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P R O T O K Ó Ł   nr  XL/2018 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  12 lutego  2018 r. 

 

 

 

Otwarcia obrad czterdziestej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 12 lutego 2018 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, 

pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, obsługę prawną 

Mec. Mirosława Semeniuka oraz przedstawiciela prasy. 

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

Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, 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 protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  27 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.  Przedstawienie sprawozdania nt. wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na  

     poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez       

     Gminę za 2017 r. 

8.  Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za 2017 r. 
 

9. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla 

terenu położonego w obrębie Dziergowice; 

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierawa; 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;  

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na 

opracowanie dokumentacji na realizację inwestycji na terenie Gminy Bierawa; 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na 

rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej; 
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6) o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty; 

7) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017. 
 

10. Interpelacje i wnioski radnych. 

11. Dyskusja i wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad. 

 

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

przedstawionego porządku obrad? 

 

Wójt Gminy -  wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości. 

Wyjaśnił, iż projekt ten wiąże się z wprowadzonym do porządku obrad projektem uchwały  

o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Deklaracja w swej treści zawiera stawki opłat za 

odbiór odpadów komunalnych, dlatego też po przyjęciu uchwały w sprawie opłat, musi zostać 

uaktualniony wzór deklaracji.  

Wniósł również autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierawa. 

Wyjaśnił, iż pierwotny projekt dotyczył zmiany przeznaczenia czterech obszarów położonych na 

terenie Gminy Bierawa. Natomiast nowy projekt zawiera jedynie jedną zmianę dotyczącą obszaru  

w Kotlarni przylegającego do Firmy Betafence. Decyzję tą podjęto po wnikliwej analizie  potrzeb 

w zakresie zmian Studium. W związku z tym, że zakres potrzeb w tym zakresie jest dużo większy, 

w drugim półroczu br. przystąpi się do generalnej zmiany Studium dla całego obszaru Gminy.  

W obecnym projekcie pozostawiono jedynie zmianę przeznaczenia terenu w Kotlarni z uwagi na 

zamierzenia inwestycyjne Firmy Betafence. Zmiana będzie obejmowała teren ok. 5 ha. Po zmianie 

Studium, a następnie planu zagospodarowania przestrzennego Firma dopiero będzie mogła starać 

się w Lasach Państwowych o pozyskanie tego terenu. 

 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy deklaracja ulega jakieś istotnej zmianie? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że wzór pozostaje bez zmian. Zmienią się tylko stawki opłat. 

 

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. Następnie przeprowadził głosowanie 

w tej sprawie. 

 

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

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – opowiedziało się w głosowaniu  

15 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że za wnioskiem opowiedzieli się wszyscy radni 

jednogłośnie, wobec czego wniosek został przyjęty. Rada Gminy będzie obradowała według 

zmienionego porządku obrad. Dodatkowy projekt uchwały zostanie wprowadzony jako pkt. 

9.8. 
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Ad. 3. 

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

z trzydziestej dziewiątej sesji Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 r. i że w celu jego przyjęcia, 

zgodnie z § 29 statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. Następnie zwrócił się  

z zapytaniem czy radni mają uwagi do protokołu? 

 

Uwag nie zgłoszono. 
 

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

15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został przyjęty. 

 

 

 

Ad. 4.   

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie 

działania jak: 

1) brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego, w posiedzeniu 

komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska oraz  

w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu  

w dniu 5 lutego 2018 r.;  

2) brał udział w zebraniach wiejskich; 

3) uczestniczył w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy 

Bierawa; 

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

  

Poinformował, że do Rady Gminy wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy 

Bierawa, którą dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 1. 

 

 

 

Ad. 5. 

 

Informację o pracach komisji złożyli: 

 

Radny P. Szewerda – Przewodniczący komisji rewizyjnej – poinformował, że komisja  rewizyjna 

spotkała się na posiedzeniu w dniu 2 lutego br. w sprawie opracowania planu pracy komisji na rok 

2018. 

 

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

poinformował, że komisja spotkała się na jednym posiedzeniu w dniu 5 lutego br. celem omówienia 

projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

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

i ochrony środowiska poinformował, że komisja obradowała w dniu 5 lutego br., omawiając projekty 

uchwał na dzisiejszą sesję. 
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Radna J. Szewerda – Przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu poinformowała, że komisja obradowała w dniu 5 lutego br. Tematem 

posiedzenia było omówienie  sprawozdania nt. wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Gminę za 2017 r. 

 

 

 

Ad. 6. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że w okresie od ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 27 grudnia 

2017 r. podejmował takie działania jak: 

• w dniu 3 stycznia br. spotkał się z przedstawicielami firmy Remondis, 

• w dniu 5 stycznia br. uczestniczył w pierwszym zebraniu w jednostce OSP  

w Dziergowicach, 

• w dniu 8 stycznia br. spotkał się z Panią Józefą Rus mieszkanką Starej Kuźni z okazji 

jubileuszu 90-lecia urodzin, 

• w dniu 9 stycznia br. spotkał się z przedstawicielami Gminy Sośnicowice, a w godzinach 

popołudniowych z rodzicami dzieci w Przedszkolu w Bierawie, 

• w dniu 11 stycznia br. spotkał się z inż. Wesołowskim celem omówienia spraw dotyczących 

prac projektowych z zakresu rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, 

• w dniu 12 stycznia br. brał udział w zebraniu w jednostce OSP w Lubieszowie, a w dniu  

13 stycznia br. w zebraniu w jednostce OSP w Brzeźcach, 

• w dniu 15 stycznia br. spotkał się z Panem Edwardem Lis z Dziergowic, a w dniu  

22 stycznia br. z Panem Alfredem Pientka z Solarni z okazji jubileuszu 90-tych urodzin, 

• w dniu 23 stycznia br. spotkał się z W-ce Prezydentem Miasta Kędzierzyna-Koźla Arturem 

Maruszczakiem. Tematem wiodącym były sprawy z zakresu ekologii. Tego samego dnia 

brał udział w spotkaniu samorządowców z Biskupem Opolskim, 

• w dniu 24 stycznia br. uczestniczył w obchodach Dnia Babci i Dziadka, zorganizowanych 

przez Koło Emerytów i Rencistów w Bierawie, 

• w dniu 26 stycznia br. brał udział w spotkaniu w Urzędzie Gminy z przedstawicielami Firmy 

Gazoprojekt i Spółki Gazowniczej w Zabrzu na temat rozbudowy sieci gazowej w kierunku 

Goszyc i Kotlarni. Podczas spotkania pozyskano informację, że jest gotowa dokumentacja  

projektowa na ten odcinek wraz z ważnym pozwoleniem na budowę. Pozostają do uzgodnienia 

tylko pewne kwestie jeżeli chodzi o miejscowość Sierakowice. Została już podpisana 

stosowna umowa. Nie wykluczone, że ta nitka gazowa  do końca roku podejdzie aż po 

Kotlarnię, 

• w dniu 26 stycznia br. brał udział w zebraniu w jednostce OSP Bierawa, a w dniu 27 stycznia 

br. w zebraniu w jednostce OSP w Kotlarni, 

• w dniu 29 stycznia br. brał udział w zebraniu wiejskim z mieszkańcami Grabówki, a w dniu  

30 stycznia br. w zebraniu wiejskim w Bierawie, 

• w dniu 31 stycznia br. brał udział w spotkaniu w Wodach Polskich w Gliwicach. Tematem 

spotkania była sprawa zbiornika Kotlarnia. Dyskutowano również na temat możliwości 

pozyskania środków finansowych na zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Bierawa. 

