąć.  

W tym dniu spotkał się również z emerytami z Koła Emerytów w Bierawie z okazji Dnia kobiet, 

 w dniu 9 marca br. uczestniczył w spotkaniu w Nadleśnictwie Kędzierzyn w sprawie planów 

przebudowy stawów na „Kozich Ławach” w Starej Kuźni. Poinformował, że Nadleśnictwo 

złożyło wniosek  o dofinansowanie tego przedsięwzięcia, który jest obecnie w procesie 

weryfikacji. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, ale wszystko wskazuje na to, że ten projekt 

 w najbliższych latach (2017-2018) może zostać zrealizowany. Zbiornik ten będzie  pełnił 

zarówno funkcję przyrodniczą, jak i retencyjną. Planowany koszt to 3,5 mln zł, 

 w dniu 14 marca br. brał udział w spotkaniu organizowanym w ramach Związku Gmin Wiejskich 

RP w Opolu, którego głównym tematem była zapowiadana reforma samorządowa, 

 w dniu 16 marca br. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w sprawie dożynek gminnych, 

które planuje się zorganizować w dniu 10 września br. w Dziergowicach, 

 w dniu 17 marca br. spotkał się z przedstawicielami Firmy Telnow w Dziergowicach w sprawie 

ustalenia zakresu prac porządkowych po budowie kanalizacji w Dziergowicach, 

 w dniach 18-19 marca br. uczestniczył w otwarciu i zakończeniu corocznej imprezy sportowej 

„Psie zaprzęgi” w Lubieszowie, 

 w dniu 20 marca br. brał udział w posiedzeniach komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, 

wychowania fizycznego i sportu oraz komisji ds. porządku publicznego poświęconych 

przygotowaniom do sesji Rady Gminy, 

 w dniu 21 marca br. spotkał się z emerytami z Dziergowic oraz uczestniczył w posiedzeniu 

komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego na temat zmian w budżecie gminy, 
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 w dniu 22 marca br. miało miejsce otwarcie ofert na wybór wykonawcy przebudowy ulicy 

Parkowej w Starej Kuźni (złożono 7 ofert). Poinformował, że mamy odpowiednie zabezpieczenie 

finansowe tego zadania i droga powinna zostać wykonana do końca maja.  

W tym też dniu spotkał się z Dyrektorami placówek oświatowych  na temat przygotowania 

projektów organizacyjnych na kolejny rok szkolny. Brał również udział w Walnym Zebraniu 

członków Stowarzyszenia Eurocountry, na którym prześledzono reguły oceniania wniosków.  

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór wniosków zarówno dla jednostek samorządu  

terytorialnego, jak i dla przedsiębiorców. W związku z czym trzeba było doprecyzować pewne 

zapisy regulaminowe. 

 w dniu 23 marca br. na zaproszenie Firmy Spotlight uczestniczył w Targach oświetleniowych  

w Warszawie. 

 

Dyskusji na przedstawione tematy nie podejmowano. 

 
 

 

Ad. 7.  

 

K. Musioł - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie – przedstawiła 

sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r., które dołączono do 

protokołu jako załącznik nr 1. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – nawiązując do zapisu dotyczącego utworzenia Klubu Dziecięcego, 

przypomniał, że ten temat był swego czasu podejmowany. W którym miejscu my jesteśmy, czy coś 

się w tym temacie dzieje? Czy w ogóle będzie się coś działo? 

 

Wójt Gminy – stwierdził, że temat utworzenia Klubu Dziecięcego w naszej Gminie został podjęty, 

jednak w chwili obecnej nic się w tym kierunku nie dzieje, ponieważ brak jest odpowiedniego lokum. 

Taki Klub planowano uruchomić w Przedszkolu w Bierawie. Jednak z uwagi na zmianę przepisów 

oświatowych, w wyniku których dzieci 6-letnie powróciły do przedszkoli, w budynku Przedszkola  

w Bierawie nie ma dostatecznego miejsca na utworzenie Klubu Dziecięcego.  Podkreślił, że  sama 

idea utworzenia takiego Klubu jest bardzo dobra, ale niezbędne jest posiadanie do tego 

odpowiedniego pomieszczenia. Obecnie, realizując  obowiązki wynikające z kolejnej reformy 

oświatowej, trudno jest obecnie podejmować kolejne nowe zadania. Po ustabilizowaniu się 

wszystkich spraw  związanych z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, będzie 

można wrócić do tego tematu. Tym bardziej, że obecnie ta granica wieku obowiązkowej edukacji 

przedszkolnej została obniżona. Tak naprawdę musielibyśmy myśleć o stworzeniu opieki dla dzieci 

od roku do 2,5 lat, gdyż w naszym systemie gminnym tego nam brakuje. Być może w przyszłości  

w któreś z naszych placówek oświatowych wygospodarujemy miejsce na taki Klub. Może będzie to 

Szkoła w Starym Koźlu. 

 

Radny M. Matuszek  - zwrócił się z zapytaniem, ilu dzieci by to dotyczyło? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że faktycznie zainteresowanych posyłaniem dzieci do Klubu 

Dziecięcego było tylko 6-7 matek.  
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Ad. 8. 

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym raport z wykonania w 2016 r. Gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych, który dołączono do niniejszego 

protokołu jako załącznik nr 2. W trakcie omawiania zwrócił uwagę, iż zarówno omawiany Raport  

z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

narkotykowych za 2016 r., jak i nowy program na rok 2017 dotyczą zadań , które w zasadzie od wielu 

lat nie ulegają zmianie. Przypomniał, że swego czasu zastanawiano się nad zmianą tych zadań,  

ale w rezultacie żadnych większych zmian nie poczyniono. Środki na realizację tego programu 

pochodzą z wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy te są 

z roku na rok coraz mniejsze.  

Gminna komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi działa w trzy osobowym składzie: Kierownik 

GOPS Karina Musioł, psycholog Alicja Goździk – Żelazny i pełnomocnik Wójta Klaudia Janas.  

Do podstawowych zadań komisji należy udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  dla 

osób uzależnionych od alkoholu, bądź  zagrożonych narkomanią. Komisja spotyka się w miarę 

potrzeb, średnio raz w miesiącu. W minionym roku Komisja przeprowadziła 47 rozmów 

informacyjno – motywacyjnych. W przypadku braku dobrowolności w poddaniu się leczeniu, 

Komisja w razie konieczności kierowała wnioski do Sądu o orzeczenie przymusowego leczenia.  

Choć w niektórych przypadkach również to nie odniosło zakładanego celu.  

Z programu profilaktyki  finansowane są głównie :  

- zajęcia dla dzieci w świetlicach w Kotlarni, w Korzonku i w Brzeźcach, gdzie dzieci mają  

   również możliwość odrabiania zadań domowych pod okiem opiekuna, 

- darmowe zajęcia sportowe w salach gimnastycznych w okresie od września do końca marca 

   pod nadzorem opiekuna, 

- wynagrodzenie prawnika zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym oraz części wynagrodzenia  

   pełnomocnika ds. profilaktyki, 

- pobyt uczniów na tzw. „zielonych” czy „białych” szkołach. Dodał, że w roku 2017 z uwagi na  

   malejące środki nie przewiduje się już dofinansowania do „zielonych” szkół. 

 

Dyskusji w tym temacie nie podejmowano. 

 

 

Ad. 9. 1. 
 

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

gminy na 2017 rok.  

 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2017 rok – 5 głosami za. 

 

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

projektu uchwały? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVIII/190/2017 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2017 rok – pod głosowanie radnych.  
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Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. W głosowaniu nie brał udziału radny Piotr Sroka, 

który podczas głosowania nie był obecny na sali obrad.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVIII/190/2017 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2017 rok – została podjęta.  

 

 

 

Ad. 9. 2. 
 

Skarbnik Gminy – odczytała 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 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – 5 głosami za. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVIII/191/2017 o zmianie uchwały  

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

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

przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVIII/191/2017 o zmianie uchwały  

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

 

 

Ad. 9. 3. 

 

K. Mazurkiewicz – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bierawa. 

 

Radny P. Musioł – Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  

i ochrony środowiska poinformował, że komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Bierawa – pozytywnie 5 głosami za. 

