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P R O T O K Ó Ł   nr  XXXVII/2017 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  27 listopada 2017 r. 

 

 

Otwarcia obrad trzydziestej siódmej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 27 listopada 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.  

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

wg list obecności dołączonych do niniejszego protokołu), Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, 

Zastępcę Wójta Gminy Stanisława Wróbel, pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych, obsługę prawną Mecenasa Mirosława Semeniuka oraz 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. gospodarki nieruchomościami Katarzyna Mazurkiewicz, a także 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  6 listopada 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. Podjęcie uchwał: 

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

2) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bierawa dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Starej Kuźni, 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,  

4) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa, 

5) w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, 

6) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły 

podstawowej w Starym Koźlu w ośmioletnią szkołę podstawową, 

7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły 

podstawowej w Dziergowicach w ośmioletnią szkołę podstawową, 

8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły 

podstawowej w Starej Kuźni w ośmioletnią szkołę podstawową, 
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9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego zespołu szkół z nauczaniem 

języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego w Solarni w szkołę podstawową. 

 

8.   Interpelacje i wnioski radnych. 

9.   Dyskusja i wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie zmiany 

przedstawionego porządku obrad? 
 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy, który zawnioskował o wprowadzenie 

do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej. 

 

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. 

 

Za zmianą porządku obrad polegającą na dodaniu do porządku obrad projektu uchwały o zmianie 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, 

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że za wnioskiem opowiedzieli  się radni wymaganą 

większością głosów, wobec czego wniosek został przyjęty. Poinformował, że Rada Gminy będzie 

obradowała według zmienionego porządku obrad. Dodatkowy projekt uchwały zostanie 

wprowadzony jako pkt. 7. 10. 
 

 

 

Ad. 3. 

 

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

szóstej sesji Rady Gminy z dnia 6 listopada 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 szóstej 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. 
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Ad. 4.   

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że w okresie międzysesyjnym podejmował 

następujące działania: 

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

i sportu oraz w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniach  

13 i 20 listopada 2017 r. 

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

i ochrony środowiska w dniach  14 i 22 listopada 2017 r.  

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

Bierawa, 

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

 

 

 

Ad. 5 
 

Informację o pracach komisji przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji: 

 

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

się. 

 

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

poinformował, że komisja spotkała się na jednym posiedzeniu celem zaopiniowania uchwał na 

dzisiejszą sesję. 

 

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

i ochrony środowiska, poinformował, że komisja spotkała się na dwóch posiedzeniach.  

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 14 listopada br. omawiano sprawy dotyczące oświetlenia 

ulicznego z udziałem przedstawiciela Firmy Tauron oraz sprawy związane z wywozem odpadów 

komunalnych z udziałem przedstawiciela Remondisu. Na drugim posiedzeniu w dniu 22 listopada 

br. omawiano projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

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

fizycznego i sportu odbyła wyjazdowe posiedzenia do placówek oświatowych Gminy Bierawa  

w dniach 13 i 20 listopada br.  

 

 

 

Ad. 6. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że w okresie od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego podejmował 

między innymi takie działania jak: 
 

 w dniu 10 października br. uczestniczył w obchodach 25-lecia Caritas Diecezji Opolskiej  

w Kamieniu Śląskim oraz w posiedzeniu Euroregionu Pradziad w Prószkowie, którego 

Gmina Bierawa jest członkiem, 

 w dniu 11 października br.  spotkał się Panią Ingeborgą Lazar i Panią Hildegardą Buchner  

z Bierawy z okazji jubileuszu urodzin.  
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Tego samego dnia spotkał się również z Zarządem Kopalni Piasku „Kotlarnia”,  

z przedstawicielem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Burmistrzem Gminy 

Kuźnia Raciborska w sprawie budowy zbiornika Kotlarnia i wpisania tego zadania do 

dokumentu strategicznego z zakresu gospodarowania wodami, co będzie stanowiło podstawę 

otrzymania dofinansowania i wybudowania tego zbiornika, 

 w dniu 12 października br.  brał udział w IX Konkursie Ekologicznym dla szkół 

podstawowych w Starej Kuźni, 

 w dniu 13 października br. uczestniczył w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Szkole 

Dwujęzycznej w Solarni oraz w Przedszkolu w Dziergowicach, 

 w dniu 14 października br. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy, jako przedstawiciele 

Gminy Bierawa - przyszłorocznego organizatora zawodów Psich Zaprzęgów - brali udział  

w wyjeździe do Włoch celem odebrania sztandaru z rąk tegorocznych organizatorów tych 

zawodów. Poinformował, że przyszłoroczne Zawody Psich Zaprzęgów odbędą się  

w Gminie Bierawa w pierwszy weekend października  i będą miały rangę mistrzostw świata, 

 w dniu 17 października br.  uczestniczył w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Szkole 

Podstawowej w Dziergowicach. Tego samego dnia spotkał się również z przedstawicielem 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, pełnomocnikiem jednego z mieszkańców Brzeziec  

w celu rozwiązania wątpliwości związanych z przygotowaniem dokumentacji na przebudowę 

odcinka drogi wojewódzkiej nr 408 w Brzeźcach. Poinformował, że jest szansa na 

porozumienie się obu stron i w najbliższych dniach ta dokumentacja będzie zakończona,  

co otworzy także drogę do ogłoszenia przetargu na to zadanie, 

 w dniu 18 października br. uczestniczył w jubileuszu 55 lat małżeństwa Państwa Ermisz  

ze Starej Kuźni, a w dniu 19 października br. w jubileuszu 50 lat małżeństwa Państwa 

Kleinert z Solarni. Tego samego dnia uczestniczył w obchodach Dnia Edukacji Narodowej 

w Szkole Podstawowej w Starej Kuźni, 

 w dniu 20 października br.  uczestniczył w jubileuszu 55 lat małżeństwa Państwa Kazimierz 

z Lubieszowa. Tego samego dnia brał również udział w posiedzeniu Zarządu Subregionu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

 w dniu 24 października br. brał udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 

Koła Emerytów i Rencistów w Dziergowicach, podczas którego dokonano wyboru nowej 

Przewodniczącej Koła w osobie Pani Moniki Głąbica, 

 w dniu 25 października br. uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu 

w sprawie środków unijnych, 

 w dniu 26 października br. spotkał się z Państwem Paruzel ze Starego Koźla z okazji 

jubileuszu 50 lat pożycia małżeńskiego, a także z Państwem Graboń z Dziergowic z okazji 

jubileuszu 60 lat pożycia małżeńskiego, a w dniu 27 października br. z Państwem Waduła  

z Kotlarni z okazji jubileuszu 55 lat pożycia małżeńskiego, 

 w dniu 30 października br. uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Opolskiego  

w Zakrzowie poświęconej tematowi sportu. Tego samego dnia po południu spotkał się  

z rodzicami dzieci w Przedszkolu w Kotlarni,           

 w dniu 31 października br. spotkał się z Burmistrzem Gminy Leśnica, która w 2007 roku była 

organizatorem Mistrzostw Europy Psich Zaprzęgów celem pozyskania informacji na temat 

przygotowań do tych zawodów, 

 w dniu 6 listopada br. uczestniczył w Konferencji na temat „Programu modernizacji 

Odrzańskiej drogi wodnej” we Wrocławiu, na której były poruszone tematy dotyczące 

planów zainwestowania  w rzekę Odrę, 

 w dniu 8 listopada br. spotkał się Państwem Piech z Ortowic z okazji jubileuszu 50 lat pożycia 

małżeńskiego, a następnie z Prezesem Polskiego Związku Psich Zaprzęgów celem 

omówienia kwestii związanych z organizacją przyszłorocznych zawodów, 
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 w dniu 11 listopada br. uczestniczył we Mszy świętej za Ojczyznę, a następnie w Koncercie 

z okazji Dnia Niepodległości w Domu Kultury w Bierawie. W tym miejscu podziękował 

pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na czele z Dyrektorem za 

przygotowanie tego Koncertu,  

 w dniu 13 listopada br. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy spotkał się z częścią 

druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziergowicach celem omówienia spraw bieżących 

oraz związanych z ewentualną modernizacją budynku remizy strażackiej, 

 w dniu 14 listopada br. wspólnie z Dyrektorem Firmy planistycznej spotkał się w Urzędzie 

Wojewódzkim w Opolu z pracownikami Wydziału Infrastruktury w celu omówienia uwag 

do uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw 

Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce. Poinformował, że plan ten został przyjęty przez Wojewodę, 

jednakże z pewnymi małymi wycinkami. Tego samego dnia uczestniczył w posiedzeniu 

komisji Rady Gminy ds. porządku publicznego z udziałem przedstawiciela Firmy Tauron   

w sprawie oświetlenia ulicznego,  

 w dniu 15 listopada br. brał udział w obchodach 20-lecia istnienia Domu Środowiskowego 

„Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu, z którym Gmina Bierawa ma podpisane porozumienie  

umożliwiające dzieciom z terenu Gminy Bierawa korzystanie ze świadczonych tam usług, 

 w dniu 16 listopada br. brał udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, na którym omawiano sprawy związane z przygotowaniem Gminy do okresu 

zimowego, głównie kwestie odśnieżania dróg. Poinformował, że na ten czas Zarząd Dróg 

Wojewódzkich nie miał  jeszcze wykonawcy do odśnieżania dróg wojewódzkich na terenie 

Gminy Bierawa. Natomiast jeżeli chodzi o drogi gminne, to odśnieżanie powierzono trzem 

firmom, które złożyły oferty na realizację tego zadania,  

 w dniu 17 listopada br. uczestniczył w Konferencji pn. „Odra 20 lat po powodzi” 

zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Panią Starostę 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z udziałem bardzo ciekawych osobistości, między 

innymi byłego Premiera Profesora Jerzego Buzka. Poinformował, że z punktu widzenia 

Gminy Bierawa zabrakło tam informacji o sprawach, których nie udało się zrobić, czego 

Gmina Bierawa jest dobitnym przykładem, a także o konkretnych działaniach na przyszłość. 

