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P R O T O K Ó Ł   nr  XXXII /2017 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  19 czerwca 2017 r. 

 

 

Otwarcia obrad trzydziestej drugiej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 19 czerwca 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,  

a także obsługę prawną Mec. Mirosława Semeniuka i 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, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Karina Musioł, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie  

Piotr Walkiewicz oraz Główna Księgowa Zakładu Małgorzata Pałac. 

 

 

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  22 maja 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. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego za rok  

    2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Bierawa oraz  sprawozdania z wykonania  

    budżetu gminy za rok 2016 : 

1) przedstawienie przez Wójta Gminy informacji na temat sprawozdania finansowego  

     i sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,  

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  o sprawozdaniu z wykonania  

    budżetu gminy za rok 2016, 

3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania 

    budżetu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do tego wniosku, 

4) dyskusja nad wnioskiem Komisji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu, 
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5) podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

    z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2016 rok, 

b)  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budżetu za 2016 r. 

 

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 odpłatności za ciepło dostarczone do ogrzewania lokali, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, położonej  

w Dziergowicach, 

5) w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę 

oraz zasady przyznawania dodatków  do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych 

nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Bierawa.  

 

10. Interpelacje i wnioski radnych. 

11. Dyskusja i wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad. 

 

Wniosek o zmianę porządku obrad zgłosił Wójt Gminy, który wystąpił o wprowadzenie do 

porządku obrad dwóch projektów uchwał: 

 

1) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie Grabówka, 

2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie Goszyce. 

 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgłoszony wniosek zostanie poddany pod 

głosowanie. Zmiana zostanie wprowadzona, jeżeli za zmianą opowie się w głosowaniu bezwzględna 

większość ustawowego składu Rady, tj. co najmniej 8 radnych. A następnie przeprowadził głosowanie 

w tej sprawie. 

 

1) Za zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie Grabówka 

opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, a jeden radny wstrzymał 

się od głosowania (radny R. Skotarczyk). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że za wnioskiem opowiedziała się  wymagana liczba 

radnych, wobec czego wniosek został przyjęty;  

 

 

2) Za zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie Goszyce 

opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, a jeden radny wstrzymał 

się od głosowania (radny R. Skotarczyk). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że za wnioskiem opowiedziała się  wymagana liczba 

radnych, wobec czego wniosek został przyjęty.  
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

zmienionego porządku obrad. Dodatkowe projekty uchwał zostaną wprowadzone jako pkt. 9.6. 

i 9.7. 

  

 

Ad. 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że został wyłożony na sali obrad protokół z trzydziestej 

pierwszej sesji Rady Gminy z dnia 22 maja 2017 r. i że w celu jego przyjęcia, zgodnie z § 29 statutu 

gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. Następnie zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do 

tego protokołu ? 

 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem protokołu z trzydziestej pierwszej sesji Rady Gminy  opowiedziało się w głosowaniu  

15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został przyjęty. 

 

 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował następujące 

działania: 

1) brał udział w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego  

i sportu oraz w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu 12 czerwca 

2017 r.; 

2) brał udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  

i ochrony środowiska w dniu 19 czerwca 2017 r. ; 

3) uczestniczył w dwóch spotkaniach w sprawie gazyfikacji gminy – w dniu 16 maja br. w Spółce 

Gazowniczej w Zabrzu, a w dniu 1 czerwca br. w Firmie Betafence w Kotlarni; 

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

Bierawa; 

5) pełnił dyżury w Urzędzie Gminy w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.  

 

Do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęło pismo Pani Sonii Wiesiołek w sprawie rozwiązania 

problemu związanego z uciążliwościami wynikającymi z prowadzenia szkółki jeździeckiej  

w Bierawie.  

 

 

Ad. 5 

 

Informację o pracach komisji złożyli: 

 

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

w sprawie wypracowania wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 
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Radny R. Skotarczyk – Przewodniczący komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego -

poinformował, że komisja spotkała się w dniu 12 czerwca br. celem omówienia projektów uchwał na 

dzisiejszą sesję. 

 

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

i ochrony środowiska  - poinformował, że komisja obradowała w dniu dzisiejszym na temat projektów 

uchwał skierowanych pod obrady dzisiejszej sesji. 

 

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

i sportu – poinformowała, że komisja spotkała się na posiedzeniu w dniu 12 czerwca br. Tematem 

posiedzenia było omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre 

zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków  do wynagrodzenia, nagród  

i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Bierawa. 

 

 

 

ad. 6. 

 

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

 w dniu 26 kwietnia br. miało miejsce otwarcie ofert na zadanie pn. „Budowa chodnika przy 

ulicy Kozielskiej w Dziergowicach etap I”, w wyniku którego został wybrany wykonawca  

i podpisano umowę. W przyszłym tygodniu wykonawca powinien wejść na plac budowy. 

Tego samego dnia wspólnie z  Przewodniczącym Rady spotkali się z Dyrektorem Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Opolu celem omówienia  najważniejszych spraw dotyczących dróg 

wojewódzkich na terenie Gminy Bierawa, 

 w dniu 27 kwietnia br.  uczestniczył w spotkaniu z Radą Sołecką w Dziergowicach w sprawie 

organizacji tegorocznych dożynek, 

 w dniu 2 maja br.  spotkał się z inż.  Wesołowskim w sprawie dalszych prac projektowych  

w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 w dniu 3 maja br. odbył się turniej strzelecki w Solarni o Tarczę Konstytucji 3 Maja i Tarczę 

Świętego Floriana, 

 w dniu 8 maja br. odbyło się spotkanie Zarządu Gminnego OSP, 

 w dniu 9 maja br. brał udział w sesji Rady Gminy zwołanej w trybie nadzwyczajnym celem 

podjęcia pilnych uchwał, 

 w dniu 12 maja br. odbyło się spotkanie w terenie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w sprawie drogi 425 w miejscowości Dziergowice, Lubieszów i Bierawa. Tego samego dnia 

spotkał się z Państwem Piechaczek ze Starego Koźla z okazji jubileuszu 55 lat pożycia 

małżeńskiego, 

 w dniu 15 maja br. spotkał się z Panią Feliksą Depta z Solarni z okazji 93 rocznicy urodzin, 

 w dniu 16 maja br. uczestniczył w spotkaniu w Spółce Gazowniczej w Zabrzu. Tematem 

spotkania była sprawa gazyfikacji gminy Bierawa od strony województwa śląskiego do 

miejscowości Goszyce i Kotlarnia, 

 w dniu 17 maja br. miały miejsce przeglądy pogwarancyjne ulicy Dworcowej  

w Dziergowicach oraz drogi transportu rolnego Bierawa – Stare Koźle. Tego dnia uczestniczył 

również w zebraniu członków Euroregionu Pradziad w Prudniku, 

 w dniu 18 maja br. uczestniczył w szkoleniu z zakresu spraw obronnych organizowanym dla 