 

Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVIII/192/2017 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Bierawa – 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 XXVIII/192/2017 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Bierawa – została podjęta. 
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Ad. 9. 4. 

 

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

projektu pn. Szkoła eksperymentów i doświadczeń. 

 

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

fizycznego i sportu poinformowała, że omawiany projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywie 

5 głosami za. 

 

Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVIII/193/2017 w sprawie przystąpienia 

Gminy Bierawa do realizacji projektu pn. Szkoła eksperymentów i doświadczeń – 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 XXVIII/193/2017 w sprawie 

przystąpienia Gminy Bierawa do realizacji projektu pn. Szkoła eksperymentów i doświadczeń 

– została podjęta.  

 

 

 

Ad. 9. 5. 

 

Zastępca Wójta  - przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Poinformował, że projekt przedstawionej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Kuratora 

Oświaty w Opolu (opinię dołączono do protokołu).   

Odczytując opinię  zwrócił uwagę na zmiany wprowadzone w uchwale, wskazane przez Kuratora, a 

mianowicie: 

1) w załączniku nr 2 do uchwały  - w zapisie dotyczącym adresu klas Publicznego Gimnazjum  

     w Bierawie jako pierwszy należało wskazać adres : Bierawa, ul. Kościelna 1, 

2) skreślić § 3 uchwały  dotyczący Publicznego Gimnazjum z nauczaniem języka mniejszości  

     narodowej – języka niemieckiego im. Josepha Freiferra von Eichendorffa w Solarni wchodzące  

     w skład Zespołu Szkół, ponieważ zespół publicznych szkół w skład którego wchodzi jedynie  

     dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się z mocy  

     prawa ośmioletnią szkołą podstawową, bez potrzeby regulowania tego w uchwale,  

3) dostosować odpowiednio zapisy załącznika nr 2 dotyczące Zespołu Szkół w Solarni. 

 

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 XXVIII/194/2017 w sprawie dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Jeden radny był 

przeciwny (Czesław Kudzia), 6 radnych wstrzymało się od głosu (Waldemar Plutta, Piotr Musioł, 

Piotr Sroka, Marek Permus, Jolanta Szewerda, Danuta Szczygieł).  
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXVIII/194/2017 w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – została 

podjęta. 

 

 

Radny M. Matuszek – w związku z przyjęciem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do 

nowego ustroju szkolnego, zwrócił się z zapytaniem kiedy zostaną ogłoszone projekty organizacyjne  

szkół i czy dyrektorzy zabrali się już za ten temat? Uzasadniając podkreślił, że tak naprawdę 

nauczyciele do końca nie wiedzą jak to będzie wyglądało. Póki nie zostaną oficjalnie ogłoszone te 

terminy i zakres pracy poszczególnych nauczycieli, to będą oni w dalszym ciągu w jakieś tam 

niepewności. Kiedy dostaniemy jakąś informację? Kiedy przede wszystkim nauczyciele dostaną  

jakąś informację? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że nikt nie mógł otrzymać wcześniej żadnej informacji, ponieważ 

bardzo długo nie było opinii Kuratora. Ta opinia została odebrana dopiero w ubiegły wtorek. Dopóki 

nie mieliśmy żadnej pewnej informacji z Kuratorium, to też żadna informacja w teren nie mogła 

zostać przekazana. Od razu w środę było spotkanie z dyrektorami szkół, gdzie przekazano informację, 

że na najbliższej sesji będzie głosowany projekt uchwały zawierający właśnie takie rozwiązanie i że 

w tym kierunku należy się przygotowywać. Z uwagi na to, że ta uchwała podlega opublikowaniu  

w dzienniku urzędowym, formalnie wejdzie ona w życie w połowie kwietnia.  Nie powinno być 

żadnego problemu w trzech szkołach podstawowych, które z mocy prawa przekształcą się  

w ośmioletnie szkoły podstawowe, tj. w Dziergowicach, w Solarni i w Starej Kuźni.  

Pewne problemy organizacyjne mogą wystąpić tylko w przypadku Szkoły Podstawowej w Starym 

Koźlu, która wchłonie Gimnazjum w Bierawie. Robi się wszystko, aby Szkoła Podstawowa w Starym 

Koźlu bez problemu zafunkcjonowała w dwóch budynkach. Starsze roczniki w Szkole w Bierawie, 

a młodsze roczniki w Szkole w Starym Koźlu. Wcześniej nie było możliwości przekazania do szkół 

żadnej informacji. Wtorek był ostatnim 21 dniem, do kiedy Kurator musiał wydać swoją opinię. 

Kuratorium wykorzystało max. okres. Były jedynie głosy wskazujące na to, że przyjęte przez Gminę 

rozwiązanie zostanie zaakceptowane, ale nie było żadnej gwarancji. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem, jaki będzie teraz terminarz? Kiedy nauczyciele 

dostaną konkretną informację? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że dyrektorzy szkół do połowy kwietnia mają przedstawić projekty 

organizacyjne, które od tego roku muszą być również zatwierdzane przez Kuratora.  

Jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową w Starym Koźlu, to obecny Dyrektor w porozumieniu  

z Dyrektorem Gimnazjum w Bierawie mają obowiązek opracowania wspólnego arkusza 

organizacyjnego. I tu mogą wystąpić pewne trudności. Nie mniej jednak wszyscy dyrektorzy zostali 

poinformowani, że ewentualne koszty tej reformy nie będzie ponosiło tylko Gimnazjum w Bierawie, 

czy Szkoła w Starym Koźlu, ale będą one równomiernie rozdzielone na wszystkich pracowników  

oświaty na terenie Gminy Bierawa. Arkusz organizacyjny dla Szkoły w Starym Koźlu  ma być 

opracowywany również w porozumieniu z pozostałymi placówkami. Gdyby dla jakiegoś nauczyciela 

ze Szkoły w Starym Koźlu, czy Gimnazjum w Bierawie zabrakło zatrudnienia, to takie zatrudnienie 

powinno zostać zapewnione w innej placówce. Co do zasady został przyjęty główny cel, że nikt nie 

może stracić pracy. I tej pracy nie straci na pewno na najbliższe dwa lata. Potem sytuacja może się 

już bardziej skomplikować. Ale być może za 2 lata będzie już całkiem  inna sytuacja. 

 

Radny M. Matuszek – stwierdził, iż chodzi przede wszystkim o Szkołę w Starym Koźlu  

i Gimnazjum  w Bierawie. Ten plan organizacyjny będzie musiał zostać opracowany. Rada podjęła 

decyzję, że Gimnazjum wygaszamy. Kto zorganizuje w tej chwili tą pracę? 
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Wójt Gminy  - zwrócił uwagę, iż gimnazja będą wygaszane w skutek podjętej ustawy.  

Nie zadecydowała o tym Rada Gminy, czy Wójt , tylko polityka państwa polskiego. Nie możemy 

puszczać w teren takich informacji, że Gmina wygasiła jakąś placówkę. Gmina musiała jedynie 

poszukać jak najlepszego rozwiązania. W wyniku podjętej decyzji umożliwiono, że  w Bierawie  

i w całym naszym systemie, wszystkie placówki będą dalej funkcjonowały. Jeżeli jednak chodzi  

o organizację tych szkół, to na razie nie można przedstawić żadnych szczegółów. Jest to zadanie 

obecnych dyrektorów. I te projekty są obecnie opracowywane.   

 

Radny P. Sroka – wyjaśnił, że ustawowym terminem dla dyrektorów na opracowanie projektów 

organizacyjnych jest miesiąc maj.  Do końca maja projekty organizacyjne muszą być zamknięte.  

Z tych projektów organizacyjnych można się wszystkiego dowiedzieć, tj. ile mamy dzieci, jakie 

oddziały, ile godzin według nowego systemu będzie w danej szkole. Jeżeli zostaną nauczyciele 

niewykorzystani, do zwolnienia, to wówczas dyrektor wchodzi w porozumienie  z dyrektorem innej 

placówki i pojawia się tzw. uzupełnianie etatu w innej szkole. Czyli nauczyciela, którego nie zatrudni 

szkoła np. w Bierawie, będzie on do zwolnienia z art. 20, będzie mogła zatrudnić np. szkoła w Solarni, 

jeżeli będzie miała nadwyżkę godzin. I na to wszystko jest czas do końca maja. Wszystkie odpowiedzi 

dla radnego się w tym momencie pojawią. Z tego co powiedział Wójt nie przewiduje się zwolnień, 

to wówczas pojawi się przechodzenie nauczycieli do innych placówek oświatowych na terenie gminy. 

