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P R O T O K Ó Ł   nr  XLI/2018 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  26 marca 2018 r. 

 

 

 

Otwarcia obrad czterdziestej pierwszej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 26 marca 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,  

w szczególności nowego sołtysa  wsi Stara Kuźnia Pana  Roberta Hajligtaga (obecnych wg list 

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

Gminy Stanisława Wróbla, pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, obsługę prawną Mec. Mirosława Semeniuka, Przewodniczącą Rady Powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego Panią Danutę Wróbel, a także przedstawicieli z jednostki OSP w Starej 

Kuźni.  

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

Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, inspektor Katarzyna 

Mazurkiewicz, 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 protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  12 lutego 2018 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 przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie informacji  

    o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania  

    rodziny w Gminie Bierawa za 2017 r. 

8. Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu z wykonania w 2017 r. gminnego programu  

    profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych. 

 

9. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok; 

2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy 

Bierawa;  
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3) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

4) w sprawie nazwy ulicy; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości; 

6) w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; 

7) w sprawie podziału Gminy Bierawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; 

8) w sprawie podziału Gminy Bierawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; 

9) w sprawie Planu Odnowy miejscowości Dziergowice. 

10. Interpelacje i wnioski radnych. 

11. Dyskusja i wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad. 

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

przedstawionego porządku obrad.  

 

 

 

Ad. 3.  

 

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

z czterdziestej sesji Rady Gminy z dnia 12 lutego 2018 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 czterdziestej sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu   

14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

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 zebraniach wiejskich; 

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

i sportu w dniu 19 marca 2018 r.;  

3) uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego oraz w posiedzeniu 

komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska w dniu 

21 marca 2018 r.; 

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

Bierawa; 

5) pełnił dyżury w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca. 
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Ad. 5.  Informację o pracach komisji przedstawili: 

Radny P. Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna w dniu 15 marca br. przeprowadziła 

kontrolę udzielonych dotacji z budżetu gminy na ekologiczne źródła ciepła w roku 2011 i 2016. 

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

poinformował, że komisja spotkała się w dniu 21 marca br. celem omówienia projektów uchwał na 

dzisiejszą sesję. 

Radny Z. Żmuda – Zastępca Przewodniczącego komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja obradowała w dniu 21 marca br. Tematem 

było omówienie projektów uchwał na dzisiejszą sesję.  

 

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

fizycznego i sportu poinformowała, że komisja spotkała się na posiedzeniu w dniu 19 marca 2018 r. 

Tematem posiedzenia było omówienie informacji o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej 

oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Bierawa za 2017 r. oraz projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

 

 

 

Ad. 6.   
 

Wójt Gminy poinformował, że w okresie od ostatniej sesji, tj. od 12 lutego 2018 r. do dnia 

dzisiejszego podejmował między innymi takie działania jak: 

 w dniu 13 lutego br. spotkał się z przedstawicielem firmy projektującej zabezpieczenia 

przeciwpowodziowe na terenie gminy Bierawa w miejscowości Dziergowice od granicy  

z województwem śląskim. W tym też dniu uczestniczył w zebraniu wiejskim w Ortowicach, 

 w dniu 15 lutego br. spotkał się z Państwem Magdziak ze Starej Kuźni z okazji jubileuszu  

60 lat pożycia małżeńskiego oraz uczestniczył w zebraniu wiejskim w Goszycach, 

 w dniu 16 lutego br. spotkał się z Panią Piechaczek ze Starego Koźla z okazji 90-tych urodzin 

oraz z Państwem Krystyną i Zbigniewem Pakuła z Ortowic z okazji 50-lecia małżeństwa.  

W tym też dniu  brał udział w zebraniu wiejskim w Kotlarni, 

 w dniu 17 lutego br. brał udział z zebraniu jednostki OSP w Starej Kuźni, 

 w dniu 19 lutego br. miało miejsce otwarcie ofert przetargowych na zakup samochodu 

pożarniczego dla jednostki OSP w Kotlarni (cena zakupu 250 tys. zł) oraz na budowę drugiego 

etapu chodnika przy ulicy Kozielskiej w Dziergowicach. Z wybranym wykonawcą została już 

podpisana umowa, roboty mają zostać rozpoczęte w miesiącu kwietniu br. W tym też dniu 

brał udział w zebraniu wiejskim w Starej Kuźni, 

 w dniu 20 lutego br. spotkał się  Nadleśniczym Nadleśnictwa „Kędzierzyn” celem omówienia 

bieżących spraw oraz uczestniczył w zebraniu wiejskim w Dziergowicach, 

 w dniu 21 lutego br. miał miejsce wyjazd do partnerskiej Gminy Markvartovice celem 

podpisania zgód na złożenie kolejnych wniosków projektowych w ramach Euroregionu 

Pradziad. Ponadto uczestniczył w zebraniu wiejskim w sołectwie Korzonek, 

 w dniu 22 lutego br. brał udział w spotkaniu ze służbami Marszałka Województwa 

Opolskiego na temat pozyskiwania środków unijnych, 

 w dniu 26 lutego br. spotkał się nowym Dyrektorem Firmy Betafence Rafaelem Jordan, 

podczas spotkania omawiano kwestie dotyczące rozwoju firmy, 
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 w dniu 27 lutego br. w Szkole Dwujęzycznej w Solarni spotkał się z Panią Konsul z Konsulatu 

Niemieckiego w Opolu Sabine Haake. Spotkanie  połączone było z występami młodzieży 

szkolnej, 

 w dniu 28 lutego br. spotkał się z Prezesem PKS Racibórz w kwestii ewentualnej współpracy 

w zakresie komunikacji w kolejnych latach, 

 w dniu 1 marca br.  miało miejsce spotkanie z Firmą planistyczną z Rybnika w sprawie 

przejęcia prac nad dokończeniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Lubieszowa, 

