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P R O T O K Ó Ł   nr  XLII/2018 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  30 kwietnia 2018 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Joachim Morcinek otworzył obrady czterdziestej drugiej sesji Rady 

Gminy Bierawa w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00. 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.  

Po otwarciu obrad, przywitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, (obecnych wg list obecności 

dołączonych do niniejszego protokołu), Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia,  pracowników Urzędu 

Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz obsługę prawną Mec. Mirosława 

Semeniuka.  

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

Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz oraz Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie Karina Musioł. 

 

 

 

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  26 marca 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 oceny  

    zasobów pomocy społecznej za 2017 rok. 

8. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania na temat realizacji programu współpracy gminy  

    Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  

    pożytku publicznego za rok 2017. 

 

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; 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola; 

4) w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji 

w Kędzierzynie – Koźlu; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bierawa  w roli Partnera projektu do 

przygotowania i realizacji projektu pn. „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja 

Wyspy  w Kędzierzynie-Koźlu”; 
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6) o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów; 

7) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa; 

8) w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego  

w wyborach do Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; 

9) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady 

wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród  

i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez gminę Bierawa. 

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? 

 

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

pod obrady sesji dwóch projektów uchwał: 

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na remont  

     chodnika w Lubieszowie, 

2) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  

     Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Jednocześnie poinformował, że tematy wynikające z wnioskowanych projektów uchwał były już 

omawiane na posiedzeniu komisji budżetowej. 

 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgłoszone wnioski zostaną poddane 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.  

 

 

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na remont 

chodnika w Lubieszowie - opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, 

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że za wnioskiem opowiedziało się 14 radnych, wniosek 

został przyjęty. 
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2) Za zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały  

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu – opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że za wnioskiem opowiedziało się 14 radnych, wniosek 

został przyjęty. Następnie poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

zmienionego porządku obrad. Dodatkowe projekty uchwał zostaną wprowadzone jako pkt. 9. 10  

i 9.11. 

 

 

 

Ad. 3. 

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

pierwszej sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2018 r. i w celu jego przyjęcia, zgodnie z § 29 statutu 

gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. Zwrócił się również z zapytaniem czy radni mają uwagi 

do protokołu? 

 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem protokołu z czterdziestej pierwszej sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu 

14 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 następujące  

działania : 

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

i sportu w dniu 23 kwietnia 2018 r.,  

2) brał udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy Bierawa, 

3) brał udział w spotkaniu z przedstawicielami Firmy Gazoprojekt Wrocław i Zakładu 

Gospodarki Gazowniczej w Zabrzu na temat projektowanej dalszej budowy gazociągu  

w stronę Kotlarni i Goszyc, 

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

 

Ponadto poinformował, że do Rady Gminy wpłynęło pismo z Zarządu Gminnego Towarzystwa 

Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w sprawie zabezpieczenia i uporządkowania 

pozostałości cmentarza w Kotlarni i poczynienia starań o wpisanie pozostałości tego cmentarza na listę 

zabytków.  
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Ad. 5 

 

Informację o pracach komisji przedstawili: 

 

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

w okresie międzysesyjnym się nie spotykała. 

 

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

poinformował, że komisja spotkała się w dniu 26 kwietnia br. celem omówienia projektów uchwał. 

 

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

i ochrony środowiska – poinformował, że komisja w okresie międzysesyjnym nie obradowała. 

 

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

i sportu – poinformowała, że komisja spotkała się na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia br. Tematem 

posiedzenia było omówienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r. oraz projektów uchwał na 

dzisiejszą sesje, tj.  

- o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, 

- w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach  

   prowadzonych przez Gminę Bierawa, 

- o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia  

   za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych  

    nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bierawa. 

 

 

 

Ad. 6. 

 

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

działania jak: 
 

 w dniu 4 kwietnia br. uczestniczył w konferencji ds. Odry zorganizowanej przez Wojewodę 

Opolskiego, 

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

 w dniu 10 kwietnia br. spotkał się z Opolskim Kuratorem Oświaty na temat planowanej 

reorganizacji placówek przedszkolnych naszej Gminy. Tego dnia uczestniczył także  

w posiedzeniu Zarządu Subregionu kędzierzyńsko-kozielsko-strzeleckiego, 

 w dniu 13 kwietnia br. miał miejsce odbiór pierwszej części prac przy bloku nr 15  

w Kotlarni, 

 w dniu 16 kwietnia br. brał udział w konferencji pn. „Rozwój regionalny i lokalny” 

organizowanej przez Marszałka Województwa Opolskiego, 

 w dniu 17 kwietnia br. nastąpił odbiór sanitariatów w Domu Kultury w Dziergowicach.  

Po południu spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych gminy Bierawa, 

 w dniu 18 kwietnia br. brał udział w obchodach jubileuszu 20-lecia chóru „Harmonia”  

w Bierawie, 

 w dniu 19 kwietnia br.  wspólnie z przedstawicielem firmy planistycznej z Rybnika, która 

opracowuje plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Lubieszów, Dziergowice  

i Solarnia spotkał się z Panią Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego celem uzyskania potwierdzenia czy podjęte działania związane  

z opracowaniem planu są właściwe. Tego samego dnia spotkał się również z Państwem 

Furmanek ze Starego Koźla z okazji jubileuszu 55 lat pożycia małżeńskiego, 
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 w dniu 20 kwietnia br. przekazano plac budowy na modernizację drogi w Goszycach (I etap). 

