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P R O T O K Ó Ł   nr  XXXVI/2017 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  6 listopada 2017 r. 

 

 

Otwarcia obrad trzydziestej szóstej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 6 listopada 2017 r., zwołanej  

w trybie nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy, dokonał o godz. 16:00 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.  

Przewodniczący Rady Gminy, po otwarciu obrad, przywitał zebranych radnych (obecnych wg listy 

obecności dołączonej do niniejszego protokołu), Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Zastępcę Wójta 

Gminy Stanisława Wróbel, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek-Kubicką, a także Mecenasa 

Mirosława Semeniuka. 

 

 

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 trzydziestej piątej sesji Rady Gminy z dnia  9 października 2017 r. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmiany nazwy ulicy; 

2) w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej - obiektów 

sportowych; 

3) w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za 

korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

5. Przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych,  

     pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych. 

6.  Zakończenie obrad. 

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

przedstawionego porządku obrad.  

 

 

Ad. 3. 

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

z trzydziestej piątej sesji Rady Gminy z dnia 9 października 2017 r. i że w celu jego przyjęcia zostanie 

przeprowadzone głosowanie. Zwrócił się również z zapytaniem czy radni mają uwagi do tego 

protokołu? 

Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie protokół z trzydziestej piątej sesji Rady Gminy 

z dnia 9 października 2017 r.  

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

Głosów przeciwnych nie było, a jeden radny wstrzymał się od głosowania (Czesław Kudzia). 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół nr XXXV/2017 został przyjęty. 

 

 

Ad. 4. 1. 

Wójt Gminy -  przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Józefa 

Wieczorka w Starej Kuźni, przedstawiając jednocześnie powód dokonania tej zmiany. Wyjaśnił, iż 

zmiana ta podyktowana jest przepisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek 

pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. 

W ocenie Izby Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - 

nazwa ta powinna zostać zmieniona, jako wypełniająca normę art. 1 wymienionej wyżej ustawy.  

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem czy zmianie musi ulec również nazwa szkoły  

w Starej Kuźni, która nosi imię Józefa Wieczorka? 

 

Wójt Gminy  - poinformował, że nazwa tej Szkoły musi zostać zmieniona. Rada Gminy ma na to 

pół roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVI/231/2017 w sprawie zmiany nazwy 

ulicy – pod głosowanie radnych.  

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

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXVI/231/2017 w sprawie zmiany 

nazwy ulicy – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 4. 2. 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych 

obiektów użyteczności publicznej - obiektów sportowych. Poinformował, że poprzednia uchwała 

dotyczyła tylko zasad i trybu korzystania z sal gimnastycznych. Nowa uchwała została rozszerzona 

na wszystkie obiekty sportowe. Zmiana ta będzie dotyczyć głównie nowych boisk powstałych przy 

szkołach, posiadających oświetlenie.    

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny Z. Żmuda – zwrócił się z zapytaniem, czy te przepisy będą dotyczyć również boisk 

użytkowanych przez Ludowe Zespoły Sportowe? 
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Wójt Gminy – poinformował, że ta uchwała nie będzie dotyczyła boisk użyczonych nieodpłatnie 

Ludowym Zespołom Sportowym, na podstawie zawartych umów.  

Ogólnie dostępne są również boiska szkolne. Korzystanie z tych boisk w ciągu dnia, tj. przy 

naturalnym świetle, będzie darmowe. Płacić będą tylko te podmioty, które będą korzystały  

z oświetlenia boiska. Pobierana opłata ma stanowić pewien element dyscyplinujący dla osób 

korzystających z tych boisk. Obecnie oświetlenie posiada tylko boisko przy Szkole Dwujęzycznej  

w Solarni. W przyszłości będzie to również boisko szkolne w Starym Koźlu i Starej Kuźni.   

 

Radny Z. Żmuda – wyjaśnił, iż pyta dlatego, iż wie, że np. w Kędzierzynie takie opłaty za 

korzystanie z boiska sportowego są pobierane. Jednakże tam boisko jest przygotowywane przez 

wynajmującego. Boisko jest wykoszone, ma wysypane linie, wszystko jest gotowe.  

 

Radny P. Sroka – zwrócił się z zapytaniem czy te opłaty są już ustalone? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że opłaty będzie można ustalić po podjęciu przez Radę Gminy kolejnej 

uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za 

korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Te opłaty nie będą wysokie, 

ale mają stanowić zwrot kosztów za oświetlenie.  

 

Radny M. Matuszek  - poinformował, że na obiektach sportowych w Kędzierzynie oświetlenie jest 

włączane po wrzuceniu określonej kwoty do automatu wrzutowego. Można by i u nas w przyszłości 

zastanowić się nad takim rozwiązaniem.  

 

Zastępca Wójta – zwrócił uwagę, iż ta forma pobierania opłat za korzystanie z oświetlenia była 

dobra tylko przez jakiś czas, ponieważ dochodziło do włamań i dewastacji tych automatów.  