Wójtów przez Wojewodę Opolskiego w Pokrzywnej, 

 w dniu 19 maja br. uczestniczył w Święcie szkoły – Gimnazjum w Bierawie, 

 w dniu 22 maja br. miało miejsce otwarcie ofert na budowę oświetlenia ul. Wierzbowej  

w Starym Koźlu oraz ulicy Lawendowej i Sosnowej w Dziergowicach.  
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W tym też dniu uczestniczył także w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka oraz w akcie 

nadania nowego sztandaru Komendzie Powiatowej. W godzinach popołudniowych brał udział 

w sesji Rady Gminy zwołanej w trybie nadzwyczajnym w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Solarnia, Dziergowice  

i Lubieszów, 

 w dniu 23 maja br.  spotkał się z Panią Prezes Powiatowego Banku Spółdzielczego w sprawie 

placówki w Bierawie. W tym też dniu uczestniczył w jubileuszu 90 lat urodzin  

Pani Brzezińskiej z Bierawy, 

 w dniu 24 maja br.  brał udział w spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych na temat 

przygotowania arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny oraz podsumowania obecnego 

roku szkolnego, 

 w dniu 25 maja br.  miało miejsce otwarcie ofert na remont drogi transportu rolnego  Stare 

Koźle – Brzeźce, gdzie wybrany wykonawca wejdzie na plac budowy ok. 10 lipca br., a także 

na wybór firmy wywożącej odpady z terenu Gminy Bierawa w drugim półroczu br., gdzie 

jedyną ofertę złożyła Firma Remondis, 

 w dniu 26 maja br.  spotkał się z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie 

połączenia dwóch ścieżek z drogą wojewódzką 408 w Starym Koźlu, 

 w dniu 30 maja br. uczestniczył w spotkaniu z Prezesem Polskiego Związku Psich Zaprzęgów 

w sprawie planowanych  Mistrzostw Europy w Lubieszowie, 

 w dniu 31 maja br. brał udział w Forum Odrzańskim w Chałupkach, a w godzinach 

popołudniowych w obchodach Dnia Matki i Ojca - organizowanych przez Koło Emerytów  

w Bierawie, 

 w dniu 1 czerwca br. uczestniczył w spotkaniu w firmie Betafence w Kotlarni w sprawie 

doprowadzenia gazu do Kotlarni. W najbliższych dniach Gmina ma otrzymać harmonogram 

prac, który odpowie na pytanie kiedy nitka z gazem zostanie doprowadzona do miejscowości 

Goszyce i Kotlarnia, 

 w dniu 2 czerwca br. spotkał się z wykonawcą ulicy Parkowej w Starej Kuźni, 

 w dniu 3 czerwca br. odbyły się zawody pożarnicze „o Puchar Wójta” w Lubieszowie. W tym 

też dniu miała miejsce wizyta w partnerskiej Gminie Markvartovice, 

 w dniu 4 czerwca br. uczestniczył w jubileuszu 100 lat jednostki OSP w Brzeźcach; w tym 

miejscu podziękował jednostce za przygotowanie tej rocznicy, 

 w dniu 5 czerwca br. uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę Opolskiego 

w ramach Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Rozwoju w zakresie Odrzańskiej Drogi Wodnej. 

Podczas spotkania poruszano kwestie zabezpieczeń przeciwpowodziowych, zbiornika 

Kotlarnia i wiele innych spraw z zakresu gospodarki wodnej na terenie województwa 

opolskiego. Ponadto spotkał się ponownie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w sprawie doprecyzowania ustaleń w sprawie poprawy jakości drogi wojewódzkiej  

w Dziergowicach, 

 w dniu 6 czerwca br. spotkał się z Państwem Czechowicz w związku z jubileuszem 50 –lecia 

pożycia małżeńskiego oraz z Panią Heleną Miemiec z Dziergowic z okazji 90-tej rocznicy 

urodzin, 

 w dniu 7 czerwca br. brał udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska  

w Warszawie. Poinformował, że głównym tematem była kwestia zbiornika Kotlarnia. Niestety 

informacje jakie tam zostały przekazane nie są pozytywne dla naszej gminy. 

Przewodniczącym tej Komisji jest wieloletni Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski. 

To w dużej mierze za Jego przyczyną  ten zbiornik nie mógł powstać. Również obecne władze 

z wiceministrem na czele nie są temu przychylne. Uważają, że samorządy chcą realizować 

zadania Spółki, że to nie nasza rola, itd.  Nie wiadomo co będzie dalej. Mają  być kolejne  

spotkania; 

 w dniu 8 czerwca br. spotkał się z Panią Dyrektor Firmy Arriva w kwestii dowozów uczniów 

do szkół, 
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 w dniu 10 czerwca br. uczestniczył w jubileuszu 130 lat jednostki OSP Bierawa oraz  

w organizowanych „Pływadłach”, 

 w dniu 11 czerwca br. brał udział w gminnych obchodach z okazji Dnia Dziecka w Bierawie 

oraz w festynie z okazji 100 lat Parafii w Bierawie, 

 w dniu 12 czerwca br. uczestniczył w posiedzeniu komisji Rady Gminy ds. oświaty oraz  

ds. budżetu i rozwoju gospodarczego, poświęconym omówieniu tematów związanych  

z odbywającą się sesją,  

 w dniu 14 czerwca br. nastąpił oficjalny odbiór po remoncie szatni na boisku w Lubieszowie, 

 w dniu 16 czerwca br. dokonano otwarcia ofert na budowę boiska w Starym Koźlu oraz 

nastąpił oficjalny odbiór ul. Parkowej w Starej Kuźni. 

 

Dyskusji na tematy przedstawione w sprawozdaniach nie podejmowano. 

 

 

 

 

Ad. 7. 

 

Dyr. Walkiewicz – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego. 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja budżetowa zaopiniowała nie jednogłośnie 

omawiany projekt uchwały 4 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym. 

 

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

projektu uchwały? 

 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXII/208/2017 w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego – pod głosowanie 

radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych na 15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie 

był przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od głosowania (M. Matuszek). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXII/208/2017 w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego – 

została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 1. 

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym informację na temat sprawozdania finansowego i sprawozdania  

z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Pełne sprawozdanie 

dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 2. 

 

W swojej wypowiedzi podkreślił, iż dochody zaplanowane na kwotę 30.609.000 zł, zostały wykonane 

w kwocie 30.338.000 zł, tj. 99,11 % planu. Wydatki zaplanowane na kwotę 34 mln zł, wykonano  

w kwocie 33 mln zł, tj. ponad 96 % planu. Wydatki bieżące  wyniosły 25.471.037 zł, a wydatki 

majątkowe  7.431.296 zł. Na remonty bieżące przeznaczono 1.047.581 zł.  
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Podkreślił, iż tylko jedno z zaplanowanych zadań nie zostało wykonane. Zadanie to dotyczyło 

modernizacji ul. Parkowej w Starej Kuźni. Nie zostało ono wykonane z powodu nie uzyskania 

dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To zadanie zostało przesunięte na rok 

2017 i już zostało zrealizowane. 

