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P R O T O K Ó Ł   nr  XXXIX/2017 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  27 grudnia 2017 r. 

 

 

 

Otwarcia obrad trzydziestej dziewiątej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 27 grudnia 2017 r. 

dokonał o godz. 15:00 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, sołtysów 

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

Ficonia, pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

obsługę prawną - Olimpię Komander i przedstawiciela Firmy Raf-Projekt Macieja Szymanowicza.   

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

Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, inspektor  

Sabina Mroczek, specjalista ds. rolnictwa Michał Klimek, a także Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bierawie Karina Musioł, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Bierawie Piotr Walkiewicz i Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji 

w Bierawie Mirosław Wierzba.  

 

 

Ad. 2. 

 

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

następująco: 
 

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

     obrad. 

3.  Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy z dnia  27 listopada i 12 grudnia 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla 

sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia;  

2) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.;  

3) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2018 rok; 

4) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa na lata 2018-

2021; 

5) w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla samorządowego 

zakładu budżetowego; 

6) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty 

nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Bierawa; 

7) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach 

udzielających schronienia osobom bezdomnym. 
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8. Interpelacje i wnioski radnych. 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 

10. 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 zostały wyłożone na sali obrad protokoły  

z trzydziestej siódmej sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2017 r. i z trzydziestej ósmej sesji 

Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2017 r. i że w celu ich przyjęcia, zgodnie z § 29 statutu gminy, 

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

protokołów? 

 

Uwag do protokołów nie zgłoszono.  

 

Za przyjęciem protokołu z trzydziestej siódmej sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2017 r. 

opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał 

się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół nr XXXVII/2017 z dnia  

27 listopada 2017 r. został przyjęty. 

 

 

Za przyjęciem protokołu z trzydziestej ósmej sesji Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2017 r. 

opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał 

się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół nr XXXVIII/2017 z dnia  

12 grudnia 2017 r. został przyjęty.  

 

 

 

 

Ad. 4.   

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że w okresie międzysesyjnym podejmował 

następujące działania: 

 uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniach 5 i 27 

grudnia 2017 r.  oraz w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska w dniu 27 grudnia 2017 r.,  

 wspólnie z Wójtem był z wizytą w Spółce Gazowniczej w Zabrzu w sprawie rozbudowy 

instalacji gazowej od strony Gliwic w kierunku Goszyc i Kotlarni, 

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

Bierawa, 

 pełnił dyżury w Urzędzie Gminy w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca. 
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Poinformował również, że do Rady Gminy wpłynęły następujące pisma: 

1) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie  

    uchwały budżetowej Gminy Bierawa na 2018 rok, 

2) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie  

    uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierawa. 

 

 

 

Ad. 5. 

 

Informację o pracach komisji przedstawili: 

 

Radny M. Permus – poinformował, że komisja rewizyjna w okresie międzysesyjnym nie 

spotykała się. 

 

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

poinformował, że komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się na posiedzeniu w dniu 

dzisiejszym 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 27 grudnia br. Tematem 

posiedzenia było omówienie projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

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

fizycznego i sportu - poinformowała, że komisja w okresie międzysesyjnym się nie spotykała.  

 

 

 

Ad. 6. 

 

Wójt Gminy - poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował między innymi takie 

działania jak: 

 w dniu 28 listopada br. spotkał się z Państwem Zofią i Janem Kulawik ze Starego Koźla  

z okazji jubileuszu 50 lat pożycia małżeńskiego, 

 w dniu 29 listopada br. brał udział w obradach zespołu ds. Odry przy Wojewodzie 

Opolskim, podczas których Wojewoda powtórzył słowa, że w przyszłym roku priorytetem 

dla Niego będzie poszukanie środków na zadanie związane z ochroną przeciwpowodziową 

dla Gminy Bierawa, 

 w dniu 30 listopada br. spotkał się z inż. Wesołowskim celem omówienia sprawy 

dotyczącej dalszych prac projektowych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej  

i wodociągowej na terenie Gminy Bierawa, 

 w dniach 1-3 grudnia br. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy wyjechał do miasta 

partnerskiego Ostfildern, gdzie brali udział w obchodach kolejnej rocznicy partnerstwa 

pomiędzy Ostfildern, a włoską Mirandolą,  

 w dniu 5 grudnia br. spotkał się z Dyrektorem Spółki Gazowniczej w Zabrzu w sprawie 