Być może Marszałek nie mógł powiedzieć pewnych rzeczy, ponieważ wchodzą nowe 

przepisy prawa wodnego. Zostanie utworzona nowa instytucja „Polskie Wody”,  

 w dniu 20 listopada br. wspólnie z radnymi spotkał się z Dyrektorem Opolskiego Caritasu  

ks. dr Arnoldem Drechslerem w sprawie dotyczącej funkcjonowania stacji Caritas w roku 

przyszłym i w latach następnych. Jak zostało przekazane przewidywane dofinansowanie do 

działalności prowadzonej przez Stacje Caritas z Narodowego Funduszu Zdrowia jest co roku 

mniejsze. Jest pewna niepokojąca tendencja w tym zakresie. Samorządy nie będą  miały zbyt 

dużego pola manewru, albo będą musiały ograniczać zakres funkcjonowania stacji Caritas, 

co tak naprawdę jest trudne do przyjęcia, albo będą musiały na to zadanie przeznaczać coraz 

więcej własnych środków,  

 w dniu 21 listopada br. spotkał się z Dyrektorem Firmy Betafence Panem Babstem celem 

omówienia kwestii dalszego funkcjonowania zakładu,    

 w dniu 22 listopada br. uczestniczył w posiedzeniu komisji Rady Gminy ds. porządku 

publicznego poświęconym dyskusji nad projektem nowego regulaminu utrzymania czystości 

i porządku w Gminie. W tym też dniu w godzinach popołudniowych uczestniczył w zebraniu 

sprawozdawczo-wyborczym Koła Emerytów i Rencistów w Bierawie. Nową 

Przewodniczącą Koła została Pani Edeltrauda Kubina z Bierawy, 

 w dniu 23 listopada br. brał udział w Walnym Zebraniu Subregionu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego. W godzinach popołudniowych spotkał się z mieszkańcami Goszyc w sprawie 

planowanej budowy hotelu dla zwierząt przez jednego z mieszkańców tej miejscowości,  

co nie do końca jest aprobowane przez pozostałych mieszkańców.  
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W związku z przystąpieniem do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, 

między innymi dla Goszyc, musi dojść do ustalenia ostatecznego zapisu dla terenu, na którym 

miałaby powstać ta inwestycja,   

 w dniu 24 listopada br. uczestniczył w spotkaniu w Regionalnym Zarządzie Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach.  

 

Uzupełniając przedstawioną informację, w związku z uwagą radnego Skotarczyka, poinformował, 

że w dniu 14 listopada br.  na posiedzeniu komisji Rady Gminy ds. porządku publicznego omawiano 

również sprawy związane z wywozem odpadów komunalnych. Obecna na posiedzeniu  

Pani Małgorzata Przywieczerska z Firmy Remondis przedstawiła między innymi informację na 

temat kosztów związanych z realizacją tego zadania na terenie Gminy Bierawa.  

Pan Wójt przypomniał, że stawki obowiązujące w Gminie Bierawa (11,50 zł od osoby), są na ten 

czas korzystniejsze niż w Związku „Czysty Region”, którego Gmina Bierawa również była 

członkiem (12,50 zł od osoby).  

Niestety zauważa się, że koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

stale rosną. Zdaniem Pani Przywieczerskiej jeżeli Gmina nie zmniejszy swojej oferty dla 

mieszkańców związanych z odpadami, szczególnie jeżeli chodzi o odpady biodegradowalne,  

to bardzo trudno będzie utrzymać obowiązującą stawkę opłaty od jednego mieszkańca. Podkreślił, 

że projekt nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie większych zmian nie 

przewiduje. Ograniczenie oferty dla mieszkańców, w sytuacji gdy do Gminy Bierawa  sprowadza 

się wielu mieszkańców z miasta, nie jest w cale dobrym rozwiązaniem dla naszej Gminy. 

 

Radny M. Matuszek – nawiązując do wypowiedzi Wójta na temat konferencji, stwierdził, iż  

Pan Wójt powiedział bardzo delikatnie o tym co tam się działo. Cała konferencja przebiegała  

w duchu „wszystko jest super, wszystko jest dobrze, wszystko zrobiliśmy żeby ochronić nas 

obywateli”. Jedynie Pan Konopka wspomniał o tym, że coś się robi w Bierawie. Nic nie powiedziano 

o tym, że gdyby nie nasze działania, to praktycznie do tej pory by się nic nie działo w tym temacie. 

Można zauważyć, że jeżeli my sami nie będziemy robić jakiegoś fermentu w tej sprawie, to nikt się 

naszą Gminą nie zainteresuje. To naprawdę było żenujące to, co zostało zrobione. Praktycznie 

zostało powiedziane, że zostaliśmy ochronieni przed następną powodzią, czyli zostało rzucone 

wielkie kłamstwo. Nas mieszkańców Gminy Bierawa nikt nie chroni i nikt nie zamierza tego robić. 

Widać, że Zarząd Województwa  dąży do tego, aby się pozbyć problemu. Oni już czekają na to, że 

to zadanie zostanie przejęte w 2018 roku przez nową instytucję Wody Polskie. I oni nic w tym 

temacie nie będą już robić. Jeżeli my sami nie będziemy działać w tym kierunku, nie będziemy 

głośno mówić o tym, że tutaj nie ma żadnej ochrony przeciwpowodziowej, to nikt się nami nie 

zainteresuje. To co się mówiło na temat ukończenia budowy zbiornika w Raciborzu też nie polega 

na prawdzie. Podczas konferencji zostało powiedziane, że owszem 50 % zbiornika zostało 

ukończone, z czego 30 % ma być rozebrane. Czyli w dalszym ciągu zbiornik, który miał przejąć falę 

powodziową, który miał chronić nasze tereny, nie jest gotowy i w najbliższym czasie nie będzie 

gotowy. Nawet nie zostały podjęte dalsze prace. Dlatego nie można liczyć na to, że w najbliższym 

czasie będziemy mieli zrobioną jakąkolwiek ochronę przeciwpowodziową dla naszej Gminy.  

W Dziergowicach trwają prace kończące ochronę przeciwpowodziową dla województwa śląskiego. 

A o nas w dalszym ciągu nikt nie myśli. 

 

Radny R. Skotarczyk – odnosząc się do konferencji w Zakrzowie, stwierdził, iż ubolewa nad tym, 

że było tam obecnych tak mało radnych z naszej Gminy. A przecież radni powinni władzy patrzeć 

na ręce i jak się coś im nie podoba, to w imieniu wyborców pokazywać im „żółtą kartkę”.  

Na konferencji nie było przewidzianego  panelu dyskusyjnego, ani czasu na merytoryczną dyskusję. 

Pomimo chęci zainicjowania dyskusji przez Pana Matuszka i Pana Stanisławskiego do tego nie 

doszło, gdyż nie chciano psuć jubileuszu. Jednakże wręczono paru osobom mapki obrazujące piękne 

nowe obwałowania lewej strony Odry, wybudowane w ramach programu „Odra 2006” oraz nowe 

wały w województwie śląskim wybudowane do Podświęcia, czyli do granic naszego województwa.  
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W tym miejscu obecnie kończy się budowę 120 metrowego odcinka wału za kwotę 1 miliona zł.  

I jest to jedyna inwestycja, o której można powiedzieć, że jest zrobiona na terenie Gminy Bierawa. 

Wzmocniono też stary wał na odcinku 400 metrów od miejsca gdzie kończy się wał od strony 

województwa śląskiego. 

Zwrócił uwagę, że Gmina Bierawa w dokumentach strategicznych Powiatu w Planie zarządzania 

kryzysowego jest wyraźnie wskazana jako teren retencji powodziowej i obniżenia fali powodziowej, 

która zmierza do Koźla. Ta woda na tych terenach się wyleje. Mówił nawet o tym były Dyrektor 

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji w Opolu w szerokim półgodzinnym wywiadzie w Radio Opole. 

Nie mówił oczywiście, że to Gmina Bierawa, ale powiedział, że póki nie powstanie zbiornik 

Racibórz, to są miejsca, gdzie ta woda się rozleje. I to jest właśnie o nas, o Gminie Bierawa. 

 

Wójt Gminy – zauważył, że osoby, które były na tej konferencji, tą „żółtą kartkę” już otrzymały. 

Ale nie można też mówić, że się nic nie robi w kierunku ochrony przeciwpowodziowej w Gminie 

Bierawa. Przecież reforma prawa wodnego i instytucja, która powstanie Wody Polskie,  

nie spowodują, że przestanie się projektować drugi odcinek wału w Dziergowicach. Oczywiście robi 

się to za pieniądze Gminy, ale są zapewnienia o jego realizacji od obecnego Wojewody Opolskiego. 

Na konferencji we Wrocławiu Wojewoda Opolski powiedział, choć nie na forum, że dla niego rok 

2018 to jest rok walki dla Gminy Bierawa. Jeżeli w przyszłym roku zakończy się projektowanie 

pierwszego odcinka wału w Dziergowicach, to w tym też roku musi zapaść decyzja o terminie jego 

budowy i źródle finansowania.  Niech to jest nawet rok 2019, ale niech ta decyzja w końcu zapadnie.   