Kto za to płaci?  Za to płaci Gmina, bo organem prowadzącym dla szkół jest Gmina. Czyli nie płaci 

za to ani Szkoła w Starym Koźlu, ani w Solarni. Jak okaże się, że za dwa lata trzeba będzie zwolnić 

nauczycieli, co symuluje Wójt, że coś takiego może być, to wtedy Gmina zapłaci odprawy  

6-miesięczne dla każdego nauczyciela, którego trzeba będzie zwolnić. Być może, dyrektorzy się 

zachowają w ten sposób, że zaproponują przynajmniej pół etatu, które pozwoli utrzymać nauczycieli 

na swoich stanowiskach, czy zaproponują uzupełnienie w innych  szkołach. I chyba będzie tak jak 

Pan Wójt mówił, status quo w naszej Gminie.  

 

 

 

Ad. 9. 6.  

 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów 

przyznanych każdemu z tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa. Wyjaśnił, że nowa uchwała nie różni 

się zbytnio od uchwały w tej samej sprawie z 2015 roku.  Wprowadzone zostało kryterium dotyczące 

dzieci 3-letnich. 

 

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

fizycznego sportu  – poinformowała, że omawiany projekt uchwały komisja zaopiniowała 

pozytywnie 5 głosami za.  

 

Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVIII/195/2017 w sprawie określenia 

kryteriów wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów w drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa – pod 

głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, 

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVIII/195/2017 w sprawie określenia 

kryteriów wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów w drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa 

– została podjęta. 
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Ad. 9. 7. 

 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas 

pierwszych publicznych szkół  podstawowych  prowadzonych przez Gminę Bierawa w postępowaniu 

rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów dla 

poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

 

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

fizycznego sportu  – poinformowała, że omawiany projekt uchwały komisja zaopiniowała 

pozytywnie 5 głosami za.  

 

Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVIII/196/2017 w sprawie określenia 

kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół  podstawowych  prowadzonych przez Gminę 

Bierawa w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły, 

ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

ich potwierdzenia – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 

ani wstrzymujących nie było.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVIII/196/2017 w sprawie określenia 

kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół  podstawowych  prowadzonych przez 

Gminę Bierawa w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkujących poza 

obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 9. 8.  

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.  

Omawiając projekt programu zwrócił uwagę, iż środki w wysokości ok. 80 tys. zł nie pozwalają na 

wprowadzenie  do tego programu żadnych nowych zadań. Trudno jest też rezygnować z zadań, które 

są realizowane i które się sprawdziły. Planuje się wydatki na takie zadania jak: udzielanie pomocy 

prawnej w Punkcie Konsultacyjnym w Bierawie co dwa tygodnie, realizację programu 

profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”, kierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu, remont pomieszczeń świetlicy w Kotlarni i opłacenie ogrzewania tych pomieszczeń,  

prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicach w Kotlarni, w Brzeźcach i Korzonku, realizację 

zajęć poza lekcyjnych w salach gimnastycznych oraz spektakli profilaktycznych. Poza tym środki te 

są przeznaczane na opłacenie części wynagrodzenia pełnomocnika komisji. W tym roku 

przeznaczono jeszcze pewną pulę środków na dofinansowanie pobytu dzieci na tzw. „białych 

szkołach”. 

 

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

fizycznego sportu  – poinformowała, że omawiany projekt uchwały komisja zaopiniowała 

pozytywnie 5 głosami za.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem kto jest opiekunem w świetlicy w Brzeźcach? 
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Wójt Gminy – poinformował, że zajęcia w tej świetlicy są prowadzone przez Panią Krystynę Łaba, 

która ma odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVIII/197/2017 w sprawie uchwalenia 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał 

się od głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXVIII/197/2017 w sprawie 

uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii – została podjęta. 

 

 

Ad. 9. 9. 

 

Dyr. Walkiewicz – odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierawa. 

 

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

poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu we własnym gronie zaopiniowała nie jednogłośnie 

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierawa – 3 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy awarie sieci związane z budową drogi 408  

i wydatki  związane z usuwaniem tych awarii są przez Gminę egzekwowane od wykonawcy lub 

inwestora? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że koszty wszystkich awarii związane z pracami przy drodze 

wojewódzkiej 408 przechodzą na wykonawcę. Gmina przy okazji tej inwestycji, wykorzystując prace 

odkrywkowe wymieniła 30 metrowy odcinek wodociągu wzdłuż ulicy Braci Wolnych (na początku 

po lewej strony jadąc od strony Bierawy). 

 

Radny M. Permus – czyli jest tak, że Zakład Gospodarki Komunalnej usuwa te awarie i wystawia 

rachunek za te roboty wykonawcy? 

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że najczęściej te awarie były związane z niedokładnością dokumentacji. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem przez kogo była dostarczona dokumentacja? 

 

W. Lembowicz – wyjaśnił, że taka dokumentacja stanowi zasób geodezyjny Powiatu i jest pobierana 

z Ośrodka Powiatowego w Koźlu. Takie same mapy są w posiadaniu Gminy.  

 

Radny M. Permus - zwrócił się  z zapytaniem kto był zobowiązany do wykonania tych map i kto 

jest odpowiedzialny za ich szczegółowość? Czy wykonawca nie będzie podnosił tego, że  

z dokumentacji nie wynikało, że w danym miejscu są rury? Czy Gmina może wystąpić o zapłatę za 

usuwanie awarii na sieci, czy nie? 
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W. Lembowicz – poinformował, że mapy nie są zbyt dokładne. Pochodzą one z czasów, gdy był 

budowany wodociąg w Starym Koźlu. Gmina może jednak obciążyć wykonawcę kosztami 

usuwanych awarii, gdyż nie ponosi odpowiedzialności za te mapy. Jeżeli wykonawca ma wątpliwości 

czy w danym miejscu przebiega rura wodna, czy kanalizacyjna, to powinien robić ręcznie wykopy 

próbne. Jeżeli tego nie robi, to przechodzi to na ryzyko wykonawcy. 

 

Radny M. Permus – wyjaśnił, iż Jego pytanie miało na celu ustalenie, czy Gmina przypadkiem nie   

wkłada tam własnych pieniędzy. 

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się do Dyrektora o uzasadnienie podwyżki cen za wodę i ścieki. 

 

Dyr. Walkiewicz – poinformował, że w ubiegłym roku wspólnie z Wójtem spotkali się z Dyrektorem 

oczyszczalni azotowej celem uzyskania jakiś informacji na temat planowanych podwyżek cen za 

przyjmowane ścieki. Rozmowa, to co już powiedział Pań Wójt, była tak można powiedzieć z pozycji 

siły. Nie pozyskano żadnych potrzebnych informacji, ani pisemnej deklaracji o wcześniejszym 

informowaniu Zakładu o planowanej podwyżce ceny za odbierane ścieki. Przekazana została jedynie 

informacja o sposobie waloryzowania ceny jednego metra sześciennego ścieków, na podstawie 

schematu, który dotyczył miast powiatowych województwa opolskiego. Jeżeli Zakłady Azotowe 

będą się trzymały tego schematu, to cena 1 m3 oddawanych ścieków wzrośnie o 23 grosze. Teraz 

zapowiedziano, że nie podniosą więcej niż 12 groszy, ale nie mamy tego na piśmie. 

Jeżeli chodzi o oczyszczalnię miejską, to w roku 2015 Pani Prezes Spółki Miejskie Wodociągi  

w Kędzierzynie-Koźlu zaproponowała Gminie wzrost ceny za przyjmowane ścieki o 6 groszy od  

1 stycznia 2016 r., albo o 10 groszy od zmiany taryfy, czyli od miesiąca maja.  Gmina zgodziła się 

na podwyżkę o 6 groszy. I cena ta obowiązywała cały 2016 rok i będzie też obowiązywała  

w 2017 roku. Otrzymano pismo, że Spółka nie przewiduje zmiany taryfy do końca tego roku. 