Tego samego dnia spotkał się z Dyrektorem Krysiem i radnym Piotrem Szewerdą na temat 

ewentualnej podcinki drzew w Starej Kuźni w ciągu drogi powiatowej, 

 w dniu 23 kwietnia br. brał udział w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Subregionu. W tym 

też dniu spotkał się z Państwem Stanisławą i Józefem Szarf z okazji jubileuszu 60 lat 

małżeństwa oraz Eriką i Wilhelmem Begner z okazji jubileuszu 55 lat małżeństwa, 

 w dniu 24 kwietnia br. uczestniczył w obchodach święta Szkoły Dwujęzycznej w Solarni, 

 w dniu 25 kwietnia br. spotkał się z przedstawicielami Firmy Gazoprojekt w sprawie 

planowanej budowy nitki gazowej do miejscowości Goszyce i Kotlarnia. Poinformował, że ta 

inwestycja najprawdopodobniej zostanie rozpoczęta jeszcze w tym roku. Pozostała tam jeszcze 

kwestia uzgodnień własnościowych. W tym też dniu brał udział w siódmym gminnym 

przeglądzie małych form teatralnych w Domu Kultury w Bierawie, 

 w dniu 26 kwietnia br. brał udział w jubileuszu  60 lat pożycia małżeńskiego Państwa Marii  

i Jana Janas ze Starej Kuźni, a po południu w posiedzeniu komisji budżetowej, która opiniowała 

projekty uchwał na dzisiejszą sesję, 

 w dniu 27 kwietnia br. był w Firmie Global Kolors Polska GCP, która jest jednym ze 

sponsorów  jesiennych Mistrzostw Świata w Psich Zaprzęgach. W tym też dniu podpisał 

umowę z Tauronem na dostarczanie energii dla nowo wybudowanych punktów świetlnych 

przy ulicy Cichej w Bierawie i Turskiej w Dziergowicach. 

Poinformował również, że Gmina Bierawa zajęła 130 miejsce na 1559 gmin wiejskich  

w opublikowanym rankingu finansowym samorządów, sporządzonym przez IV Europejski Kongres 

Samorządów. W ocenie brane były pod uwagę takie wskaźniki jak: 

- udział dochodów własnych w dochodach ogółem, 

- relacja nadwyżki operacyjnej  do dochodów ogółem, 

- udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, 

- obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

- udział środków europejskich w wydatkach ogółem bez poręczeń, 

- relacja zobowiązań do dochodów ogółem,  

- udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. 

 

W dyskusji głos zabrał radny M. Matuszek, który nawiązując do informacji dotyczącej spotkania  

w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla Lubieszowa, Dziergowic i Solarni zwrócił się 

z zapytaniem kiedy ten plan zostanie uchwalony? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że obecnie plan jest na etapie wyłożenia. Po wyłożeniu będzie  

14 dniowy termin na składanie uwag. Następnie będzie czas na ich rozpatrzenie. Jeżeli uda się ten plan 

uchwalić w czerwcu, to z końcem lipca plan powinien być już prawomocny.  

Dodał, iż podczas spotkania ze służbami Wojewody w tym temacie nie przedstawiono żadnych 

konkretów. Wskazano jedynie ogólne założenia. Poinformował również, że przygotowywany plan nie 

będzie obejmował całości. Są małe fragmenty, które będą poza planem. Już wiadomo, że nie będzie  

w tym roku realizowane zadanie związane z budową trybuny na boisku w Dziergowicach, ponieważ 

okazało się, że część terenu zajęta na boisko jest terenem leśnym i Gminę czeka długa procedura 

planistyczna związana z odlesieniem tej działki. Jednak te najważniejsze zadania w tym  opracowaniu 

zostały uwzględnione, np. budowa domu starców w Solarni i w Dziergowicach, czy tereny 

inwestycyjne w Lubieszowie. 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że do 25 maja br. można składać uwagi do planu, a 14 maja 

br. będzie dyskusja publiczna z udziałem projektantów. 
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Ad. 7.  

 

K. Musioł – przedstawiając ocenę zasobów pomocy społecznej za 2017 r., którą dołączono do 

protokołu jako załącznik nr 1, poinformowała, że zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej Wójt 

Gminy ma obowiązek przedstawić Radzie Gminy taką ocenę w terminie do 30 kwietnia. Ocena 

zasobów pomocy społecznej jest narzędziem na podstawie którego planowane są środki na zadania  

z zakresu pomocy społecznej.  Ocena ta przedstawiana jest również Samorządowi Województwa, 

który po zebraniu danych z wszystkich Gmin i Powiatów sporządza na tej podstawie wojewódzką 

Strategię, którą przedstawia Wojewodzie w terminie do 31 lipca. 

Zwróciła również uwagę na błąd, jaki znalazł się na str. 10 dotyczący wniosków specjalistycznego 

poradnictwa, gdzie w pozycji 28 wykazu winno być 1, a w poz. 31 nie 322 tys. zł, a 32 tys. zł. 