Dziergowic i Solarni, 

 w dniu 2 marca br. w Ostrożnicy uczestniczył w podsumowaniu rolniczym zorganizowanym 

przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 

 w dniu 5 marca br. brał udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Gminnego OSP w Bierawie, 

 w dniu 6 marca br. miała miejsce wizyta w Urzędzie Gminy przedstawicieli Armii 

amerykańskiej na czele z Pułkownikiem Puchtą, którzy poszukują szczątków samolotów i ciał 

lotników zestrzelonych podczas nalotów w czasie drugiej wojny światowej. Delegacja 

spotkała się również z przedstawicielami Stowarzyszenia Blechhammer w Blachowni, 

 w dniu 7 marca br. uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego, 

 w dniu 8 marca br. spotkał się z Dyrektorami placówek oświatowych celem omówienia 

kwestii projektów organizacyjnych na nowy rok szkolny 2018/2019, 

 w dniu 12 marca br. złożył w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie  

w Gliwicach nową taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 

ścieków. Poinformował, że według założeń cena wody ma podrożeć o 2 grosze,  

a odprowadzanych ścieków o 10 groszy. Ostateczne rozstrzygnięcie będzie znane dopiero  

po 10 czerwca br., 

 w dniu 13 marca br. spotkał się z seniorami z Koła Emerytów i Rencistów  

w Dziergowicach z okazji Dnia Kobiet, 

 w dniu 14 marca br. brał udział w posiedzeniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, 

gdzie wiodącym tematem była kwestia finansowania oświaty. W tym też dniu uczestniczył  

w podsumowaniu Tygodnia Regionalnego organizowanego w Szkole Podstawowej w Starym 

Koźlu połączonym z występami dzieci i młodzieży, 

 w dniu 15 marca br. spotkał się z Panią Szlagowską - Dyrektorem Biura Eurocountry  

w Zakrzowie w kwestii prowadzonych naborów wniosków na projekty unijne, 

 w dniu 16 marca br. uczestniczył w jubileuszu 55 lat małżeństwa Państwa Zofii i Tadeusza 

Jędrzejczak oraz w zebraniu wiejskim w Starej Kuźni poświęconym wyborom sołtysa, 

 w dniu 19 marca br. na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego wspólnie  

z wytypowanymi najdłużej urzędującymi sołtysami uczestniczył w uroczystej Galii z okazji 

Dnia Sołtysa. W tym miejscu skierował do sołtysów słowa podziękowania za pracę, jaką 

świadczą na co dzień na rzecz swoich sołectw i całej Gminy, 

 w dniu 21 marca br. spotkał się z Panią Małgorzatą Przewieczerską z Firmy Remondis celem 

omówienia kwestii wywozu odpadów, poruszonych przez mieszkańców na zebraniach 

wiejskich. Uczestniczył również w posiedzeniach komisji Rady Gminy poświęconych 

przygotowaniom do sesji rady gminy, 

 w dniu 22 marca br. spotkał się z Radą Sołecką sołectwa Stare Koźle, które będzie w tym 

roku organizatorem dożynek gminnych w dniu 9 września br. Starostami dożynek będą 

Danuta i Janusz Kronhof, 
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 w dniu 23 marca br. spotkał się z Państwem Dorotą i Piotrem Gepert z Kotlarni z okazji 

jubileuszu  50-lat małżeństwa. W godzinach popołudniowych uczestniczył w spotkaniu 

zorganizowanym przez mieszkańców Starej Kuźni, na którym podziękowano  

Panu Bolesławowi Czerepakowi za wieloletnie pełnienie funkcji sołtysa, 

 w dniu 24 marca br. podczas zorganizowanych zawodów pucharowych „Psich zaprzęgów”  

w Lubieszowie spotkał się z przedstawicielami międzynarodowej organizacji Canicross, 

którzy dokonywali oceny przygotowania ścieżek. Ocena ta wypadła bardzo dobrze, co 

podkreślono na zorganizowanej konferencji prasowej.   

 

Następnie wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy w imieniu  radnych, sołtysów, a także 

mieszkańców Starej Kuźni złożył serdeczne podziękowania Panu Bolesławowi Czerepak za pełnienie 

przez 23 lata funkcji sołtysa wsi Stara Kuźnia. W swojej wypowiedzi podkreślił bardzo duży wkład 

pracy Pana Bolesława Czerepaka na rzecz sołectwa i Gminy. Oprócz działań na rzecz sołectwa był 

również inicjatorem co najmniej dwóch wielkich imprez organizowanych w sołectwie na skalę 

regionalną, tj. coroczny festyn Firm oraz „Opolska Barbórka”.  Współpracował z wszystkimi 

lokalnymi organizacjami.  

Do podziękowań dołączyła się również Przewodnicząca Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

oraz druhowie z jednostki OSP w Starej Kuźni. 

 

 

Ad. 7.  

K. Musioł – przedstawiła radnym informację o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej oraz 

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Bierawa za 2017 r. 

W swojej wypowiedzi podkreśliła, iż Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką powołaną do 

realizacji głównie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia wynikające z tej 

ustawy są przyznawane głównie na podstawie kryterium dochodowego. Obecnie to kryterium wynosi 

514 zł na osobę w rodzinie i 634 zł na osobę samotnie gospodarującą. Do podstawowych świadczeń 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej należy tzw. zasiłek stały. Jest to świadczenie 

przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do podjęcia zatrudnienia z powodu wieku, który  

u mężczyzn wynosi 65 lat, a u kobiet 60 lat, a także z powodu niepełnosprawności (należy posiadać 

przynajmniej orzeczony stopień umiarkowany lub znaczny). Zasiłek ten przysługuje w wysokości 

różnicy między dochodem osiąganym w rodzinie, a ustawowym kryterium dochodowym. Kolejnym 

świadczeniem wynikającym z ustawy o pomocy społecznej jest tzw. zasiłek okresowy. Jest on 

wypłacany w wysokości 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby w rodzinie,  

a dochodem osoby w rodzinie, jak i osoby samotnie gospodarującej. Te dwa świadczenia całkowicie 

są finansowane z budżetu Wojewody. 

Kolejnym świadczeniem finansowym jest tzw. zasiłek celowy. Jest to zadanie własne gminy. 

Świadczenie to pokrywane jest ze środków budżetu gminy. Zasiłek ten przyznawany jest głównie na 

zakup opału, odzieży, żywności i na inne podstawowe potrzeby. 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również świadczenia niefinansowe. Do tych świadczeń zalicza 

się głównie usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania dla osób wymagających 

wsparcia oraz kierowanie osób do pomu pomocy społecznej i pokrywanie odpłatności z tego tytułu. 

Gmina zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności w kwocie uzupełniającej. Osobom kierowanym 

do domu pomocy społecznej naliczana jest odpłatność w wysokości 70 % ich dochodu. Różnicę 

dopłaca Gmina. Średni koszt pobytu w takiej placówce wynosi ok. 3.300 zł miesięcznie, a średnia 

dopłata z budżetu gminy 2.200 zł.  

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.  
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Obecnie w pieczy zastępczej z terenu gminy Bierawa znajduje się 15-ro dzieci. Gmina zobowiązana 

jest ponosić odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w zależności od długości pobytu w danej 

rodzinie. Za pierwszy rok odpłatność wynosi 10 %, za drugi 30 %, a za trzeci i kolejne lata 50 %. 