Poinformował, że do końca października br. powinien zostać ukończony projekt obwałowania 

dalszego odcinka od województwa śląskiego (niecałe 3 km). Brakuje jednak odpowiedzi  

co dalej z kolejnymi projektami, co dalej z realizacją wykonanych projektów? 

Jednoznacznych odpowiedzi nie ma. Jest jednak duże wsparcie w służbach Wojewody 

Opolskiego. Zgodnie z ustaleniami w miesiącu marcu ma dojść do spotkania z Wojewodą w 

tym temacie. W tym też dniu  uczestniczył w zebraniu wiejskim w Lubieszowie, 

• w dniu 1 lutego spotkał się z Dyrektorem Firmy TP Elbud. Dyskutowano o sytuacji firmy,    

   



str. 5 
 

• w dniu 5 lutego br. uczestniczył w posiedzeniach komisji Rady Gminy przygotowujących do 

dzisiejszej sesji, a także w zebraniu wiejskim w Starym Koźlu, 

• w dniu 6 lutego br. miała miejsce wizyta Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Pana 

Horaszczuka dotycząca stanu dróg gminnych. Poinformował, że w najbliższym czasie 

zostanie ogłoszony przetarg na remont odcinka drogi 408 Bierawa-Korzonek Osiedle. Z tego 

co zostało powiedziane, to w przyszłym roku najprawdopodobniej będą ogłoszone dwa 

przetargi. Jeden na odcinek Ortowice lub Kotlarnia, a drugi Brzeźce. Jednak wszystko będzie 

uzależnione od wyników tegorocznych przetargów na te roboty. Drugi temat dotyczył 

dalszego remontu drogi wojewódzkiej w Dziergowicach oraz wymiany zniszczonych 

krawężników chodnikowych przy drodze wojewódzkiej w Lubieszowie. W tym też dniu 

uczestniczył również w posiedzeniu Gminnej Spółki Wodnej, na którym zostały wybrane 

nowe władze. Przewodniczącym Spółki został radny Romuald Skotarczyk. 

• w dniu 7 lutego br. uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Gminnego OSP oraz  

w zebraniu wiejskim w Solarni, 

• w dniu 8 lutego br. odbyło się spotkanie z Dyrektorami placówek oświatowych. Jednym  

z tematów było przygotowanie do kolejnego roku szkolnego. W tym też dniu uczestniczył  

w zebraniu wiejskim w Brzeźcach, 

• w dniu 9 lutego br. spotkał się z planistą z Biura Raf-projekt w związku z uchyleniem przez 

Wojewodę Opolskiego po raz drugi uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla Solarni, Dziergowic i Lubieszowa. Podkreślił, iż sytuacja ta jest bardzo 

niepokojąca. Wiele uchwał z tego zakresu jest w trybie nadzoru uchylanych przez 

Wojewodów. Jest to tendencja ogólnokrajowa. Postanowiono zmienić wykonawcę tego planu. 

Będzie to realizowała nowa Firma. Podczas spotkania dyskutowano również na projektem 

planu w sprawie zagospodarowania przestrzennego dla terenów Kopalni Górażdże. Tego 

samego dnia brał również udział w zebraniu w jednostce OSP w Goszycach, 

• w dniu 10 lutego br. brał udział w zebraniu w jednostce OSP w Solarni,  

• w dniu 12 lutego br. spotkał się z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Opolu celem 

omówienia kwestii formalnego przeniesienia oddziałów przedszkolnych w Starym Koźlu  

z obecnego budynku do budynku Szkoły. 

 

W następnej kolejności Wójt Gminy z okazji obchodzonego jubileuszu 20-lecia Programu „Odnowa 

wsi w województwie opolskim”  w imieniu Zarządu Województwa wręczył listy gratulacyjne 

sołtysom trzech sołectw uczestniczących w tym programie, tj. sołtysowi Goszyc, Dziergowic  

i Lubieszowa. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – wystąpił o przybliżenie  tematu spotkania z przedstawicielami Gminy 

Sośnicowice. Ponadto w związku z informacją na temat planowanego spotkania z Wojewodą 

Opolskim na temat ochrony przeciwpowodziowej, zwrócił się z zapytaniem czy Pan Wójt planuje 

zorganizowanie tego spotkania w zamkniętym gronie, czy radni również będą mogli uczestniczyć  

w tym spotkaniu? 

 

Wójt Gminy – poinformował, iż temat spotkania z przedstawicielami Gminy Sośnicowice dotyczył 

obciążenia naszej Gminy kosztami za pobyt dzieci z terenu Gminy Bierawa w ich przedszkolach. 

Przypomniał, iż Gmina Sośnicowice na skutek wzajemnych uzgodnień z niedawno zmarłym 

Burmistrzem tej Gminy, do tej pory nie obciążała nas kosztami za pobyt naszych dzieci w ich 

placówkach przedszkolnych. Obecnie uległo to zmianie. W miesiącu grudniu otrzymaliśmy notę 

obciążeniową. Gmina Sośnicowice obciążyła nas kosztami za rok 2017, zapowiadając równocześnie 

dochodzenie tych sum również za lata wcześniejsze, co niestety jest zgodne z prawem. 

Wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującym prawem rodzic może zapisać dziecko do dowolnego 

przedszkola.  
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Z kolei Gmina, w której dziecko zamieszkuje jest zobowiązana ponosić te koszty na rzecz Gminy 

prowadzącej przedszkole. Podkreślił, iż rodzice powinni zdawać sobie z tego sprawę, że zapisując 

dziecko do przedszkola poza Gminą, narażają Gminę na koszty z tym związane. W przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Bierawa również są przyjęte dzieci spoza naszej Gminy i my również 

obciążamy inne Gminy za pobyt tych dzieci w naszych placówkach. Niestety wpływy i wydatki  

z tego tytułu się nie bilansują. 

Jeżeli chodzi o spotkanie z Wojewodą Opolskim, poinformował, iż planuje zorganizować spotkanie 

otwarte, ale w kręgu osób kompetentnych, tj. radnych, sołtysów i pracowników Urzędu zajmujących 

się tymi sprawami. Zauważył, iż Wojewoda Opolski jest jedną z tych osób, którzy w temacie 

gospodarki wodami i ochrony przeciwpowodziowej są bardzo kompetentni. Podczas dzisiejszego 

spotkania padła deklaracja ze słów Wojewody, że na to spotkanie będzie się starał przyjechać  

z informacją o środkach na budowę wału.  