 

Do najważniejszych wykonanych zadań należą: 

 dobudowa  brakującej części chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Lubieszowie – na to 

zadanie Gmina udzieliła dotacji w kwocie ponad 193 tys. zł, co stanowiło 50 % kosztów, 

 wybudowanie chodnika przy ulicy Nowe Osiedle w Bierawie  - na to zadanie Gmina udzieliła 

Powiatowi dotacji w kwocie ok. 70 tys. zł; w roku bieżącym ma być realizowana dalsza część 

tej inwestycji w kierunku Grabówki, 

 przebudowa ul. Szkolnej w Starym Koźlu za kwotę ok. 120 tys. zł, 

 przebudowa ulicy Dworcowej w Dziergowicach za kwotę 420 tys. zł, zadanie zostało  

zrealizowane przy finansowym wsparciu Kopalni Górażdże, 

 dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej w Dziergowicach – dzięki zrealizowanej  inwestycji 

większość mieszkańców Dziergowic ma stworzone warunki do podłączenia swoich 

nieruchomości do tej sieci, 

 wybudowanie kanalizacji burzowej przy ulicy Kozielskiej w Dziergowicach; był to pierwszy 

etap niezbędny do budowy chodnika przy tej drodze, który będzie realizowany w roku  

bieżącym, 

 przebudowa dwóch dróg transportu rolnego Bierawa – Cisek i Bierawa Piskorzowiec ze 

środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyznanych Gminie na modernizację dróg 

uszkodzonych w czasie powodzi w 2010 roku, 

 wykonanie dokumentacji na przebudowę Domu Ludowego w Brzeźcach, 

 zakup nowego samochód dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, 

 wybudowanie boiska szkolnego w Solarni, 

 przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie przy ulicy Cichej i w Starej Kuźni przy 

ulicy Okrężnej, 

 zakup sprzętu w ramach projektu „Gimnazjum innowacji”, 

 udzielenie dotacji dla mieszkańców na eko-inwestycje. 

Poinformował, że zadłużenie Gminy wyniosło na koniec 2016 roku - 5.407.754,07 zł. Składają się na 

to trzy pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu, tj.: 

- na budowę tranzytu rurociągu kanalizacji sanitarnej z Kotlarni (384.754,07 zł), 

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach (3.153.000 zł etap I i 1.870.000 zł etap II). 

 

Podkreślił, iż miniony rok należy ocenić pozytywnie. Wiele zadań, między innymi dzięki pozyskanym 

pożyczkom inwestycyjnym i dość niskim cenom na rynku inwestycji, udało się zrealizować.  

Te pieniądze zostały bardzo dobrze zainwestowane. Główne zadania w zakresie inwestycji 

kanalizacyjnych zostaną w roku bieżącym zakończone. Obecnie koniunktura już nie jest tak dobra. 

Ceny oferowanych robót są teraz dużo wyższe.  

Skierował do radnych, sołtysów i kierowników jednostek organizacyjnych słowa podziękowania za 

współpracę w minionym roku.  

 

 

 

Ad. 8. 2. 
 

Skarbnik Gminy – odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  o sprawozdaniu  

z wykonania  budżetu gminy za rok 2016, zawartą w uchwale nr 113/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., 

którą dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 3. 
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Ad. 8. 3 .  

 

Radny P. Szewerda - przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  

z wykonania budżetu gminy za 2016 r., który dołączono do protokołu jako załącznik nr 4.  

 

Następnie Sekretarz Gminy odczytała opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu do wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, zawartą  

w uchwale  nr 251/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r., którą dołączono do protokołu jako załącznik nr 5. 

 

 

 

Ad. 8. 4.  

 

W dyskusji nad wnioskiem Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa  

z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok udział wzięli: 

 

Radny M. Matuszek – zauważył, że rok 2016 był kolejnym rokiem udanym dla Gminy. Takiego 

budżetu w ostatnich latach jeszcze nie było. Budżet po stronie wydatków zamknął się kwotą ponad 

32 mln zł, z czego ponad 7 mln zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne. Jest to naprawdę dobry 

wynik. Pieniądze nie zostały zmarnowane, zostały one właściwie zagospodarowane.  

Dużo większe środki, bo aż 5,5 mln zł przekazano na pomoc społeczną. Było to jednak spowodowane 

wypłatą  środków przeznaczonych na realizację programu 500 plus. Porównując do lat wcześniejszych 

przypomniał, że w 2015 r. wydatki na pomoc społeczną wyniosły 2,8 mln zł, a jeszcze rok wcześniej 

2,6 mln zł.  Z kolei na podobnym poziomie zostały wydatkowane środki na sport, czy utrzymanie 

straży pożarnych. Na zadania z zakresu kultury przeznaczono dotację w kwocie 1 miliona złotych.  

Podkreślił, że ten poziom dotacji, przy tak wysokim budżecie może zostać utrzymany. Gmina może 

sobie na to pozwolić.  Niepokojącą jest natomiast kwestia zadłużenia, które wynosi 7,5 mln zł. 

Jednakże z tego co zostało powiedziane, zadłużenie to jest pod pełną kontrolą. Spłata została 

zaplanowana na kilka lat. Roczna spłata nie powinna przekraczać jednego miliona. Pieniądze  

z pożyczki  zostały przeznaczone na skanalizowanie Gminy. W roku bieżącym jest budowana sieć 

kanalizacyjna w miejscowości Lubieszów. Jest to ostatnia inwestycja z tego zakresu. W przyszłości 

środki będzie można przeznaczać już na inne cele.  

Analizując wydatki na inwestycje zwrócił uwagę, iż ponad 4 mln zł zostało wydatkowane  na zadania 

wykonane w miejscowości Dziergowice. Na jedną miejscowość przeznaczono ponad połowę środków 

inwestycyjnych. Przede wszystkim dotyczyło to budowy kanalizacji sanitarnej, która kosztowała  

ok. 3 mln zł. Ale ponad milion złotych przeznaczono też na inne zadania w tej miejscowości. Kolejną 

miejscowością, na którą przeznaczono dużo środków inwestycyjnych, to Bierawa. Ta miejscowość 

otrzymała 570 tys. zł. 

Stwierdził, iż można tu zauważyć bardzo duże dysproporcje w podziale środków na poszczególne 

miejscowości. Faktem jest, że radni z Dziergowic mogą podnieść to, że tak ma być, bo Dziergowice 

są największą miejscowością, że tam jest najwięcej podatników, najwięcej mieszkańców.  

Jednakże te środki powinny też być przeznaczane na inne miejscowości. Należy na to zwrócić uwagę 

i w przyszłych latach te środki trochę inaczej rozdysponowywać. Poparł wniosek o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy. 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że wykonane inwestycje w Dziergowicach były ściśle powiązane z budową 

kanalizacji sanitarnej. Przy tej okazji wykonano kanalizację burzową przy ulicy Kozielskiej. 