gazyfikacji Kotlarni  i Goszyc. Poinformował, że pozyskane tam informacje są pozytywne 

dla naszej Gminy. Została podpisana umowa na dokończenie dokumentacji. Jest szansa, że 

do końca 2018 roku nitka z gazem powinna zostać doprowadzona aż po Goszyce  

i Kotlarnię. Tego samego dnia brał również udział w posiedzeniu komisji budżetowej,  

na którym omawiano projekt budżetu na 2018 rok, 
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 w dniu 6 grudnia br. spotkał się z kierownikiem ds. dowozu Firmy Arriva celem 

omówienia pewnych kwestii związanych z dowozami uczniów do szkół, 

 w dniu 7 grudnia br. spotkał się  Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Opolu w sprawie przesunięcia na przyszły rok środków na 

przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę wałów w Dziergowicach. 

Poinformował, że w tym roku nie udało się rozliczyć pewnego zakresu robót. Będzie on 

rozliczony w pierwszych tygodniach nowego roku, a całość zadania pod względem 

projektowym ma zostać zakończona do końca października przyszłego roku.  

W tym też dniu uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Gminnego OSP, 

 od 9 grudnia brał udział w szeregu spotkań wigilijnych z seniorami, tj. w dniu 9 grudnia  

w Brzeźcach, w dniu 10 grudnia w Starym Koźlu, w dniu 12 grudnia w Bierawie  

i dniu 15 grudnia w Starej Kuźni,  

 w dniu 11 grudnia br. uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego, 

omawiano między innymi sprawę wspólnych negocjacji dotyczących cen zakupu energii 

elektrycznej na oświetlenie uliczne, 

 w dniu 12 grudnia br. odbyła się sesja Rady Gminy Bierawa poświęcona sprawom 

gminnych finansów, 

 w dniu 14 grudnia br. brał udział w otwarciu sklepu spożywczego w Brzeźcach, 

urządzonym w lokalu gminnym przez Handlowo-Produkcyjną Spółdzielnię w Bierawie. 

Tego samego dnia brał udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Zarząd 

Gminny OSP w Goszycach, a w dniu 15 grudnia br. w spotkaniu wigilijnym z młodzieżą  

z terenu Gminy w Domu Kultury w Bierawie,  

 w dniu 16 grudnia br. uczestniczył w konkursie na stroik świąteczny, a w dniu 17 grudnia 

br. w Kiermaszu Bożonarodzeniowym w Domu Kultury w Bierawie, 

 w dniu 18 grudnia br. był z wizytą u najstarszej mieszkanki Gminy Bierawa Pani Kroner  

w Starej Kuźni, która obchodziła 97 urodziny, 

 w dniu 19 grudnia br. uczestniczył w spotkaniu wigilijnym w Przedszkolu w Bierawie,  

w dniu 22 grudnia br. w jasełkach w Szkole Podstawowej w Bierawie, a także w spotkaniu 

wigilijnym organizowanym przez jednostkę OSP w Starej Kuźni,  

 w dniu 27 grudnia br. brał udział w posiedzeniu komisji Rady Gminy. 

 

Dyskusji na tematy przedstawione w sprawozdaniu nie podejmowano. 

 

 

 

ad. 7. 1. 

 

Wójt Gminy - przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice  

i Solarnia. Podkreślił, iż według wypowiedzi obecnego tutaj  architekta z Firmy planistycznej, 

wszystkie uwagi zakwestionowane przez organ nadzoru do tego planu, zostały w tym projekcie 

uchwały uwzględnione. 

 

Radny P. Musioł - Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, rolnictwa i ochrony 

środowiska, poinformował, że komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice  

i Solarnia - pozytywnie 4 głosami za, przy jednym głosie przeciwnym.  