Czy to się przerodzi w czyny, to dzisiaj nie wiadomo. Czy nie będzie tak, jak w przypadku zbiornika 

Kotlarnia, gdzie po dwóch latach zaczęły się już pojawiać pewne wątpliwości o jego realizację.  

Na początku wydawało się, że budowa zbiornika Kotlarnia ruszy z dnia na dzień. Jednak tak się nie 

stało. Minęły dwa lata i rozmowy o budowie tego zbiornika przebiegają coraz trudniej.  

 

 

 

Ad. 7. 1. 
 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2017 rok. Wyjaśniła, że zmiana w rozchodach o 1 grosz jest spowodowana spłatą części pożyczki 

zaciągniętej na pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach ze środków 

odzyskanych z podatku VAT.  Pomiędzy rozliczeniem Firmy Deloite, a Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska w Opolu zaistniała różnica o jeden grosz, którą Gmina musi dopłacić.  

W związku z czym Rada Gminy musi też podjąć uchwałę o zmianie wieloletniej prognozy 

finansowej.  

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 20 listopada br. 

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 są uwagi do przedstawionego projektu 

uchwały? 
 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVII/234/2017 w sprawie dokonania 

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, a dwóch radnych wstrzymało się od głosowania (W. Plutta i P. Sroka).  
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXVII/234/2017 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok – została podjęta. 
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Ad. 7. 2. 

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kuźni. Poinformowała jednocześnie, że środki na ten cel  

zostały już zabezpieczone w budżecie gminy w przyjętej poprzednio uchwale w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2017 r. Zakup ten zostanie dofinansowany również przez Wojewódzki 

Zarząd OSP w Opolu. Zarówno Gmina, jak i Wojewódzki Zarząd OSP przekażą swoją część dotacji 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kuźni, która zakupi to wyposażenie i dokona rozliczenia 

dotacji zgodnie z zawartą umową.  

 

Radny R. Skotarczyk – Przewodniczący Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego, 

poinformował, że komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kuźni – 5 głosami za. 

 

Uwag do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVII/235/2017 w sprawie udzielenia 

dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kuźni – pod głosowanie radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXVII/235/2017 w sprawie 

udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kuźni – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 3. 

 

K. Mazurkiewicz – odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy - nieruchomości oznaczonej numerem działki 56  położonej w obrębie Stara 

Kuźnia, z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 2 lat. 

 

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 kolejnej umowy dzierżawy – pozytywnie 4 głosami za, przy udziale w głosowaniu 

4 radnych. 

 

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVII/236/2017 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – pod głosowanie radnych. 

 

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

Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXV/236/2017 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – została podjęta. 
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Ad. 7. 4. 

 

Dyr. Walkiewicz  - przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Bierawa. Poinformował, że większość wprowadzonych zmian została 

wymuszona rozporządzeniem Ministra Środowiska. W projekcie tym wprowadzono następujące 

zmiany:   

1) w § 1 ust. 2 pkt. 3 – z uwagi na zmianę regionu - w miejsce Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Opolskiego – wpisano Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Śląskiego; 

2) wprowadzono obowiązek odrębnego segregowania papieru i tworzyw sztucznych  

w zabudowie wielorodzinnej, gdzie dotychczas papier, metale i tworzywa sztuczne były 

odbierane razem jako odpady suche; 

3) w § 16 ust. 2 zmieniono częstotliwość odbioru w systemie akcyjnym mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, zużytych opon o średnicy do 56 cm i zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego – na jeden raz w roku, w poprzednim regulaminie było dwa razy w roku.  

 

Poinformował, że poza tym odpady wielkogabarytowe są przyjmowane nieodpłatnie w Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Regulamin ten ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 

roku i wiąże się z nowym przetargiem na odbiór odpadów na kolejny rok.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił radnym pozytywną opinię Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Bierawa z dnia 27 listopada 2017 r. (dołączono do protokołu w formie odrębnego 

dokumentu). 

 

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

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

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa – pozytywnie 4 głosami za, 

przy 4 obecnych. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – odniósł się do zapisu § 13 pkt. 2 ustalającego minimalne pojemności koszy 

ulicznych przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów  komunalnych  na drogach 

publicznych, wzdłuż których znajdują się ciągi piesze w terenie zabudowanym, usytuowane  

w odległości max. 300 metrów od kolejnego pojemnika, uznając, że zapis ten jest nieadekwatny do 

rzeczywistości. Teraz kosze uliczne są umieszczone jedynie przy przystankach. Czy zatem te  

odległości jednego pojemnika od drugiego są zachowane? Rada ma ustalić w regulaminie, że te 

odległości pomiędzy tymi pojemnikami  mają nie przekraczać 300 metrów. Czy to będzie 

egzekwowane?      

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił uwagę, że na ulicy Brzozowej w Dziergowicach o długości  

500 metrów nie ma ani jednego kosza. Teraz na podstawie tego zapisu sołectwo będzie się mogło 

domagać żeby te kosze uliczne zostały tam ustawione.  

 

Radny M. Matuszek –  skoro w Lubieszowie w ogóle nie ma koszy ulicznych, to czy jest sens 

ustalania, że odległość pomiędzy koszami nie może być większa niż 300 metrów? Czy można ustalić 

większe odległości pomiędzy pojemnikami, np. 500 czy 1000 metrów? Ponieważ w tej chwili jest to 

jedynie zapis martwy. 
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Radny R. Skotarczyk – poinformował, że zgodnie z dyspozycją ustawy Rada Gminy ustala  

w regulaminie rodzaj  i minimalne pojemności pojemników. Oprócz rodzaju i minimalnych 

pojemności zbiorników trzeba też określić warunki rozmieszczania tych pojemników. Ustalone 

odległości pomiędzy pojemnikami należą do warunków ich rozmieszczenia. Zwrócił również uwagę 

na zapis mówiący o tym, że minimalna pojemność zbiornika na odpady biodegradowalne wynosi  

120 litrów. Czy ten zapis jest właściwy w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba ograniczania ilości tych 

odpadów? Skoro jest mowa o wielkości minimalnej, to mieszkańcy mogą żądać pojemników  

o większych pojemnościach. A o to chyba nie chodzi. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, że ustawa nie mówi o tym, że musi to być 300 metrów. Mogą 

być te odległości wydłużone np. do pół kilometra. Zaproponował wprowadzenie zmiany w tym 

zapisie i zwiększenie tych odległości, tak żeby zmieścić się w obecnym układzie. 

 

Radny R. Skotarczyk – stwierdził, iż radni nie mają naginać przepisów do rzeczywistości, tylko 

kreować tą rzeczywistość w oparciu o przepisy. Jeżeli regulamin mówi, że kosze uliczne mają być  

co 300 metrów, to my będziemy się starać o to, żeby tak zrobić. 

 

Radny M. Matuszek – czy oznacza to, że będzie co 300 metrów pojemnik na śmieci przy drogach 

naszych miejscowości? Przecież tak nie jest. To niech zapis mówi o tym, że pojemniki należy ustawić 

co 500 metrów, ale  żeby one były. I wówczas to prawo będzie spełnione.  

 

Radny Z. Żmuda – zwrócił uwagę, iż wypowiedź radnego Matuszka powinna przybrać formę 

wniosku o wprowadzenie zmiany w regulaminie, który będzie podlegał głosowaniu, ponieważ 

prowadzona polemika do niczego nie prowadzi. 

 

Radny M. Matuszek – zgłosił wniosek o zmianę zapisu w § 13 pkt. 2, polegającego na zwiększeniu 

odległości pomiędzy pojemnikami  max. do 600 metrów. Ponadto odniósł się do zapisu dotyczącego 

składowania zużytych baterii, zwracając się jednocześnie z zapytaniem gdzie zamieszczone są 

informacje na temat miejsc, w których można składować baterie?  

 

Dyr. Walkiewicz – poinformował, że pojemniki na zużyte baterie znajdują się w Urzędzie Gminy, 

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie oraz we wszystkich szkołach. 

Baterie, jako odpady niebezpieczne, mogą być zbierane przez przedsiębiorstwa uprawnione do 

wywozu odpadów z terenu naszej Gminy. Może to zrobić również inny podmiot w formie zbiórki 

akcyjnej, jeżeli uzyska akceptację Wójta Gminy. Takie punkty zbiórki zostały na terenie Gminy 

wyznaczone. Baterie mogą być oddawane również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów  

Komunalnych.  Tak samo jest w przypadku lekarstw. Jako miejsce oddania została wyznaczona 

apteka w Bierawie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zaproponował przekazanie mieszkańcom ulotek, zawierających 

informację na temat miejsc, w których można oddać zużyte baterie i lekarstwa. 

 

Radna V. Klimanek – odnosząc się do zapisu § 16 ust. 1 pkt. 1 e, mówiącego o częstotliwości 

odbioru odpadów biodegradowalnych  w zabudowie jednorodzinnej w ilości nie przekraczającej  

120 l odpadów z jednej nieruchomości, zwróciła się z zapytaniem co w przypadku nieruchomości 

wyposażonych w pojemniki 240 litrów. Czy te pojemniki będą opróżniane tylko do połowy? Jak to 

zostanie rozwiązane? 
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Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że pojemniki muszą być opróżniane w całości. Firma odbierająca 

odpady, która wygra przetarg powinna każdą nieruchomość wyposażyć w 120 litowy pojemnik na 

odpady biodegradowalne. Jeżeli nieruchomość jest wyposażona w większy pojemnik, powinna go 

wymienić. Zwrócił jednakże uwagę, że firma wywozowa otrzymuje wynagrodzenie według liczby 

mieszkańców, a nie od ilości odebranych odpadów. Jeżeli firma pozostawi na nieruchomości 

większy pojemnik na odpady biodegradowalne, to będzie działało to na jej niekorzyść. 