Odbudowy wymagały również niektóre odcinki dróg. Pewien etap prac musiał zostać ukończony.  

Zapewnił, że w kolejnych latach ten podział środków będzie wyglądał już trochę inaczej. Planując 

budżet zawsze dąży do w miarę sprawiedliwego podziału środków. Choć nie można tego zrobić  

w przeliczeniu jeden do jednego, ponieważ z każdą  inwestycją mogą wiązać się inne wymogi, np. 

związane z wejściem w pas drogi wojewódzkiej.  
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Gmina jest wówczas zobowiązana do realizacji podjętych ustaleń. Tak naprawdę takie porównania 

niczemu nie służą. Jako Wójt będzie w dalszym ciągu starał się o równomierny rozwój wszystkich 

sołectw. 

 

Radny Z. Żmuda – zwrócił uwagę, że zadłużenie Gminy wynosi 5,4 mln zł, a nie tak jak podał radny 

Matuszek 7,5 mln zł. Ponadto zwrócił się o zrealizowanie w ramach przyszłego budżetu planowanej 

inwestycji w Kotlarni.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – podkreślił, iż dzięki zaciągniętym pożyczkom Gminie udało się  

w miarę tanio zrealizować trzy bardzo ważne zadania z zakresu kanalizacji sanitarnej. Wykorzystano 

sprzyjającą koniunkturę na rynku. Praktycznie te zadania udało się zrealizować za połowę kwot 

kosztorysowych. Obecnie ta sytuacja nie jest już tak sprzyjająca.  

 

 

 

Ad. 8.5a. 

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2016 rok. 

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXII/209/2017 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2016 rok 

– pod głosowanie radnych.  

 

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

ani wstrzymujący nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXII/209/2017 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

Bierawa za 2016 rok – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8.5b. 

 

Radny P. Szewerda – odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. 

 

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXII/210/2017 w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. – pod głosowanie radnych 

 

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

ani wstrzymujący nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXII/210/2017 w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. – została podjęta. 
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Wójt Gminy – podziękował radnym za udzielone absolutorium. Podkreślił, iż do uzyskania tak 

dobrego wyniku przyczynił się cały zespół ludzi, w tym sołtysów, radnych i pracowników Urzędu, 

którym należą się duże podziękowania. Wpływ miała również bardzo dobra współpraca ze 

Starostwem Powiatowym. Można zawsze liczyć na wsparcie Przewodniczącej Rady Powiatu i Pani 

Starosty. Często nawet drobne sprawy przyniosły konkretne efekty. Cieszy to, że radni dobrze 

oceniają realizowane sprawy i obrane kierunki działań. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu – pogratulowała Wójtowi uzyskanego absolutorium oraz 

podziękowała za dotychczasową współpracę. 

 

 

 

Ad. 9. 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 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2017 rok – 5 głosami za. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXII/211/2017 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2017 rok – 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 poinformował, że uchwała nr XXXII/211/2017 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 w sprawie dokonania zmian  

w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Bierawa – 5 głosami za. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXII/212/2017 o zmianie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – 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 XXXII/212/2017 o zmianie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – została podjęta.  
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Ad. 9. 3. 

 

Dyr. Walkiewicz – przedstawił radnym  projekt uchwały w sprawie odpłatności za ciepło dostarczone 

do ogrzewania lokali. 

 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie odpłatności za ciepło 

dostarczone do ogrzewania lokali 5 głosami za. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Permus – zwrócił się o wyjaśnienie skąd wzięła się zaproponowana stawka 8,25 zł ? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, iż Gmina dąży do tego, aby nie dokładać z pieniędzy budżetowych do 

utrzymywania budynków komunalnych, aby wszystkich mieszkańców w Gminie traktować 

jednakowo. W budynkach indywidualnych mieszkańcy muszą ponosić pełne koszty ogrzewania.  

I tak samo powinno być w budynkach wynajmowanych przez Gminę. Jeżeli chodzi o budynek  

w Dziergowicach przy ulicy Nowej 2,  to w ostatnich latach poczyniono tam duże inwestycje. Został 

zrobiony dach, wymieniono stolarkę okienną, budynek został poddany termomodernizacji.  

Jeszcze trzy lata temu do ogrzewania tego budynku dopłacano ok. 50 tys. zł. W kolejnym roku koszty 

zostały ograniczone do 30 tys. zł. Obecnie niedopłata  wyniosła 16,5 tys. zł. Według wyliczeń stawka 

za ogrzewanie powinna wynosić 10,07 zł brutto. Różnica wyniosła ok 4 zł na 1m2 ogrzewanej 

powierzchni. Jednorazowa podwyżka dla mieszkańców byłaby bardzo wysoka. Dlatego też 

zaproponowano rozłożenie tej różnicy na dwa lata, aby nie obciążać zbytnio mieszkańców tego 

budynku. Dla większości lokatorów tak wysoka stawka  mogłaby być nie do przyjęcia. W efekcie 

mogłoby to doprowadzić do rezygnacji z tych mieszkań, a o to przecież nie chodzi. Jednak należy 

zdać sobie sprawę z tego, że ogrzewanie gazem na nasze warunki jest jeszcze jednym z bardziej 

luksusowych źródeł ciepła. I te koszty są wysokie.  W przyszłym roku stawka za ciepło powinna 

zostać ustalona już według rzeczywistych kosztów.  

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż ogólnie tendencja jest bardzo słuszna. Osobiście od dłuższego 

czasu o to się upominał.  Zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda ta sprawa od strony prawnej, czy 

Gmina może dopłacać do kosztów ogrzewania tylko jednego budynku? 

 

Mec. Semeniuk – poinformował, że Gmina zgodnie z prawem może we własnym zakresie regulować 

w drodze uchwały zasady dopłat do ogrzewania lokali. Nie widzi w tym działaniu żadnego naruszenia 

prawa. Dodał, iż z tego co wie, to nie jest to jedyny budynek, do ogrzewania którego Gmina dopłaca.  

 

Radny M. Permus – potwierdził, że Gmina dopłaca też do ogrzewania lokali na Osiedlu Korzonek, 

ale to z tego powodu, że tam zostały spisany takie umowy. Czy te dopłaty należy traktować jako 

dotację, czy nie? 

 

Mec. Semeniuk – wyjaśnił, że te dopłaty nie są formą dotacji. Jest to pewnego rodzaju pomoc gminy 

na rzecz mieszkańców.  

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że dotacją są środki skierowane do konkretnie oznaczonych osób, albo 

jakieś instytucji na konkretny cel. Te dopłaty stanowią koszty, które Gmina ponosi na utrzymanie 

swojego budynku.  
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Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy w umowie jest zawarty zapis mówiący o tym,  

kto płaci za media w tym budynku? 