 

Radny Cz. Kudzia – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym dzisiejszego spotkania Wójta  

w Kuratorium Oświaty, a dotyczącym przedszkola w Starym Koźlu. Co z tego spotkania wyniknęło? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że jest w stałym kontakcie z Kuratorium Oświaty w sprawie 

planowanego przeniesienia przedszkola w Starym Koźlu. Dotychczas nie ma jeszcze żadnych 

konkretnych ustaleń. Z dzisiejszego spotkania tak naprawdę też nic nie wyniknęło. Jedna rzecz to 

kwestia techniczna, a druga formalna. Technicznie jesteśmy przygotowani. Trwają prace projektowe 

związane z dostosowaniem pomieszczeń w budynku szkoły i mamy pieniądze w budżecie na ten 

cel. Ale do końca nie wiadomo jak tą sprawę załatwić formalnie. Obecnie w Starym Koźlu mamy 

tylko oddziały zamiejscowe Przedszkola w Bierawie. Zmiana struktury tego przedszkola na ten czas 

byłaby bardzo problematyczna. W obecnych przepisach oświatowych nie istnieje w ogóle pojęcie 

„oddział zamiejscowy”. Odłączenie oddziałów  przedszkolnych w Starym Koźlu wiązałoby się  

z wejściem w określoną procedurę przekształcenia Przedszkola w Bierawie, na co obecnie 

Kuratorium raczej nie wyraziłoby zgody. Istnieje inna możliwość, tj. utworzenie oddziałów 

przedszkolnych przy Szkole Podstawowej. I ta kwestia ma zostać wyjaśniona do końca tygodnia. 

Być może wystarczy tylko na początku zmiana statutu.  Jednak docelowo trzeba będzie tą jednostkę 

odpowiednio zorganizować. Gmina szuka optymalnego rozwiązania żeby ten oczekiwany stan 

rzeczy mógł zaistnieć. Dąży się do tego żeby starsze roczniki zostały przeniesione do Szkoły  

w Bierawie, a w Starym Koźlu pozostało nauczanie początkowe z określonymi obwodami i oddziały 

przedszkolne, które mieściły by się na piętrze budynku.  Na dzisiaj też trudno powiedzieć, czy to 

przeniesienie przedszkola nastąpi już od września br. Myśli się o tym, żeby ta cała zmiana została 

zrobiona bez zbędnej zwłoki. Jedno jest pewne kierunek pozostaje, pozostaje tylko kwestia od kiedy. 

 

Radny M. Permus – nawiązując do informacji w sprawie ponoszenia kosztów za dzieci chodzące  

z naszej Gminy do przedszkola w Gminie Sierakowice, zwrócił się z zapytaniem jaka jest korelacja 

między miejscem zamieszkania, a przyjęciem dziecka do danego przedszkola? Nie ma obowiązku 

meldunkowego, a zatem to następuje tylko na podstawie oświadczeń. Jeżeli zatem ktoś jest 

zameldowany na terenie gminy Bierawa, a faktycznie mieszka we Wrocławiu, to czy Gmina też 

musi płacić jeżeli dziecko chodzi tam do przedszkola?  

 

Wójt Gminy – poinformował, że rodzic zapisując dziecko do danego przedszkola wpisuje miejsce 

zamieszkania. Jeżeli te dzieci są przyjmowane do przedszkoli poza Gminą, to Urząd sprawdza czy 

faktycznie stałe zamieszkiwanie tego dziecka ma miejsce na terenie naszej Gminy. Bierze się pod 

uwagę miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. 

 

Mec. Semeniuk – wyjaśnił, iż kwestię zamieszkiwania należy odnieść do przepisów Kodeksu 

Cywilnego, według których zamieszkiwanie oznacza przebywanie w danym miejscu z zamiarem 

stałego pobytu. Wyjaśnił również, iż obowiązek meldunkowy dalej istnieje, ta ustawa nie została 

zmieniona.  
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Radny M. Permus – zauważył, iż obowiązek meldunkowy dotyczy tylko pobytu stałego.  Osoby, 

które zamieszkują poza miejscem stałego zameldowania nawet przez 10 lat nie muszą tego w ogóle 

nigdzie wykazywać. 

 

Mec. Semeniuk – wyjaśnił, że wszelkie wątpliwe sytuacje dotyczące zamieszkiwania danych osób 

są przez Gminę sprawdzane.  

 

 

 

Ad. 7. 
 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Bierawa, które dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 2. 

Poinformował radnych, że zgodnie z  art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę lub placówkę 

oświatową będący jednostką samorządu terytorialnego jest zobowiązany przeprowadzić analizę 

poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli  

w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy oraz 

średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego.  

Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego powinno 

wynosić procent kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, tj.: 

- dla nauczycieli stażystów 100 %, 

- dla nauczycieli kontraktowych 111 %, 

- dla nauczycieli mianowanych 144 %, 

- dla nauczycieli dyplomowanych 184  

 

Określona w ustawie budżetowej kwota bazowa w odniesieniu do 2017 r. wynosiła od  

1 stycznia  do 31 grudnia - 2.752,92 zł.  

 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego powinno 

kształtować się na poziomie: 

 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

2.752,92 3.055,74 3.964,20 5.065,37 

 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy wydatków na wynagrodzenia  w 2017 roku ustalono, iż płace 

nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych,  zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Bierawa, przekroczyły kwoty określone przepisami Karty 

Nauczyciela. Natomiast stażyści nie osiągnęli średniego wynagrodzenia. Kwota różnicy wyniosła 

minus 2.797,06 zł.  

 

Wydatki poniesione w 2017 roku  na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w składnikach  

wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela wyniosły ogółem  4.910.483,93 zł. 
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Na poszczególnych stopniach awansu zawodowego dane te przedstawiały się następująco: 

 

lp. stopień awansu Średnioroczna liczba 

etatów 

Wydatki poniesione na 

wynagrodzenia  

w składnikach 

wskazanych w art. 30 ust. 

1 KN 

Kwota różnicy 

od dnia 1.01. 

do 31.08 

od 1.09. do 

31.12. 

1 stażysta 1,65 1,00 44 553,16 - 2 797,06 

2 kontraktowy 12,00 11,78 474 734,90 37 397,39 

3 mianowany 18,81 21,51 939 217,63 1 605,05 

4  dyplomowany 52,85 52,73 3 451 978,24 241 951,96 

 

W związku z tym, iż kwota różnicy na stopniu awansu zawodowego nauczyciela stażysty była 

wielkością ujemną, wystąpiła potrzeba wypłaty tym nauczycielom dodatku uzupełniającego.    

W bieżącym roku szkolnym aż trzech nauczycieli korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia. Są to 

nauczyciele dyplomowani. Wpływa to na znaczne podrożenie kosztów. 

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem, czy te dodatki uzupełniające zgodnie  

z przepisami zostały wypłacone do końca stycznia i ile w Gminie jest stażystów? 

 

Zastępca Wójta – poinformował, że do końca sierpnia w całej gminie było zatrudnionych dwóch 

nauczycieli stażystów (1,65 etatu). Obecnie jest tylko jeden.  