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił uwagę, iż pojemniki na odpady biodegradowalne nie powinny być 

większe niż 120 litrów, ponieważ Gminie zależy na tym, aby tych odpadów było coraz mniej. 

Według danych Remondisu na jednego mieszkańca Gminy Bierawa łącznie z odpadami 

wielkogabarytowymi przypada 560 kg oddanych odpadów, a średnia w Polsce wynosi 315 kg 

odpadów na osobę. W oparciu o ilość przyjmowanych  odpadów komunalnych liczone są poziomy 

odzysku odpadów. Dlatego też trudno Gminie jest te poziomy odzysku uzyskać. Poinformował, że 

podczas posiedzenia komisji ds. porządku publicznego padła sugestia ze strony Pani 

Przywieczerskiej – przedstawiciela firmy Remondis o maksymalne ograniczenie odbioru odpadów 

biodegradowalnych do jednej zbiórki akcyjnej w roku, np. w miesiącu maju. W pozostałych 

miesiącach mieszkańcy powinni odpady biodegradowalne zagospodarowywać we własnym 

zakresie, poprzez ich kompostowanie. 

Zwrócił się z zapytaniem, czy w regulaminie musi być zawarty zapis, że pojemnik 120 litrowy  jest 

to pojemność minimalna? Skoro Rada Gminy określa regulamin w oparciu o ustawę, to powinna 

mieć prawo jego dopasowania do własnych potrzeb.  

 

Radny M. Matuszek – zauważył, iż zapis zawarty w § 16 mówiący o tym, że z jednej posesji będą 

odbierane odpady biodegradowalne w ilości nie przekraczającej 120 litów stoi w sprzeczności  

z zapisem § 9 o minimalnej wielkości pojemnika na odpady biodegradowalne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż taka sytuacja jest wynikiem między innymi tego, że 

odpady biodegradowalne są oddawane w tych samych pojemnikach co popiół.  Wcześniej Gmina 

zachęcała mieszkańców do oddawania popiołu bez żadnych ograniczeń. Mieszkańcy zakupili na 

własny koszt dodatkowe brązowe pojemniki, a w okresie letnim zapełniają je trawą. Dlatego ta ilość 

odpadów biodegradowalnych jest bardzo duża. Po dyskusji  wprowadzono zmianę w tym zapisie, 

aby ograniczyć ilość tych odpadów.  

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, iż odpady zielone nie są tak naprawdę skorelowane z ilością 

mieszkańców, tylko z wielkością działki. Z małej nieruchomości, np. o powierzchni 6 arów 

zamieszkałej przez pięć, czy sześć osób będzie dużo mniej odpadów zielonych, niż z nieruchomości 

20 arowej, zamieszkałej przez jedną osobę. Z tego co zostało powiedziane, dąży się do obniżenia 

całej masy odbieranych odpadów biodegradowalnych. Ograniczenie ilości odbieranych odpadów 

zielonych z jednej nieruchomości może zachęci ludzi do kompostowania trawy i liści.  

Ale problemem jest też popiół. Jeden pojemnik zapełniony popiołem stanowi duży ciężar. Ta ilość 

odpadów będzie się zmniejszać jeżeli ludzie będą przechodzili na bardziej ekologiczne formy 

opalania. Nawet przy opalaniu eko-groszkiem  ilość popiołu będzie duża mniejsza, a w przypadku 

opalania gazem odpadu nie będzie w ogóle.  

 

Mec. Semeniuk – wyjaśnił, iż przytoczone zapisy § 16 i § 9 nie są ze sobą sprzeczne. W § 9 jest 

mowa o minimalnej pojemności pojemnika na odpady biodegradowalne 120 litrów, a w § 16 mówi 

się o częstotliwości odbioru odpadów w ilości nie przekraczającej 120 litrów, czyli w ilości nie 

większej niż minimalna ilość pojemnika.   
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Radny R. Skotarczyk – zwrócił uwagę, iż w zapisie § 7 ust. 1 pkt. 3 powołujący się na określone 

wielkości pojemników mającej zastosowanie do uchwały wydanej na podstawie art. 6r ust. 4  

o utrzymaniu czystości i porządku, brakuje słowa „ustawy”. Zwrócił się jednocześnie o wyjaśnienie 

czy w tym zapisie należy powoływać się na ust. 4, czy na ust. 2 ustawy? Poinformował, że ust. 4 

mówi o tym, że Rada Gminy może określić w drodze uchwały rodzaje dodatkowych usług 

świadczonych przez Gminę. Należy to skorygować, aby nie powoływać się na błędny zapis ustawy.  

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minutową przerwę w obradach.  

 

Po wznowieniu obrad głos zabrał Mec. Semeniuk, który wyjaśnił, iż zapis zawarty w § 7 ust. 1 pkt. 

3 koresponduje z zapisem art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Przepis 

ustawy mówi o dodatkowych usługach świadczonych przez Gminę, a z kolei § 7 uchwały mówi  

o pojemnikach, które odpowiednio stosuje się do tych dodatkowych świadczeń. Nie ma tu zatem 

sprzeczności. 

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił uwagę, iż regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie,  

po planach miejscowych, jest najważniejszym dokumentem prawa miejscowego i nie można go 

potraktować tak sobie. Projekt tego regulaminu mógł nawet zostać poddany pod konsultacje 

społeczne. Wówczas sołtysi mieli by możliwość w tej sprawie się wypowiedzieć. Generalnie chodzi  

o to, że są pewne luki w różnych zapisach i powinny być  one wyjaśnione, aby nie było żadnych 

niedomówień. Regulamin powinien wprost regulować kwestie utrzymania czystości i porządku na 

terenie naszej Gminy i być pomocny w rozwiązywaniu różnych konfliktowych sytuacji. Szczególnie 

chodzi o sytuacje, gdy mieszkańcy  nie zachowują odpowiedniego porządku na nieruchomościach.  

 

Wójt Gminy – przypomniał, iż omawiany projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku  

w Gminie w większości powiela zapisy dotychczas obowiązującego regulaminu. Zostały w nim 

wprowadzone jedynie niewielkie zmiany wynikające z ustawy, o których wcześniej mówił Dyrektor 

Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na chwilę obecną regulamin w tym kształcie powinien zostać 

uchwalony z uwagi na planowane ogłoszenie przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Jeżeli 

będzie takie życzenie radnych, to od stycznia przyszłego roku będzie można przystąpić do 

opracowania nowego regulaminu z uwzględnieniem wnioskowanych zmian. Wówczas do prac nad 

nowym regulaminem mogą zostać włączeni również sołtysi.  

 

Radny R. Skotarczyk – stwierdził, iż w regulaminie są oczywiste błędy. Niezrozumiałym jest to, 

że przez 8 lat obowiązywania dotychczasowego regulaminu nikt nie zwrócił uwagi nawet na błędy 

pisarskie, np. zamiast „sprzęt elektryczny” jest napisane „sprzęt ektrektyczny”. Uczciwość wymaga, 

żeby ten dokument przeczytać i wszelkie niedociągnięcia poprawić. 

 

Radny W. Plutta – zauważył, iż takie rzeczy, o których mówi radny Skotarczyk nie zgłasza się na 

sesji, ale na posiedzeniu komisji lub bezpośrednio do Wójta czy odpowiedzialnych pracowników.  

 

Radny R. Skotarczyk –  zwrócił uwagę, iż w tym projekcie regulaminu jest wiele nieścisłości, aż 

się kroi od takich różnych lapsusów. Na przykład w § 7 w ust. 4 czytamy, że wskazane w § 7 ust. 1, 

2 i 3 pojemniki do zbierania odpadów  muszą spełniać wymagania określone w ustawie  o systemie 

oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm. A przecież w ust. 3 jest mowa o workach, a nie  

o pojemnikach. W ust. 5 z kolei mówi się o pojemnikach, kontenerach i workach, czyli oddziela się 

pojęcie pojemników od worków. Musi to być napisane konkretnie, albo pod pojęciem „pojemniki” 

mieści się całość, albo rozgranicza się pojemniki i worki. Nie może być raz tak, a raz tak. W treści 

regulaminu są pewne sprzeczności i źle się to czyta. 
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Radny M. Permus – zauważył, że ten regulamin nie dotyczy tylko wywozu śmieci. Dotyczy również 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa. Brak jest w nim zapisu na przykład  

o czyszczeniu ulic. Czy regulamin nie powinien zawierać wymogów związanych z czyszczeniem 

ulic? Stwierdził, iż nawet jeżeli to nie jest wymagane, to chciałby żeby taki zapis się w tym 

regulaminie znalazł, ponieważ łatwiej jest wówczas egzekwować utrzymanie czystości na drodze, 

czy w innych miejscach publicznych.  

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

mówi o tym, że mieszkaniec ma np. obowiązek uprzątnięcia śniegu z części chodnika, poprzez jego 

usunięcie na skraj chodnika od strony jezdni. Gmina natomiast ma ten odgarnięty śnieg usunąć. 