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że umowa zawiera zapis, że najemcy płacą za media według stawek 

obowiązujących na terenie Gminy. 

 

Radny M. Matuszek – zauważył, że propozycja Wójta dotycząca podzielenia różnicy kosztów 

ponoszonych z budżetu gminy na ogrzewanie budynku komunalnego w Dziergowicach na pół, jest 

słuszna. Nie będzie to stanowiło aż tak drastycznego obciążenia mieszkańców tymi kosztami. 

Proponowana stawka za ciepło została już i tak podwyższona o 25 %. Przyjęcie stawki maksymalnej 

mogłoby doprowadzić do rezygnacji lokatorów z tych mieszkań. Nie wiadomo też jak będą 

kształtowały się ceny gazu w przyszłym roku i czy nie spowoduje ona kolejnego wzrostu kosztów 

ogrzewania. Przecież Gmina przez lata dopłaca zarówno do kosztów ogrzewania mieszkań na Osiedlu  

Korzonek, jak i mieszkań w Dziergowicach.  Tak samo były dopłaty do różnych innych usług 

świadczonych przez Gminę. W tej chwili idzie się w kierunku zmniejszenia tych dopłat do ciepła  

z budżetu gminy. Ale należy to wypośrodkować, aby zbytnio jednorazowo nie obciążać tych 

mieszkańców. Przecież większość najemców wynajmuje mieszkania w tym budynku dlatego, że nie 

mają innych możliwości. Dobrze, że te lokale są zamieszkane i że przynoszą wpływy do budżetu. Co 

by się stało, gdyby te mieszkania zostały puste? Wówczas całe koszty ogrzewania przeszłyby na 

funkcjonujący tam Ośrodek Zdrowia. Dlatego tą stawkę za ciepło należy w jakiś sposób 

wypośrodkować. Jest to słuszne działanie.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że podczas dyskusji na komisji padła sugestia, aby 

w tych mieszkaniach zastosować jeszcze wymienniki ciepła. Wówczas będzie wiadomym gdzie 

jeszcze występują straty ciepła. Mieszkańcy muszą mieć świadomość tego ile zużywają ciepła i za ile 

muszą zapłacić.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy są podejmowane jakieś działania związane  

z doprowadzaniem ciepła do Osiedla Korzonek? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że w przypadku Osiedla Korzonek została przyjęta już pewna koncepcja, 

która wiąże się z zamiarem doprowadzenia gazu do tej miejscowości. Zgodnie z ustaleniami Spółka 

Gazownicza planuje rozbudowę sieci gazowej aż pod Firmę Rinnen w ciągu najbliższych dwóch lat, 

tj. do maja 2019 roku. Potem będzie można tą nitkę przedłużyć aż do Osiedla Korzonek. Według 

wyliczeń, koszt ogrzewania gazem budynku po termomodernizacji, nie powinien być wyższy niż 

koszty ciepła dostarczanego przez Zakłady Azotowe. Wyjaśnił, że dopłata do ciepła doprowadzanego 

do Osiedla Korzonek wynika głównie z tego, że ciepło jest doprowadzane starą siecią ciepłowniczą  

i występują duże straty ciepła. Aby ograniczyć te straty Gmina musiała by dokonać tam poważnych 

inwestycji, łącznie z wymiennikownią ciepła. Zakłady Azotowe nie są zainteresowane 

zmodernizowaniem ciepłociągu. Dlatego też Gmina myśli o doprowadzeniu gazu ziemnego do 

każdego bloku mieszkalnego i poniesieniu kosztów z tym związanych.  Wówczas kwestia ogrzewania 

przeszłaby na zarządcę danej nieruchomości, a Gminie odeszłyby koszty utrzymania wymiennikowi 

i dopłat do kosztów związanych z doprowadzeniem ciepła. Jednakże zadanie może zostać 

zrealizowane w perspektywie 2-3 lat. 

 

Radny R. Skotarczyk – stwierdził, iż Gmina przed podjęciem decyzji powinna jeszcze dokonać 

szczegółowych obliczeń ogrzewania tych bloków gazem. Ciepło systemowe jest przecież lepszym 

rozwiązaniem, niż gaz i bardziej ekologicznym. Kotły gazowe również emitują zanieczyszczenia,  

a w przypadku ogrzewania ciepłem systemowym, te zanieczyszczenia pozostają w punkcie 

centralnym w Zakładach Azotowych. Należałoby podjąć rozmowę z Zakładami Azotowymi.  
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Być może w przypadku przekazania informacji o zamiarze rezygnacji z ich ciepła, Zakłady Azotowe 

zmienią swoje stanowisko i dojdzie do jakiegoś porozumienia odnośnie modernizacji sieci 

ciepłowniczej. Mieszkańcy Korzonka już w tej chwili płacą bardzo wysokie opłaty za ciepło i z tego 

co mówią, to nie wyobrażają sobie, że te opłaty będą jeszcze wyższe. Jak będzie gaz to te opłaty  

z pewnością nie będą niższe.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że zostało wyliczone, że w przypadku ogrzewania 

gazem, te koszty będą się kształtowały podobnie. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się  z zapytaniem czy Gmina, zgodnie z obowiązującym prawem, będzie 

miała prawo zmienić umowy zawarte z mieszkańcami Korzonka, dotyczące dostawy ciepła?  

Czy sytuacja ta została poddana analizie prawnej?  

 

Wójt Gminy – poinformował, że przeprowadził w tej sprawie rozmowę z Panem Ambrożym i uzyskał 

informację, że zmiana tych umów jest możliwa. Chodziłoby tylko o zmianę dostawcy ciepła.  

Ten zapis umowy o zapewnieniu dostawy ciepła byłby dalej realizowany, jednakże Gmina pozbyłaby 

się odpowiedzialności. Nawiązując do sugestii radnego Skotarczyka, poinformował, że w miesiącu 

wrześniu podejmie próbę zorganizowania spotkania z przedstawicielami Zakładów Azotowych celem 

przekazania informacji  o zamiarze zaprzestania pobierania ciepła. Być może Zakłady Azotowe coś 

w tej materii zaoferują.  

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że ciepło systemowe dostarczane przez Zakłady Azotowe do 

Korzonka, nie wiadomo z jakiego powodu, jest o wiele droższe, niż ciepło dostarczane do innych 

miejsc. Stawki ustalone dla mieszkańców Korzonka są bardzo wysokie. Jeżeli Zakłady Azotowe 

obniżyłyby te stawki  do takich, jak stosują dla innych miejsc, to wtedy można na ten temat 

rozmawiać. Natomiast jeżeli oni te stawki utrzymają, to nie ma co w ogóle tych rozmów podejmować.  

Pozostaje wówczas tylko kwestia doprowadzenia gazu. Wymagałoby to jednak, to co powiedział 

radny Skotarczyk, wykonania stosownego audytu i dokładnego rozeznania sprawy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, iż kwestię doprowadzenia gazu do Osiedla Korzonek, 

czy związaną z modernizacją ciepłociągu, należałoby powiązać z planowaną przebudową drogi 408  

na odcinku Bierawa – Korzonek. I w trakcie tej budowy ułożyć już nowe instalacje.   