 

Radny R. Skotarczyk – zauważył, iż z indywidualnego podsumowania wynika, że największą 

kwotę minusową miał stażysta, który był zatrudniony w szkole w Bierawie do końca sierpnia.  

Czy ta osoba otrzymała również ten dodatek? 

 

Zastępca Wójta – wyjaśnił, iż przysługujący dodatek uzupełniający został wypłacony i otrzymali 

go obaj stażyści.  

 

 

 

Ad. 8.  

 

Radny P. Szewerda – odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok, które dołączono do 

niniejszego protokołu jako załącznik nr 3. 

 

 

 

Ad. 9. 1. 

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice. 

 

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

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego  

w obrębie Dziergowice – pozytywnie 4 głosami za, przy jednym głosie przeciwnym. 
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W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny R. Skotarczyk – odniósł się do terminu składania uwag. Zauważył, iż należałoby sprawdzić 

czy jakaś uwaga, która mogła być  wysłana przez pocztę 9 lutego br., czyli w piątek, nie dotarła  

w dniu dzisiejszym do Urzędu. Jeżeli taka sytuacja by wystąpiła, co już w przeszłości miało miejsce, 

to w chwili uchwalania planu, taka uwaga powinna zostać rozpatrzona. To może być nawet złośliwa 

uwaga, ale która może spowodować znowu jakieś niedogodności związane z uchwaleniem tego 

planu. Poruszył również kwestię przyjętej skali w załączniku graficznym oraz przyjętych symboli 

dla oznaczenia poszczególnych terenów, co miało zostać uzupełnione w legendzie. Stwierdził, iż 

skala przyjęta dla tego opracowania i uzasadnienie tej skali, nie jest do końca właściwe. Plany 

sporządza się w skali 1:1000. Tylko ze względu na znaczny obszar można sporządzać plany w skali 

1:2000. Obszar dla którego został opracowany ten plan ma zaledwie 15 ha. Jest to malutki fragment, 

a uzasadnieniem dla przyjętej skali jest znaczny obszar. Nie wiadomo czy Wojewoda tego nie 

zakwestionuje. Podkreślił, iż rysunek planu w takiej skali był wyłożony do publicznego wglądu, 

dlatego w chwili obecnej nie można tego zmienić.  

Odniósł się również do zapisu § 6 ust. 2 pkt. 4 projektu uchwały, stanowiącego o tym, że „masy 

ziemne i skalne, w tym nadkłady powstałe  w wyniku eksploatacji złoża piasku będą przeznaczone 

do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego”. A z kolei zapis w pkt. 8 dopuszcza „wykorzystanie do 

celów rekultywacji mas ziemnych i skalnych, w tym nakładu, przywożonych spoza obszaru 

eksploatacji pod warunkiem ich przydatności i zgodnie z przepisami odrębnymi”.  

Podkreślił, że tym zapisem dopuszcza się w przywożenie różnych materiałów do rekultywacji 

wyrobiska. Trzeba będzie w przyszłości tego pilnować. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, iż nie mogą to być dowolne materiały, jest tam 

mowa o masach ziemnych i skalnych. 

 

Radny R. Skotarczyk  - stwierdził, iż nie wiadomo skąd te masy ziemne i skalne będą pochodzić. 

Może być różnie. Zwrócił również uwagę na pewną niekonsekwencję w zapisie zawartym w § 12, 

który rozpoczyna się od słów „Ustala się zasady i kierunki rekultywacji terenów”, a pięć linijek niżej 

mówi się „o kierunkach i zakresie rekultywacji”. Zapisy te powinny zostać ujednolicone.   

Z kolei w § 12 w pkt. 1 b mówi się o obszarze wokół zbiornika. Czy ten zapis nie powinien zostać 

sprecyzowany poprzez dopisanie, że chodzi np. o 100 metrów? Ponadto w zapisie tym przyjęto 

określenie „wokół zbiornika” , które tak naprawdę w tym tekście nie występuje. Do jakiego 

zbiornika się odnosimy, o jakim zbiorniku jest mowa? 

  

Mec. Semeniuk – odnosząc się do uwag radnego Skotarczyka zwrócił uwagę, iż oba wymienione 

zapisy § 12 znajdują się w rozdziale „Zasady i kierunki rekultywacji”. Aby zachować jednolitą 

terminologię w obu wskazanych miejscach należy wpisać „zasady i kierunki rekultywacji”. Z kolei 

jeżeli chodzi o zapis wokół zbiornika, zauważył jest to pojęcie nieostre i można by to doprecyzować. 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, iż sprawa zagospodarowania terenu wokół wyrobiska wynika z innych 

dokumentów. Obowiązują zapisy Studium oraz innych planów. Dlatego nie ma potrzeby 

doprecyzowywania tego zapisu.  

 

W wyniku dyskusji postanowiono o zmianie w zapisie § 12 pojęcia „zbiornik” na „wyrobisko” oraz 

zapisu „kierunki i zakres rekultywacji” na „kierunki i zasady rekultywacji”.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XL/253/2018 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla ternu położonego w obrębie 

Dziergowice – pod głosowanie radnych. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych na 15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XL/253/2018 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla ternu położonego w obrębie 

Dziergowice – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 9. 2.  

 

Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierawa. 

 

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

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

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bierawa – pozytywnie 5 głosami za. 

 

Wójt Gminy – omawiając projekt uchwały po wprowadzonej autopoprawce, o czym informował 

na początku sesji, poinformował, że teren objęty zmianą jest dość duży, ponieważ nie wiadomo  

w którym kierunku pójdzie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych i który teren będzie Firmie 

łatwiej przejąć. Procedura zmiany przeznaczenia terenu jest taka sama czy sporządza się ją dla  

trzech, czy dla pięciu hektarów. Jeżeli chodzi o pozostałe zmiany poinformował, że w drugiej 

połowie roku planuje się przystąpić do generalnej zmiany Studium dla całego obszaru gminy.  

I te zmiany, które były w pierwotnym projekcie uchwały, zostaną tam uwzględnione. 

 

Radny R. Skotarczyk – zauważył, iż jeżeli mieszkańcy mają jakieś uwagi, czy wnioski do 

kompleksowej zmiany Studium gminy Bierawa, to muszą poczekać, aż ta procedura  zostanie 

wszczęta. Obecna uchwała dotyczy tylko konkretnego terenu i w tej procedurze te zmiany nie będą 

uwzględnione. Zwrócił się również z prośbą o właściwe stosowanie art. 11 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepis ten mówi o tym, że informację o przystąpieniu do 

sporządzenia studium i planu miejscowego zamieszcza się w prasie lokalnej. Ogłasza się również 

termin wyłożenia i termin składania wniosków. Jest to ważne dla mieszkańców. Przy poprzednich 

planach te ogłoszenia były zamieszczane tylko w prasie centralnej. Mieszkańcy  nie wiedzieli o tym, 

że szykują się takie zmiany. Należy to robić rzetelnie. I zgodnie z ustawą zamieszczać takie 

ogłoszenia w prasie miejscowej.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XL/254/2018 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych.  