Kolejną ustawą, którą realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej to ustawa o świadczeniach rodzinnych. 

Kryterium dochodowe do świadczeń rodzinnych wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie.  

W przypadku, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne to kryterium to wynosi 

764 zł. Wysokość świadczenia rodzinnego jest uzależniona od wieku dziecka. Dla dziecka do 5-tego 

roku życia świadczenie to przysługuje w kwocie 95 zł, powyżej 5-go do 18-tego roku – 124 zł, 

powyżej 18 lat 135 zł.   

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują rodzinie również różnego rodzaju dodatki, np.  

 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przez okres  

24 miesięcy w wysokości 400 zł, 

 z tytułu samotnego wychowywania dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka nie żyje lub jest 

nie znany w wysokości 193 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 273 zł, 

 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  – do 5-tego roku życia 90 zł, 

pow. 5-go roku życia 110 zł, 

 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo w kwocie 100 zł, 

 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – na dojazdy w wysokości 

69 zł, 

 z tytułu zamieszkania ucznia w internacie lub bursie w wysokości 113 zł, 

 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na każde trzecie i kolejne dziecko  

w wysokości 95 zł, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1 tysiąca zł. 

 

Wypłacane jest również tzw. świadczenie opiekuńcze, do którego zalicza się: 

 zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje on osobom posiadającym znaczny stopień 

niepełnosprawności lub umiarkowany stopień niepełnosprawności od dzieciństwa  

w wysokości 153 zł miesięcznie, 

  świadczenie pielęgnacyjne - przysługuje rodzicowi opiekującemu się dzieckiem 

niepełnosprawnym. Świadczenie to wypłacane jest bez względu na dochód w rodzinie  

i wynosi obecnie 1406 zł, 

 zasiłek opiekuńczy – jest to świadczenie, o które może ubiegać się osoba sprawująca opiekę 

nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Kryterium dochodowe jest w takiej samej 

wysokości jak do zasiłku rodzinnego. Bierze się pod uwagę dochód zarówno osoby, która jest 

pod opieką, jak i dochód rodziny, 

 specjalny zasiłek opiekuńczy. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również ustawę o świadczeniach wychowawczych, tzw. 500+. 

Obecnie z tej formy pomocy korzysta 375 rodzin. Zasiłek ten przysługuje na drugie i kolejne dziecko 

w rodzinie bez względu na dochód. Przysługuje również na pierwsze dziecko, ale w sytuacji, gdy 

rodzina spełnia ustawowe kryterium dochodowe, tj. gdy dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł, a 

w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł na osobę w rodzinie.  

 

Szczegółową informację zawarto w załączniku nr 1 dołączonym do niniejszego protokołu. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem co oznaczają cyfry w nawiasach zawarte na stronie 

piątej przedstawionej informacji? 

 

K. Musioł - poinformowała, że te cyfry przedstawiają dane za poprzedni rok. 
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Radny M. Permus – zauważył, iż te dane pokazują, że sytuacja ulega poprawie. W 2017 roku mniej 

osób korzystało ze świadczeń pomocy społecznej.  

 

K. Musioł – poinformowała, że faktycznie liczba osób korzystających stale z pomocy społecznej  

w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się o 30 osób. Spowodowane to jest zmianami na rynku 

pracy. Osobom korzystającym z pomocy społecznej są przedstawiane oferty pracy.  

Jednak ogólna liczba wypłaconych świadczeń uległa podwyższeniu z uwagi na wypłacone w 2017 

roku świadczenia z tytułu klęski żywiołowej (huraganu). Z tych świadczeń skorzystały 44 osoby na 

łączną kwotę 140 tys. zł.  Były one wypłacone ze środków budżetu Wojewody.  

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż znaczny wzrost zauważany jest w przypadku osób długotrwale 

chorych. Czy do takich osób zalicza się również osoby, które nadużywały alkoholu? 

 

K. Musioł – wyjaśniła, że są również takie przypadki, że osoby nadużywające alkoholu  uznawane 

są za osoby długotrwale chore. Jednakże dużo osób uzależnionych od alkoholu ma wypracowane lata 

pracy i część z tych osób przechodzi na własne emerytury lub świadczenia emerytalno-rentowe.  

Są również przypadki umieszczania osób w domu pomocy społecznej ze względu na pogarszający 

się stan chorobowy spowodowany nadużywaniem alkoholu i wyniszczeniem organizmu.  

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie, jak wynika  

z przedstawionej  radnym informacji, zajmuje się bardzo trudnymi sprawami, jakie dzieją się na 

terenie Gminy Bierawa. Za tą pracę, za codzienne spojrzenie na osoby wymagające pomocy, 

skierował do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników Ośrodka serdeczne słowa 

podziękowania.  

 

 

 
Ad. 8.  

Wójt Gminy – przedstawił radnym raport z wykonania w 2017 r. gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych, który dołączono do niniejszego 

protokołu jako załącznik nr 2. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że na spotkaniu poświęconym projektowi uchwały w tej 

sprawie zwracał uwagę na punkt preliminarza dotyczący wydatków na udzielanie pomocy prawnej 

w Punkcie Konsultacyjnym w Bierawie. Podkreślił, iż dla korzystających ta pomoc prawna jest 

bezpłatna, natomiast te koszty musi ponosić Gmina. Uważa, że ilość godzin i ilość udzielonych porad 

jest nieadekwatna do kosztów ponoszonych z tego tytułu. Dzieląc koszty przez ilość udzielonych 

porad w roku ubiegłym wychodzi, że jedna porada kosztowała 430 zł. Stawki za inne czynności, np. 

za wydanie opinii sądowej, przez psychologa, czy psychiatrę są dużo niższe. Wynoszą one ok.  

150 zł. Wynagrodzenie opiekuna świetlicy wynosi tylko 13 zł  za godzinę.  W związku z czym, jako 

Przewodniczący komisji budżetowej zaproponował Wójtowi ograniczenie ilości godzin prawnika  

w Punkcie Konsultacyjnym o połowę i tym samym zaoszczędzenie połowy środków planowanych 

na ten cel. Dla porównania podał, że Policja przyjmuje interesantów w Bierawie tylko dwa razy  

w tygodniu przez jedną, czy półtorej godziny. Każdy kto ma jakąś sprawę do policji musi się 

dostosować i tak zrobić, aby zastać policjanta. Dlatego również w Punkcie Konsultacyjnym zamiast 

4 godzin miesięcznie mogą być tylko dwie godziny. Takie działanie z pewnością nie będzie dla 

nikogo krzywdzące. 