 

Radny R. Skotarczyk - zwrócił się z zapytaniem czy uwagi nie uwzględnione przez Wójta, 

przegłosowane na poprzednim etapie naszej procedury,  muszą zostać ponownie przegłosowane? 
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M. Szymanowicz - stwierdził, iż z formalnego punktu widzenia uwagi wniesione do projektu 

planu nie powinny być przedmiotem ponownego głosowania. W związku z uchyleniem planu 

przez Wojewodę, procedura planistyczna została w zasadzie w całości powtórzona, z wyjątkiem 

uchwały inicjującej uchwalenie planu. Wystąpiono o ponowne uzgodnienie planu do wszystkich 

wymaganych instytucji. Po uzyskaniu uzgodnień, po wprowadzeniu do planu odpowiednich 

korekt, projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu. W okresie tym, ani  

w okresie po wyłożeniu do dnia dzisiejszego, nie wpłynęły żadne uwagi.  W związku z czym, 

mając świadomość powyższych faktów, porządek prawny wskazuje, że nie zachodzi żadna 

przesłanka do uwzględnienia uwag, które wpłynęły w poprzedniej procedurze.  

 

Radny R. Skotarczyk - zwrócił się z zapytaniem, czy Rada Gminy, która uchwala ten dokument 

jakim jest plan miejscowy, może być pewna, że Firma, która działa w imieniu Gminy i za 

pieniądze Gminy ten dokument opracowała, usunęła te 26 uchybień mniejszego lub większego 

kalibru, które wskazał Wojewoda? Dodał, iż zdaje sobie sprawę, iż organ nadzorczy, który jest 

bardzo aktywny ostatnimi czasy, może znowu się doszukać pewnych nowych uchybień. Jednak 

chce otrzymać informację, czy te uchybienia, które były już wskazane przez Wojewodę, zostały 

poprawione. 

 

M. Szymanowicz - stwierdził, iż wydaje mu się, że w większości te uwagi Wojewody Opolskiego 

zostały uwzględnione. Podkreślił, iż nie jest jedynym reprezentantem firmy. Jest to praca, która 

obfituje w wiele problemów i trudności natury formalnej, technicznej i prawnej. Firma nie ma 

takiej możliwości żeby pewne rzeczy weryfikować na etapie pracy, poprawek tej pracy, nawet 

mając rozstrzygnięcie nadzorcze, dlatego iż pracownicy Urzędu Wojewódzkiego nie podejmują 

współpracy. I odbywa się to zasadniczo wszystko odgórnie. Już na posiedzeniu komisji  próbował 

wyjaśnić na czym to polega, jak również poinformował, że ta praktyka bardzo istotnie się zmieniła 

w przeciągu ostatnich trzech lat. Organ nadzoru bardzo literalnie traktuje zapisy prawa, które 

ulegają częstym zmianom i to w bardzo szerokim zakresie. Nie sposób pewne rzeczy 

jednoznacznie wyprostować, dlatego użył sformułowania, iż  „wydaje mu się, że w większości te 

uwagi zostały uwzględnione. I podtrzymuje takie stanowisko". 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXIX/246/2017 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, 

Dziergowice i Solarnia - pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych na 15 obecnych na sali obrad. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXIX/246/2017 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw 

Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - została podjęta. 

 

 

 

 

ad. 7. 2. 

  

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

gminy na 2017 r.  

 



str. 6 

 

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 r. - 4 głosami za, przy 4 obecnych. 

 

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXIX/247/2017 w sprawie dokonania 

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

 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXIX/247/2017 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r. - została podjęta. 

 

 

 

 

ad. 7. 3. 

 

Skarbnik Gminy - odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 grudnia 

2017 roku o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bierawa na 2018 rok, którą 

dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 4. 

  

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2018 rok, 

zwracając uwagę na wprowadzoną przez Wójta Gminy autopoprawkę, polegającą na zwiększeniu 

dochodów bieżących i wydatków majątkowych o kwotę 80 tys. zł. 

 

Radny R. Skotarczyk - poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego  

na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 - 4 głosami za, przy 4 obecnych. Również na posiedzeniu 

w dniu dzisiejszym rozpatrując autopoprawkę Wójta,  komisja powtórnie głosując projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok - pozytywnie zaopiniowała ten projekt  

5 głosami za.  

 

Wójt Gminy - poinformował, że budżet na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków sięga 

kwoty 30 mln zł. Budżet ten różni się jednak od poprzednich, ponieważ nie zawiera wydatków na 

wielomilionowe inwestycje. W ubiegłym roku taką inwestycją była budowa kanalizacji sanitarnej 

w Lubieszowie. Teraz takich drogich inwestycji się nie planuje. Podkreślił, że dobrym 

posunięciem było to, że Gmina na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 

korzystała z bardzo korzystnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. Dzięki środkom pozyskanym z tego funduszu udało się za rozsądne 

pieniądze wybudować kanalizację sanitarną w trzech sołectwach Solarni, Dziergowicach  

i Lubieszowie, a tym samym zakończyć budowę kanalizacji w Gminie. Od połowy roku ceny 

poszły znacznie w górę i realizacja tych inwestycji obecnie była by znacznie droższa.  