 

 

Ad. 8. 

 

Sekretarz Gminy – odczytała sprawozdanie na temat realizacji programu współpracy gminy Bierawa  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok 2017, które dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr. 2. 

 

 

 

 

Ad. 9. 1. 

 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 

rok.  

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok – 5 głosami za. 

W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, iż ponad 1 mln zł ma być wydatkowane na inwestycje związane  

z uzbrojeniem nowych terenów mieszkaniowych, pomimo tego, że w obecnych terenach 

mieszkaniowych mamy wiele wolnych działek w pełni uzbrojonych. Na to zwracał już uwagę 

projektant w uzasadnieniu do wykonania nowej edycji planu. Inwestowanie na działkach położonych 

na terenach już uzbrojonych, nie wiązałoby się z koniecznością ponoszenia wydatków na rozbudowę 

infrastruktury. W planach miejscowych wyznaczane są nowe miejsca pod budownictwo 

mieszkaniowe, dlatego następstwem jest ponoszenie kosztów na ich uzbrojenie. Jednak nie można 

powiedzieć, że jest to złe działanie, gdyż jest to prorozwojowe. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy kwota 3 tys. zł na budynek gospodarczy w Solarni 

stanowi dopłatą do funduszu sołeckiego? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że są to środki  na zakup blaszanego garażu na potrzeby sołectwa.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLII/270/2018 w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2018 r. – pod głosowanie radnych.  

 

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLII/270/2018 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 Gminy Bierawa.  

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierawa  

– 5 głosami za.  

 

Radny M. Matuszek  - zwrócił się z zapytaniem czego dotyczy kwota 230 tys. zł, zapisana jako inne 

rozchody nie związane ze spłatą długu? 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że kwota 230 tys. zł stanowi pożyczkę dla OSP Stara Kuźnia na budowę 

boiska ze sztuczną nawierzchnią w Starej Kuźni. W 2018 roku przewiduje się udzielenie tej pożyczki, 

a w 2019 roku jej zwrot.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLII/271/2018 o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych.  

 

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

przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLII/271/2018 o zmianie uchwały  

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierawa – została podjęta.  

 

 

 

 

Ad. 9. 3. 

 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta 

Opola. 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja po długiej dyskusji nad projektem tej uchwały – 

zaopiniowała ten projekt pozytywnie 5 głosami za. Podkreślił, iż Komisji nie do końca podobał się 

pomysł wspierania miasta Opola w zakresie odnowienia Katedry Opolskiej. Gmina ma przecież swoje 

obiekty sakralne i sama musi o te obiekty dbać. Ale może kiedyś, jak nasza Gmina będzie  w potrzebie, 

to też poprosi się Radę Miasta Opola o to, żeby wsparła w remoncie, np. Kościół w Starym Koźlu.  

 

Radny M. Permus  - zwrócił się z zapytaniem kto wystąpił z takim wnioskiem? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na remont Katedry 

wystąpiła Diecezja Opolska. Temat ten został omówiony przez wszystkie Gminy Powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego. Ustalono, że każda z gmin wiejskich przekaże na ten cel kwotę 5 tys. zł. 

Można powiedzieć, że jest to kwota  raczej symboliczna, ale żeby całkowicie nie być temu 

przeciwnym. Wyjaśnił, że proces przekazania środków musi nastąpić na podstawie porozumienia 

pomiędzy samorządami. Podmiotem przekazującym środki bezpośrednio na rzecz Katedry będzie 

miasto Opole.  
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Radny M. Permus – nawiązując do zapisu § 1 stanowiącym, że „udziela się pomocy finansowej dla 

miasta Opola w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami, położonymi na terenie miasta Opola, nie stanowiących wyłącznej 

własności miasta” zwrócił się z zapytaniem w jakim procencie miasto jest właścicielem tego obiektu? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że z tego co wie, to ten obiekt jest w 100 procentach własnością Kościoła. 

Poinformował ponadto, iż z przekazanych w dniu dzisiejszym informacji najprawdopodobniej te 

środki nie będą w tym roku przekazane na wskazany cel, ponieważ miasto ogłosiło już konkurs w tym 

zakresie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLII/272/2018 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla miasta Opola – pod głosowanie radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, a dwóch radnych wstrzymało się od głosowania (Czesław Kudzia, Marek Permus). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLII/272/2018 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla miasta Opola – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 9. 4. 

 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie przekazania w 2018 roku środków 

finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla 

Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu.  

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja w wyniku dyskusji pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia 

Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji 

w Kędzierzynie – Koźlu – 5 głosami za. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy ten radiowóz będzie opisany tak jak 

samochody strażackie, że zakup dofinansowano z budżetu gminy Bierawa? 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że można zawrzeć taki zapis w umowie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLII/273/2018 w sprawie przekazania 

w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu – pod głosowanie 

radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni jednogłośnie 14 głosami za. Żaden z radnych 

nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLII/273/2018 w sprawie przekazania 

w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu – 

została podjęta. 
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Ad. 9. 5. 
 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Gminy Bierawa  w roli Partnera projektu do przygotowania i realizacji projektu pn. „Strefa rekreacji 

osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy  w Kędzierzynie-Koźlu”. 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bierawa w roli Partnera projektu do 

przygotowania i realizacji projektu pn. „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy  

w Kędzierzynie-Koźlu” – 5 głosami za. 