W przedłożonej radnym taryfie, licząc tylko wzrost ceny za oddawane ścieki do Zakładów 

Azotowych o 12 groszy przy uwzględnieniu ilości odprowadzanych tam ścieków oraz utrzymanie 

ceny przez miejską oczyszczalnię, skalkulowano wzrost ceny za 1m3 ścieków o 7 groszy. Podkreślił, 

że ta cena została podwyższona jedynie o tyle  o ile podniósł cenę odbiorca ścieków. Poinformował, 

że tak naprawdę nastąpił też wzrost innych czynników kosztotwórczych. 

W związku ze zmianą ustawy o najniższym wynagrodzeniu, podniesione zostało wynagrodzenie  dla 

firmy ochroniarskiej za monitoring obiektów o 20 %. Wzrostowi uległy również ceny w laboratoriach 

za badanie wody i ścieków. W zależności od typu badań ceny te wzrosły od 2-10 %. Doszło też nowe 

badanie wody pod kątem radioaktywności naszych ujęć. Koszt takiego badania to 3 tys. zł.  

Pomimo podwyżki cen, w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej zostaje mniej pieniędzy niż 

było w zeszłym roku.  

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem od kiedy obowiązuje nowa taryfa dla miasta i dla 

Zakładów Azotowych? 

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że taryfa dla oczyszczalni miejskiej obowiązuje od stycznia do końca 

bieżącego roku.  Ścieki z Osiedla Azoty są tłoczone do miejskiej oczyszczalni w Kędzierzynie-Koźlu. 

Oczyszczalnia miejska działa w formie Spółki. O cenie wody i ścieków dla mieszkańców decydują 

radni. Natomiast Zakłady Azotowe nie mają taryfy na ścieki. Przyjmują odpady na podstawie 

zawartej umowy cywilno-prawnej. Mają tylko taryfę na ciepło. Według podpisanej umowy, Zakłady 

Azotowe przekazują informację o wzroście ceny za przyjmowane ścieki na 14 dni przed termin 

wprowadzenia tej zmiany. Gmina zwróciła się do Zakładów  Azotowych o aneksowanie zawartej 

umowy i wprowadzenie zapisu o zobowiązaniu odbiorcy ścieków do informowania o planowanej 

podwyżce na 3 miesiące wcześniej, jednak Zakład nie wyraził na to chęci.  

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem kiedy Zakłady Azotowe poinformowały o wzroście 

tej ceny? 

 



15 

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że w tym roku nie było jeszcze takiej informacji. W ubiegłym roku 

cena została zmieniona od miesiąca czerwca. Dlatego teraz też zostało przyjęte takie założenie. 

 

Wójt Gminy – zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku Zakłady Azotowe podniosły cenę za 

przyjmowane ścieki już po uchwaleniu naszej taryfy, która obowiązuje do końca kwietnia tego roku. 

Więc można domniemywać, że kolejna podwyżka znowu będzie miała miejsce w czerwcu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że w związku z podnoszeniem cen za przyjmowane 

ścieki przez obce oczyszczalnie, podjęte zostały rozmowy na temat ewentualnej budowy własnej 

oczyszczalni. Wspólnie z Wójtem spotkał się z Burmistrzem Gminy Sośnicowice, która taką 

oczyszczalnię posiada. Pozyskano niezbędne dane, między innymi o kosztach takiej inwestycji, 

przyjmowanej ilości ścieków przez oczyszczalnię, czy ponoszonych opłatach na rzecz ochrony 

środowiska. Komisja powinna się tym tematem zainteresować. Być może, jak Gmina upora się ze 

spłatą zadłużenia,  będzie można również o takiej inwestycji pomyśleć.  

 

Wójt Gminy – poinformował, że trzy nitki sieci kanalizacyjnej z naszej Gminy zbiegają się przed 

oczyszczalnią Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”. Zastanawiano się nad tym, czy chociaż jednej  

z nich nie szłoby wpiąć do przepompowni miejskiej na Osiedlu Azoty, skąd ścieki są odprowadzane 

do oczyszczalni miejskiej. Musi to zostać szczegółowo rozeznane i sprawdzone czy stosunkowo 

małym kosztem  udałoby się to wykonać. Z pewnością nie wydarzy się to w tym roku, ale może  

w przyszłym. Uważa, że Miasto jest o wiele  pewniejszym partnerem, ponieważ Spółka miejska ma 

taką samą taryfę dla mieszkańców miasta, jak i dla naszej Gminy. W interesie miasta jest żeby te 

ceny były stabilne, bo są one wówczas również stabilne dla mieszkańców.  

Przypomniał, że kilkanaście lat temu ceny stosowane przez oczyszczalnię azotową były niższe. 

Zakład zabiegał o ścieki komunalne, które były potrzebne do całego procesu. Ale wówczas była inna 

sytuacja,  rozmowy były prowadzone z lokalnym przedsiębiorcą. Teraz sytuacja się zmieniła. Zakład 

na te temat patrzy jedynie biznesowo. I to może na kolejne lata rodzić problemy.  

 

Radny M. Permus – złożył wniosek o przedłożenie radnym danych, które by mówiły o tym jaki jest 

stosunek ilości odprowadzanych ścieków do ilości sprzedanej wody (zafakturowanej). Zwrócił się 

również o potwierdzenie czy mamy dwa liczniki na ścieki, jeden na oczyszczalni miejskiej, a drugi 

w Zakładach Azotowych?       

 

Dyr. Walkiewicz – potwierdził, że Gmina ma dwa liczniki mierzące ilość odprowadzanych ścieków 

i dodatkowo jeden jest  ryczałtem. Ścieki odprowadzane z Grabówki i Osiedla Korzonek są płacone 

ryczałtowo, zgodnie z ilością sprzedanej  wody dla tych dwóch miejscowości.  

 

Radny M. Permus – zawnioskował, aby te dane o ilości sprzedanej wody i ilości odprowadzonych 

ścieków, zostały zrobione w dwóch osobnych specyfikacjach, jednej na Brzeźce, Bierawę  

i Stare Koźle, a drugiej na Goszyce, Kotlarnię, Starą Kuźnię, Ortowice, Solarnię  i Dziergowice,  

z pominięciem Grabówki i Korzonka. Chce pozyskać dane jaki procent ścieków jest oddawanych do 

oczyszczalni miejskiej, a ile do oczyszczalni azotowej.  

 

Dyr. Walkiewicz – poinformował, że na chwilę obecną do miejskiej oczyszczalni z naszej gminy 

oddajemy ok. 100 tys. m3 ścieków. Prawie tyle samo będzie odprowadzone na oczyszczalnię azotową 

po podłączeniu się do kanalizacji większości posesji w Dziergowicach. W tym roku planuje się 

odprowadzić na tą oczyszczalnię ok. 90 tys. m3 ścieków.   

 

Radny M. Permus – podkreślił, iż interesują Go dane za 2016 rok na temat ilości wody zużytej przez 

mieszkańców poszczególnych miejscowości i ilości odprowadzonych ścieków wg wskazania 

liczników - różnica między ilością  wody sprzedanej a ilością odprowadzonych ścieków, w rozbiciu 

na dwie oczyszczalnie.  
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Dyr. Walkiewicz – zwrócił uwagę, że w Dziergowicach na chwile obecną jest jeszcze bardzo dużo 

posesji nie podłączonych do kanalizacji. Trudno będzie określić ilość odprowadzonych  ścieków  

z Dziergowic. 

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż Zakład będzie musiał sobie zadać trochę trudu i te posesje nie 

podłączone do kanalizacji w tych danych nie uwzględnić. Podkreślił, iż chce otrzymać takie dane, 

ponieważ cały czas mówi się o tym, że jest 8 % strat, a nie wiadomo skąd się te straty biorą. 

 

Wójt Gminy – zwrócił uwagę, że jeżeli mówimy o roku 2016, to generalnie Dziergowice powinny 

być z tego wyłączone. 

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że chodzi mu o dane dotyczące ilości wody pobieranej przez 

mieszkańców i ilości ścieków odprowadzonych do kanalizacji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, że takie dane można znaleźć w sprawozdaniu 

przedstawionym przez Zakład Gospodarki Komunalnej.  