Nie wiadomo jaki będzie rok 2018 i czy uda się w przetargach uzyskać oszczędności na 

poszczególnych zadaniach? Patrząc na ceny na rynku, może się nawet okazać, że środki na 

niektóre zadania będą musiały ulec zwiększeniu. 

Zauważył, że budżet na rok 2018 jest budżetem, w którym oprócz funduszu sołeckiego, 

przewidziano środki na realizację zadań w każdym sołectwie, dzięki czemu zapewni się ich 

rozwój. Gmina Bierawa póki co się rozwija. Liczba mieszkańców w stosunku do poprzedniego 

roku zwiększyła się o ponad dwadzieścia osób.  
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Szczególnie kilka miejscowości cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dlatego też muszą 

być zaspakajane potrzeby w zakresie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w tych 

miejscowościach, w których jest największe zapotrzebowanie na tą infrastrukturę, tj. w Starym 

Koźlu, w Bierawie, w Starej Kuźni i w Dziergowicach. 

Znaczącym elementem przyszłorocznego budżetu to wydatki na oświatę, w tym związane  

z kontynuacją reformy oświaty, która będzie nam towarzyszyła jeszcze w różnych aspektach przez 

kolejne lata. Ma to również związek z planem utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego  

w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu. W przyszłorocznym budżecie przewidziane 

zostały już pewne środki na to przedsięwzięcie. W bieżącym roku szkolnym zagwarantowano 

pracę wszystkim nauczycielom. Czy to się uda w kolejnych latach, to nie wiadomo, ponieważ 

oświata na terenach wiejskich z roku na rok będzie ulegała ograniczeniu. Dlatego tak ważnym 

elementem jest zachęcanie nowych mieszkańców do osiedlania się na terenie naszej Gminy. 

Oświata to również wydatki na edukację przedszkolną. Zwrócił uwagę, iż oprócz wydatków 

związanych z utrzymaniem gminnych przedszkoli,  Gmina musi ponosić również koszty pobytu 

dzieci z terenu Gminy Bierawa w przedszkolach poza Gminą, w sytuacji, gdy rodzice  posyłają 

swoje dzieci do tych przedszkoli.  Mają do tego pełne prawo i nie potrzebują niczyjej zgody, a 

Gmina zgodnie z prawem jest zobowiązana te koszty finansować. W roku 2017 wydatkowano 

ok.100 tys. zł za dzieci chodzące do przedszkoli poza Gminą. Podkreślił, iż w większości te dzieci 

mogłyby chodzić do naszych przedszkoli. Również w naszych przedszkolach są dzieci spoza 

terenu naszej gminy i Gmina obciąża tymi kosztami inne Gminy, ale te wpłaty się nie 

rekompensują. Dlatego warto o tym mówić i zachęcać mieszkańców do posyłania dzieci do 

naszych placówek przedszkolnych. 

W przyszłym roku przewiduje się także kontynuację projektów europejskich zarówno  

w przedszkolach, jak i szkołach podstawowych i wygaszanych oddziałach gimnazjalnych. 

Projekty te podwyższają poziom opieki i edukacji wszystkich uczniów.  Jest to uzupełniane przez 

bardzo dobrą ofertę przygotowaną przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie. 

Wydatki dla tej instytucji przewidziano na przyzwoitym poziomie, choć być może 

niewystarczającym do zrealizowania wszystkich zamierzeń.  

Drugim ważnym elementem kosztowym to wydatki na pomoc społeczną, w tym związane  

z opieką nad osobami starszymi i osobami poszkodowanymi przez los. Rola Gminy w tym 

zakresie jest coraz większa i Gmina musi te zadania realizować.  

Ponadto w roku przyszłym planuje się  budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole 

Podstawowej w Starej Kuźni, uzupełnienie nawierzchni drogowych oraz zadania melioracyjne.  

Realizując ten budżet będzie można spodziewać się wielu dobrych rzeczy i rozwoju Gminy. 

Podkreślił, iż zdaje sobie sprawę z tego, że ten budżet nie spełnia wszystkich oczekiwań.  