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że w przypadku podjęcia decyzji o doprowadzeniu gazu do 

Korzonka (wyboru takiego kierunku), takie rozmowy należy podjąć bardzo szybko, aby  to co mówił 

Przewodniczący Rady, to zadanie mogło zostać wykonane w czasie przebudowy drogi. 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, iż zamiar uwzględnienia nitki gazowej podczas przebudowy drogi 

wojewódzkiej w Korzonku był już jakiś czas temu dyskutowany, ale jest za późno. Projekt na to 

zadanie został już zamknięty i zostało wydane pozwolenie na budowę.  Są już przygotowywane tzw. 

kanały technologiczne. Z budową linii gazowej nie powinno być jednak większego problemu. Wzdłuż 

drogi przewidywane jest wykonanie rozbieralnej ścieżki pieszo – rowerowej, w której będzie można 

tą nitkę gazową poprowadzić. Dodał, że ta sama sytuacja dotyczy ulicy Braci Wolnych w Starym 

Koźlu, gdzie również nie wykonano nitki gazowej, a jest to przewidziane.   

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projektu uchwały nr XXXII/213/2017 w sprawie odpłatności za 

ciepło dostarczone do ogrzewania lokali – pod głosowanie radnych. 
 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów 

przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXII/213/2017 w sprawie 

odpłatności za ciepło dostarczone do ogrzewania lokali – została podjęta. 

 

 

  

Ad. 9. 4. 

 

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

nieruchomości gminnej, położonej w Dziergowicach.  

 

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

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

zgody na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w Dziergowicach - jednogłośnie 5 głosami za. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXII/214/2017 w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w Dziergowicach – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXII/214/2017 w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w Dziergowicach – została 

podjęta. 

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem za jaką kwotę ta nieruchomość zostanie wykazana 

do sprzedaży? 

 

K. Mazurkiewicz – poinformowała, że wymieniona w uchwale nieruchomość zostanie wykazana do 

sprzedaży za tą samą cenę, za jaką Gmina ją nabyła, czyli 46 tys. zł netto. Będzie to cena wywoławcza. 

 

 
 

 

Ad. 9. 5. 
 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków  do 

wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Bierawa – nie został do końca uzgodniony  

z nauczycielskimi Związkami Zawodowymi. Wobec czego nie powinien być głosowany na dzisiejszej 

sesji. Zawnioskował o wycofanie tego projektu z porządku obrad i skierowanie go do prac w komisji. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że projekt uchwały był uzgadniany ze Związkiem Nauczycielstwa 

Polskiego i Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ Solidarność Pracowników oświaty  

i wychowania w Kędzierzynie-Koźlu. Ostatecznie w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo uzgadniające 

ten projekt, w którym zawarto jeszcze jeden postulat dotyczący zwiększenia środków na wypłatę 

dodatków motywacyjnych z 5 do 6 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli. W związku z tym, iż 

zapis ten wymaga przedyskutowania, projekt tej uchwały powinien być skierowany do prac w komisji. 
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Przewodniczący Rady Gminy – poddał wniosek o skierowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania 

dodatków  do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym  

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bierawa – do prac w komisji – pod 

głosowanie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania – 15 radnych jednogłośnie wypowiedziało się za 

skierowaniem przedmiotowego projektu uchwały do prac w komisji. 

 

 

 

Ad. 9. 6. 
 

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

nieruchomości gminnej położonej w obrębie Grabówka.  

 

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

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

zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie Grabówka – pozytywnie 5 głosami 

za.  

 

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

uchwały? 

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż dobrze byłoby zamieszczać  w projektach uchwał informację  

o tym w jakiej formie będzie zbywana dana nieruchomość, czy to będzie forma przetargowa, czy 

bezprzetargowa.  

 

K. Mazurkiewicz  - wyjaśniła, że Rada Gminy nie ma prawa określać w uchwale trybu w jakim 

będzie zbywana nieruchomość. Tryb ten wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Taka 

informacja może być zawarta jedynie w uzasadnieniu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXII/215/2017 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie Grabówka  - pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXII/215/2017 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie Grabówka  - została podjęta. 
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Ad. 9. 7. 

 

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

nieruchomości gminnej położonej w obrębie Goszyce. 

 

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

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

zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie Goszyce – pozytywnie 5 głosami za. 

 

Uwag, ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXII/216/2017 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie Goszyce – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych na 15 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXII/216/2017 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie Goszyce – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 10.  Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny M. Permus : 

 zgłosił wniosek o przycięcie drzewa rosnącego przy OSP w Brzeźcach, na którym został 

połamany konar, 

 ponowił prośbę o remont drogi wojewódzkiej nr 410 w Brzeźcach, która została zniszczona przez  

firmę Żurawski. Firma miała naprawić tą drogę. Jednakże pomimo obietnic ta droga  

w dalszym ciągu nie została wyremontowana. Należy tą sprawę monitować w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich, 

 wystąpił o uprzątnięcie żwiru pozostawionego po remoncie drogi w Brzeźcach, 

 przedstawiając informację na temat różnic występujących pomiędzy ilością sprzedanej wody  

i ilością odprowadzanych ścieków - zawnioskował o wzmożenie kontroli w tym zakresie przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej  w całej Gminie Bierawa.   

       Uzasadniając podkreślił, że analizując te dane doszedł do wniosku, że różnica między ilością 

wody sprzedanej, a ilością odebranych ścieków, jest dosyć istotna. Dla nas za duża. Wyjaśnił, że 

w tej analizie nie uwzględniono ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni azotowej  

z Grabówki i Korzonka, ponieważ Zakłady Azotowe fakturują ścieki z tych miejscowości według 

ilości wody sprzedanej dla mieszkańców tych miejscowości.  

       Brano pod uwagę tylko dwie zlewnie. Jedna odprowadzająca ścieki ze Starego Koźla, Brzeziec  

i Bierawy do oczyszczalni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu. I druga odprowadzająca ścieki  

z Ortowic, Starej Kuźni, Kotlarni, Goszyc i Solarni do oczyszczalni azotowej, z wyłączeniem 

Dziergowic i Lubieszowa. Doszedł do wniosku, że zlewnia pierwsza (Brzeźce, Stare Koźle, 

Bierawa) generuje stratę pomiędzy tymi dwoma danymi 2,27 %. Natomiast zlewnia druga 

(Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia, Goszyce i Solarnia) generuje straty 19,39 %. Jest to różnica 

znaczna, która powinna  dać dużo do myślenia.  
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       Poinformował, że średnia ilość sprzedanej wody na jednego mieszkańca wyniosła:  

w Brzeźcach 2,68 m3, w Starym Koźlu 2,93 m3, w Bierawie 2,97 m3, w Ortowicach 2,70 m3,  

w Starej Kuźni 2,27 m3, w Kotlarni 2,14 m3, w Goszycach 1,85 m3.  