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż w tym sprawozdaniu takich danych brakuje. 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że według informacji podanej przez Dyrektora Zakładu 

Gospodarki Komunalnej, to w 2015 roku straty na wodzie wynosiły 10 %, a w 2016 roku 8 %. Czyli 

jest jakaś pozytywna tendencja jeżeli chodzi o całość.  

Jednocześnie zwrócił uwagę, że za odprowadzane ścieki na oczyszczalnię Zakład płaci ok. 3 zł, a 

obciąża mieszkańców kwotą ponad 7 złotych za 1m3 przyjmowanych ścieków. Ta różnica jest ponad 

4 zł. W tej kalkulacji powinno się jeszcze uwzględnić dużą ilość ścieków od mieszkańców 

Dziergowic, którzy będą dopiero podłączać swoje posesje do sieci kanalizacyjnej. Można założyć, że 

po stronie utrzymania tej nowej sieci będą minimalne koszty, bo jest to nowa instalacja. Zatem budżet 

Zakładu zostanie zasilony  dodatkowymi środkami. Zwrócił się też z zapytaniem z jakiego powodu 

obniżony został procent z 7 do 6 dotyczący utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych? 

 

Dyr. Walkiewicz - wyjaśnił, że Zakład nie dysponuje tylko nową siecią. Część sieci jest coraz starsza. 

Można powiedzieć, że wymaga większych nakładów. Sieć kanalizacyjna w Solarni ma dopiero dwa 

czy trzy lata, a co tydzień pracownicy Zakładu muszą czyścić przepompownie. Jest ich 14 w tej 

miejscowości, a w Dziergowicach 8.  Przepompownie zużywają energię elektryczną.  

Przepompownia w Lubieszowie działa dopiero dwa lata, a już była potrzeba jej wyczyszczenia. 

Ludzie wrzucają do kanalizacji szmaty, patyczki do uszu i różne inne rzeczy, co powoduje 

uszkodzenie pomp. Bardzo dużo awarii pomp jest w Starej Kuźni. Jak pompy zostaną wyczyszczone 

w czwartek, to często nie wytrzymają nawet do poniedziałku. Obecnie jest koniec marca,  

a pracownicy Zakładu mieli tylko jeden wolny weekend. Matematyka jest fajna, tylko praktyka 

pokazuje co innego. Jeżeli faktycznie w tym roku większość posesji w Dziergowicach zostanie 

podłączonych do kanalizacji, to może się okazać że te koszty w przyszłym roku zmaleją. Ale to 

dopiero się okaże po zrobieniu bilansu za cały rok. Minęły już 3 miesiące tego roku, a generalnie  

w Dziergowicach jest jeszcze 300 domostw w zasięgu sieci, nie podłączonych do kanalizacji. 

 

Radny M. Permus – podkreślił, że Zakład musi być zabezpieczony finansowo na wszelkie koszty, 

które mogą się wydarzyć. Ale musi to być weryfikowane. 

 

Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że nie należy odnosić wrażenia, że dotychczas tymi 

sprawami się nie zajmowano. Zawsze sprawa cen za wodę i ścieki była przedmiotem dyskusji 

radnych.  

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż należy dojść do tego z czego wynikają te straty. Jeżeli tego się nie 

wyjaśni, tylko będzie się o tym mówić, to nic z tego nie będzie.  
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Radny Z. Żmuda – zwrócił się z zapytaniem, jak jest rozliczana należność za odprowadzane ścieki, 

jeżeli woda jest pobierana z własnej studni, a nie z sieci wodociągowej? Ponieważ są osoby w naszej 

Gminie, które mają własne studnie głębinowe, a ścieki odprowadzają do kanalizacji. Jak to jest 

rozliczane? 

 

Dyr. Walkiewicz – poinformował, że takich osób, które pobierają wodę z własnej studni,  

a odprowadzających ścieki do kanalizacji gminnej, nie ma za wiele. W Brzeźcach są dwie takie osoby, 

które pobierają wodę ze studni za pomocą hydroforu, jest on opomiarowany. Z tymi osobami są 

podpisane stosowne umowy. Taka osoba jest również w Goszycach, nie ma ona dostępu do sieci 

wodociągowej, ale ma dostęp do kanalizacji. Jeżeli ktoś z mieszkańców ma taką pompę, którą 

pompuje wodę na ogródek, albo ma stary hydrofor, to to nie jest opomiarowane, bo tego nikt nie 

zgłasza. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż nie do końca tak jest. Jeżeli dany mieszkaniec pobiera 

wodę z własnej studni, to Zakład Gospodarki Komunalnej miał zobowiązać go do założenia 

dodatkowego licznika tej wody i ten licznik miał być też odczytywany. Jeżeli ktoś pobiera wodę  

z własnej studni, a nie ma podlicznika, to nie ma prawa odprowadzać tej wody do gminnej kanalizacji. 

Może tą wodę używać tylko do ogródka.  Zakład Gospodarki Komunalnej miał to egzekwować.  

 

Dyr. Walkiewicz – zauważył, że to co chciałby zrobić Pan Przewodniczący, byłoby niezgodne  

z prawem. Jeżeli mieszkaniec pobiera wodę z sieci wodociągowej, to powinien mieć ten obwód 

odłączony od hydroforu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, iż nie chodzi o to, że woda ze studni i z sieci jest pobierana 

za pomocą jednego obwodu. Ale jest gro przypadków takich, gdzie ludzie mają zrobione osobne 

obwody. Wodę do spożycia pobierają z sieci wodociągowej, ale już do łazienki jest doprowadzona 

woda ze studni. A ścieki są odprowadzane do wspólnej kanalizacji. Dlatego woda pobierana ze studni 

musi być też opomiarowana. 

 

Dyr. Walkiewicz – zauważył, że wynika z tego, że jest tylko parę osób w Gminie, które legalnie 

mają wykonane odrębne takie instalacje. 

 

Radny R. Skotarczyk – dodał, iż z tego wynika, że cała reszta ma to zrobione nielegalnie. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, ile było przeprowadzonych kontroli w ubiegłym 

roku? 

 

Dyr. Walkiewicz – poinformował, że w ubiegłym roku nie przeprowadzono żadnej kontroli. 

 

Radny M. Permus – przypomniał, że już jakiś czas temu rozmawiano o tym, że będzie sprawdzane 

czy do kanalizacji nie spływa woda opadowa. Czy coś w tym kierunku zostało zrobione? Przecież 

radni nie są od tego, żeby wskazywać miejsca np. nielegalnego odprowadzania wody do kanalizacji. 

Takie sytuacje się zdarzają, osobiście był tego świadkiem. 

 

Radny R. Skotarczyk – nawiązując do danych z tabeli „c” mówiących o ustaleniu poziomu 

niezbędnych przychodów, zwrócił się o wyjaśnienie zapisu o kosztach odprowadzania ścieków do 

urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa oraz założonego 25 % wzrostu. 

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, iż urządzenia do których są odprowadzane ścieki nie są własnością 

Zakładu, ponieważ Zakład nie posiada żadnej własnej oczyszczalni ścieków. Jeżeli chodzi o wzrost 

tych kosztów, to wynika on z przyjęcia większej ilości odprowadzanych ścieków z sołectwa 

Dziergowice. Przyjęto, że  50 % sumy sprzedanej wody dla mieszkańców tego sołectwa zostanie 

odprowadzonych do kanalizacji.  
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Część posesji  jest już podłączonych ( np. przy ulicy Granicznej, czy Wodnej). Zakłada się, że  

z sołectwa, w którym jest kanalizacja od dłuższego czasu, 70% pobieranej wody przez mieszkańców 

jest oddawana do sieci kanalizacyjnej.   

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem, czy tabela, która informuje o comiesięcznej ilości 

pobranej wody zawiera dane z liczników wody? 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, dlaczego są takie różnice pomiędzy danymi  

w miesiącach parzystych i nie parzystych? 

 

Dyr. Walkiewicz – poinformował, że odczyty w budynkach indywidualnych są wykonywane co dwa 

miesiące, a w blokach mieszkalnych co miesiąc. Ścieki z sołectwa Grabówka i Korzonek są 

rozliczane według ilości pobieranej wody, tzn. ile wody zostało sprzedanej, za tyle samo płaci się za 

ścieki.  