Oprócz zarządcy dróg wojewódzkich, który odpowiada za drogi wojewódzkie na terenie naszej 

Gminy, mamy również drogi gminne. Dlaczego więc w regulaminie mówi się o obowiązkach dla 

mieszkańców, a nie mówi się o obowiązkach Gminy, które wynikają wprost z ustawy.  W ustawie 

jest napisane, że Gmina ma obowiązek usunięcia śniegu, czy błota, który został odgarnięty na skraj 

drogi.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż Gmina może zajmować się sprzątaniem ulic, ale na 

to wszystko potrzebne są środki. 

 

Radny M. Permus  - stwierdził, iż rozumie to, że podział pieniędzy budżetowych  jest rzeczą 

newralgiczną. Każdy na to zwraca uwagę i stara się jak najwięcej pozyskać na sprawy najważniejsze 

dla swojego sołectwa. Na wspólne cele tych pieniędzy zostaje już niewiele. Jednakże o tych 

wspólnych sprawach nie można zapominać. Nasza Gmina musi wprowadzić też pewne działania 

związane z czyszczeniem ulic, jak to ma miejsce w mieście. To co powiedział już na dzisiejszej sesji 

Wójt, coraz więcej ludzi z miasta osiedla się na naszym terenie. Oni mają pewne oczekiwania od 

Gminy związane między innymi z utrzymaniem czystości. I słusznie, ponieważ mieszkaniec naszej 

Gminy powinien mieć takie same prawa jak mieszkaniec miasta. Ulice powinny być sprzątane.  

Nie jest to przecież obowiązek mieszkańców, ani rady sołeckiej, czy sołtysa. 

 

Wójt Gminy – zauważył, iż trudno się nie zgodzić z wypowiedzią radnego Permusa. Jednakże ta 

cała dyskusja na dzisiejszej sesji w żaden sposób nie sprowadzi się do zmiany przedłożonego 

projektu regulaminu utrzymania czystości. Takie rozwiązania będzie można zawrzeć dopiero  

w kolejnym regulaminie, do opracowania którego Rada Gminy może przystąpić już w pierwszym 

kwartale przyszłego roku. Zawnioskował o uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

w gminie w wersji przesłanej radnym. 

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił uwagę, iż inne Gminy wpisują po 6 czy 7 punktów  

z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. My natomiast powielamy stare zapisy sprzed 8 lat. 

Tak nie powinno być, ponieważ sytuacja ulega zmianie. Jeżeli mamy ograniczać ilość oddawanych 

odpadów, mamy kompostować odpady zielone, to wpiszmy to do tego regulaminu. Tym bardziej, że 

takie zadanie wpisuje się w Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami.  

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, iż opracowując projekt regulaminu nie ujął wszystkich wymagań 

wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, ponieważ zapisy te są bardzo ogólne. 

Kierował się zapisami, jakie stosują inne Gminy województwa śląskiego, np. Nędza, czy Racibórz.  
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Radny R. Skotarczyk – zwrócił uwagę, iż zadaniem Rady Gminy jest uchwalenie regulaminu.  

A to, że Gmina nie ma narzędzi do kontrolowania, to już inna sprawa. Nie mamy straży gminnej, 

która na przykład kontrolowałaby opróżnianie zbiorników bezodpływowych z posesji nie 

podłączonych do kanalizacji. Gmina powinna posiadać ewidencję takich zbiorników oraz ewidencję 

szamb ekologicznych. Czy taka ewidencja w ogóle jest? 

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, iż dotychczas obowiązujący regulamin zawiera wymagania wynikające 

z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami  dla województwa opolskiego. Należy do nich: 

- ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, 

- zwiększenie udziału odzysku w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali i tworzyw  

  sztucznych oraz papieru, tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnie z wymaganiami  

  ochrony środowiska, 

- zwiększenie ilości zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu  

  odpadów komunalnych, 

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,  

- unieszkodliwianie przez składowanie i zmniejszenie masy składowanych odpadów. 

Te zapisy zostały usunięte. Wpisano natomiast cele do jakich dąży się w Planie Gospodarki 

Odpadami dla województwa śląskiego. 

 

Radny M. Matuszek – w związku z propozycją Wójta dotyczącą przystąpienia w pierwszym 

kwartale przyszłego roku do opracowania nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku  

w gminie, wycofał wniosek dotyczący wprowadzenia zmiany w zapisie o maksymalnej odległości 

pomiędzy koszami ulicznymi. Wypowiedział się również za przyjęciem omawianej uchwały  

w zaproponowanej wersji.  

 

Radny Z. Żmuda – poparł stanowisko dotyczące uchwalenia przedłożonego regulaminu utrzymania 

czystości i porządku w gminie. Poparł jednocześnie propozycję Wójta Gminy dotyczącą 

przystąpienia na początku przyszłego roku do opracowania nowego regulaminu z udziałem 

zainteresowanych sołtysów.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVII/237/2017 w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

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

Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXVII/237/2017 w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa – została podjęta. 
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Ad. 7. 5. 

 

Sekretarz Gminy – przestawiła radnym projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy 

Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.  

Odczytała również podsumowanie wyników konsultacji projektu rocznego programu współpracy, 

który dołączono do niniejszego regulaminu, jako załącznik nr 6.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem, czy wielkość środków  przewidzianych na 

realizację  programu, o której mowa w § 14 ust. 1 jest taka sama, czy została zwiększona w stosunku 

do ubiegłych lat? 

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że kwota wydatków na realizację zadań zleconych 

organizacjom wynika z projektu budżetu na 2018 rok i w stosunku do roku ubiegłego uległa ona 

zwiększeniu o ok. 20 tys. zł.  

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę na zapis zawarty w § 9 pkt. 5a „szkolenie dzieci  

i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, uczestniczących we współzawodnictwie  

sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe”, proponując zmianę 

końcowego zapisu „polskie związki sportowe” na „ogólnopolskie związki sportowe”.  

 

Uwaga ta została przyjęta. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVII/238/2017 w sprawie rocznego 

programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 

rok – pod głosowanie radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXVII/238/2017 w sprawie rocznego 

programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2018 rok – została podjęta. 

 

 

Ad. 7. 6. 

 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w Starym Koźlu w ośmioletnią szkołę 

podstawową. Poinformował również, że zgodnie z założeniami reformy edukacji, sześcioletnie 

szkoły podstawowe z dniem 1 września 2017 roku stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. 

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są w terminie do 30 listopada 

2017 r. do stwierdzenia tego przekształcenia w drodze uchwały. Uchwała ta stanowi akt założycielski 

ośmioletniej szkoły podstawowej.  
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Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVII/239/2017 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w Starym Koźlu w ośmioletnią 

szkołę podstawową – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXVII/239/2017 w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w Starym 

Koźlu w ośmioletnią szkołę podstawową – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 7. 

 

Zastępca Wójta - odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej szkoły podstawowej w Dziergowicach w ośmioletnią szkołę podstawową. 

 

Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVII/240/2017 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w Dziergowicach w ośmioletnią 

szkołę podstawową – pod głosowanie radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXVII/240/2017 w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej  

w Dziergowicach w ośmioletnią szkołę podstawową – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7.8. 

 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej szkoły podstawowej w Starej Kuźni w ośmioletnią szkołę podstawową. 

  

Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVII/241/2017 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w Starej Kuźni w ośmioletnią 

szkołę podstawową – pod głosowanie radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXVII/241/2017 w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w Starej Kuźni 

w ośmioletnią szkołę podstawową – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7.9.  

 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego zespołu szkół z nauczaniem języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego 

w Solarni w szkołę podstawową. 

 

Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVII/242/2017 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego zespołu szkół z nauczaniem języka mniejszości narodowej – 

języka niemieckiego w Solarni w szkołę podstawową – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXVII/242/2017 w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego zespołu szkół z nauczaniem języka mniejszości 

narodowej – języka niemieckiego w Solarni w szkołę podstawową. 

 

 

 

 

Ad. 7. 10. 

 

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

prognozy finansowej dla Gminy Bierawa. Wyjaśniła, iż zmiana jest podyktowana zwiększeniem 

rozchodów o 1 grosz i zmianą kwoty długów w kolumnie piątej i szóstej, a także zmianami z tytułu 

wzrostu dochodów w kolumnie I.1. i I.2. oraz wydatków w kolumnie II.1. i II.2.  

 

Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVII/243/2017 o zmianie uchwały  

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

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXVII/243/2017 o zmianie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – została podjęta. 
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Ad. 8.   Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny P. Sroka – zgłosił wniosek o wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej dla trzech 

mieszkań znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym w Solarni. Uzasadniając złożony 

wniosek poinformował, iż najemcy tych mieszkań w jednej z rozmów sugerowali, iż są w stanie 

zaadoptować te mieszkania, jeżeli zostały by im stworzone warunki do podłączenia do kanalizacji. 

Zdaje sobie sprawę z tego, iż całe to przedsięwzięcie nie jest proste i wymaga szerszego spojrzenia, 

jak również przygotowania odpowiednich dokumentów. Z tego co wie, to w tym kierunku zostały 

poczynione już pewne kroki przez Kierownika Referatu Inwestycji. Obiekt jest skanalizowany  

i część mieszkań tego budynku została już do tej kanalizacji podłączona. Trzem rodzinom należałoby 

jednak pomóc. Jedna z tych rodzin ma dwoje małych dzieci. Druga z rodzin wychowuje dziecko 

niepełnosprawne, które matka do tej pory musi myć w misce, ponieważ nie ma innych możliwości. 

Być może ta instalacja mogłaby zostać wykonana przez pracowników Zakładu Gospodarki 

Komunalnej. Potrzebne były by jedynie środki na niezbędne materiały. Zauważył, iż należałoby tym 

rodzinom pomóc, zwłaszcza tym rodzinom, które mają trochę inne potrzeby i inne oczekiwania.  