Na dzisiejszym posiedzeniu komisji padło pytanie o ulicę Ogrodową w Bierawie, Sosnową  

w Dziergowicach, czy Wierzbową w Starym Koźlu. Projekty na te drogi są już gotowe, ale 

niestety zabrakło w przyszłorocznym budżecie odpowiednich środków na ich realizację. Środki 

budżetowe muszą być w miarę równomiernie dzielone na poszczególne sołectwa. Jednak z tego 

względu, że projekty na te drogi są gotowe, powinny zostać w niedalekiej przyszłości 

zrealizowane. Wyraził nadzieję, że przedstawiony radnym projekt budżetu zyska akceptację Rady. 

Zwrócił się o jego przyjęcie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXIX/248/2017 w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Bierawa na 2018 rok - pod głosowanie radnych.  

 

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

Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXIX/248/2017 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 2018 rok - została podjęta.  
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Skierował również słowa podziękowania do Pani Skarbnik za bardzo dobre przygotowanie 

uchwały budżetowej, co wbrew pozoru nie jest takie proste, dzięki czemu radni mogli w miarę 

szybko zapoznać się z tym budżetem i za nim zagłosować. 

 

Wójt Gminy – podziękował radnym za przyjęcie uchwały budżetowej na 2018 r. Jednocześnie 

zapewnił, iż środki budżetowe będą racjonalnie wydatkowane. Będzie dążył do tego, aby jak 

najwięcej dobrego w ramach tego budżetu zrobić. Przetargi na największe zadania zostaną 

ogłoszone już w pierwszym kwartale, aby mieć wiedzę czy uda się wygenerować pewne 

oszczędności na poszczególnych zadaniach, które będzie można przeznaczyć na inne cele.  

Choć może okazać się to bardzo trudne.  

 

 

 

 

Ad. 7. 4. 

 

Skarbnik Gminy – odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 grudnia 

2017 r. o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierawa, 

którą dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 6. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

Gminy Bierawa.  

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym oceniając 

projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa, uwzględniający 

autopoprawkę Wójta Gminy – pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały 5 głosami za. 

 

Dyskusji na temat projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie 

podejmowano. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXIX/249/2017 w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

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

Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXIX/249/2017 w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 7. 5. 

 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji 

przedmiotowej na 2018 r. dla samorządowego zakładu budżetowego. 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja na dzisiejszym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. 

dla samorządowego zakładu budżetowego – 5 głosami za. 

 

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.  
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXIX/250/2017 w sprawie 

jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla samorządowego zakładu 

budżetowego – pod głosowanie radnych. 

 

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

przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXIX/250/2017 w sprawie 

jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla samorządowego zakładu 

budżetowego – została podjęta.  

 

 

 

 

Ad. 7. 6. 

 

Dyr. Walkiewicz – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego 

zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy 

Bierawa.  

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu 

budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Bierawa  

– 5 głosami za. 

 

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXIX/251/2017 w sprawie zwolnienia 

samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do 

budżetu Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

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

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXIX/251/2017 w sprawie 

zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków 

obrotowych do budżetu Gminy Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 7. 7. 

 

K. Musioł – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach udzielających schronienia osobom bezdomnym. 

Jednocześnie poinformowała, że obecnie z terenu Gminy Bierawa nie ma żadnych osób  

w ośrodkach wsparcia, jakim jest schronisko. Dzienna stawka pobytu w schronisku wynosi 35 zł 

na dobę. 
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W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem ile wynosi kryterium dochodowe, o którym mowa 

w uchwale? 

 

K. Musioł – poinformowała, że kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej wynosi  

514 zł na osobę w rodzinie i 634 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.  

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się o wyjaśnienie powodu podjęcia takiej uchwały w sytuacji, gdy 

na terenie Gminy Bierawa nie ma osób bezdomnych? 

 

K. Musioł – wyjaśniła, że zgodnie z art. 17 ustawy o pomocy społecznej udzielenie schronienia 

osobom tego potrzebującym jest zadaniem obowiązkowym Gminy. Natomiast zgodnie z art. 97  

tej ustawy do kompetencji Rady Gminy należy ustalanie odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia. Potwierdziła, że na dzień dzisiejszy uchwała nie będzie miała zastosowania, ponieważ 

nie mamy aktualnie osób bezdomnych. Jednakże sytuacja w każdej chwili może ulec zmianie.  