       Przyjmując za podstawę przeliczeń ilość osób ujętych w deklaracjach śmieciowych okazało się, 

że te dane dla Goszyc przedstawiają się jeszcze gorzej, bo tylko 1,74 m3 wody na jednego 

mieszkańca.  Wyliczono również ilość pobranej wody w budynku socjalnym w Bierawie, gdzie 

zużycie wyniosło 2,56 m3 na mieszkańca.  Ogólnie średnie zużycie wynosi ok. 2,40 m3 na 

mieszkańca. Natomiast w miejscowości Stara Kuźnia 2,02 m3, w Kotlarni 2,05 m3,  

w Goszycach 1,74 m3. Podkreślił, że te dane wskazują na to, gdzie te kontrole należy 

przeprowadzać w pierwszej kolejności. Bezwzględnie należy zrobić coś w tym kierunku, aby nie 

narazić się na zarzuty mieszkańców. Nie powinno dopuszczać się do jakiegokolwiek nielegalnego 

poboru wody. Cwaniactwo nie powinno istnieć. A te dane mówiące o minimalnym zużyciu wody 

mówią same za siebie. Ludzie mają podłączoną wodę z własnych hydroforów do spłuczek  

w ubikacjach, do pralek, itd., a ścieki odprowadzają do kanalizacji. Zakład musi też sprawdzać  

odprowadzenia wody z rynien. Ponieważ z tych danych widać, że są ludzie którzy po prostu 

oszukują. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, że temat wody i ścieków jest bardzo często 

omawiany na posiedzeniach różnych komisji. Zastanawiano się jak do tego tematu podejść, aby 

skutecznie ograniczać straty. Goszyce są najmniejszą miejscowością w Gminie i nie rozumie dlaczego 

te dane dla tej miejscowości są tak niekorzystne. Goszyce zostały skanalizowane jako pierwsza 

miejscowość w Gminie. Zastosowano studnie betonowe, nieizolowane, przez które przecieka woda 

gruntowa. Jest za tym, aby te straty ograniczać. Jeżeli ludzi korzystają z wody z hydroforów, to 

powinni mieć podliczniki. To też trzeba kontrolować. 

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że Przewodniczący tłumaczy rzeczy, które są niewytłumaczalne. 

To, że ktoś zużywa mało wody, nie może być tłumaczone przeciekającą studnią.  

 

Radny R. Skotarczyk – stwierdził, iż nie wydaje się za bardzo trafione to, że do wyliczenia średniego 

zużycia wody przyjęto zużycie wody w budynku socjalnym w Bierawie. Przecież mieszkańcy tego 

budynku nie mają żadnego interesu w tym, żeby oszczędzać wodę. Woda może lecieć do woli i nikt 

na to nie zwraca uwagi. Pomysłów na to jak wykorzystać wodę, jeśli się za nią nie płaci i nie ma się 

licznika, jest wiele. Dlatego też w tym przypadku może być pewne przekłamanie danych mówiących 

o tym, że średnio zużywa się 2,5 m3 wody na mieszkańca. A z kolei w Goszycach mogą być bardzo 

oszczędni ludzie. Do podlewania mogą używać wodę z potoku. Więc te dane mogły się w jakiś sposób 

wypatrzyć. Taki wyniki nie musi być do końca prawidłowy. Aczkolwiek problem nielegalnego 

poboru wody w naszej gminie istnieje. W ostatnim czasie w Dziergowicach ujawniono przypadek 

nielegalnego podłączenia wody do niezabudowanej działki. Zostało to zrobione wiele lat temu.  

Dzisiaj też nie ma żadnego problemu dla nikogo, aby zrobić sobie nielegalne podłączenie. Ten co chce 

oszukać, to jest w stanie to zrobić bez żadnego problemu. Jednakże Gmina nie może udawać, że nic 

się złego nie dzieje. Tak jak było mówione na komisji, przynajmniej pokazowo muszą być robione 

kontrole po jednej w każdej miejscowości. Żeby ludzie widzieli, że te sprawy są kontrolowane.  

W przypadku braku takich działań, te straty wody będą się dalej utrzymywać. 
 

Radny M. Permus – zgodził się z tym, że wyliczenie średniego zużycia wody dla budynku socjalnego 

może nie było najlepszym przykładem, ale dało pewien obraz o tym, jak te dane się kształtują. Dodał, 

iż zużycie wody dla Korzonka wynosi 2,49 m3, a dla Grabówki 2,47 m3. Są to fakty, tego nie powinno 

się podważać i na ten temat dyskutować. 
 

Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, iż z przedstawionych danych można wnioskować, że  

w Goszycach najprawdopodobniej jest najwięcej oszustów w zakresie poboru.   A nie koniecznie tak 

jest. Skąd wiadomo ile jest odprowadzanych ścieków z tej miejscowości? 
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Sołtys A. Foit – zauważył, że skoro radny Permus oparł swoje wyliczenia na deklaracjach 

śmieciowych, to rodzi się pytanie, jak szczelny jest system śmieciowy? Być może w Goszycach ten 

system jest najszczelniejszy.  

 

Radny M. Permus – podkreślił, że w przypadku danych o liczbie osób zameldowanych, wskaźnik 

zużycia wody przez mieszkańców Goszyc jest niższy od innych o ok. 0,4 %. 

 

Radny Z. Żmuda – wystąpił o: 

- ścięcie drzewa rosnącego koło garaży w Kotlarni  między blokiem nr 15 i 17, które zagraża  

   bezpieczeństwu bawiących się w tym miejscu dzieci, 

- sprawdzenie przecieku wody z Remizy OSP w Kotlarni do kotłowni, ponieważ po każdorazowym  

   użyciu prysznica przez strażaków woda kapie na kable prowadzące do bojlera i przecieka do  

   kotłowni.  

 

Wójt Gminy – poinformował, że od minionej soboty, tj. od 17 czerwca br. zmieniły się przepisy 

ustawy o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew. Każde wycięcie drzewa nawet na prywatnej 

posesji wymaga zgłoszenia do Gminy. Wyjaśnił, że procedura wycięcia drzewa na działce gminnej 

wymaga dłuższego czasu. Jeżeli sołectwo Kotlarnia złożyło wniosek o wycięcie drzewa 2 miesiące 

temu, to w cale nie jest zbyt długi okres. Gmina musi zwrócić się o pozwolenie do Starostwa.  

A następnie wydać zlecenie na wycinkę. Urząd nie jest w stanie tego zrobić  w ciągu tygodnia, a nawet 

dwóch. Inaczej wygląda sprawa pielęgnacji drzew. Wówczas są szybsze możliwości działania.  