  



str. 8 

 

Radny M. Matuszek – nawiązując do wypowiedzi swojego poprzednika w sprawie porad prawnych 

zwrócił uwagę, iż radni w żaden sposób nie są w stanie oddziaływać, ani reagować w tej chwili na 

wielkość środków przekazywanych na tą działalność. Umowa z biurem prawnym powinna zostać 

podpisana dopiero po przyjęciu tej uchwały przez Radę Gminy. Na ten rok umowa została już 

podpisana i niczego nie można już zmienić. Można jedynie o tym porozmawiać i wdrożyć  

w przyszłym roku. Zauważył, iż sugestia radnego Skotarczyka jest bardzo słuszna. Można przecież 

te pieniądze przeznaczyć na inne rzeczy, czy zadania, które mogą mieć lepszy wpływ na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi, czy narkomanii. Jeżeli Gmina zwiększy dofinansowanie np. do 

świetlic, czy do sportu, to stworzy lepszą ofertę spędzania wolnego czasu przez młodzież. Ważnym 

jest przecież to, żeby młodzież wybierała tą inną pozytywną drogę życia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, że 15 porad zostało udzielonych przez  prawnika 

na potrzeby komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi. Oprócz tego z pewnością były również 

udzielane indywidulane porady prawne dla mieszkańców gminy, nie związane z problemem 

alkoholowym. Tę kwestię trzeba jeszcze wyjaśnić. 

 

 

 

 

Ad. 9. 1. 

 

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

gminy na 2018 r. 

 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy 5 głosami za. 

 

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

uchwały? 

 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr XLI/261/2018 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r. - pod głosowanie radnych. 

 

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

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLI/261/2018 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2018 r. – została podjęta. 
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Ad. 9. 2. 

 

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

wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa. 

 

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

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

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – 5 głosami za. 

 

Uwag, ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLI/262/2018 o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

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

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLI/262/2018 o zmianie uchwały  

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 9. 3.  

 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru 

podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

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

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

zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso – 5 głosami za. 

 

Uwag, ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLI/263/2018 o zmianie uchwały w sprawie 

zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso – pod głosowanie radnych. 

 

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

Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XLI/263/2018 o zmianie uchwały  

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów  

i wysokości wynagrodzenia za inkaso – została podjęta. 
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Ad. 9. 4.  

 

K. Mazurkiewicz – odczytała projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy. Wyjaśniła, że jakiś czas temu 

Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie nazwy ulicy Wieczorka w Starej Kuźni na ulicę Szkolną, ale 

tylko w zakresie drogi powiatowej. Droga ta posiada również odnogi zlokalizowane na działkach 

gminnych. Dla tych działek nie była nadana nazwa ulicy. Nowa nazwa pokrywa się z nadanymi 

numerami nieruchomości. 

 

Radny Z. Żmuda – Zastępca przewodniczącego komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy 

zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy 4 obecnych. 

 

Uwag, ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLI/264/2018 w sprawie nazwy ulicy – pod 

głosowanie radnych. 

 

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

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLI/264/2018 w sprawie nazwy ulicy – 

została podjęta jednogłośnie. 

 

 

 

 

Ad. 9. 5. 

 

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

kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. 

 

Radny Z. Żmuda – zastępca przewodniczącego komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

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

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości - pozytywnie 4 głosami za, 

przy 4 obecnych. 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował radnych, że temat dzierżawy tej działki był bardzo 

szczegółowo omawiany na komisji. Działka ta ma powierzchnię 4 arów, na jednej czwartej są 

postawione blaszane garaże przez dzierżawców tego terenu. Podczas posiedzenia radni zastanawiali 

się nad tym, czy w interesie gminy  nie byłoby, aby tę część działki zajętej pod garaże sprzedać  

i zobowiązać kupujących do postawienia w tym miejscu murowanych garaży w celu poprawy 

wizerunku tej części miejscowości. Z tego co zostało powiedziane komisji, dochody gminy z tyt. 

dzierżawy nie są wysokie. Wynoszą one jedynie 50 zł od działki pod jeden garaż. Dodatkowo 

pobierany jest podatek, tak jak od powierzchni garażowych.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż należy w przyszłości porozmawiać z dzierżawcami, 

być może zgodzą się na wykupienie tego terenu i na postawienie jednakowych murowanych garaży, 

co z pewnością poprawi estetykę tego miejsca. 

Następnie poddał projekt uchwały nr XLI/265/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżawy nieruchomości – pod głosowanie radnych. 

 

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

Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLI/265/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 9. 6. 

 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

 

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

fizycznego i sportu poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii – pozytywnie 4 głosami za, przy 4 obecnych. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, aby umowę z prawnikiem zatrudnianym w Punkcie 

Konsultacyjnym, o czym była mowa wcześniej, spisywać w późniejszym czasie, po uchwaleniu 

gminnego programu profilaktyki. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLI/266/2018 w sprawie uchwalenia 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii – 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 XLI/266/2018 w sprawie uchwalenia 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 9. 7.  
 

Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bierawa na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

Wyjaśniła, że podział Gminy Bierawa na okręgi wyborcze uległ zmianie. Zmiany te są podyktowane 

nowelizacją przepisów kodeksu wyborczego. Według nowych przepisów sołectwo nie może być 

łączone z częścią drugiego sołectwa, tak jak to miało miejsce w przypadku Grabówki, czy Goszyc. 

W celu zachowania normy przedstawicielskiej można jedynie łączyć całe sołectwa.  

 

Radny Z. Żmuda – zastępca przewodniczącego komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja po dyskusji zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie podziału Gminy Bierawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu – pozytywnie 4 głosami za, przy 4 obecnych. 

 

Uwag, ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLI/267/2018 w sprawie podziału Gminy 

Bierawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu – pod głosowanie radnych. 

 

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

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLI/267/2018 w sprawie podziału 

Gminy Bierawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 9. 8.  

 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bierawa na 

stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. Zwróciła uwagę, iż w związku ze zmianą granic niektórych okręgów wyborczych 

nastąpi również zmiana w obwodach głosowania. Nowy okręg wyborczy obejmujący sołectwa 

Grabówka i Korzonek będzie należał do obwodu nr 2 w Bierawie, a okręg wyborczy nr 13 obejmujący 

sołectwa Ortowice i Goszyce będzie należał do obwodu nr 7 w Kotlarni. 

 

Radny Z. Żmuda – zastępca przewodniczącego komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja zaopiniowała omawiany projekt uchwały 

pozytywnie 4 głosami za, przy 4 obecnych. 