Jednocześnie zwrócił się  do radnego Matuszka o skomentowanie tej wypowiedzi. 

 

Radny M. Matuszek – stwierdził, iż bardzo się cieszy z tego, że radny podjął temat udzielenia 

pomocy rodzinom mieszkającym w budynku socjalnym w Solarni. Jest to temat bardzo ważny  

i dobrze, że został przez radnego podjęty.  

 

Radny Z. Żmuda – przypomniał, że dwie sesje temu wystąpił o wykonanie sygnalizatora świetlnego 

na przejściu dla pieszych  w Kotlarni przy starym Osiedlu. Czy coś w tym temacie zostało zrobione? 

Zwrócił się również o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o obsypanie poboczy przy 

drodze wojewódzkiej w Kotlarni na wysokości starego Osiedla, ponieważ są one poniżej jezdni, co 

jest bardzo niebezpieczne.  

 

Radna V. Klimanek – wystąpiła o naprawienie dużej nierówności na ulicy Klasztornej  

w Dziergowicach, jako pozostałości po wykonywanej kanalizacji. Droga ta stanowi dojazd do Szkoły 

Podstawowej i stwarza to pewne zagrożenie.  

 

Radny W. Plutta – poinformował, iż latem bieżącego roku w budynku świetlicy DFK  

w Dziergowicach wykonano izolację  metodą nawiercenia otworów i wprowadzenia płynu 

izolacyjnego.  Firma wykonała jeden rząd otworów, a zgodnie z technologią wykonywania tego typu 

izolacji otwory powinny być wykonane w dwóch rzędach z przesunięciem.  

Zwrócił się z zapytaniem, czy jest jeszcze inna technologia, niż ta którą zna? Czy nie zostało to 

jeszcze zakończone i ten drugi rząd otworów z płynem izolacyjnym będzie tam  jeszcze 

wykonywany? 

 

W. Lembowicz – wyjaśnił, że zastosowana technologia jest zgodna z technologią producenta.  

Nie muszą być wykonywane dwa rzędy otworów, mogą być pojedyncze. 

 

Radny R. Skotarczyk – ponowił wniosek dotyczący wyrównania terenu koło studzienki wykonanej 

na ulicy Brzozowej w Dziergowicach (po prawej stronie od strony Kościoła). Studzienka ta zapadła 

się, powstało wgłębienie i należy to wyrównać. 

 

Radny M. Permus – wystąpił z wnioskiem o wyczyszczenie zamiatarką drogi gminnej w Brzeźcach, 

od skrzyżowania z ulicą Łąkową, która została zabrudzona przez sprzęt rolniczy wyjeżdżający  

z pola. Poinformował, iż rozmawiał z tym rolnikiem, który zobowiązał się do wyczyszczenia tej 

drogi, ale oczywiście tego nie zrobił. Nie zna jego nazwiska.  
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Radny M. Matuszek – poinformował, że w ostatnim czasie była remontowana droga wojewódzka 

pomiędzy Bierawą, a Lubieszowem. Zostały poklejone tylko pobocza, a bruzdy, które są na środku 

drogi i w których stoi woda w dalszym ciągu nie zostały naprawione. Zwrócił się o interwencję  

w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie tej drogi, żeby postarali się ją poprawić jeszcze przed 

okresem zimowym.  

 

Radny Cz. Kudzia – ponowił pytanie kiedy zostanie wykonane oświetlenie przejść dla pieszych na 

wyremontowanej drodze wojewódzkiej w Starym Koźlu. W związku z tym, że przejścia te są słabo 

widoczne zwrócił się o interwencję w tej sprawie. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że jest w stałym kontakcie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, 

obiecano, że do końca listopada oświetlenie tych przejść zostanie wykonane.  

 

 

 

Ad. 9.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

Radny M. Permus - nawiązując do obchodów Święta Niepodległości, jakie odbyły się w Gminnym 

Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie pogratulował Wójtowi Gminy przemówienia, które 

wygłosił podczas koncertu.   

 

Radny P. Sroka  - zauważył, iż bardzo dobre przemówienie było wygłoszone przez Wójta Gminy 

wcześniej, podczas gminnych dożynek.  

 

Radny R. Skotarczyk - poinformował, że tydzień temu zakończył się termin składania wniosków 

do opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kotlarnia, Stara 

Kuźnia, Goszyce, Grabówka i Korzonek. Nie zgłoszono żadnych wniosków. Poinformował również, 

że Marszałek Województwa Opolskiego ogłosił w mediach, iż w okresie od 12 do 19 grudnia 2017 

roku będzie trwał nabór wniosków do Regionalnego Projektu Operacyjnego, poddziałanie 5.2.  

dotyczące edukacji ekologicznej  i gospodarki odpadami. Konkurs został ogłoszony dla jednostek 

samorządu terytorialnego. Projekty te uzyskają 85 % dofinansowania. Rozstrzygnięcie konkursu 

planowane jest na przełom kwietnia i maja przyszłego roku. Poinformował, iż zadzwonił do Fundacji 

Arka, która ma doświadczenie w przeprowadzaniu kampanii ekologicznych na terenie różnych 

Gmin, zwłaszcza tych, gdzie problem smogu i odpadów jest wielkim problemem. Ostatnio 

przeprowadzali taką kampanię w Gorlicach. Dobrze było by nad tym się zastanowić i odpowiedzieć 

na pytanie czy Gmina chciałaby wziąć udział w takim przedsięwzięciu, czy byłaby na to zgoda?  

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia naszego wniosku, realizację można powierzyć wybranej 

Fundacji. Zauważył, iż skoro Marszałek ogłasza ten nabór w radio, można domniemać, że nie ma 

większego zainteresowania, gdyż nie do każdego naboru jest taka forma reklamy.  

 

Radny M. Permus - nawiązując do konferencji, jaka miała miejsce w Zakrzowie, stwierdził, iż 

osobiście jest za tym, aby jak najwięcej robić w kierunku wymuszania na władzy jakiś deklaracji 

związanych z ochroną przeciwpowodziową. Choć jest to bardzo trudne. Gmina musi podjąć 

wyzwania bardziej karkołomne. Należałoby nagłośnić, że mieszkańcy tej Gminy oczekują podjęcia 

przez władzę działań, które doprowadzą do ochrony lewego brzegu Odry. 

Nawiązując do wypowiedzi radnego Skotarczyka na temat udziału radnych w tej konferencji, 

wyjaśnił, iż osobiście zastanawiał się czy wziąć w niej udział. Pytał nawet Wójta i Przewodniczącego 

Rady, czy podczas konferencji planowana jest jakaś merytoryczna dyskusja. Padła odpowiedź, że 

nie będzie. Dlatego podjął decyzję, że nie będzie brał udziału i to z dwóch powodów. Po pierwsze  

z braku czasu, a po drugie, żeby poprzez swą obecność nie popierać konferencji, w której  nie  można 

było zabrać głosu i wyrazić swego negatywnego stanowiska. Jednak dobrze, że niektórzy radni byli 

tam obecni, gdyż mogą przekazać informację o przebiegu tej konferencji.  
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Z tego co zostało przekazane cała konferencja ograniczyła się do chwalenia jedni drugich. Natomiast 

żadnych konkretów nie było. Zauważył, iż radni powinni się spotkać i przedyskutować plan 

działania, poza oficjalnymi działaniami podejmowanymi przez Urząd Gminy. Radni jako 

przedstawiciele społeczeństwa powinni się spotkać i coś jeszcze w tym temacie wymyślić. Muszą 

być skoordynowani w tych działaniach.  

 

Radny M. Matuszek -  poparł stanowisko radnego Permusa dotyczące ochrony 

przeciwpowodziowej. Podkreślił, że skoro Gmina podejmuje konkretne działania, to muszą być już 

teraz podejmowane dalsze kroki. Trzeba  głośno mówić o tym, że Gmina z własnych środków zleciła 

opracowanie projektu budowy obwałowań dla Dziergowic i oczekuje od Państwa, od Wojewody, 

który jest przedstawicielem Rządu na terenie naszego województwa jak najszybszego podjęcia prac 

związanych z budową pierwszego odcinka wałów. Mają to być wały opaskowe dla poszczególnych 

miejscowości. Czyli to zabezpieczenie przeciwpowodziowe ma być realizowane etapowo.  Najpierw 

dla Dziergowic, później fragmentu Lubieszowa, a następnie Bierawy, Starego Koźla i Brzeziec.  

Jeżeli udałoby się powoli wymuszać pewne działania w Województwie, to mielibyśmy za cztery, 

czy pięć lat to zrealizowane. Podkreślił, iż cykl wodny trwa ok. 10-11 lat. Od ostatniej powodzi  

w roku 2010 minęło już 7 lat. Zostało w przybliżeniu 4 lata na to, żeby zabezpieczyć się przed kolejną 

powodzią. To nie jest powiedziane, że kolejna powódź będzie za 10 lat. Nikt tego nie wie, ale to  

z pewnością kiedyś nastąpi. Zbiornik Racibórz na pewno nas nie ochroni, bo nie jest gotowy. Dlatego 

nasza Gmina musi podejmować bardziej intensywne działania, zrobić wszystko aby został jak 

najszybciej wybudowany projektowany obecnie wał dla Dziergowic.  