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem, czy w tych danych jest informacja o stanach 

liczników na obu oczyszczalniach ścieków? 

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że Zakład otrzymuje co miesiąc faktury za odprowadzone wody  

z podaniem stanu przepływomierza, który jest własnością Zakładu. Jeżeli przepływomierz jest 

niesprawny to liczona jest wielkość średnioroczna. Ilość oddanych ścieków w danym miesiącu różni 

się od ilości oddanej na przykład w miesiącu poprzednim. Nie jest to powtarzalne.  

 

Radny R. Skotarczyk  - z danych wynika, że jeżeli chodzi o ścieki odprowadzone z Bierawy, Starego 

Koźla i Brzeziec, to w 2016 roku oddano 103 tys. m3. Czy to są dane ustalone na podstawie licznika 

zamontowanego na miejskiej oczyszczalni? Ale brakuje danych o ilości sprzedanej wody dla 

mieszkańców tych miejscowości. 

 

Dyr. Walkiewicz – potwierdził, że ta wielkość  wynika z odczytu licznika na oczyszczalni. Na prośbę 

radnego Żmudy wyjaśnił, że ilość sprzedawanej wody różni się od ilości oddawanych ścieków.  

W zależności od miesiąca ta różnica wynosi od 70-77%. Jest to woda np. zużywana do podlewania 

ogródków, czy pobierana przez rolników.  

 

Radny Z. Żmuda – zwrócił się z zapytaniem, czy Straże Pożarne mogą pobierać wodę tylko ze 

wskazanego hydrantu, czy jest to w jakiś sposób rejestrowane i rozliczane, albo te ilości są ujmowane 

w stratach wody? 

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że generalnie każda jednostka ma obowiązek ewidencjonowania ilości 

pobieranej wody z hydrantów. Za tą wodę płaci Urząd Gminy. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czym mogą być spowodowane takie różnice w ilości 

sprzedawanej wody, że w jednym miesiącu jest 8.200 m3, a w drugim 9.400 m3 ? 

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że jest to kwestia odczytu, nie zawsze inkasent jest wpuszczany do 

odczytu stanu wodomierza. Przedstawione dane ujmują ilość wody sprzedanej i zafakturowanej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem czy Zakład sukcesywnie instaluje 

wodomierze ze zdalnym odczytem? 

 

Dyr. Walkiewicz – poinformował, że takie wodomierze zostały zamontowane prawie w całej 

Bierawie i połowie Brzeziec. Do końca czerwca br. planuje się zakończyć montaż wodomierzy  

w Brzeźcach, a następnie będą instalowane w Starej Kuźni i kolejnych miejscowościach. 

Poinformował, iż zdarzył się już przypadek zerwania takiego licznika.  
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Mieszkaniec tłumaczył to tym, że przeszkadzają mu fale radiowe. Przez rok nie było dostępu do tego 

mieszkania. Teraz okazało się, że zużycie wody w tym mieszkaniu wyniosło  400 m3 wody. Sprawa  

prawdopodobnie skończy się w Sądzie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, że na komisji radni będą zastanawiać się  nad 

wprowadzeniem jakiś wytycznych w sprawie stosowania dodatkowych liczników, czy poborów 

wody z własnych studni.  

 

Dyr. Walkiewicz – poinformował, że Zakład proponuje mieszkańcom montaż nowych podliczników 

z odczytem radiowym, aby można było go też zdalnie odczytywać. Koszt wodomierza i montażu 

musi być po stronie mieszkańca. Natomiast koszt nakładki będzie po stronie Zakładu. 

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż uzyskana odpowiedź nie jest zadawalająca. Jego pytanie 

dotyczyło ilości ścieków oddawanych na oczyszczalnię (o tabelkę na stronie 20). Z tego co zostało 

powiedziane, to ilość ścieków odczytanych na przepływomierzu na oczyszczalni ścieków nie ma nic 

wspólnego z ilością wody sprzedanej, która została zafakturowana. Co się dzieje, że my naraz 

oddajemy 1200 m3 ścieków więcej? Te różnice sięgają 20 %. Dlatego zastanawia się co jest tego 

powodem.  

 

Radny R. Skotarczyk – przypomniał, że w ubiegłym roku wystąpił o sporządzenie wykazu 

hydrantów znajdujących się na prywatnych posesjach i taką listę otrzymał.  Czy te hydranty zostały 

w jakiś sposób zabezpieczone? 

 

Dyr. Walkiewicz – zwrócił uwagę, iż prawnie nie ma możliwości zaplombowania tych hydrantów 

jeżeli właściciel posesji nie wyrazi na to zgody. 

 

Radny R. Skotarczyk – zauważył, że hydranty są urządzeniami stanowiącymi własność Gminy,  

a nie mieszkańca. Jeżeli dany mieszkaniec nie ma interesu w tym, żeby hydrant znajdował się na jego 

prywatnym terenie, a na dodatek nie pozwala na jego zaplombowanie, to powinno się taki hydrant 

zlikwidować. Nie możemy na to pozwolić, że mieszkaniec będzie o tym decydował. Hydrant jest 

własnością Gminy. I trzeba coś robić w tym kierunku. 

 

Dyr. Walkiewicz – stwierdził, iż jest za tym aby usuwać hydranty z prywatnych posesji. Tylko 

problem jest w tym, że sieć przechodzi przez prywatne tereny. Kiedyś to były jakieś duże 

gospodarstwa, czy PGR-y. Teraz okazuje się, że są zrobione jakieś podziały. Ktoś ma na podwórku 

hydrant, z którego jest jeszcze zasilany w wodę sąsiedni budynek. 

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem czy próbowano przynajmniej założyć na tych 

hydrantach zwykłe plomby, tak, aby właściciel tej posesji wiedział, że ten hydrant jest pod jakąś 

kontrolą? 

 

Dyr. Walkiewicz – nie potwierdził tego. Zauważył jednakże, że w przypadku zerwania plomby, 

Zakład i tak nie miałby żadnej możliwości ukarania takiej osoby.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż plomba tak naprawdę nie rozwiązuje tego problemu. 

Może jedynie na jakiś krótki czas. 

 

Radny R. Skotarczyk – zaproponował rozważenie możliwości wykonania hydrantów podziemnych.  

 

Dyr. Walkiewicz – poinformował,  że wykonanie hydrantu podziemnego kosztuje ponad tysiąc 

złotych.  
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Radny M. Permus – nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego, że plomba nie wiele daje,  

stwierdził, iż zdaje sobie sprawę z tego, że w przypadku zerwania takiej plomby  Gmina nie ma 

możliwości zastosowania żadnych sankcji, bo nie dojdzie do tego kto ją zerwał. Ale dawało by to 

jednak pewną informację, że coś się z takim hydrantem dzieje i że trzeba podjąć jakieś bardziej 

skuteczne kroki. Przecież koszt założenia takiej plomby jest minimalny.  Dlatego założenie takich 

plomb na hydrantach wcale nie byłoby najgorszym rozwiązaniem. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie poddał projekt uchwały  

nr XXVIII/198/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, a 6 radnych wstrzymało się od głosowania – byli to następujący radni: Łukasz 

Przybyłowski, Waldemar Plutta, Jolanta Szewerda, Danuta Szczygieł, Czesław Kudzia, Violetta 

Klimanek. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXVIII/198/2017 w sprawie 

zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 10.  Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem ile ton piasku zostało zużyte przez Gminę do 

posypywania dróg w czasie zimy i ile tego piasku Gmina zebrała po zimie? 

 

W. Lembowicz – poinformował, że do zimowego utrzymania dróg wykorzystano ok. 30 ton piasku. 

 

Radny M. Permus – uzasadniając swoje pytanie, podkreślił, że utrzymanie dróg jest w gestii 

właściciela drogi. W Brzeźcach została pięknie zrobiona droga, ale teraz jest bardzo zanieczyszczona. 