 

Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLII/274/2018 w sprawie wyrażenia zgody 

na przystąpienie Gminy Bierawa  w roli Partnera projektu do przygotowania i realizacji projektu pn. 

„Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy  w Kędzierzynie-Koźlu” – pod 

głosowanie radnych. 

 

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

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLII/274/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie Gminy Bierawa  w roli Partnera projektu do przygotowania i realizacji 

projektu pn. „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy  w Kędzierzynie-

Koźlu” – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 9. 6. 

 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie gminnego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.  

 

Radna J. Szewerda – poinformowała, że komisja zaopiniowała omawiany projekt uchwały 

pozytywnie 5 głosami za. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem kto jest inicjatorem tego projektu uchwały? Dlaczego  

w ogóle ten projekt został przygotowany? 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że przedstawiona zmiana została przygotowana po to, aby stypendia za 

wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe się nie dublowały, jak to ma miejsce w tej chwili.  

 

Radny M. Permus – dlaczego w § 6 pkt. 2 dodano zapis, że uczeń musi uzyskać dobrą ocenę  

z zachowania? 
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Wójt Gminy – poinformował, iż osobiście był inicjatorem wprowadzenia zmian w tej uchwale.  

Nie może być tak, że nagroda Wójta za szczególne osiągnięcia sportowe jest przyznawana uczniowi, 

który ma bardzo niską ocenę z zachowania. A taki przypadek niestety miał miejsce. Dlatego oprócz 

wspaniałych osiągnięć sportowych powinna być brana pod uwagę również ogólna postawa ucznia  

i ocena z zachowania. Ocena dobra jest tą wyjściową oceną z zachowania. Uczeń nie musi mieć oceny 

wyróżniającej, ale nie może też mieć oceny zbyt niskiej. Zostało to przedyskutowane wspólnie  

z dyrektorami i uznano, że był to błąd.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się o wyjaśnienie proponowanego zapisu § 7a mówiącego o tym, że 

„stypendium za wyniki w sporcie, o którym mowa w § 6 pkt. 2 i w § 7  uchwały nie przysługuje 

uczniowi, który za te osiągnięcia otrzymał już stypendium przyznane przez dyrektora szkoły”.  

Uznał ten zapis za nie do końca logiczny. Czy nie było by lepiej wprowadzić zapis mówiący o tym, że 

jeżeli stypendium przyznane przez dyrektora jest niższe od stypendium przyznanego przez wójta,  

to wójt może dopłacić? 

Przecież może się stać tak, że dyrektor szkoły chcąc zablokować jakiegoś ucznia da mu stypendium  

w kwocie 50 zł i wówczas ten uczeń nie będzie mógł już dostać stypendium wójta w wyższej kwocie.  

Nawet jeżeli Pan Wójt chciałby przyznać stypendium w wyższej kwocie, to przez ten zapis taka 

możliwość będzie zablokowana. 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że dotychczas za wyniki w nauce, gdzie uczeń ciężko pracował przez 

cały semestr, przysługiwało stypendium za dane półrocze w kwocie między 100 a 120 zł. Natomiast 

za wyniki w sporcie, jeżeli uczeń zajął wysokie miejsce w zawodach wojewódzkich uczeń mógł 

otrzymać nagrodę Wójta w kwocie 300 zł. Nie było to do końca sprawiedliwe.   

 

Wójt Gminy – poinformował, że z wnioskiem o przyznanie uczniowi stypendium Wójta może 

wystąpić dyrektor szkoły, rada pedagogiczna lub rada szkoły i organizacje społeczne. Wójt może też 

przyznać stypendium z własnej inicjatywy, ale dotychczas zawsze występowali dyrektorzy szkół. 

 

Radny Z. Żmuda – stwierdził, że ten projekt uchwały sobie przeczy. 

 

Radny M. Matuszek – zauważył, że radni niepotrzebnie patrzą na tą kwestię w ten sposób, że ktoś 

chce  komuś coś zabrać. Osobiście nie słyszał o takim przypadku żeby jakiś nauczyciel  specjalnie coś 

powodował po to, żeby kogoś nie nagrodzić. Przecież możemy ufać tym nauczycielom i dyrektorom 

których mamy na terenie gminy. Uważa, że zapisy zawarte w tym projekcie niczemu nie zaprzeczają. 

Skoro o te zmiany występuje Wójt Gminy po konsultacji z dyrektorami, to  radni powinni przyjąć tą 

uchwałę. Wprowadzenie poprawek do zaproponowanych zmian może jeszcze spowodować 

pogorszenie sytuacji. 