W przeszłości zdarzały się już w naszej Gminie przypadki osób bezdomnych. Gdyby takie 

zdarzenie wystąpiło i osoba z terenu Gminy Bierawa znalazłaby się w schronisku dla osób 

bezdomnych, wówczas zaszłaby konieczność ustalenia odpłatności za pobyt.  

 

Radny M. Matuszek  -  nawiązując do danych zawartych w tabeli zwrócił się o wyjaśnienie  

w jakich sytuacjach osoba w rodzinie może stać się osobą bezdomną? 

 

K. Musioł – poinformowała, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za osobę w rodzinie uznaje 

się również osobę samotnie gospodarującą, ale posiadającą osoby zobowiązane do alimentacji, 

czyli posiadającą rodzinę (dzieci, wnuki).  Osoby te zobowiązane są do alimentacji, zgodnie  

z kodeksem cywilnym. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem czy według wiedzy Pani Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej mogą wystąpić w przyszłym roku na naszym terenie przypadki osób 

bezdomnych? 

 

K. Musioł  - stwierdziła, że takie przypadki osób bezdomnych mogą wystąpić w każdej chwili.  

W roku bieżącym w naszej Gminie odnotowano jeden przypadek osoby bezdomnej. Tylko dzięki 

temu, że znaleziono wolny lokal mieszkalny w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Bierawie,  

ta osoba została tam umieszczona. W przypadku, gdy Gmina nie będzie posiadała wolnych 

mieszkań socjalnych, ani wolnych lokali, wówczas będzie zmuszona umieścić osobę bezdomną  

w schronisku, a także ponosić odpłatność w przypadku, gdy osoba ta nie będzie miała dochodu.  

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem gdzie znajdują się schroniska dla osób 

bezdomnych i gdzie osoby z naszej Gminy byłyby ewentualnie umieszczane? 

 

K. Musioł – poinformowała, że schronisk dla osób bezdomnych na terenie województwa 

opolskiego jest kilka. Najbliższe znajduje się w Bielicach.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXIX/252/2017 w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach udzielających schronienia 

osobom bezdomnym – pod głosowanie radnych. 

 

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

przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że  uchwała nr XXXIX/252/2017 w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach 

udzielających schronienia osobom bezdomnym – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 8.   Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem jaka jest różnica  między wpłatami dokonywanymi 

przez inne Gminy za dzieci spoza Gminy Bierawa przyjęte do naszych przedszkoli, a kwotą 

płaconą przez Gminę Bierawa na rzecz innych gmin  za dzieci z naszej Gminy przyjęte do 

przedszkoli poza Gminą? I jaka jest według oceny Wójta Gminy przyczyna tego, że Gmina 

Bierawa otrzymuje mniej  wpłat? Czy jest mniej chętnych do posyłania dzieci do naszych 

przedszkoli?  

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że w roku 2015 i w 2016 kwoty wpłacane na rzecz Gminy 

Bierawa i kwoty, które nasza Gmina płaciła za dzieci chodzące do przedszkoli poza Gminą, się 

bilansowały. Natomiast w roku bieżącym już tak nie jest.  W 2017 roku Gmina Bierawa uzyska od 

innych Gmin za pobyt dzieci spoza Gminy w naszych przedszkolach ok. 45 tys. zł. Natomiast 

Gmina Bierawa będzie musiała zapłacić innym Gminom za dzieci z terenu Gminy Bierawa, 

chodzące do przedszkoli poza Gminą  ok. 88 tys. zł.  Poinformowała, że w miesiącu grudniu 

Urząd Gminy otrzymał notę obciążeniową z Sośnicowic za dzieci z Goszyc i Kotlarni chodzące do 

Przedszkola w Sierakowicach na kwotę 34 tys. zł. Nota ta obejmowała cały rok 2017. Gmina ta nie 

obciążała nas tymi kosztami w okresach wcześniejszych. Dlatego jest obawa, że może nas 

obciążyć jeszcze za lata poprzednie, tj. za lata 2015 i 2016. Utrzymanie jednego dziecka  

w przedszkolu kosztuje ok. 10-12 tys. zł rocznie.  