Zwrócił się również z zapytaniem dlaczego została zmieniona siedziba obwodowej komisji 

wyborczej w Starej Kuźni, która dotąd mieściła się w Domu Kultury? 

 

Sekretarz Gminy – wyjaśniła, że zgodnie z przepisami co najmniej połowa lokali wyborczych  

w Gminie musi być teraz dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Te wymogi muszą 

spełniać  cztery lokale wyborcze. Dotychczas w Gminie były tylko trzy lokale dostosowane dla 

potrzeb wyborców niepełnosprawnych. W Domu Kultury w Starej Kuźni nie było możliwości 

wykonania podjazdu, dlatego też ten lokal przeniesiono do szkoły podstawowej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLI/268/2018 w sprawie podziału Gminy 

Bierawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych – pod głosowanie radnych. 

 

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

Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLI/268/2018 w sprawie podziału 

Gminy Bierawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych – została podjęta.  

 

 

 

Ad. 9. 9.   

 

K. Kostka – odczytała projekt uchwały w sprawie Planu Odnowy miejscowości Dziergowice, 

wskazując jednocześnie na zmiany wprowadzone w tym projekcie, a mianowicie: 

1) w zadaniu trzecim dodano zapis, że remont drogi wojewódzkiej nr 425 powinien łączyć się  

z budową przejazdu pod torami, który usprawniać będzie ruch na tych przejściach; 

2) w zadaniu piątym dodano zapis „oraz ulicy Dworcowej w kierunku dworca”- chodzi  

o doświetlenie tego odcinka drogi od drogi głównej, aż do dworca PKP; 
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3) dodano zadanie 11 o treści: „Uregulowanie stanu prawnego dla działek o numerach 1078, 

1079, 1080 i 1081 przez gminę Bierawa, celem wykorzystania terenu przy różnego rodzaju 

imprezach plenerowych”. 

Termin realizacji: 2020-2025, planowane koszty 200 tys. zł. 

Celem zadania jest planowany podział działek i przejęcie części terenu z możliwością 

wykorzystania np. pod organizację dożynek i innych imprez sołeckich oraz gminnych; 

      4)  oprócz tego uzupełniono zapisy o brakujące zabytki wpisane do wojewódzkiego rejestru   

             zabytków – o cmentarz parafialny i mogiłę Powstańców Śląskich oraz poprawiono oczywiste   

             błędy literowe. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem, czy Rada głosując za tym dokumentem będzie  

w jakiś sposób zobowiązana zagwarantować środki na realizację tych zadań w kwotach, które tam 

zostały podane? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że kwoty podane przy poszczególnych zadaniach są wyłącznie kwotami 

szacunkowymi, nie mającymi żadnego przełożenia na budżet. Dopiero w momencie przystąpienia do 

realizacji danego zadania przygotowuje się dokumentację projektową wraz z kosztorysem, który 

będzie określał potrzebne środki finansowe. Przyjęcie tego planu nie zobowiązuje jeszcze Rady do 

zagwarantowania środków na realizację zapisanych tam zadań. 

 

Radny M. Matuszek – zaproponował rozważenie możliwości wpisania do Planów Odnowy 

wszystkich miejscowości naszej gminy, położonych wzdłuż Odry, tematu związanego z budową 

nadodrzańskiej ścieżki rowerowej, mającej na celu połączenie aglomeracji kędzierzyńskiej  

z raciborską. Podkreślił, że coraz więcej ludzi jeździ na rowerach. Jeżeli zależy nam na tym, aby ktoś 

zwiedzał nasze zabytki, uczestniczył w imprezach, które dzieją się na terenie danej miejscowości, 

albo korzystał z usług gastronomicznych, czy agroturystycznych, to należy zadbać, aby te osoby 

miały łatwiejszy dostęp do naszych miejscowości. Gmina Bierawa, chyba jako jedyna po prawej 

stronie Odry, tych ścieżek rowerowych jeszcze nie posiada. Za to Gminy Kędzierzyn-Koźle, czy 

Ujazd mają sieć ścieżek rowerowych bardzo dobrze rozwiniętą. U nas mówi się, że są ścieżki 

rowerowe, ale praktycznie to są drogi polne, drogi transportu rolnego. Żeby to była prawdziwa 

ścieżka rowerowa, to musi być należycie oznakowana, aby osoby korzystające mogły bez obaw  

z tego korzystać.   

 

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż błędem było wybudowanie lokalnych ścieżek 

rowerowych w niektórych miejscowościach naszej gminy, np. w Lubieszowie. Nie miało to 

większego sensu. Trzeba było wówczas zasięgnąć opinii osób, które się na tym znają i wybudować 

ścieżki, które miałyby połączenie z innymi Gminami. Jest specjalne Stowarzyszenie, które zajmuje 

się takimi sprawami. Ścieżki są nanoszone na mapie i wówczas łatwo się nimi poruszać.  

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, iż jest taki dokument jak „Plan ścieżek rowerowych dla 

subregionu kędzierzyńsko-kozielsko-strzeleckiego. Ten plan został teraz uwzględniony  

w poprawianym planie zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Lubieszów, Solarnia  

i Dziergowice. Te ścieżki zostaną tam naniesione.  
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Radny M. Permus – zauważył, iż Jego zdaniem włączanie dróg transportu rolnego w ścieżki 

rowerowe jest bardzo dobre, gdyż świadczy to o oszczędności. Nie powinno się być rozrzutnym.   

Np. sołectwo Brzeźce jest połączone ze Starym Koźlem, a Stare Koźle jest połączone z Bierawą.  

W ten sposób można połączyć więcej wiosek.  Uważa, że pomysł prowadzenia ścieżki rowerowej  

nad Odrą, jest pomysłem złym. Ponieważ chodzi nie o to, aby ludzie jechali wzdłuż Odry, ale o to, 

aby Ci rowerzyści jechali również przez samą wioskę, aby mogli zobaczyć jak ta miejscowość 

wygląda. Czymś tych ludzi zainteresować. Może zainteresują się kupnem działki, czy zamieszkaniem 

w naszej gminie.  

 

Przewodniczący Rady Gminy - stwierdził, iż drogi transportu rolnego można wykorzystać, ale to 

wszystko musi być naniesione na mapy. Jak na razie to nasza Gmina nie ma oznaczonych ścieżek 

rowerowych i na mapie jest białą plamą.  