 

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

przeciwnych i wstrzymujących, 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XL/254/2018 w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bierawa – została podjęta.  
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Ad. 9. 3. 

 

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

umowy najmu lokalu użytkowego, wyjaśniając jednocześnie, że chodzi o kotłownię w Kotlarni. 

Umowa na ten lokal jest zawarta z trzeba Wspólnotami Mieszkaniowymi. 

 

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 najmu lokalu użytkowego – pozytywnie  

5 głosami za. 

 

Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XL/255/2018 w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego – pod głosowanie radnych. 

 

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

ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XL/255/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego – została podjęta. 

 

 

 

 

 

Ad. 9. 4.  

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji na realizację inwestycji na 

terenie Gminy Bierawa. 

 

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

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

finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji na realizację 

inwestycji na terenie Gminy Bierawa – 5 głosami za. 

 

Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XL/256/2018 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji na 

realizację inwestycji na terenie Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

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

ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLI/256/2018 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji na 

realizację inwestycji na terenie Gminy Bierawa – została podjęta. 
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Ad. 9. 5. 

 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 

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

poinformował, że komisja nie miała żadnych wątpliwości co do udzielenia tej dotacji i głosowała   

5 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XL/257/2018 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na rzecz Warsztatów Terapii 

Zajęciowej – pod głosowanie radnych. 

 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XL/257/2018 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na rzecz Warsztatów Terapii 

Zajęciowej – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 9. 6.  

 

Wójt Gminy  - przedstawił radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

Wyjaśnił, iż z treści uchwały wynika, iż chodzi wyłącznie o zmianę stawek opłaty, a nie o zmianę 

metody ustalenia tejże opłaty. Powodem przedstawienia Radzie Gminy projektu uchwały w tejże 

sprawie jest wzrost opłat ponoszonych przez Gminę na gospodarkę odpadami. Pierwszy przetarg 

ogłoszony na wybór firmy odbierającej odpady w 2018 roku, do którego przystąpiła tylko jedna 

firma (Remondis) został unieważniony z powodu braku zabezpieczenia  takiej kwoty w budżecie 

gminy. Stawka zaproponowana przez firmę za odbiór odpadów od 1 mieszkańca wynosiła 13,33 zł. 

W dniu 28 grudnia 2017 r. została podpisana przez Gminę umowa z tzw. wolnej ręki na wywóz 

odpadów w miesiącu styczniu 2018 r., gdzie przyjęto stawkę od mieszkańca w wysokości 12,81 zł. 

Kolejny przetarg ograniczono na okres luty – czerwiec 2018 r. Otwarcie nastąpiło w dniu  

11.01.2018 r. Stawka opłaty za mieszkańca wynosiła 12,50 zł. 

Zwrócił uwagę, iż przepisy prawa wyraźnie wskazują, iż Gmina nie może zarówno zarabiać na 

odpadach, czyli opłaty nie mogą przewyższać kosztów, jak i dotować wywozu odpadów. 

Dotychczas obowiązująca stawka wynosi 11,50 zł od mieszkańca, dlatego też stawka ta powinna 

ulec podwyższeniu do kwoty wynikającej z przetargu. Podkreślił, że jeżeli chodzi o opłaty za wywóz 

odpadów komunalnych, to zauważana jest bardzo niepokojąca tendencja wzrostu tych opłat.  

Być może źródło tych podwyżek w dużej mierze tkwi w przyjętym systemie gospodarki odpadami. 

Nowe przepisy ustawy o gospodarce odpadami zakazały Gminom wywozu odpadów przez własne 

zakłady gospodarki komunalnej. Zostało nam prawnie zamknięte składowisko odpadów 

komunalnych, które mogło funkcjonować jeszcze przez co najmniej 4-5 lat.  Wprowadzono wymóg 

oddawania odpadów na Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych.  

Ceny za przyjęcie odpadów przez instalacje stale rosną. W 2015 r. za przyjęcie tony popiołu trzeba 

było zapłacić 40 zł netto, obecnie to 105 zł. Cena za odpady zmieszane w 2015 roku wynosiła ok. 

200 zł, obecnie 260 zł.  
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Na ceny w dużej mierze mają wpływ tzw. opłaty środowiskowe, które muszą być odprowadzane 

zgodnie z ustawą na rzecz Marszałka Województwa. Opłaty te muszą być uiszczane od każdej tony 

odpadu, w zależności od kodu danego odpadu. Z roku na rok te opłaty również ulegają 

podwyższeniu i są przenoszone na opłaty przy regionalnych instalacjach.  

Podkreślił, iż  proponowany wzrost opłaty za odbiór odpadów komunalnych z 11,50 zł do 12,50 zł, 

czyli o jedną złotówkę, stanowi minimum, który musi zostać dokonany w celu dostosowania cen do 

obecnych uwarunkowań na rynku. Nowa stawka dorówna do cen, które obowiązują w Związku 

Międzygminnym „Czysty Region”. Jednakże należy pamiętać, że paleta usług w naszej Gminie jest 

większa niż w tym Związku. W Gminie Bierawa od dwóch lat funkcjonuje Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się obok byłego składowiska odpadów. Mieszkańcy, 

po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej, bez dodatkowych 

opłat, mogą zawieźć we własnym zakresie do tego Punktu opony, meble, gruz, czy odpady zielone.  

Do dnia dzisiejszego gminy wiejskie należące do „Czystego Regionu” takiego punktu nie mają.  

Poinformował, że w Gminie Kuźnia Raciborska przez długie lata obowiązywała opłata w wys.  

9,50 zł od mieszkańca. Ale paleta oferty była mniejsza. Mieszkańcy musieli też we własnym 

zakresie zakupywać worki do segregacji odpadów, a w naszej Gminie mieszkańcy otrzymują je od 

Firmy nieodpłatnie. W ubiegłym tygodniu w Gminie Kuźnia Raciborska opłaty za odbiór odpadów 

zostały podwyższone z 9,50 zł na 15,50 zł od osoby. Opłata ta uległa znacznemu podwyższeniu 

pomimo tego, iż te usługi Gmina wykonuje w formule „in house” przez własną spółkę  komunalną. 

Należy jednak pamiętać, że firmy odbierające odpady nie mogą oddawać odpadów na dowolną 

instalację. Odpady muszą trafiać do instalacji w odpowiednich regionach.  

Jeżeli przepisy nie ulegną zmianie i nie zostanie wprowadzony element konkurencyjności, to 

niestety najbliższe lata nie będą pod względem cenowym dobre dla mieszkańców. W tym roku musi 

zostać uaktualniony regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie. Trzeba będzie 

zastanowić się nad wprowadzeniem do tego regulaminu takich elementów, dopuszczonych przez 

prawo, które będą promować osoby, np. oddające mniej popiołu, czy odpadów zielonych. Gmina 

musi być aktywna w tym zakresie, tak aby zminimalizować ewentualne podwyżki opłat za odbiór 

odpadów w kolejnych latach.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że według uzyskanych informacji, logistyka 

odpadów to ok. 20 % ceny. Reszta to opłaty środowiskowe i inne. 