Nie może być tak, że Gmina w zimie będzie sypała drogi piaskiem, ale potem nie będzie już komu 

tego sprzątnąć. Liczy się tylko na to, że zrobią to mieszkańcy. Jednak tylko część mieszkańców jest 

tym zainteresowana i sprząta. Jednak większość mieszkańców jest innego zdania. Uważają, że płacą 

podatki i Gmina powinna się tym zajmować. Czy Gmina liczy na to, że to sołtys z radą sołecką będzie 

zamiatał te drogi? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że w tym roku Gmina przymierzyła się do sprzątania dróg, taki proces 

zamiatania został już rozpoczęty, ale trzeba było czekać na sprzyjające warunki. Na razie 

pozamiatane zostały tylko drogi w Dziergowicach i w Bierawie. Przed świętami wielkanocnymi  

te główne ulice zostaną jeszcze zrobione. Robiła to firma Bitunowa za 120 zł za godzinę. 

 

Radny M. Permus – zaproponował rozważenie możliwości ewentualnego zakupu w przyszłości 

zamiatarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Poinformował, iż można tą kwestię rozwiązać 

również w inny sposób, a mianowicie  poprzez zatrudnienie w każdej wiosce osoby, czy osób do 

sprzątania. Koszty zatrudnienia takich osób mogłyby być finansowane po połowie z funduszu 

sołeckiego i dodatkowo z budżetu gminy. Jeżeli zostałyby ustalone inne zasady finansowania, na 

przykład w całości z budżetu gminy, to dla sołectw byłoby jeszcze lepiej. Należałoby ten temat 

dogłębnie  przeanalizować. Jeżeli któraś Rada Sołecka uzna, że właściwie nie ma takich potrzeb,  

to nie będzie musiała na ten cel przeznaczać środków z funduszu sołeckiego.  
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Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, że dobrze byłoby poznać koszt pozamiatania wszystkich 

dróg w Gminie. Jeżeli ten proces zamiatania przez Firmę zewnętrzną został już rozpoczęty, to 

powinien zostać zakończony.  Będą to dobre dane do dyskusji na temat ewentualnego zakupu własnej 

zamiatarki.  

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że za zamiatanie dróg w Dziergowicach i w Bierawie Gmina 

zapłaciła 1.600 zł.  Dodał, iż Gmina w latach wcześniejszych przymierzała się już do zakupu takiej 

profesjonalnej zamiatarki, ale koszt był ponad 300 tys. zł. 

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że utrzymanie czystości na wiosce nie wiąże się tylko  

z zamiataniem dróg.  Każda wieś ma swoje tereny zielone, place zabaw, czy inne miejsca, o które 

trzeba dbać. Kto ma się tym zajmować? Kiedyś tak naprawdę zajmowały się tym Rady Sołeckie. 

Dzisiaj jest inaczej. Ludzie uważają, że są w tej Radzie Sołeckiej nie po to, żeby sprzątać. Dlatego 

muszą być osoby, które będą o te tereny dbać. 

Zgłosił również kwestię przekopania wału przeciwpowodziowego przez jednego rolnika  

w Brzeźcach, aby łatwiej było mu przejeżdżać traktorem, a także zaorania przez innego rolnika drogi 

prowadzącej do niewielkiego stawu i wysypywania przez niego śmieci na działkę gminną. 

Podkreślił, iż zdaje sobie sprawę z tego, że Gminy nie stać  na to, żeby tego pilnowała. Ale musi to 

być zgłaszane, Gmina powinna jakoś interweniować.  

Zwrócił się ponadto z zapytaniem czy znany jest powód, dla którego znowu stoją dwie barki na 

brzegu rzeki Odry na drodze wojewódzkiej 410 w Brzeźcach? Co tam będzie robione? Czy te barki 

będą tam remontowane i jak poprzednio ten remont będzie polegał na usuwaniu starej farby, która 

spływa do Odry? 

Zwrócił się także o uprzątniecie worków ze śmieciami po sprzątaniu wioski.  

 

Wójt Gminy – poinformował, iż od 1 kwietnia mają ruszyć prace społecznie-użyteczne i roboty 

publiczne. Ale to tak naprawdę tylko połowicznie rozwiązuje problem sprzątania sołectw i dbania  

o czystość i zieleń. Ten system się nie sprawdza. Można się zastanowić nad rozwiązaniem 

zaproponowanym przez radnego Permusa. Jednak najpierw musiałby zostać stworzony system 

finansowania przez poszczególne sołectwa w połączeniu z budżetem Gminy.   

 

Radny Z. Żmuda – nawiązując do wypowiedzi radnego Permusa na temat sprzątania wioski, 

poinformował, że są wioski poza naszą Gminą, gdzie wszyscy mieszkańcy co 2 tygodnie sprzątają 

przed swoimi posesjami i zamiatają ulice. Jadąc do Głogówka osobiście był tego świadkiem.  

W Kotlarni jest w miarę czysto. Utrzymywanie czystości koło bloków mieszkalnych należy do 

Wspólnot Mieszkaniowych. Jeżeli drogi w sołectwach miałyby być zamiatane przez zamiatarki, to 

Wspólnoty Mieszkaniowe byłyby pokrzywdzone, gdyż wykonują te czynności we własnym zakresie 

lub wyznaczają do tego gospodarza bloku. 

Nawiązując do wypowiedzi Pana Wójta na temat zatrudniania pracowników do robót społecznie – 

użytecznych, stwierdził, iż tak naprawdę jest to mało efektywne, można powiedzieć, że jest to „sztuka 

dla sztuki”. Obserwując pracę tych osób, można nawet powiedzieć, że są one utrzymywane na siłę. 

Nie chodzi im o pracę, tylko o otrzymywanie jakiś pieniędzy.  Nie generalizuje tego, ale niektóre 

osoby są bardzo mało aktywne, nie można im nawet zwrócić uwagi, bo od razu się oburzają. Niby 

pracują od siódmej, a faktycznie zaczynają pracę dużo później i kończą wcześniej. Czasami nie widać 

ich w pracy od tygodnia. Jest to poważna sprawa i nie można z tego żartować. Te osoby są opłacane 

z pieniędzy podatników i powinni się w tej pracy czymś wykazać. Jeżeli te osoby podlegają pod 

Urząd Pracy to trzeba do nich wnioskować, aby ci pracownicy byli objęci jakąś kontrolą. Nie można 

takie osoby na siłę uszczęśliwiać.  

 

Radny M. Permus -  wyjaśnił, iż jego wypowiedź nie dotyczyła utrzymywania czystości na 

chodniku, bo o chodniki ludzie dbają. Niekiedy jednak problem tworzy się w momencie opadów 

śniegu. Jeżeli właściciele posesji przyległej do chodnika pracują, to nie ma kto odśnieżyć chodnika 

w ciągu dnia. Jednakże chodzi mu przede wszystkim o jezdnię i o działki, które należą do Gminy.  
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Radny R. Skotarczyk – nawiązując do wypowiedzi Pani Skarbnik zwrócił uwagę, iż należność jaką 

Gmina zapłaciła za zamiatanie dróg w Dziergowicach i w Bierawie dotyczyła jedynie kilku dróg. 

Żeby ktoś nie pomyślał, że za 1600 zł został usunięty piasek z wszystkich dróg w obu tych 

miejscowościach. Zostało pozamiatanych 50% dróg, albo mniej. 

Zwrócił się z zapytaniem czy został zgłoszony do Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej 

problem wyziewów z kanalizacji w Szkole Podstawowej w Dziergowicach? Piony kanalizacyjne 

istnieją, więc teoretycznie nawet jak zabraknie w syfonie wody, to te wyziewy powinny zostać przez 

ten pion wciągnięte. Tak się jednak nie dzieje. W niektórych dniach te wyziewy są bardzo 

intensywne. Należy to sprawdzić. 

Zwrócił się również z zapytaniem czy został już podłączony do kanalizacji sanitarnej budynek 

komunalny w Dziergowicach, w którym mieści się sklep? 

 

Dyr. Walkiewicz – poinformował, że takiego zgłoszenia odnośnie problemów z kanalizacją w Szkole 

w Dziergowicach nie było. Natomiast budynek gminny przy ulicy Dworcowej 8 zostanie podłączony 

do kanalizacji w najbliższym tygodniu.   

 

Radny Z. Żmuda – poinformował, że problem z kanalizacją występuje również przy Przedszkolu  

w Kotlarni. 