 

Radny R. Skotarczyk – nawiązując do Konferencji w Zakrzowie, podkreślił, iż tak naprawdę nie 

chodziło tylko o to, czy uda się, czy nie uda załatwić  sprawę wału. Przecież w Konferencji wzięło 

udział wiele ważnych osób. Była to niepowtarzalna szansa na to, żeby w kuluarach, w przerwie 

kawowej porozmawiać z Marszałkiem, Wicemarszałkiem, czy Dyrektorem Zarządu Dróg 

Powiatowych. Można wówczas bezpłatnie czerpać wiedzę, porozmawiać z tymi osobami. Jest to 

taka platforma do tego, żeby również inne sprawy pozałatwiać. Dlatego z Jego wypowiedzi padły 

słowa,  iż szkoda, że w Konferencji nie wzięło udziału więcej radnych. Mało kiedy zdarza się, że  

w jednym miejscu, w jednym czasie jest tyle osób, które decydują o ważnych sprawach  

i pieniądzach dla województwa i dla naszej Gminy.           

 

Radny M. Matuszek – stwierdził, iż uważa, że radny Skotarczyk nie ma racji. Radnych biorących 

udział w Konferencji w ogóle nie dopuszczono do głosu. A cały czas przedstawiano sprawę w ten 

sposób, że jest super, jest rewelacyjnie. 

 

Radny R. Skotarczyk – zauważył, iż przecież nikt nie może mieć pretensji do Premiera Buzka, że 

powiedział, iż cieszy się, że zakończono etap budowy tych umocnień.  

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, iż Premier Buzek obecnie jest tylko i wyłącznie Europosłem 

i tutaj w tej sprawie nie wiele ma do powiedzenia. Owszem ma jakiś wpływ, ale może ewentualnie 

tą sprawę przedstawić. Ważniejszy jest Wojewoda i z nim trzeba podejmować rozmowy.  

Projekt obwałowań dla Dziergowic z pewnością w jakieś części jest już zrealizowany. Dobrze byłoby 

zmobilizować projektanta do tego, żeby przed końcem roku, może w połowie grudnia przedstawił 

informację o tym, ile ta budowa orientacyjnie będzie kosztowała. I taką konkretną informację 

przedstawić Wojewodzie i niech się o te pieniądze dla naszej Gminy postara. Jest to jedyna 

możliwość zrealizowania tego zadania.  
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Radny R. Skotarczyk – poinformował, że w Planie zarządzania ryzykiem  powodziowym jest 

wpisane hasłowo zadanie pod nazwą „Lubieszów-Stare Koźle”. Jest to bardzo ważne, iż to zadanie 

jest w tym Planie wpisane. Jest to już pierwszy krok do realizacji, ale potrzebne są jeszcze pieniądze.  

Jeżeli wybudowanie 120 metrowego odcinka wału kosztowało milion złotych, to na wybudowanie  

2,8 km wału w Dziergowicach potrzeba ponad 20 mln zł. W Planie zarządzania ryzykiem 

powodziowym nie ma jednak żadnego wpisu odnośnie budowy zbiornika w Kotlarni.  

 

Radny M. Matuszek  - stwierdził, iż Jego zdaniem zbiornik Kotlarnia nie będzie wcześniej 

zrealizowany póki po raz wtóry nie zaleje Koźla. Nikomu nie życzy tej tragedii, ale taka jest 

rzeczywistość. Ten temat jest cały czas odsuwany, wyrzucany poza margines.  

 

Radny Cz. Kudzia – odnosząc się do Konferencji zauważył, iż Organizator z pewnością swoje 

osiągnął. Sala była pełna. Została wypełniona przez uczniów jednej ze szkół. Natomiast nie było tam 

nie tylko radnych z Gminy Bierawa, ale brakowało też radnych z pozostałych Gmin położonych 

wzdłuż Odry.  Z Gminy Reńska Wieś chyba było tylko dwóch radnych. Jeżeli radnym Gminy 

Bierawa zależy na ochronie przed powodzią, to radnych też musi być widać. Faktem jest, że na 

Konferencji przedstawicieli Gmin nie dopuszczono do głosu. Ale nikt też tam tych radnych nie 

widział. Jeżeli ktokolwiek wziąłby listę i przeczytał kto brał udział w Konferencji, to widziałby, że 

była tam w większości młodzież szkolna. Natomiast nie było bezpośrednio zainteresowanych.  

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż może dobrym pomysłem byłoby porozumienie się Gminami 

położonymi wzdłuż Odry, aż do Opola w celu zwrócenia uwagi na problem braku obwałowań. 

Gminy mogłyby nawet wspólnie protestować. Jest jednak trochę ryzykowne, ponieważ każda z tych 

Gmin może dążyć do tego, żeby te obwałowania były budowane najpierw u nich. A nam chodzi  

o to, żeby wały były budowane najpierw w naszej Gminie. Należy skończyć już z dyskusją,  

z rozmowami, tylko podjąć konkretne kroki. Np. na wiosnę zorganizować jakąś formę protestu  

i pokazać Polsce, że Gmina Bierawa nie może już czekać tylko na to, kiedy po raz kolejny zostanie 

zalana przez wody powodziowe. Jak na razie na nic więcej nie może liczyć. Od czasów wielkiej 

powodzi w 1997 roku minęło 20 lat i jesteśmy w tym samym miejscu. 

 

Wójt Gminy - stwierdził, iż możemy zasygnalizować ten problem, wychodzić z pewną inicjatywą. 

Jednak musimy zadziałać bardzo rozważnie. Te działania nie mogą wpłynąć negatywnie na 

współpracę z obecnym Wojewodą Opolskim, który sprawuje tą funkcję dopiero od dwóch lat.  

I bynajmniej, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, podjął ten temat. Ówczesny Wojewoda, 

pomimo rozmów tu na miejscu w Bierawie, głosił rzeczy, których nie można było nawet słuchać. 

Nasz protest  nie może w tej chwili przybrać formy krytyki  obecnej władzy. Sytuacja Gminy 

Bierawa pod kątem formalnym nie wygląda najgorzej, ponieważ nasze zadania dotyczące budowy 

obwałowań od Lubieszowa do Brzeziec zostały w 2015 roku przynajmniej wpisane do Planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym. Opracowywana jest również dokumentacja na budowę wałów  

w Dziergowicach. Wojewoda Opolski podczas Konferencji we Wrocławiu zapewnił, że w roku 2018 

Gmina Bierawa jest dla Niego priorytetem. Być może rozpocznie od zarezerwowania środków na 

budowę wału w Dziergowicach i na kolejną dokumentację. Należy najpierw poczekać na decyzje. 

Podkreślił przy tym, że jakiś czas temu wydawało się, że budowa zbiornika w Kotlarni ruszy do 

dwóch lat. Okazało się jednak, że tak nie jest. Dzisiaj wiemy, że takie zadanie musi być najpierw 

wpisane do Planu zarządzania ryzykiem powodziowym. I na razie nie wiadomo jak ta sprawa się 

zakończy. Na wiosnę zastanowimy się i możemy taką pozytywną zawieruchę wokół tego tematu po 

raz kolejny zrobić.  

 

  



str. 22 

 

Radny M. Matuszek – stwierdził, iż jakieś konkretne działania powinny zostać podjęte jeszcze  

w grudniu, ponieważ jest to miesiąc opracowywania budżetów na kolejny rok. Jeżeli Wojewoda 

zapewniał Wójta, że będzie się tym tematem zajmował, to należy mu jak najszybciej przekazać 

konkretną informację o tym ile będzie orientacyjnie kosztowała budowa wału  

w Dziergowicach, aby zdążył zabezpieczyć środki na jego realizację. Jeżeli teraz te środki nie 

zostaną zarezerwowane, to kolejny rok zostanie zaprzepaszczony. 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, iż Gmina do grudnia może nie mieć jeszcze informacji o planowanych 

kosztach budowy wału w Dziergowicach. Będą robione trzy koncepcje. Może taka informacja będzie 

dostępna dopiero w styczniu. Trzeba będzie też poczekać na ukonstytuowanie się nowo powołanej 

instytucji Wody Polskie, która będzie tymi sprawami zarządzała. Może dopiero luty, czy marzec 

będą odpowiednim czasem na podejmowanie działań związanych z ochroną powodziową.  

 

Radny R. Skotarczyk – wyjaśnił, iż obecny dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji przez 

ostatni rok będzie jedynie wygaszał ten urząd. Natomiast wszelkie projekty przejdą już do nowej 

instytucji.  

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż należy dogłębnie przeanalizować ten temat, a dopiero później 

podjąć działania. Nie może to być takie działanie ad hoc. 

 

Radny R. Skotarczyk – wyraził słowa uznania dla Wójta Gminy za wyrażony sprzeciw w sprawie 

wybudowania jedynie 100 metrowego odcinka wału w Dziergowicach na pograniczu województwa 

śląskiego i opolskiego. Podkreślił, iż dzięki temu będzie tam wybudowany wał o długości 2,8 km.  

 

Radny W. Plutta – nawiązując do wypowiedzi radnego Permusa również zasugerował, aby  

w sprawie ochrony przeciwpowodziowej doszło do jakiegoś spotkania osób zainteresowanych  

z terenu Gminy Bierawa. Nie po to, żeby na własną rękę podejmować jakieś działania, ale po to, 

ażeby ustalić jakąś strategię działania w tym zakresie. Przypomniał, że w styczniu 2016 roku 

wnioskował już o takie spotkanie. Pokłosiem tego była decyzja o przeznaczeniu środków z budżetu 

Gminy na tą inwestycję. I to też jest poważny argument, który Wójt może przedstawiać  

w rozmowach, że my jako praktycznie jedyna Gmina z województwa przeznaczamy własne środki 

na ochronę przeciwpowodziową. Do takiego odrębnego spotkania powinno dojść, ponieważ sesja 

nie jest najlepszym miejscem na takie dyskusje. 