 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

takiej opłaty – 5 głosami za. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy zapis § 4 projektu uchwały, mówiący, o tym, że 

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego z mocą od 1 marca 2018 r., jest właściwy? Jeżeli wymagane 14 dni od 

ogłoszenia przeskoczy datę 1 marca, czy nie będzie to stanowiło jakieś kolizji? 

 

Sekretarz Gminy – wyjaśniła, że uchwała zostanie w dniu jutrzejszym przekazana do ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym i powinna zostać ogłoszona najpóźniej do 14 lutego 2018 r. Wówczas 

będzie zachowane wymagane 14 dni od ogłoszenia tej uchwały do dnia wejścia w życie.  

W uchwale wprowadzony został ponadto zapis mówiący o nadaniu mocy prawnej tej uchwale, co 

nie jest tożsame z terminem wejścia tej uchwały w życie. Przy takim zapisie uchwała będzie miała 

moc prawną od dnia 1 marca 2018 roku.  
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Radny R. Skotarczyk – odnosząc się do opłat środowiskowych ponoszonych na rzecz Marszałka, 

zwrócił uwagę, iż opłaty wycenione przez Marszałka  na lata 2018, 2019, 2020 i kolejne, są to opłaty 

za składowanie. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów poniesie opłatę, np. za papier, 

karton, czy plastik, tylko wówczas, gdy te odpady zostaną tam złożone. Takie odpady jak papier, 

szkło, opakowania PET, podlegają wydzieleniu i dalszemu recyklingowi. Wydzielając te odpady  

i poddając je recyklingowi Regionalna  Instalacja Przetwarzania Odpadów w jakiś sposób na tych 

odpadach zarabia. Opłata od odpadu o kodzie 200301, czyli za niesegregowane odpady komunalne 

wynosi w tym roku 140 zł netto. Ale również istnieje możliwość obniżenia tej ceny.   

Jeśli Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zgodnie z rozporządzeniem, 

osiągnie stabilizat z tlenowego(190599) lub beztlenowego(190604) rozkładu odpadów komunal-

nych spełniający określone parametry, potwierdzone badaniami, to opłata marszałkowska za 

składowanie tegoż wynosi 0,25 jednostkowej opłaty. W tym wypadku nie 140 zł  a 35 zł. 

Poinformował, że wspólnie z radnym Czesławem Kudzia był na otwarciu Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kędzierzynie, której koszt wybudowania wyniósł  

22 mln zł. Podczas spotkania zostało powiedziane przez Panią Prezydent Nowosielską, że jest to 

bardzo nowoczesna instalacja. Choć może to nie polegać na prawdzie, gdyż instalacja w Gliwicach 

do której wywożone są odpady z Gminy Bierawa kosztowała dwa razy tyle i ma trzykrotnie większą 

wydajność. Pozwala obsłużyć 115 tys. ton odpadów w roku, a instalacja w Kędzierzynie tylko  

40 ton. Ponadto instalacja w Gliwicach ma optyczne separatory. Instalacja kędzierzyńska tego nie 

ma. Jest to wykonywane ręcznie przez pracowników. Dlatego wydajność tej instalacji jest mniejsza.  

Podkreślił, iż  opłata środowiskowa wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego nie jest po to żeby 

karać Gminy. Ale po to, żeby zmusić do poddawania odpadów w większym stopniu recyklingowi, 

albo przetwarzaniu na energię, co teraz dzieje się w znikomym procencie. Założeniem docelowym 

do roku 2025 jest gospodarka o obiegu zamkniętym, czyli wszystkie odpady będą musiały być 

poddawane recyklingowi. Gdyby nie było takich opłat, to Gmina by wówczas w tym kierunku nic 

nie robiła. Musi być jakiś przymus i my ten przymus mamy. Musimy wiedzieć jak postępować, aby 

te opłaty w kolejnych latach nie były zbyt wysokie. W roku 2019 będzie kolejna znacząca podwyżka 

opłat środowiskowych. Gmina Kuźnia Raciborska odbiera odpady od mieszkańców we własnym 

zakresie. Natomiast nie ma Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.  

Musi dostarczać zebrane odpady do Regionalnej Instalacji w przypisanym rejonie. Firma, która 

przegrała przetarg na odbiór odpadów komunalnych w Gminie Kuźnia Raciborska, a która jest 

właścicielem Regionalnej Instalacji, może stosować wyższe opłaty, niż w przypadku Gmin,  

w których odbiera odpady. To samo zapowiedział Dyrektor Regionalnej Instalacji w Kędzierzynie. 

Dla 11 Gmin należących do "Czystego Regionu", które poniosły koszty budowy tej instalacji, ceny 

będą niższe, niż dla Gmin nie należących do tego Związku.  Są takie wypowiedzi, choć do końca 

nie wiadomo jeszcze czy to jest zgodne z prawem. Chce abyśmy wiedzieli, że istnieje alternatywa 

w postaci „Czystego Regionu”. Żeby Remondis też wiedział, że nasza Gmina nie jest ślepo skazana 

na usługi tej firmy. Obecnie mamy dobrą paletę usług i jesteśmy zadowoleni. Jeżeli chodzi o opłatę, 

to stawka będzie wynosiła od marca tyle, ile od dawna obowiązuje w "Czystym Regionie". Ale nie 

możemy też ślepo we wszystko wierzyć. Przetargi pokazały, że generalnie nie ma żadnej 

konkurencji. W każdej z Gmin startowały tylko te Firmy, które już świadczyły usługi. W Gminie 

Lubomia odpady odbiera Firma Remondis. Opłata została podwyższona z 10 zł do 18 zł. Podobnie 

jest w innych Gmina. Dlatego trzeba się temu przyglądać.  

 

Wójt Gminy - stwierdził, że to pokazuje tylko to, że generalnie założenia reformy dotyczącej 

gospodarki odpadami są błędne. Wydaje się, że ten rynek został podzielony  i firmy odbierające 

odpady nie wchodzą sobie w drogę. Prawdą będzie dopiero rok 2019, czy to dla "Czystego 

Regionu", czy dla wielu innych Gmin. Wówczas zobaczymy jak te opłaty będą się kształtowały.  

My musimy robić tak, żeby było najkorzystniej dla mieszkańców zarówno pod względem oferty, 

jak i cen.  
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Przewodniczący Rady Gminy - zauważył, że Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Gliwicach nie jest własnością tylko Firmy Remondis. Firma ma tam 51 % udziału. 

Reszta należy do miasta. Jeżeli chodzi o ewentualny powrót do "Czystego Regionu" to trzeba 

najpierw przyjrzeć się jak Związek będzie traktował swoich klientów i jakie będzie miał ceny.  

Nie można takiej decyzji podejmować za szybko. 

 

Radny R. Skotarczyk - zwrócił uwagę, iż nie mówi o tym, żeby Gmina zmieniła kierunek 

oddawania odpadów. Gmina nie może zmieniać rejonu co roku, może to robić tylko raz na 4 lata. 