 

Radny M. Permus – podkreślił, iż w takim razie wystarczy tylko te drogi transportu rolnego  

odpowiednio nazwać, nanieść na mapę i połączyć z Kędzierzynem. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie poddał projekt uchwały  

nr XLI/269/2018 w sprawie Planu Odnowy miejscowości Dziergowice – pod głosowanie radnych. 

 

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

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLI/269/2018 w sprawie Planu Odnowy 

miejscowości Dziergowice – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 10.  Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny Cz. Kudzia – wystąpił z wnioskiem o ustawienie dwóch lamp ulicznych na części ulicy 

Kościuszki w Starym Koźlu w kierunku posesji Ligmanowski na długości ok. 250 metrów, np. na 

początku i na końcu tego odcinka drogi. W ubiegłym roku ta część drogi została utwardzona, jednak 

brak oświetlenia. Jest tam odpowiednia linia energetyczna, dlatego istnieje techniczna możliwość 

wykonania tam oświetlenia.  

Zwrócił się również z zapytaniem o tereny inwestycyjne w Starym Koźlu oraz o dalszą rozbudowę 

ulicy Okrężnej w kierunku wiaduktów. Stwierdził, iż doszły do niego słuchy, że zgłaszają się 

inwestorzy, ale tereny te są nie przygotowane, czyli nie są doprowadzone media potrzebne do 

prowadzenia w tym miejscu działalności. Prosił o wyjaśnienie tego tematu i podanie tej informacji 

do publicznej wiadomości, aby nie było niedomówień. 

 

Wójt Gminy – przypomniał, że 5-6 lat temu została wybudowana profesjonalna droga do terenów 

inwestycyjnych w Starym Koźlu.  Jest to pierwszy etap. Został do tego terenu doprowadzony gaz. 

Gmina posiada też przygotowaną pełną dokumentację na rozbudowę wody i kanalizacji. W roku 

bieżącym zostanie w tym miejscu wybudowana przepompownia ścieków.  Jednakże rozbudowa tej 

infrastruktury nastąpi dopiero wówczas, gdy potencjalny inwestor rozpocznie tam jakąkolwiek 

inwestycję.  Gmina jest w stanie rozbudować tą infrastrukturę w ciągu 5 miesięcy na życzenie 

każdego jednego inwestora. Problem może wystąpić jedynie z doprowadzeniem energii elektrycznej 

od strony drogi wojewódzkiej. Jeżeli będzie taka potrzeba, to właściciel gruntu na własny koszt 

wykona transformator, którego koszt wyniesie ok. 200 tys. zł. Dodał, iż pomimo rozmów z wieloma 

inwestorami dotychczas żadne planowane przedsięwzięcie nie zostało sfinalizowane. 
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Radny Cz. Kudzia – czy z tego co zostało powiedziane można domniemać, że żaden inwestor do 

gminy się jeszcze nie zgłosił, że są prowadzone rozmowy z właścicielami prywatnych działek? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że do Urzędu Gminy zgłaszały się różne osoby zainteresowane 

terenem inwestycyjnym w Starym Koźlu. Jednakże jeszcze nic się nie ziściło. Być może były pytania 

kierowane bezpośrednio do właścicieli działek prywatnych, którzy nie mając odpowiedniej wiedzy 

mogli poinformować zainteresowanych, że te tereny są nieuzbrojone. Faktem jest, że nie ma jeszcze 

wykonanej sieci wodnej, czy kanalizacyjnej. Ale jest przygotowana pełna dokumentacja. I w każdej 

chwili może nastąpić rozbudowa. 

 

Radny M. Permus  - zgłosił problem migających lamp ulicznych, co osobiście zgłaszał do Zakładu 

Energetycznego, ale bez rezultatu. Prosił o interwencję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – przypomniał, że na jednej z sesji została podana informacja, że 

wszelkie problemy z oświetleniem ulicznym należy przekazywać do pracownicy Urzędu Gminy  

w Referacie Inwestycji, która przekazuje te sprawy mailowo do Tauronu, aby był ślad, że takie 

zgłoszenie nastąpiło. Firma ma 7 dni na usunięcie uszkodzenia.  

 

Radny R. Skotarczyk – w związku z upływem w połowie miesiąca kwietnia br. ważności umowy 

na eksploatację oświetlenia ulicznego, zwrócił się do sołtysów o przeprowadzenie przeglądu lamp 

ulicznych i zgłoszenie uszkodzonych, czy migających lamp, tak aby wymóc na Energetyce wymianę 

tych lamp jeszcze w czasie trwania obecnej umowy. Od maja będzie obowiązywała już nowa umowa 

na innych warunkach. 

 

 

Wójt Gminy – przypomniał, że 5 lat temu był przeprowadzony na terenie naszej gminy proces 

wymiany opraw świetlnych, który został sfinansowany przez Firmę Tauron. W zamian za to Gmina 

przez 5 lat ponosiła wyższą opłatę eksploatacyjną. Ta umowa kończy się z dniem  18 kwietnia br.  

W ramach Związku Gmin Śląska Opolskiego zostały wynegocjowane nowe warunki i został już 

przygotowany projekt umowy. Cena za obsługę punktu świetlnego jest na niższym poziomie niż 

dotychczas, będzie to ok. 9,20 zł brutto. 

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, iż w dniu dzisiejszym  podczas odbioru odpadów w Brzeźcach 

z brązowych pojemników, był przekazywany mieszkańcom harmonogram wywozu odpadów na 

drugi kwartał (informacja była umieszczana w pojemnikach). Nie wszyscy otrzymali ten 

harmonogram, ponieważ nie wszyscy oddają odpady w takich pojemnikach. Kartki powinny być 

wkładane  do szarych pojemników, które wystawiają wszyscy właściciele posesji. 

 

Radny W. Plutta – poinformował, że po modernizacji linii kolejowej relacji Racibórz –Kędzierzyn 

znacznie zwiększył się czas oczekiwania na przejazd przez przejazdy kolejowe w Dziergowicach. 

Zwrócił się z prośbą o wystąpienie do zarządcy linii kolejowej o zmianę oprogramowania, które 

steruje otwieraniem przejazdów. Obecnie przejazdy otwierane są jednocześnie, tak że 

pierwszy przejazd otwierany jest dopiero po przejeździe zestawu pociągu przez trzeci przejazd na tej 

linii. Wydaje się, że jest to czynność dosyć prosta i po interwencji Urzędu Gminy zarządca linii 

kolejowej powinien to wykonać.  
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Radny R. Skotarczyk  

– wystąpił o zamieszczanie na stronie internetowej harmonogramu wywozu odpadów w formie 

ogólnodostępnej, np. PDF, a nie w formie pliku Exel, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy taki program 

posiadają. Poza tym na harmonogramie brakuje numeru telefonu, gdzie można zgłaszać interwencje, 

a jest to wymagane. Dokumenty, które są publikowane na stronie internetowej należy sporządzać 

zgodnie z obowiązującymi zasadami, 

- wystąpił o zobowiązanie Urzędu Gminy do przygotowania informacji w ramach walki z osobami, 

które nie płacą za zasoby mieszkaniowe, albo mają jakieś inne zaległości, o możliwości zgłoszenia 

tych dłużników do krajowego rejestru długów, o kosztach i o spodziewanych efektach tego działania. 