 

Radny R. Skotarczyk – przypomniał, że złożył dwa wnioski dotyczące ustawienia luster drogowych, 

w tym jednego przy wylocie z ulicy Morcinka, które zostało usunięte podczas prac kanalizacyjnych. 

 

Radny Ł. Przybyłowski – nawiązując do dyskusji na temat pracowników interwencyjnych, 

zauważył, iż nie można wszystkich oceniać negatywnie. W ubiegłym roku w Ortowicach był 

zatrudniony bardzo rzetelny pracownik. Wszystko zostało zrobione należycie. 

Zwrócił się o komisyjne sprawdzenie dębu rosnącego przy ulicy Górniczej w Ortowicach. Drzewo to 

wydaje się być puste w środku. Jeżeli się to potwierdzi to należy doprowadzić do jego wycięcia. 

Zwrócił się z zapytaniem czy został już naprawiony próg zwalniający na ulicy Wiejskiej  

w Ortowicach? 

Wystąpił również o utwardzenie tłuczniem odcinka ulicy Górniczej w Ortowicach koło posesji 

Wyrwoch, ponieważ w tym miejscu droga jest bardzo rozjeżdżona. 

 

Dyr. Walkiewicz  - poinformował, że Zakład otrzymał od Urzędu Gminy dużo dodatkowych robót, 

w tym montaż luster drogowych. Tych prac jest tak dużo, że Zakład nie jest w stanie wszystkiego 

robić na bieżąco. Roboty te są robione w momencie, gdy są wolne moce przerobowe. Głównym 

zadaniem Zakładu jest zapewnienie dostawy wody i udrażnianie kanalizacji.     

 

Radny R. Skotarczyk – zawnioskował o przywrócenie progu zwalniającego na ulicy Kościelnej  

w Dziergowicach. 

 

Radny M. Matuszek – zawnioskował o założenie nowych witaczy na wjazdach do naszej Gminy na 

wzór witacza, który znajduje się od strony Kędzierzyna oraz o dołożenie do tego witacza informacji 

o partnerstwie z Gminą Markvartovice.   

 

Wójt Gminy – poinformował, że witacz, który stoi od strony Kędzierzyna jest bardzo elegancki. 

Swego czasu kosztował 8 tys. zł. Wniosek radnego Matuszka jest bardzo słuszny. Podejmie się 

starania o postawienie takich samych witaczy przy wjazdach z innych stron Gminy. 

 

Radny Cz. Kudzia – zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sprawa uprzątnięcia odpadów z jednej 

posesji w Brzeźcach? 
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Wójt Gminy – poinformował, że posesja na której zostały zgromadzone odpady, nie posiada 

uregulowanego stanu prawnego. Jest tam pięciu spadkobierców, pięciu braci, z których jeden zmarł.   

Wszystkie żyjące osoby zamieszkują w Niemczech. W Polsce zamieszkuje tylko małżonka 

współwłaściciela, który zmarł. Osobiście przeprowadził już kilka rozmów z dwoma braćmi, którzy 

mieli udzielić upoważnienia jednemu z braci. Jednakże do tego nie doszło. Dlatego też do tej pory 

formalnie  żadnych działań nie podjęto.  Dlatego teraz Urząd będzie musiał wysłać decyzję 

nakazującą uprzątnięcie tych odpadów każdemu współwłaścicielowi.  

 

Radny M. Permus – poinformował, że bardzo zanieczyszczona różnymi odpadami jest również inna 

działka w Brzeźcach przy ulicy Nowej. Została przeprowadzona  rozmowa z właścicielem, który 

oświadczył, iż nie będzie tego sprzątał, bo odpady te są tam wrzucane przez postronne osoby 

mieszkające w pobliżu. 

 

 

Ad. 11. 

 

Sołtys J. Gładysz – Nowińska – zwróciła się z zapytaniem czy dojdzie kiedykolwiek do 

zamontowania hydrantu za Jej posesją, służącego do odpuszczania brudnej wody po awariach?  

Przypomniała, że  w ubiegłym roku w Kotlarni było 5 awarii. Za każdym razem, z uwagi na to, że jej 

budynek jest ostatni, zawsze ma bardzo brudną wodę i musi ją odpuszczać. Płaci zarówno za wodę, 

jak i za odprowadzone ścieki. Teraz po podwyżce znowu będzie musiała zapłacić o 1 grosz więcej za 

wodę i  7 groszy więcej za ścieki. Taka sytuacja powtarza się już od 6 lat. Jak długo będzie musiała 

jeszcze ponosić te koszty. Dyrektor Zakładu odpisał, że jest to w gestii Wójta. Pomimo rozmowy  

z Wójtem nic się w tej sprawie dalej nie dzieje.  

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że Zakład nie robi żadnych inwestycji i modernizacji sieci, bo nie ma 

na to środków. Sieć jest własnością Gminy. 

 

Wójt Gminy – stwierdził, iż zna ten temat, gdyż został on mu przedstawiony zarówno przez 

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej, jak i Panią sołtys. Trzeba mieć jednak na względzie to, 

że są sprawy ważne i mniej ważne. Dla mieszkańca ta sprawa jest bardzo ważna. Ale Gmina ma 

zawsze dylemat, czy zrobić nowe przyłącze wodociągowe, albo kanalizacyjne, czy inwestować 

w inne zadanie.  Ostatnie 2-3 miesiące zimowe były wyłączone z jakichkolwiek prac. Teraz warunki 

pogodowe się poprawiły i zostanie ta sprawa jeszcze omówiona. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem, czy w przypadku Pani Gładysz – 

Nowińskiej Zakład po każdej awarii nie mógłby odliczyć pewnej ilości metrów sześciennych wody, 

która z racji zanieczyszczenia musi zostać odpuszczona? 

 

Dyr. Walkiewicz – zwrócił uwagę,  że nie chodzi tylko o parę metrów sześciennych wody, bo takich 

sytuacji z brudną wodą jest dużo więcej. Praktycznie dotyczy to wszystkich posesji znajdujących się 

na końcówkach sieci wodociągowej.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, że przecież sytuacja ta nie występuje codziennie. Ma to 

miejsce tylko w przypadku awarii, można te ilości wody brudnej w jakiś sposób odliczać. Należy to 

rozważyć. 

 

Wójt Gminy -  zapowiedział, że następna sesja jest planowana na dzień 24 kwietnia br. Zwrócił się 

również do radnych o potwierdzenie wyjazdu do Ostfildern w dniach 7-10 lipca br. z okazji jubileuszu 

25-lecia partnerstwa naszych Gmin. 
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Ad. 12. 

 

Przed zakończeniem obrad Przewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim zebranym życzenia 

zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych. Następnie poinformował, że porządek 

obrad został zrealizowany. Po czym zamknął obrady dwudziestej ósmej sesji Rady Gminy w dniu  

27 marca 2017 roku o godz. 18:10. 

 

 Przewodniczący Rady 

   Joachim Morcinek 

  

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
 

 

 

Załączniki: 

 

1. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie z realizacji zadań  

z zakresu wspierania rodziny za 2016 r. 

2. Raport z wykonania w 2016 r. Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz narkotykowych. 

3. uchwała nr XXVIII/190/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. 

4. uchwała nr XXVIII/191/2017 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej dla Gminy Bierawa. 

5. uchwała nr XXVIII/192/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bierawa. 

6. uchwała nr XXVIII/193/2017 w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do realizacji projektu 

pn. Szkoła eksperymentów i doświadczeń. 

7. uchwała nr XXVIII/194/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

8. Pismo Kuratorium Oświaty w Opolu  zawierające opinię do uchwały Rady Gminy Bierawa 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolonego. 

9. Opinia Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników 

Oświaty i Wychowania w K-Koźlu do uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

do nowego ustroju szkolonego. 

10. uchwała nr XXVIII/195/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów 

przyznanych każdemu z tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa. 

11. uchwała nr XXVIII/196/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych 

publicznych szkół  podstawowych  prowadzonych przez Gminę Bierawa w postępowaniu 

rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły, ustalenia liczby 

punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia. 

12. uchwała nr XXVIII/197/2017 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 

13. uchwała nr XXVIII/198/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierawa. 

14. listy obecności radnych i sołtysów. 

 

 

 