 

Wójt Gminy - poinformował, że dzieci z Goszyc od zawsze chodziły do Przedszkola  

w Sierakowicach, ponieważ  ta miejscowość należy również to tamtejszej Parafii. Zgodnie  

z niepisaną umową Gmina Sośnicowice nie obciążała nas tymi kosztami, ponieważ  Gminy 

porozumiały się w tej sprawie. Ustalono, że skoro dzieci z Goszyc chodzą również do szkoły  

w tamtej Gminie i z tego tytułu Gmina otrzymuje większą subwencję oświatową, to Gmina 

Sośnicowice nie będzie obciążała Gminy Bierawa kosztami wychowania przedszkolnego dzieci  

z Goszyc. Obecnie jednak zmienił się pracownik  Zarządu Oświaty w Sośnicowicach i być może 

nie znając uzgodnień dokonanych ze zmarłym niedawno Burmistrzem, obciążył naszą Gminę 

kosztami wychowania przedszkolnego. Zapowiedział również w rozmowie telefonicznej 

ewentualność dochodzenia tych kosztów za dwa poprzednie lata. Ta sprawa zostanie omówiona 

podczas zapowiedzianego spotkania na początku stycznia. Podkreślił, iż są także inne przypadki. 

Na przykład dziecko mieszkające obok Przedszkola w danej miejscowości naszej Gminy,  

w którym są wolne miejsca, jest dowożone do Przedszkola w Raciborzu. Być może rodzice nie 

mają tej świadomości, że Gmina  musi za to płacić. Dlatego wszelkie takie przypadki są 

analizowane i podejmowane są rozmowy z rodzicami. Warto na takie sytuacje zwracać uwagę  

i zachęcać rodziców do posyłania dzieci do przedszkoli na terenie Gminy. Poinformował, że  

w latach wcześniejszych Gminy musiały podpisywać porozumienie o przyjęciu dzieci do 

przedszkoli spoza Gminy. Obecnie rodzice mogą posyłać swoje dzieci do wybranego przedszkola, 

a przepisy ustawy dają Gminie prawo dochodzenia zwrotu tych kosztów.  

W odpowiedzi na zapytanie radnego Permusa poinformował, że najbliższym przedszkolem dla 

dzieci z Goszyc jest Przedszkole w Kotlarni. 
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Radny R. Skotarczyk - w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych, która w różnych zapisach wpływa na finanse gminy, zwrócił 

się o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej mającej na celu wprowadzenie w uchwałach zmian 

wynikających z tejże ustawy, dotyczących np. dodatków mieszkaniowych, czy godzin 

ponadwymiarowych. 

 

 

 

Ad. 9.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

Wójt Gminy - w związku z kończącym się rokiem 2017 skierował słowa podziękowania do 

radnych za dobrą współpracę, rozsądek, chęć dialogu i rozmów, do sołtysów za ciężką pracę  

w terenie, za podejmowaną współpracę z mieszkańcami i tłumaczenie nierzadko trudnych decyzji 

podejmowanych przez organy gminy, pracowników Urzędu Gminy, a także kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych. Podziękował również Prezesowi Zarządu Gminnego OSP 

Panu Michałowi Klimek, podkreślając, iż rok 2017 tak do końca nie minął bezboleśnie. Takim 

najbardziej dotkliwym wydarzeniem była nawałnica, która spowodowała uszkodzenia  

w budynkach mieszkalnych i infrastrukturze w trzech miejscowościach, choć zakres prac mógł być 

znacznie większy. Po raz kolejny nasi strażacy pokazali, iż warto na nich liczyć. Dlatego Gmina 

musi wspierać działające jednostki. Ze środków przyszłorocznego budżetu planowany jest zakup 

samochodu dla jednostki OSP Kotlarnia, będącej w krajowym systemie ratowniczym. Słowa 

podziękowania skierował również do działaczy sportowych za ich społeczną pracę na rzecz 

swoich organizacji oraz Gminy. A na nadchodzący Nowy Rok życzył wszystkim dużo zdrowia, 

wszelkiej pomyślności i dalszej dobrej współpracy na rzecz Gminy. 

 

M. Klimek - w związku z kończącą się kadencją delegatów do Gminnej Spółki Wodnej,  

w imieniu Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej Pana Marka Mainusza zwrócił się do 

sołtysów o wytypowanie przez rady sołeckie kandydatów na delegatów do Spółki Wodnej na 

kolejną kadencję, w terminie do 15 stycznia przyszłego roku. 

Poinformował również, że w przyszłym roku zmieniają się przepisy ustawy Prawo wodne. 