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, iż nie mówi o tym, że ktoś chce zrobić coś złośliwie. Tylko 

chodzi o to, żeby Wójtowi nie zabierać możliwości przyznania uczniowi wyższej kwoty. Jeżeli Wójt 

uzna, że za dane osiągnięcia uczniowi należy się większe stypendium niż otrzymał od dyrektora 

szkoły, to będzie mógł tą kwotę zwiększyć. Nie chodziło by wówczas o przyznanie drugiego 

stypendium, ale o możliwość dopłacenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  - stwierdził, iż propozycja radnego Permusa miała by sens wówczas, 

gdyby Wójt osobiście wskazywał uczniów do stypendium. Jednak tego nie robił, zawsze z wnioskiem 

występowali dyrektorzy szkół. 

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że Rada nie uchwala prawa zwyczajowego, ale prawo miejscowe. 

Uchwała musi zawierać czytelne zapisy, musi być porządnie skonstruowana.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zaproponował wprowadzenie zapisu, że stypendium przyznawane 

przez Wójta ma pierwszeństwo przed stypendium dyrektora.  
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Radny M. Permus – stwierdził, iż nie chodzi mu o to, żeby stypendium Wójta miało pierwszeństwo. 

Tylko o to, żeby Wójt mógł temu uczniowi dać wyższą kwotę. Osobiście byłby za wykreśleniem tego 

zapisu. Wówczas jeżeli Wójt będzie chciał obdarować jakiegoś ucznia dodatkowo, to będzie miał taką 

możliwość. Będzie mógł zasięgnąć informacji czy uczeń otrzymał już stypendium od dyrektora.  

A jeżeli tak, to będzie mógł mu przyznać mniejszą kwotę.  

 

R. Woźny  - zwrócił uwagę, iż zasadą jest, że przy zbiegu dwóch okoliczności do przyznania nagrody, 

przyznaje się jedną korzystniejszą.  

 

Wójt Gminy  - zwrócił uwagę, że stypendium przyznawane przez Wójta ma być nagrodą za wybitne 

wyniki w nauce, czy inne szczególne osiągnięcia. Ma to być coś wyjątkowego. Jeżeli na jednej 

akademii uczeń otrzymuje stypendium przyznane przez dyrektora szkoły, a następnie za te same 

osiągnięcia otrzymuje od wójta, to ma się wrażenie, że coś jest nie tak i należałoby to zmienić. 

Stypendium  Wójta przyznawane jest zazwyczaj w wyższej kwocie i powinno ono mieć większy 

prestiż. Kryteria przyznawania nagrody przez dyrektora szkoły są trochę mniejsze. 

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem skąd Wójt pozyskuje informacje o osiągnięciach 

danego ucznia? 

 

Wójt Gminy  - poinformował, że stypendia są przyznawane na umotywowane wnioski dyrektorów 

szkół. Dotychczas dyrektor szkoły przyznawał stypendium wyróżniającemu się uczniowi  

i jednocześnie wnioskował o przyznanie drugiego stypendium przez Wójta Gminy.  

 

Radny M. Permus - uznał, że zapis zawarty w § 7a jest niejasny i powinien zostać wykreślony. 

Dlaczego uczeń mający duże osiągnięcia nie może być nagradzany dwukrotnie?  

 

Mec. Semeniuk – zaproponował wykreślenie słów „przyznane przez dyrektora szkoły”. Jeżeli uczeń 

otrzyma już jedno stypendium, to za te same osiągnięcia nie będzie mógł otrzymać drugiego. Ale nie 

należy wskazywać podmiotu, który przyznał stypendium. 

 

Radny R. Skotarczyk – zaproponował wprowadzenie zapisu, że dany uczeń może być nagradzany 

tylko jeden raz. Poinformował, że na Politechnice Śląskiej student mający wysokie wyniki naukowe  

otrzymuje stypendium w kwocie 700 zł. Wysokość stypendium studenta, który osiąga wysokie wyniki 

sportowe, ale ma gorsze wyniki w nauce nie może być wyższe niż 700 zł. Są oni zrównani na tych 

samych poziomach. 

 

Skarbnik Gminy – poinformował, że u nas nie można tak zrobić, ponieważ kwota stypendium za 

wyniki w nauce przyznawane przez dyrektora szkoły jest ograniczona. Natomiast stypendium 

przyznawane przez Wójta za osiągnięcia sportowe nie jest ograniczone żadną kwotą. 

 

Radny M. Matuszek  - zwrócił uwagę, iż po to jest powoływana w Radzie komisja oświatowa, żeby 

tymi sprawami się zajmować. I to komisja najlepiej jest zorientowana w tym temacie. Projekt uchwały 

został przez komisję zaopiniowany pozytywnie. Zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji  

i przegłosowanie zaproponowanego projektu uchwały. Uważa, że jest to rozwiązanie, które spełni 

oczekiwania władz gminy i które w żaden sposób  nie będzie dyskryminowało zdolnych uczniów. 

Uczeń, który ma być wyróżniony za osiągnięcia sportowe, ma być osobą nie sprawiającą kłopotów 

wychowawczych. Jeżeli ma osiągnięcia, to na pewno takie stypendium otrzyma. Władze gminy  

i dyrektorzy szkół uważają, że jedno stypendium dla ucznia też wystarczy.      
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Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że przy tym zapisie uczeń może otrzymać dwa stypendia. Jeżeli 

Wójt jako pierwszy przyzna uczniowi stypendium, to dyrektor będzie mógł przyznać drugie. 