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, iż w takim spotkaniu powinni wziąć udział wszyscy radni, 

również z tych sołectw, które nie są bezpośrednio narażone na powódź. Ustosunkowując się do 

sugestii radnego Matuszka, zasugerował, aby w pierwszej kolejności doszło do spotkania wyłącznie 

radnych celem ustalenia pewnej strategii. A w kolejności będzie można zaprosić również inne osoby, 

w tym Dyrektora  Wód Polskich. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się do Przewodniczącego komisji ds. porządku 

publicznego o ustalenie na początku przyszłego roku spotkania w sprawie ochrony 

przeciwpowodziowej. 

 

Radny M. Matuszek – stwierdził, iż naszym celem jest to, żeby konkretnie, funkcjonalnie zacząć 

zabezpieczać naszą Gminę przed powodzią. A jeżeli będzie się tylko rozmawiać, to nic się nie 

osiągnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował sołtysów, iż zgodnie z ustaleniami  

z przedstawicielem Tauronu wszystkie awarie oświetlenia ulicznego należy zgłaszać do Urzędu 

Gminy, który będzie przekazywał je do Tauronu drogą elektroniczną i będzie też uzyskiwał 

informację zwrotną o realizacji.  

 



str. 23 

 

Sołtys B. Poplucz – ponownie zwróciła się o utwardzenie ulicy Sosnowej w Lubieszowie, o co 

mieszkańcy ze względu na jej zły stan postulują już od dawna, jak również o poprawę stanu drogi 

pod lasem. Poinformowała, że mieszkańcy zarzucili Jej ostatnio, że w Bierawie została już 

wybudowana droga do nowego terenu zabudowy, zanim powstały tam budynki, a oni mieszkają  już 

tyle lat i nie mogą się tego doczekać utwardzonej drogi. Postulują o to na każdym zebraniu.  

 

Wójt Gminy – zwrócił uwagę, iż ulica Sosnowa nie mogła być utwardzana wcześniej ze względu 

na kanalizację, która była wykonywana w tym roku. Utwardzenie tej drogi zostanie rozpoczęte  

w przyszłym roku. To zadanie zostało ujęte w projekcie przyszłorocznego budżetu. Dodał, iż 

mieszkańcy też  muszą wiedzieć o tym, że ulica Sosnowa posiada oświetlenie uliczne, którego do tej 

pory nie mają mieszkańcy ulicy Cichej w Bierawie.    

   

Sołtys B. Poplucz - 

 wystąpiła o zainteresowanie się sprawą potężnej kałuży przy przystanku autobusowym  

w centrum wsi (koło byłego sklepu Lewiatan), ponieważ woda rozchlapywana jest na osoby 

stojące na przystanku, 

 poruszyła sprawę przystanku autobusowego zlokalizowanego na początku wsi przy wadze, 

zwracając się o ustawienie w tym miejscu sygnalizatora, który będzie informował, że w tym 

miejscu jest przystanek i że tam wsiadają dzieci dojeżdżające do szkół. Podkreśliła, że jest to 

bardzo niebezpieczny odcinek drogi, nie ma przejścia dla pieszych. Dlatego kierowcy 

powinni być wcześniej informowani o tym, że w tym miejscu znajduje się przystanek, 

 wystąpiła o ustawienie  znaku „Uwaga dzieci” koło Przedszkola w Lubieszowie celem 

poprawienia bezpieczeństwa dla dzieci, jak również pojazdów wyjeżdżających z parkingu 

koło Przedszkola, 

 poruszyła problem dotyczący spalania śmieci przez większość mieszkańców Lubieszowa, a 

szczególnie przez jednego, który spala wszystko co się da, między innymi ubrania, plastiki, 

czy papę, 

 przedstawiła informację zawartą w Gazecie Sołeckiej na temat budowy biogazowni dla 

samorządu. Poinformowała, że dla projektów realizowanych przez Gminę jest stu 

procentowe dofinansowanie. Skoro w naszej Gminie jest tak duży problem z odpadami 

biodegradowalnymi, to może dobrze było by się takim tematem zainteresować.  

 

Wójt Gminy  - poinformował radnych, że w dniu 5 grudnia br. od godz. 14-tej odbędzie się pierwsze 

czytanie projektu budżetu gminy na 2018 r. Na dzień 12 grudnia planowane jest zwołanie sesji Rady 

Gminy. Jeżeli będzie potrzeba to w tym dniu będzie dalszy ciąg analizy przyszłorocznego budżetu. 

Natomiast sesja budżetowa planowana jest na dzień 28 grudnia br.  

  

Radny R. Skotarczyk – w imieniu mieszkańców Bierawy zwrócił się o oznaczenie poszczególnych 

tras autobusów szkolnych i zamieszczenie numerów na autobusie, aby rodzice mogli bez problemu 

zidentyfikować do którego autobusu mają wsiąść ich dzieci. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że Gmina wystąpiła już do przewoźnika w tej sprawie i autobusy będą 

oznakowane.  

 

Radny R. Skotarczyk – poddał pod rozwagę sprawę dotyczącą powołania straży gminnej. 

Uzasadniając podkreślił, iż  Gmina ma coraz większe problemy z wyrzucaniem, czy spalaniem 

odpadów, a nie ma tego kto kontrolować. Dla przykładu przedstawił, jak to się odbywa w Gminie 

Lubomia. Gmina ta ma podpisane partnerstwo z sąsiednią Gminą. Powołana straż gminna zatrudnia 

dwóch strażników i  pracownika administracyjnego. Strażnicy są przez trzy dni w jednej Gminie  

i dwa dni w drugiej. Kosztuje ich to ok. 140 tysięcy złotych. Koszty są pokrywane w proporcji  

60 i 40 %. Dochodzą też jeszcze koszty wyposażenia, np. w samochód. Uważa, że jest to warte 

przemyślenia, ponieważ odchodzi wówczas mnóstwo problemów związanych z utrzymaniem 

porządku w gminie,  w tym z paleniem odpadów, czy wywozem nieczystości ciekłych. 
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Radny M. Permus -  nawiązując do wypowiedzi radnego Skotarczyka, zauważył, iż może lepszym 

rozwiązaniem byłoby zatrudnienie jednego pracownika do Zakładu Gospodarki Komunalnej, który 

również mógłby mieć w obowiązku reagowanie na takie niewłaściwe sytuacje.  

 

Radna V. Klimanek – stwierdziła, iż Jej zdaniem sprawą palenia odpadów powinni zajmować się 

kominiarze. Co roku powinni pobierać każdemu popiół, czy sadzę do badania. Nie byłoby wówczas 

żadnego problemu z organizowaniem kolejnych kontroli. W przypadku wykrycia spalania odpadów 

byłaby to podstawa do nakładania kar finansowych. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, iż w Polsce nie ma takiego prawa. Właściciel posesji nie 

musi wpuścić nawet policjantów na teren swojej nieruchomości.  

 

Radny R. Skotarczyk – nawiązując do umowy z Tauronem na eksploatację oświetlenia ulicznego, 

która kończy się w kwietniu 2018 roku oraz informacji, że nowa umowa ma być negocjowana  

w ramach Związku Gmin Śląska Opolskiego, zwrócił się o udostępnienie do wglądu projektu nowej 

umowy celem zapoznania się z proponowanymi warunkami.  Zauważył,  że dotychczasowa stawka 

opłaty była dość wysoka, ponieważ wkalkulowano tam koszty przeprowadzonego oświetlenia. 

Zapisy obecnej umowy są mało precyzyjne. Mówią między innymi o tym, że 85 % oświetlenia 

gminnego musi być sprawna.  

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, iż to nie jest nowość, ponieważ w niektórych Gminach takie umowy już 

obowiązują.  Gmina Bierawa z racji obowiązywania obecnej umowy, która kończy się w kwietniu 

przyszłego roku nie mogła wcześniej przystąpić do tego Zespołu. Można projekt takiej umowy już 

ściągnąć i pokazać jakie obowiązywały zasady  dla Gmin funkcjonujących w tym porozumieniu.  

 

Sołtys L. Nikel – wystąpiła o interwencję w sprawie naprawy lamp ulicznych na ulicy Kościelnej  

w Starym Koźlu, które nie świecą już od 31 października br. 

 

Radny M. Matuszek  - przedstawił informację na temat klastrów energetycznych. Podkreślił, iż jest 

to nowy temat, ale są spore dofinansowania. Zostało już stworzonych parę klastrów. Działają one  

w formie Związków Międzygminnych i otrzymują pieniądze od Państwa aby mogły się w jakiś 

sposób energetyczny rozwijać. Może dobrze byłoby w tą stronę pójść i tym się zainteresować, 

ponieważ jest szansa na pozyskanie dodatkowych środków dla Gminy.  

 

Radny Z. Żmuda – zwrócił się z zapytaniem, czy zwiększy się ilość oświetlenia świątecznego? 

Prosił o zawieszenia w Kotlarni oświetlenia przy ulicy Gliwickiej.  

 

Wójt Gminy – poinformował, że ilość elementów oświetleniowych się nie zwiększy. Będzie ono 

zakładane już w najbliższą sobotę. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie, to należy kontaktować się z Panią 

sołtys.  
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Ad. 10. 

 

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

zamknął obrady trzydziestej siódmej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 27 listopada 2017 o godz. 

18:20. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik      Joachim Morcinek 
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