Podkreślił jednocześnie, że Gmina nie ma żadnych narzędzi do kontrolowania kosztów. Wprawdzie 

ustawa o ochronie środowiska, mówi, iż Gmina może zażądać pewnych informacji, ale wiadomym 

jest, że to będą tylko zapisy bardzo ogólne. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych może przekazać nam tylko informację o ilości odebranych odpadów danego rodzaju.  

 

Wójt Gminy - stwierdził, iż brak konkurencji na przetargach może dawać wrażenie, że ceny są 

zawyżane. Ale nie jest to potwierdzone. W Gminie Kuźnia Raciborska odpady od mieszkańców 

odbiera własna Spółka. Wielokrotnie przeliczali koszty i opłata uległa znacznemu podwyższeniu. 

To pokazuje, że główna przyczyna tkwi w przepisach. 

 

Radny R. Skotarczyk - poinformował, że "Czysty Region" jest Związkiem Międzygminnym, który 

może działać bez chęci osiągnięcia zysku, dla swojego wspólnego interesu. Natomiast Firma 

Remondis działa dla zysku. Nie należy tego ukrywać.  

 

Dyr. Walkiewicz - zwrócił uwagę, iż mieszkańcy np. Gminy Cisek, która należy do "Czystego 

Regionu" mają o połowę mniej usług, niż w naszej gminie, a za większą opłatę. Nie mają nawet 

własnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Mieszkańcy naszej Gminy mogą też dokonywać 

wpłat za odbiór odpadów w kasie Zakładu, nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat. Mieszkańcy 

Ciska  muszą wypisywać przekazy i za każdą wpłatę dodatkowo płacić prowizję. Poszczególne 

Gminy należące do "Czystego Regionu" praktycznie nie mają wpływu na działalność tego Związku. 

W myśl statutu Związku, Rady Gmin nie mogą w ogóle zabierać głosu. Mogą działać tylko poprzez 

przedstawicieli. 

 

Radny M. Permus - stwierdził, iż przykład Gminy Kuźnia Raciborska, o której wspomniał  

Pan Wójt, uświadamia nam, że zaproponowany radnym wzrost stawek opłat za odbiór odpadów od 

mieszkańców Gminy Bierawa mieści się w granicach rozsądku i nie ma nad czym zbyt mocno 

dyskutować. Jednocześnie zawnioskował o wprowadzenie w niedługim czasie pod obrady komisji 

regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie i jego przedyskutowanie, po to, żeby być 

odpowiednio przygotowanym do roku 2019. Ponieważ akurat to jest w gestii gminy. A sprawą 

konkurencyjności powinien zająć się Urząd Ochrony Konsumenta, gdyż Gmina nie jest w stanie nic 

z tym zrobić. 

 

Radny M. Matuszek - uważa, że Gmina ma wpływ na opłaty za odpady poprzez właściwe zapisy 

regulaminu. Cały system odbioru odpadów obejmuje zarówno koszty logistyki, jak i pozostałe 

opłaty. Ilość odbieranych odpadów ma wielkie znaczenie, bo  ileś samochodów musi przejechać by 

te odpady odebrać.  Mieszkańcom powinno zależeć na tym, aby ilość oddawanych odpadów była 

jak najmniejsza, głównie jeżeli chodzi o odpady zielone. Należy dążyć do tego, żeby jak największa 

ilość tych odpadów była zagospodarowana we własnym zakresie. Należy mieć na względzie 

również to, że cześć mieszkańców w ogóle nie oddaje popiołu, a ponoszą takie same opłaty.  

Te osoby są tym trochę skrzywdzone. W nowym regulaminie można ewentualnie będzie przyjąć 

jakieś rozwiązania. Jednak wówczas należałoby wprowadzić jakiś system kontroli. 
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Radny R. Skotarczyk – stwierdził, iż Gmina może mieć pewne narzędzia do kontroli. Może na 

przykład sprawdzić czy samochody Firmy wywozowej, zgodnie ze specyfikacją przetargową, 

spełniają normę Euro 4. Przecież można zaobserwować, że śmieciarki nie zawsze spełniają tą normę. 

Czy Gmina zapisała sobie, że jeżeli Firma nie spełni wymagań opisanych w specyfikacji, to poniesie 

jakąś karę? Przecież nie na wszystko trzeba się  godzić.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XL/258/2018 o zmianie uchwały 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty – pod głosowanie radnych. 

 

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

ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XL/258/2018 o zmianie uchwały 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 9. 7. 

 

Radny P. Szewerda – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji 

rewizyjnej na rok 2018. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XL/259/2018 w sprawie przyjęcia planu 

pracy komisji rewizyjnej na rok 2018 – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XL/259/2018 w sprawie przyjęcia 

planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2018 – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 9. 8. 

 

Dyr. Walkiewicz – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

Odpowiadając na zapytanie radnych, wyjaśnił, że mieszkańcy nie będą musieli składać nowych 

deklaracji. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminie, Wójt ma teraz obowiązek powiadomić właściciela każdej posesji, który złożył wcześniej 

deklarację, o wysokości nowej opłaty. Deklaracje muszą jedynie składać nowi mieszkańcy lub 

właściciele posesji mający zmiany w składzie rodziny. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że taka informacja musi dotrzeć do każdego właściciela posesji. 

Najprawdopodobniej będzie to dostarczane za pośrednictwem sołtysów, czy pracowników. 

Pracownicy Zakładu na bieżąco weryfikują liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy.  
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W przypadku nowych urodzeń wysyłane są pisma wzywające do złożenia nowej deklaracji 

śmieciowej. Choć z pewnością w dalszym ciągu ten system nie jest jeszcze idealny. Teraz będzie  

dobra okazja do wychwycenia osób, które nie są jeszcze w systemie gospodarki odpadami.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XL/260/2018 w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości – pod głosowanie radnych. 

 

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

ani wstrzymujących nie było.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XL/260/2018 w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 10.  Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny Cz. Kudzia – złożył na piśmie wniosek o interwencję w sprawie zabudowania lampy 

oświetleniowej na przejściu dla pieszych na ulicy Mostowej w Starym Koźlu. Dodatkowo 

poinformował, że chodzi o odcinek wyremontowanej w ostatnim czasie drogi o długości ok. 400 

metrów. Przy drodze został wykonany chodnik wraz ze ścieżką rowerową i przejazdem dla 

rowerzystów. Przejazd ten nie jest oświetlony, co stwarza bardzo duże zagrożenie wypadkiem 

drogowym.  

 

Radny M. Matuszek – w związku z tym, że budynek Przedszkola w Lubieszowie w dalszym ciągu  

jest ogrzewany za pomocą pieca, który nie ma żadnych parametrów ekologicznych, jest stary i kopci, 

wystąpił z wnioskiem o wymianę tego pieca na ekologiczny, np. na ekogroszek. Podkreślił, że 

poprzez takie działania proekologiczne Gmina musi dać mieszkańcom dobry przykład. 

 

Radny P. Sroka – zgłosił, aby do wymiany pieca doszło również w budynku Szkoły w Solarni.   