Radny Z. Żmuda – uważa, że uczniów w szkole którzy osiągają wysokie wyniki w nauce zawsze jest 

więcej od tych, którzy są dobrzy w sporcie. Ewenement w sporcie zdarza się raz na 10, czy 100 lat. 

Dlatego  takiego ucznia należy promować. Ma on wówczas bodziec do rozwijania swoich 

umiejętności. Lepiej jak uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, niż siedzą przy komputerze, czy 

w innych mniej atrakcyjnych miejscach. Na nic to nie wychodzi. Sport powinien być promowany 

wszędzie.  

 

Radny Cz. Kudzia – zwrócił uwagę, iż w regulaminie startów też są pewne luki.  W danej konkurencji 

nie może startować mniej niż dwóch zawodników. Co oznacza, że w takim przypadku obaj zawodnicy 

są na podium. Uczeń może startować z ramienia szkoły podstawowej, czy średniej, ale może również 

startować na mistrzostwach województwa, czy Powiatu jako uczeń szkoły wiejskiej. Jeżeli uczeń np. 

zajmie drugie miejsce w szkołach ogólnie i pierwsze miejsce  w zawodach dla uczniów szkół 

wiejskich, to w tym, momencie te premiowane miejsca się dublują.  

 

Przewodniczący Rady Gminy - złożył wniosek o skierowanie omawianego projektu uchwały do prac 

w komisji oświatowej. 

 

Radny M. Permus  - zawnioskował o wykreślenie zapisu § 7a i przegłosowanie projektu uchwały  

z tą poprawką. 

 

Radny M. Matuszek – przypomniał, że wcześniej zgłaszał wniosek o przyjęcie zaproponowanej 

uchwały bez zmian. 

 

Wójt Gminy – poparł wniosek Przewodniczącego Rady Gminy o skierowanie projektu uchwały  

o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów - do 

prac w komisji, aby móc jeszcze raz przedyskutować proponowane zmiany.   

 

Przewodniczący Rady Gminy w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wniosek o skierowanie 

omawianego projektu uchwały do prac w komisji. 

 

Za wnioskiem opowiedziało się 11 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, a trzech radnych 

wstrzymało się od głosowania (Mariusz Matuszek, Czesław Kudzia, Romuald Skotarczyk). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że za wnioskiem opowiedziała się większość radnych, wobec 

czego wniosek został przyjęty.  

 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów – został skierowany do prac w komisji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 13 

 

ad. 9. 7. 

 

Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa. 

 

Radna J. Szewerda – poinformowała, że komisja zaopiniowała omawiany projekt uchwały 

pozytywnie 5 głosami za.  

 

Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLII/275/2018 w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę 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 XLII/275/2018 w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 9. 8. 

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu 

utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  

 

Uwag, ani zapytań do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał odczytany projekt uchwały nr XLII/276/2018 w sprawie 

zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego – 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 XLII/276/2018 w sprawie zaopiniowania 

połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego – została podjęta. 

 

 

 

 

ad. 9. 9. 
 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym  

w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bierawa. 
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Radna J. Szewerda – poinformowała, że komisja zaopiniowała omawiany projekt uchwały 

pozytywnie 5 głosami za.  

 

Radny Z. Żmuda – zwrócił się z zapytaniem co należy rozumieć za trudne, a co za uciążliwe warunki 

pracy? 

 

Radna D. Szczygieł – wyjaśniła, że do trudnych warunków należą zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze z dziećmi, które mają upośledzenia w stopniu głębokim. Natomiast warunki uciążliwe 

występują wówczas, gdy dziecko posiada upośledzenie  w stopniu lekkim lub umiarkowanym, zajęcia 

nauczania indywidualnego, czy nauczanie w klasach łączonych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLII/277/2018 o zmianie uchwały w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom 

zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę 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 XLII/277/2018 o zmianie uchwały  

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz 

zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom 

zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bierawa – została 

podjęta. 

 

 

 

Ad. 9. 10. 

 

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

Samorządowi Województwa Opolskiego na remont chodnika w Lubieszowie. 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na remont 

chodnika w Lubieszowie 5 głosami za. 

 

Wójt Gminy – przypomniał, że w obecnym budżecie są zapisane środki w kwocie 100 tys. zł na 

projekt chodnika – ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Dworcowej w Bierawie. Opracowanie to jest 

w trakcie realizacji. Gmina za tą dokumentację będzie mogła zapłacić  dopiero na początku przyszłego 

roku ze środków przyszłorocznego budżetu. Dlatego też obecnie środki planowane na chodnik  

w Bierawie w kwocie  95 tys. zł proponuje się przeznaczyć na remont chodnika w Lubieszowie na 

długości 330 metrów (od wjazdu, aż do Kościoła). Szacowany koszt tego zadania 270 tys. zł. 

Poinformował również, że w ostatnim czasie został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy 

modernizacji drogi 408 od skrzyżowania z ulicą Dworcową, aż do Osiedla Korzonek. Składanie ofert 

przewidziano do dnia  29 maja br. Roboty mają rozpocząć się na jesień i trwać do września 2019 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLII/278/2018 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na remont chodnika w Lubieszowie – pod 

głosowanie radnych.  
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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 XLII/278/2018 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na remont chodnika w Lubieszowie 

– została podjęta. 