Lepszą formą opłaty za oświetlenie jest wysłanie SMS-a. Tylko ten system trochę kosztuje, ponieważ 

Gmina musiała by ponosić koszty miesięcznego abonamentu. A nie wiadomo jakie będzie 

wykorzystanie tego światła. Dlatego w tym roku należy się najpierw zorientować jakie  

będzie zainteresowanie korzystaniem z oświetlonych boisk. I wówczas podjąć decyzję w którą stronę 

należy pójść.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy są wyznaczani gospodarze, czy opiekunowi 

boisk? A jeżeli nie, to czy trzeba będzie taką osobę zatrudnić? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że boiska przy naszych szkołach są to boiska wielofunkcyjne, ogólnie 

dostępne, bezpłatne. Tylko za korzystanie z boiska w godzinach wieczornych przy użyciu oświetlenia 

będzie pobierana opłata i będzie następowało to na podstawie umowy. Zatrudnienie opiekuna jest 

wymagane na boiskach typu Orlik. 

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż rozwiązanie przedstawione przez radnego Matuszka dotyczące 

opłat za oświetlenie, mimo narażenia na dewastację automatów, jest o wiele lepsze. Jest to 

bezobsługowe, dlatego należy się nad tym zastanowić.  

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem, czy te zasady dotyczące oświetlenia będą 

dotyczyły również wynajmowanych sal gimnastycznych? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, iż te zasady będą dotyczyć tylko oświetlenia boisk zewnętrznych.  

Wynajmowanie sal gimnastycznych pozostaje na dotychczasowych zasadach.  
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Radny R. Skotarczyk  - zauważył, iż z tej uchwały nie wynika to, że chodzi tylko o boiska 

zewnętrzne. Przecież boisko przy Szkole w Dziergowicach ma oświetlenie od wielu lat. I tam nie są 

pobierane opłaty. 

 

Wójt Gminy - wyjaśnił, że to boisko jest oświetlane z oświetlenia ulicznego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, iż koszty oświetlenia boiska sportowego są dość 

duże. Dlatego musi to być w jakiś sposób uregulowane.  

 

Radny M. Permus – podkreślił, iż należy to tak rozwiązać, żeby to oświetlenie było bezobsługowe. 

Jeżeli ktoś chce korzystać z boiska to nie powinno być żadnych umów, są one zbędne.  

  

Radny W. Plutta  - zwrócił się z zapytaniem jak wygląda kwestia ubezpieczenia od nieszczęśliwych 

zdarzeń, wypadków w trakcie zajęć sportowych? Czy jest to uregulowane w umowie zawartej  

z podmiotem, czy osobą która wynajmuje taki obiekt? Jak wygląda kwestia ewentualnych roszczeń 

jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia podczas korzystania z boiska, jeżeli korzystający będzie 

argumentować to tym, że była np. uszkodzona nawierzchnia, czy parkiet? 

 

Zastępca Wójta – wyjaśnił, że na obiekcie jest regulamin korzystania. Wynajmujący ponosi 

odpowiedzialność za siebie. Nie ma odpowiedzialności Gminy.  

 

Mec. Semeniuk – poinformował, że w takim przypadku wchodzi w grę zwykła odpowiedzialność 

cywilna.  

 

Radny M. Permus – zauważył, że te obiekty mają służyć społeczeństwu. Należy przyjąć takie 

rozwiązanie, które będzie jak najmniej kłopotliwe. Chodzi o to żeby ludzie mogli korzystać ad hoc, 

bez żadnych pism, czy umów.   

 

Radny M. Matuszek – stwierdził, iż wyjaśnienia Pana Wójta w tej sprawie są do przyjęcia. Wójtowie 

chcą przede wszystkim zorientować się jakie będzie zainteresowanie korzystaniem z oświetlonych 

boisk i jaki będzie tego koszt. Jak zostanie zrobione już takie rozeznanie to będzie można wrócić do 

tego tematu i wybrać inny sposób pobierania opłat za oświetlenie boiska. Może się okazać, że w ciągu 

roku nie będzie w ogóle chętnych do korzystania z boiska wieczorami.  I to oświetlenie w ogóle nie 

będzie tam włączane.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVI/ 232/2017 w sprawie zasad i trybu 

korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej - obiektów sportowych - pod głosowanie 

radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych 

nie było, a jeden radny wstrzymał się od głosowania (W. Plutta). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXVI/ 232/2017 w sprawie zasad 

i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej - obiektów sportowych - 

została podjęta. 
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Ad. 4. 3. 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do 

ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej.  

 

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVI/233/2017 w sprawie powierzenia 

Wójtowi Gminy uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych 

nie było, a jeden radny wstrzymał się od głosowania (W. Plutta). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXVI/233/2017 w sprawie 

powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie 

z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – została podjęta. 

 

 

Ad. 5.  

Sekretarz Gminy – odczytała informację Wojewody Opolskiego i Naczelnika Urzędu Skarbowego 

na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, pracowników samorządowych 

i kierowników jednostek organizacyjnych, które dołączono do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6. 

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

zamknął obrady trzydziestej szóstej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 

16:30. 

 

          Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik        Joachim Morcinek 

 

Załączniki: 

1) uchwała nr XXXVI/231/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy; 

2) uchwała nr XXXVI/ 232/2017 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności 

publicznej - obiektów sportowych; 

3) uchwała nr XXXVI/233/2017 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do ustalania 

wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; 

4) pismo Wojewody Opolskiego z dnia 4 października 2017 r. dotyczące analizy oświadczeń 

majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy;  

5) pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 23 października 2017 r. dotyczące analizy oświadczeń 

majątkowych. 

6) lista obecności radnych.   