  

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem, gdzie oprócz tablicy ogłoszeń w Zakładzie 

Gospodarki Komunalnej, są publikowane wyniki badań wody? 

 

Dyrektor Walkiewicz wyjaśnił, że wyniki badań wody są zamieszczane w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy, w zakładce jednostki podległe. 

 

 

Ad. 11.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że brał udział w wyborach Walnego Zgromadzenia 

Delegatów Gminnej Spółki Wodnej. Został wybrany do zarządu i na przewodniczącego, pomimo 

tego, iż nie jest rolnikiem i jeszcze rok temu był dosyć wielkim krytykiem pewnych działań 

związanych ze Spółką Wodną. Ma jednak nadzieję, że obecne działania przyczynią się do poprawy 

finansów  Spółki. Choć zdaje sobie sprawę, iż niektórzy mogą mieć jakieś uwagi do samego 

funkcjonowania Spółki Wodnej na terenie Gminy Bierawa. Poinformował, że zostały przygotowane 

obwieszczenia informujące o wyborze nowego zarządu Spółki oraz o przedmiocie działalności. 
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Mieszkańcy muszą być świadomi tego, że na terenie naszej Gminy znajdują się nie tylko rowy 

należące do Spółki Wodnej, ale i rowy komunalne, należące do zarządców dróg wojewódzkich, 

powiatowych, czy gminnych. Spółka Wodna zajmuje się rowami znajdującymi się na terenach 

głównie rolnych. Jednakże mieszkańcy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że woda z terenów 

mieszkaniowych spływa również do rowów, które są w gestii Spółki Wodnej i które Spółka 

utrzymuje, a które odprowadzają wodę do Odry. Mieszkańcy ośmiu sołectw w Gminie Bierawa są 

członkami Spółki  Wodnej. Również następcy prawni z mocy prawa stają się członkami tej Spółki. 

Każdy oczywiście może wystąpić z tej Spółki, ale to wymaga procedury. Wiąże się również  

z obowiązkiem uiszczenia zaległej składki. Poinformował również, iż jako nowy przewodniczący 

złożył propozycję obniżenia składki do kwoty 15 zł, aby przekonać osoby, które do końca nie są 

przekonane o korzystaniu z urządzeń Spółki Wodnej, o potrzebie partycypowania w kosztach 

utrzymania tych urządzeń. Natomiast delegaci nie przychylili się do tej propozycji. Pozostawiono 

składkę na dotychczasowym poziomie, czyli 20 zł od hektara, nie mniej niż 16 zł. 

Podkreślił, iż Gmina również dotuje różne rodzaje działalności, np. Caritas, czy Ludowe Zespoły 

Sportowe. Nie wszystkim mieszkańcom musi to odpowiadać. Ktoś może powiedzieć, że w życiu 

nie korzystał z usług Caritasu, czy nie interesuje się sportem i po co Gmina to dotuje? Radni zgadzają 

się na pewne formy partycypacji w dziedzinach, które nie do końca wszystkich dotyczą. I tak samo 

jest ze Spółką Wodną. Spółka Wodna na pewno będzie współpracowała z sołtysami, z radami 

sołeckimi i będzie opracowywała plany działalności Spółki.  

 

Radny M. Matuszek – nawiązując do wypowiedzi swojego poprzednika, stwierdził, że temat ten 

od wielu lat jest bardzo dyskusyjny. Nie uczciwe są twierdzenia, że wszyscy mieszkańcy są 

członkami  Spółki Wodnej. Nie ma żadnych dowodów na to, że określone grupy mieszkańców są 

członkami tej Spółki. Nie chodzi oczywiście o osoby, które mają grunty rolne, ale o osoby, które 

mają tylko działki mieszkaniowe. I od tych osób bezpodstawnie ściągane są pieniądze na rzecz 

Spółki Wodnej. Takie opłaty mogą płacić osoby, które wpisały się dobrowolnie w poczet członków 

Spółki Wodnej, a nie wszyscy mieszkańcy. Poinformował, iż  również otrzymywał takie wezwania. 

Swego czasu wystąpił o przekazanie deklaracji o wpisaniu się do członków Spółki Wodnej.  

Nie potrafiono mu jednak w żaden sposób tego udokumentować, ponieważ taka deklaracja nigdy 

nie została złożona. Złożył natomiast oświadczenie, że nigdy nie był członkiem Gminnej Spółki 

Wodnej i nie będzie płacił składek na rzecz tej Spółki. Wiele osób w naszej Gminie jest w podobnej 

sytuacji. Nigdy nie wypisywali deklaracji przystąpienia do Spółki Wodnej, a zmusza się ich do 

płacenia. Choć mieszkaniec może być przymuszony do płacenia na rzecz Spółki Wodnej tylko 

wówczas jeżeli Starosta wyda decyzję zobowiązująca do wnoszenia takiej opłaty. Ale może to 

zrobić tylko w stosunku do osób, które korzystają z urządzeń Spółki.  

Stwierdził, iż również jest za tym żeby zajmować się urządzeniami należącymi do Spółki Wodnej. 

I zdaje sobie sprawę z tego, że ta Spółka podejmuje słuszne działania. Ale przecież wszyscy 

mieszkańcy tej Gminy płacą na urządzenia melioracyjne na terenie gminy, choć może nie 

bezpośrednio na urządzenia należące do Spółki Wodnej.  Co roku w budżecie gminy przeznacza się 

konkretną kwotę na prace związane z melioracjami na terenie Gminy Bierawa. Czyli każdy  

z mieszkańców, niezależnie od tego czy jest członkiem Gminnej Spółki Wodnej, czy nie, i tak 

poprzez podatki płaci na te prace, które będą wykonywane na terenie naszej gminy. 

Zwrócił się o dokładne wyjaśnienie tego tematu jeszcze w tej kadencji, aby nie było dalszych 

nieporozumień. Uważa, że niezgodne z prawem jest pobieranie pieniędzy od osób, które nigdy nie 

deklarowały przystąpienia do Gminnej Spółki Wodnej. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się o wyjaśnienie czy w przypadku posiadania kliku działek  

o powierzchni nie przekraczających łącznie jednego hektara, opłatę uiszcza się od każdej działki, 

czy te powierzchnie się sumuje? 
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Ad. 12. 

 

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

zamknął obrady czterdziestej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 12 lutego 2018 r. o gody. 17:50. 

 

 

 

        Przewodniczący Rady 

                                                                Joachim Morcinek 

 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 23/2018 w sprawie opinii  

o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bierawa; 

2) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jst za 2017 rok;  

3) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok; 

4) uchwała nr XL/253/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Dziergowice; 

5) uchwała nr XL/254/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierawa; 

6) uchwała nr XL/255/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokalu użytkowego; 

7) uchwała nr XL/256/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji na realizację inwestycji na terenie 

Gminy Bierawa; 

8) uchwała nr XL/257/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej; 

9) uchwała nr XL/258/2018 o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

10) uchwała nr XL/259/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2018; 

11) uchwała nr XL/260/2018 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 

12) listy obecności radnych i sołtysów. 