 

 

 

Ad. 9.11. 

 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 5 głosami za. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają zapytania, czy uwagi do 

odczytanego projektu uchwały? 

 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. Nie podejmowano też dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLII/279/2018 w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Opolu – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na ustawową liczbę 15 radnych, 

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLII/279/2018 w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 10.   Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny P. Sroka – przypomniał, że w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na wykonanie 

kanalizacji sanitarnej w budynku wielorodzinnym w Solarni. Kanalizacja miała być wykonana  dla 

trzech mieszkań znajdujących się w jednym pionie, w tym dla rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem  

oraz rodziny z dwójką małych dzieci, która mieszka na samej górze tego budynku. Z tego co zdążył 

się zorientować, to została dokonana zmiana przydziału mieszkania dla rodziny z niepełnosprawnym 

dzieckiem. I w tym mieszkaniu prawdopodobnie jest robione centralne ogrzewanie. Czy pieniądze 
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zabezpieczone na kanalizację zostały przesunięte na wykonanie centralnego ogrzewania, czy jest to 

robione dodatkowo? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że rodzinie w której jest dziecko niepełnosprawne zaproponowano 

zmianę mieszkania i w tym nowym mieszkaniu poczyniono działania ustalone z najemcą. Pani ta była  

przy każdej rozmowie i z tego co wie, to jest z tego zadowolona.  

 

Radny P. Sroka – zwrócił się z zapytaniem czy rodzina z dwójką dzieci mieszkająca na górze też jest 

zadowolona z tego faktu? Przecież miała być wykonana kanalizacja dla trzech mieszkań i na to zostały 

zabezpieczone pieniądze w budżecie. 

 

Wójt Gminy  - stwierdził, że rozmowy były prowadzone z osobą, która w tej sprawie wystąpiła.  

Najemca tego mieszkania miał pewne wymagania, chciał dostosować mieszkanie do potrzeb 

niepełnosprawnego dziecka. Zostało na życzenie najemcy wykonane centralne ogrzewanie za kwotę 

8.500 zł. W budżecie na ten cel były zabezpieczone większe środki. Więc może starczy też na 

wykonanie kanalizacji. Zostanie to wyjaśnione.  

 

Radny P. Sroka – zauważył, iż Pani, która jest najemcą mieszkania, w którym zrobiono centralne 

ogrzewanie, jest zadowolona z tego, że ma ogrzewanie. Ale to Jej przesłania jeszcze inne wartości, 

która powinna mieć typu kanalizacja i łazienka. Ponadto pion kanalizacyjny miał być wykonany też 

dla innych mieszkań, które w tym momencie dalej są tego pozbawione.  

 

Radny Z. Żmuda  

 ponowił wniosek w sprawie założenia sygnalizatora świetlnego na przejściu dla pieszych 

pomiędzy starym, a nowym osiedlem w Kotlarni. Poinformował, że na pierwszy wniosek  

w tej sprawie otrzymał odpowiedź, nie z Urzędu Gminy, tylko z zewnątrz, że nie mogą takiego 

sygnalizatora ustawić. Nikt nie myśli o tym, że to przejście jest bardzo niebezpieczne dla 

przechodniów, a takie pismo nie zwiększa bezpieczeństwa dla osób przechodzących przez to 

przejście. Dlatego należałoby poczynić starania o ustawienie w tym miejscu sygnalizatora.  

Nie będzie to zapewne zbyt kosztowne, a przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa,  

 wystąpił o obsypanie pobocza przy drodze wojewódzkiej na wysokości starego Osiedla  

w Kotlarni, które jest zbyt głębokie, co jest niebezpieczne głównie dla rowerzystów. Zarząd 

Dróg Wojewódzkich powinien to jak najszybciej zrobić, 

 wystąpił również o zlikwidowanie dużego wgłębienia na poboczu drogi wojewódzkiej przy 

wyjeździe ze starego Osiedla. Dziura ta została zasypana kamieniami, które prędzej, czy 

później i tak zostaną wybite. Miejsce to stanowi zagrożenie, może tam dojść do jakiegoś 

wypadku. Dlatego to należy jak najszybciej zlikwidować. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem jak jest rozwiązana sprawa korzystania z dróg 

transportu rolnego przez ciężki sprzęt rolniczy? Czy jest jakiś przepis który to reguluje? Nasze drogi 

nie są dostosowane do tak ciężkiego sprzętu. Albo musimy zmienić technologię budowania tych dróg, 

albo ograniczyć tonaż.   

 

Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, że takie ograniczenie może być, ale na pewno za 

wyjątkiem rolników, gdyż oni muszą w jakiś sposób dojechać na pole. 
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Radny M. Permus – stwierdził, iż faktem jest, że rolnicy są uprzywilejowani na drogach transportu 

rolnego. Ale jeżeli taki ciągnik ma za sobą ośmioskibowy  pług, nie podniesie koła, tylko jedzie na 

wysięgniku, to nacisk na drogę jest bardzo duży. Żadna droga tego nie wytrzyma. Gmina będzie bez 

końca remontowała te drogi, a rolnicy będą je po prostu niszczyli. Chodzi tylko o pieniądze, które na 

remonty tych dróg są wydawane. Dlatego powinno się należycie z tych dróg korzystać. Nie sztuką jest 

naładować na przyczepy nie wiadomo ile tonażu. Przecież rolnicy mogą też dojechać na pola 

mniejszymi przyczepami.  