Poinformował, że w Polsce nie obowiązuje centralny rejestr długów. Zgodnie z ustawą o wymianie 

danych gospodarczych, takie rejestry prowadzone są przez kilka podmiotów prywatnych, np. Biuro 

Informacji Gospodarczej (BIG), czy Krajowy Rejestr Długów. W tych rejestrach wpisywane są 

osoby, które notorycznie uchylają się od płacenia różnych należności. Pojawienie się nazwiska  

w krajowym rejestrze długów powoduje, że z taką osobą np. nie zostanie przedłużona umowa na 

używanie np. telefonu komórkowego, takie osoby mają problem z otrzymaniem pożyczki, czy 

kredytu. Jest to szybki sposób na odzyskanie należności. Wiąże się to jednak z opłatą abonamentową 

na rzecz podmiotu, który tymi sprawami się zajmuje.  

 

 

 

Ad. 11.  Dyskusja i wolne wnioski 
 

Sołtys B. Poplucz  

– w imieniu jednego z mieszkańców Lubieszowa wystąpiła o rozważenie możliwości wykonania 

oświetlenia ulicznego na drodze prowadzącej do jego posesji (P. Pordzik). Brak oświetlenia na tym 

odcinku drogi stwarza bardzo duże utrudnienie i należałoby w jakiś sposób ten temat rozwiązać, 

- zwróciła się o pomoc w rozwiązaniu problemu zanieczyszczonej posesji w Lubieszowie oraz 

uciążliwości stwarzanych przez właściciela dla sąsiadujących posesji. Poinformowała, że problem 

ten ciągnie się już od wielu lat. Właściciel gromadzi na nieruchomości różne przedmioty, panuje tam 

ogólny nieporządek. Wiele odpadów jest spalanych przez tą osobę w domowym piecu. Ponadto ta 

osoba staje się coraz bardziej złośliwa i dokuczliwa.   

Coraz więcej sąsiadów zgłasza ten problem, dlatego należałoby w jakiś sposób zareagować. Jest to 

bardzo uciążliwe dla sąsiadów. Grożą nawet sprowadzeniem telewizji, skoro Gmina nie potrafi tego 

problemu rozwiązać, 

- zwróciła się również  o wyremontowanie odcinka drogi transportu rolnego pomiędzy Bierawą, a 

Lubieszowem, który jest w bardzo złym stanie. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że droga, o której mówi Pani sołtys była niedawno remontowana  

i główny ciąg nie jest w najgorszym stanie. Jest tam tylko kwestia remontu rozwidlenia, ale to zostało 

zgłoszone do Wojewody w ramach szkód popowodziowych z ubiegłego roku i będzie to robione. 

 

Mec. Semeniuk – wyjaśnił, że jeżeli chodzi o zanieczyszczanie posesji i spalanie odpadów, to istnieją 

dwie możliwości zareagowania. Jedna to tryb administracyjny. W przypadku, gdy na posesji 

gromadzone są nieczystości, które wpływają na grunty sąsiednie, to Wójt może wydać decyzję 

administracyjną nakazującą uporządkowanie posesji. Decyzja ta podlega egzekucji. 

Drugi sposób to pozew sąsiadów z prawa  cywilnego, tzw. powództwo o imisję zanieczyszczeń  

z gruntu sąsiedniego. Sąd może zobowiązać właściciela  do usunięcia zanieczyszczeń, nawet zasądzić 

stosowne odszkodowanie. Jednak należy mieć na względzie to, że przy tym stanie rzeczy ten wyrok 

może być niewykonalny.  
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Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że informacje na temat podwyżki opłaty za odpady, które 

roznoszone były przez sołtysów, były sporządzone ze złożonych przez mieszkańców deklaracji. 

Dlatego też nie udało się wychwycić osób, które nie płacą za odpady. 

 

Wójt Gminy – przyznał, że przeprowadzony proces powiadamiania mieszkańców o podwyżce opłaty 

za odpady, nie dał oczekiwanego rezultatu w postaci ujawnienia osób, które nie płacą za odpady.  

Dlatego musi to zostać zrobione innym sposobem. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy i kiedy zostaną usunięte korzenie z drzew, 

pozostawione na boisku w Brzeźcach? 

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że te korzenie zostaną usunięte w najbliższym czasie.  

 

Radny W. Plutta – nawiązując do informacji Wójta na temat spotkania z projektantem wałów, 

zwrócił się z zapytaniem czy są jakieś materiały z tego spotkania, czy ewentualnie Wójt mógłby coś 

bliżej powiedzieć na ten temat? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że została podpisana umowa  na projektowanie odcinka wału  

o długości 2850 metrów od strony województwa śląskiego, aż do końca Dziergowic (do stawów  

Pana Krzywniaka), z terminem realizacji do końca października br. Wojewoda chciałby żeby ta 

dokumentacja została wykonana wcześniej, żeby móc pewne działania wykonawcze podjąć jeszcze 

w tym roku, ale jest to niemożliwe. Na opracowanie takiej dokumentacji potrzeba ok. 2 lat. Toczą się 

prace projektowe. Obecnie wykonawca wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

o decyzję środowiskową. Zgodnie z zapowiedzią do końca marca miało być zorganizowane spotkanie 

z Wojewodą w tej sprawie, ale zostało to przesunięte na termin późniejszy, najprawdopodobniej na 

miesiąc kwiecień br. Wojewoda zapowiedział, że już na tym spotkaniu  przedstawi sposób 

finansowania tej inwestycji. Wstępne koszty szacuje się na ok. 17 mln zł, w tym związane z wykupem  

gruntów rolnych i dwóch nieruchomości. Te dokumenty są do wglądu w Urzędzie, ale wszystko jest 

jeszcze w fazie wstępnej. Przebieg wału na pewno się nie zmieni. Z końcem października ta 

dokumentacja będzie gotowa i do tego czasu powinna być też znana sprawa finansowania.  

Wojewoda chciałby, żeby budowa rozpoczęła się bez zbędnej zwłoki, jeszcze w tym roku. Jednakże 

jest to niemożliwe ze względu na konieczne wykupy gruntów. Najwcześniej to zadanie może ruszyć 

w 2019 roku. 