 

Radny Cz. Kudzia – w związku z planowanym remontem drogi transportu rolnego Stare Koźle – 

Brzeźce kończącej się przy posesji Lach, zwrócił się z zapytaniem czy będzie też robiony odcinek  

ok. 200 metrów łączący tą drogę z ulicą Wolności, czy będziemy szukali innej możliwości 

poprawienia tego odcinka drogi ? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że remont drogi transportu rolnego Stare Koźle – Brzeźce będzie 

obejmował również odcinek drogi aż do ulicy Wolności. Jednakże brak jest jeszcze ostatecznej 

wyceny tego dodatkowego odcinka robót. 

 

Radny M. Permus – zawnioskował, aby po zakończeniu remontu drogi transportu rolnego 

doprowadzić do zdjęcia tablicy, która umożliwiała przejazd tą drogą wszystkim mieszkańcom Gminy.  

Jest to droga transportu rolnego, a nie dla samochodów i do tego należy powrócić.  

 

Radny M. Matuszek: 

- skierował do Wójta słowa podziękowania  za wykonany remont szatni na boisku w Lubieszowie,  

- przypomniał, że miesiąc temu składał w ramach interpelacji propozycję podjęcia uchwały  

  intencyjnej dotyczącej 25-rocznicy podpisania partnerstwa z Gminą Ostfildern. Jednakże nic w tym  

  kierunku nie zostało zrobione.  Za 3 tygodnie przedstawiciele  Gminy mają jechać do Ostfildern na  

  obchody związane z tą rocznicą. Do tego czasu najprawdopodobniej Rada nie będzie się już do  

  spotykała. I ten temat został jakby zapomniany,  

- w związku z realizowaną budową kanalizacji sanitarnej w Lubieszowsie zwrócił się z zapytaniem  

   kiedy drogi w Lubieszowie zaczną być przywracane do stanu pierwotnego? Czy jest już planowany  

   termin wykonania nawierzchni na tych drogach? 

 

Radny R. Skotarczyk – wystąpił z prośbą o wykonanie w pierwszej kolejności drugiego odcinka 

drogi do przepompowni azotowej w Brzeźcach z uwagi na planowany remont bramy. 
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Ad. 11. Dyskusja i wolne wnioski 

 

Wójt Gminy – poinformował, że: 

- w najbliższym czasie zostaną przekazane informacje dotyczące planowanego wyjazdu do Ostfildern, 

- w ramach programu z Euroregionu Pradziad Gmina zrealizowała film promocyjny  wraz  

     z kalendarzem na 2018 r. Film ten przedstawia całokształt Gminy Bierawa oraz naszej Gminy  

     partnerskiej Markvartovice. Z zebranych materiałów  planuje się wykonać jeszcze jeden film  

     o potencjale gospodarczym naszej Gminy.  

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się do Przewodniczącej Rady Powiatu o podjęcie działania 

legislacyjnego w zakresie ustanowienia przez Powiat bonu ekologicznego, takiego jaki ma Powiat 

krapkowicki. Poinformował, że jakiś czas temu skierował już w tej sprawie pismo do Pani Starosty,  

za pośrednictwem Urzędu. Otrzymał odpowiedź, że Powiat nie ma pieniędzy i takiego bonu nie może 

ustanowić. Podkreślił, że Powiat krapkowicki jest biedniejszy od Powiatu kędzierzyńskiego, a mimo 

to stać go na to, aby wspierać finansowo mieszkańców w działaniach proekologicznych w postaci 

bonu ekologicznego w kwocie jednego tysiąca złotych. Przecież Powiat kędzierzyńsko-kozielski  

to nie tylko miasto, w skład jego wchodzą również Gminy. A z tego co widać to działania ekologiczne 

są nastawione raczej tylko na teren miejski, np. na szukanie benzenu. A o terenach wiejskich się 

zapomina. Dobrze byłoby, gdyby nasz Powiat, dodatkowo oprócz gminnego regulaminu dopłat, 

udzielał dofinansowania do takich przedsięwzięć. Takie wsparcie finansowe udzielane przez Powiat 

z pewnością skłaniało by ludzi do jeszcze większego stosowania przedsięwzięć służących ochronie 

powietrza. 

 

D. Wróbel – poinformowała, iż wystąpi w tej sprawie na forum Rady Powiatu. Jednakże z tego co 

się orientuje, są małe szanse z powodu braku funduszy. Dofinansowania np. do wymiany pieców 

musiały by dotyczyć mieszkańców całego Powiatu, a nie tylko Gminy Bierawa. Zwróciła się  

z zapytaniem ile mieszkańców naszej Gminy stara się o takie dotacje? 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że w 2016 r. było złożonych 26 wniosków o dotację na 

wymianę pieca.  W roku bieżącym tych wniosków jest dużo więcej. W marcu było już ok. pięćdziesiąt. 

Te działania w naszej gminie znacząco się zaktywizowały. 

 

Sołtys L. Nikel – zwróciła uwagę, że pomimo tego, że droga 408 w Starym Koźlu w dalszym ciągu 

ze względu na prowadzone prace jest zamknięta, gro samochodów przejeżdża nią, a wykonany nasyp 

omijają przejeżdżając przez prywatne pole. Policja w ogóle nie interweniuje. Zwróciła się  

o ustawienie, po oddaniu tej drogi do użytku, tablicy pomiaru prędkości zarówno od strony Bierawy, 

jak i od strony Kędzierzyna. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, że ta droga powinna zostać zamknięta już przy wjeździe 

do Bierawy. Postawienie zakazu wjazdu dopiero  przy wjeździe do Starego Koźla było błędem.  

 

Radny Cz. Kudzia – stwierdził, że należało całkowicie zablokować tą drogę. Wina leży zarówno po 

stronie firmy wykonującej tam roboty, jak i Policji, która często widząc przejeżdżające samochody 

nie podejmowała żadnych interwencji.  

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się do radnych o zapoznanie się z projektem uchwały antysmogowej 

Zarządu Województwa Opolskiego, który obecnie jest na etapie konsultacji społecznych, których  

termin został wydłużony do końca miesiąca czerwca. Zachęcił radnych do zapoznania się z tym 

projektem i do jego właściwego zaopiniowania. Poinformował również, że w dniu 14 czerwca br. 

został opublikowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Dziergowic, Lubieszowa 

i Solarni. 
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Wójt Gminy – wyjaśnił, że opublikowanie planu w Dzienniku Urzędowym niczego jeszcze nie 

oznacza. Nie minął jeszcze 30 dniowy okres nadzorczy nad tą uchwałą.  I nie wiadomo czy  ta uchwała 

nie zostanie uchylona.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zaprosił radnych do udziału w pikniku  w dniu 23 czerwca br. 

połączonym ze zwiedzaniem Nadleśnictwa w Starej Kuźni. 

 

 

 

ad. 12. 

 

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

zamknął obrady trzydziestej drugiej sesji Rady Gminy w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 17:45. 

  

 

 
            Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik                      Joachim Morcinek 
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