Niektóre kompetencje będą przechodziły na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Zostaną 

zlikwidowane Wojewódzkie Zarządy Melioracji, a powstanie nowa instytucja Wody Polskie. 

Zauważył, iż aktualnie pod Wojewódzki Zarząd Melioracji podlegają tylko dwa cieki wodne na 

terenie Gminy Bierawa, tj. Dziergówka i ciek azotowy w Starym Koźlu i Brzeźcach. Nie wiadomo 

kto te cieki przejmie. Może się okazać, że te cieki przejdą pod Gminę.   

 

Radny R. Skotarczyk - wystąpił o przekazanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem 

Gminnej Spółki Wodnej, m.in. statutu spółki. 

 

Radny M. Matuszek - zwrócił się z zapytaniem czy zostały już ustalone terminy zebrań wiejskich 

w poszczególnych miejscowościach? Zauważył ponadto, że przyszły rok to rok wyborów 

samorządowych. W listopadzie przyszłego roku nastąpi zmiana Rady. Zwrócił się do radnych, 

jeżeli nie będą kandydować do nowej Rady, o wyszukanie w swoich sołectwach osób, które 

godnie by reprezentowały sołectwa w Radzie Gminy.  

 

Wójt Gminy - poinformował, że terminy zebrań wiejskich nie zostały jeszcze ustalone. Planuje 

się ich zorganizowanie od 29 stycznia przyszłego roku.  

 

Radny R. Skotarczyk - przypomniał, że na początku roku składał wniosek o to, aby dokumenty 

publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej były aktualne. Chodziło zwłaszcza o dokumenty 

związane z Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, np. o statut tej instytucji.  



str. 13 

 

Po roku okazuje się, że dalej te dokumenty są nieaktualne. Zauważył, iż Biuletyn Informacji 

Publicznej, to platforma za pomocą której ludzie mogą się zapoznać z aktualnymi dokumentami, a 

nie z jakąś formą muzealnictwa, z dokumentami sprzed wielu lat, często nieaktualnymi. Nie ma 

żadnej presji na to, żeby dokumenty w Biuletynie Informacji Publicznej były aktualne. Nie wydaje 

się, że jest to aż tak wielki ogrom pracy. Raczej nie ma tu dobrej woli. 

 

Dyr. Wierzba - wyjaśnił, że to nie jest kwestia złej woli. Problem jest trochę można powiedzieć 

prozaiczny, ale nie leży po stronie Gminnego Centrum. Jest to problem techniczny, nie można 

zmienić tych dokumentów na bazie posiadanych haseł dostępu. Firma Netkoncept ma tą sprawę 

wyjaśnić. 

 

Radny R. Skotarczyk - zwrócił uwagę, iż są darmowe programy dla urzędów i instytucji 

dotyczące zarządzania Biuletynem Informacji Publicznej. Nie trzeba się nawet posiłkować firmą 

zewnętrzną. Nie wydaje się, żeby rok czasu trzeba było ustalać dostęp do systemu. Albo ma się 

szacunek dla tego Biuletynu, albo nie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za współpracę w mijającym roku, za 

cierpliwość, wyrozumiałość i dobrą atmosferę w Radzie Gminy, a także życzył w nadchodzącym 

roku dobrej pozytywnej energii w działaniu na rzecz naszej Gminy, zdrowia, wszelkiej 

pomyślności i spełnienia marzeń w życiu prywatnym. 

 

 

 

Ad. 10. 

 

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

zamknął obrady trzydziestej dziewiątej sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2017 r. o godz. 16:35. 

 

 
         Przewodniczący Rady 

           Joachim Morcinek 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 

 

 

 

Załączniki 
 

1) uchwała nr XXXIX/246/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia;  

2) uchwała nr XXXIX/247/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r. ; 

3) uchwała nr XXXIX/248/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na rok 2018; 

4) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o 

przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bierawa na 2018 rok; 

5) uchwała nr XXXIX/249/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy 

Bierawa 

6) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o 

przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierawa; 

7) uchwała nr XXXIX/250/2017 w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. 

dla samorządowego zakładu budżetowego; 

8) uchwała nr XXXIX/251/2017 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z 

obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Bierawa; 

9) uchwała nr XXXIX/252/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schroniskach udzielających schronienia osobom bezdomnym; 

10) listy obecności radnych i sołtysów. 