 

Radny Cz. Kudzia – zwrócił się z zapytaniem czy Wójt ma jakieś informacje o tym, jaki odcinek 

drogi wojewódzkiej będzie teraz remontowany? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że ma informację od zarządcy drogi wojewódzkiej, że teraz będzie 

robiony odcinek od skrzyżowania z ulicą Dworcową w Bierawie aż po Korzonek Osiedle.  

Na początku kwietnia ma zostać ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. Jest to zadanie dwuletnie. 

Wartość kosztorysowa zadania to ponad 10 mln zł. 25 % kwoty ma być zrealizowane w roku 

bieżącym, czyli mają zostać wykonane roboty za ok. 2,5 mln zł. Pod koniec wakacji przyszłego roku 

to zadanie powinno zostać zakończone. Jeszcze nie wiadomo które odcinki drogi będą realizowane 

w następnej kolejności. Są opracowane projekty, za wyjątkiem Goszyc, ale tylko na części 

zabudowane. Wyjątkiem będą Brzeźce i Stare Koźle, ponieważ ścieżka rowerowa rozpoczynająca się 

w Starym Koźlu będzie prowadzona przez Brzeźce aż do ronda milenijnego w Kędzierzynie. 

Poza tym na ukończeniu jest projekt na remont odcinka tej drogi w Brzeźcach. Może okazać się, że 

jednocześnie będą prowadzone remonty na dwóch odcinkach. 
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Radny Z. Żmuda – zwrócił uwagę, iż już kilka razy zwracał uwagę na temat uciążliwości drogi 

wojewódzkiej przebiegającej przez Kotlarnię, która jest najbardziej zaludnioną miejscowością gminy 

Bierawa przy tej drodze. A o remoncie tego odcinka drogi w ogóle się nie mówi. 

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem czy są już jakieś konkretne informacje na temat 

chodnika w Lubieszowie? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że zostały przeprowadzone ustne rozmowy na temat remontu 

chodnika w Lubieszowie z członkiem Zarządu Województwa Szymonem Ogłaza oraz Dyrektorem 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Bartłomiejem Horaczuk. Koszt remontu chodnika na odcinku 

od wjazdu do Lubieszowa  od strony Bierawy, aż do Kościoła, został oszacowany na 280 tys. zł,  

z czego Województwo sfinansowałoby 180 tys. zł, a pozostałe koszty były by po stronie Gminy. 

Zaproponowano, aby Gmina przesunęła na to zadanie środki planowane w roku bieżącym na 

opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Bierawie, a środki na to drugie zadanie  

przeznaczyła w kolejnym roku budżetowym. Dlatego, iż został już wyłoniony wykonawca na 

opracowanie dokumentacji na chodnik w Bierawie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, umowa 

zostanie tak spisana, że płatność za to zadanie nastąpi dopiero na początku przyszłego roku.  Jeżeli ta 

koncepcja zostanie potwierdzona, to na następnej sesji zostaną przesunięte środki w budżecie na 

remont chodnika w Lubieszowie, a opracowanie dokumentacji na chodnik w Bierawie zostanie 

wpisane do wieloletniego planu finansowego. 

 

Radny P. Musioł – zwrócił uwagę na zły stan odcinka ulicy Nowe Osiedle od bloku, aż po tory 

kolejowe. Należy na to zwrócić uwagę zarządcy drogi. 

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem czy Gmina poczyniła jakieś kroki w sprawie 

ogłoszonego przez Województwo naboru wniosków na naprawę dróg lokalnych, którego termin 

upływa 15 kwietnia br. Dodał, iż premiowane są gminy biedniejsze. Ale z racji tego, że jest to krótki 

okres na składanie wniosków, a wymagany jest projekt, nie wszystkie gminy mogą być 

przygotowane. Dlatego może naszej gminie, która ma gotowy projekt, uda się zakwalifikować.  

 

Wójt Gminy – stwierdził, iż ten rok jest dosyć trudny i chcielibyśmy wykonać chociaż te zadania, 

które są zapisane w budżecie. Z pewnością nie będzie to łatwe. Poinformował, że Gmina zamierza 

złożyć wniosek do tego naboru dotyczący części drogi w sołectwie Goszyce, którą wpisano do 

budżetu. Nasza Gmina, jako bardziej zamożna może otrzymać 60 % dofinansowania. Ta droga 

spełnia wymagane kryteria, tj. łączy się z drogą wyższego rzędu i prowadzi do budynków 

użyteczności publicznej (świetlica, straż). Żadnego innego zadania, np. dotyczącego ulicy Sosnowej 

w Dziergowicach, Wierzbowej w Starym Koźlu, czy Ogrodowej w Bierawie nie planuje się do tego 

naboru zgłaszać. Najpierw musi zostać wykonane to co zostało zaplanowane. 

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę na nienajlepszy stan drogi wojewódzkiej nr 410 w Brzeźcach. 

Należy w tej sprawie wystąpić do zarządcy drogi. Może znajdą się jakieś środki na wyremontowanie 

tej drogi.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż zarządca w zasadzie w ogóle nie dba o stan tej drogi, 

dlatego zastanawiano się już nad ewentualnym jej przejęciem przez Gminę.  

 

Radny M. Permus – uważa, że zarządca powinien wyremontować drogę i wówczas Gmina może ją 

przejąć. 
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Radny R. Skotarczyk – poinformował, że Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło swego czasu 

projekt na remont dróg o znaczeniu strategicznym. Droga w Brzeźcach do takich się kwalifikuje. 

Zarządca powinien się tym zainteresować.  

 

D. Wróbel – poinformowała,  w tym roku będzie budowany chodnik w Kotlarni przy drodze 

powiatowej oraz zostaną wyremontowane rowy w Starej Kuźni. 

 

 

 

ad. 12.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przez zamknięciem obrad złożył wszystkim obecnym najlepsze 

życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, a następnie zamknął obrady czterdziestej 

pierwszej sesji Rady Gminy w dniu 26 marca 2018 r. o godz. 17:35. 

 

 

 

          Przewodniczący Rady  

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik        Joachim Morcinek 
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alkoholowych oraz narkotykowych. 

3. uchwała nr XLI/261/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r. 
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finansowej dla gminy Bierawa. 

5. uchwała nr XLI/263/2018 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat 

w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

6. uchwała nr XLI/264/2018 w sprawie nazwy ulicy. 
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10. uchwała nr XLI/268/2018 w sprawie podziału Gminy Bierawa na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
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