 

Radny M. Matuszek – przypomniał, iż jakiś czas temu zgłaszał problem dużych nierówności 

(głębokie bruzdy) na drodze wojewódzkiej nr 425 pomiędzy Lubieszowem, a Bierawą. Minęło już 

sporo czasu, a w dalszym ciągu nic nie zostało zrobione. Czy jakiekolwiek działania będą tam podjęte?  

Jest to przecież bardzo niebezpieczne. Należy tą sprawę ponowić w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. 

 

Radna V. Klimanek – w związku z uszkodzeniem ogrodzenia przy boisku do piłki plażowej  

w Dziergowicach pomiędzy ulicą Klasztorną, a Ogrodową, zwróciła się z zapytaniem czy Gmina 

zamierza odbudować to ogrodzenie, czy właściciele przyległych posesji muszą postawić własne 

ogrodzenia? Jest to w fatalnym stanie. Skorodowana siatka ogrodzeniowa i wysokie słupki metalowe 

wygięły się w kierunku prywatnych posesji. Jest to niebezpieczne dla dzieci grających na tym boisku 

w piłkę. Dlatego należy coś z tym zrobić.  

 

Radny R. Skotarczyk  - nawiązując do sprawy przedstawionej przez Przewodniczącego Rady Gminy 

na temat ilości karetek pogotowia na terenie Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i ilości zespołów 

ratownictwa medycznego, zwrócił się z zapytaniem, czy Rada byłaby za wystąpieniem z pismem, czy 

interpelacją do władz w tej sprawie?  Poinformował, iż zapoznał się planem zarządzania zespołami 

ratownictwa medycznego. W województwie opolskim na około 1000000 mieszkańców przypada 

łącznie 43 zespoły ratownictwa medycznego. Na Powiat liczący 95 tys. mieszkańców mamy 4 karetki 

( 1,5 S i 2,5 P). Patrząc na liczbę mieszkańców Powiatu, to matematycznie wszystko pasuje. Jednak 

patrząc na zagrożenia, jakie występują na terenie naszego Powiatu, to ta liczba karetek wydaje się za 

mała. Mamy przecież zakłady o wysokim ryzyku.  Można byłoby zatem skierować zapytanie, czy ta 

ilość karetek na nasz 100 tysięczny Powiat nie jest za mała? Tym bardziej, że są skargi mieszkańców 

o zbyt długim oczekiwaniu na przyjazd karetki pogotowia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy – potwierdził, iż jest problem z szybkim dojazdem karetki do danego 

zdarzenia. Tą złą sytuację potwierdzają nawet lekarze pracujący w pogotowiu. I powinno coś się  

w tym zakresie zmienić. 

 

Radny M. Permus – nawiązując do tematu ratownictwa medycznego, poinformował, że w tym 

obszarze ma być przeprowadzona jakaś reorganizacja. Podmioty prywatne mają być wyłączone  

z tego systemu. Ma to być znowu pod NFZ. Także jest to odpowiedni czas na to, żeby ewentualnie  

z takim pismem wystąpić.  
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Ad. 11.  
 

Sołtys L. Nilkel – poinformowała, że na drodze transportu rolnego w Starym Koźlu od Kościoła  

w kierunku Ciska, która była remontowana w 2016 roku, zaczęły pojawiać się dziury. Wykonawca 

powinien to naprawić w ramach gwarancji. Pomimo ustawionego zakazu, tą drogą jeżdżą nawet 

większe samochody. Przy tej drodze leży też dużo śmieci.  

Zwróciła się również z zapytaniem kiedy zostaną usunięte hałdy gruzu i innych odpadów z terenu 

inwestycyjnego w Starym Koźlu i na jakim etapie jest sprawa przeniesienia oddziału przedszkolnego 

w Starym Koźlu? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że właściciel terenu w Starym Koźlu (tereny inwestycyjne) otrzymał 

stosowne pismo i miał ten teren uporządkować do końca kwietnia br. Poprosił o przedłużenie terminu 

do 27 maja i zobowiązał się, że do tego czasu ten teren uporządkuje.   

Jeżeli chodzi o oddziały przedszkolne poinformował, że  te oddziały zostaną przeniesione do budynku 

szkoły dopiero od września 2019 r., ponieważ potrzeba na to trochę więcej czasu. Jest to związane 

również z dosyć skomplikowaną procedurą administracyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Prawa oświatowego nasze przedszkola nie mogą funkcjonować w obecnej strukturze. Muszą zostać  

zreorganizowane. Dlatego Gmina musi mieć odpowiedni czas na odpowiednie przygotowanie się do 

tych zmian. 

 

Sołtys B. Poplucz 

 wystąpiła o rozważenie możliwości ustawienia lustra drogowego przy wyjeździe z ulicy 

Okrężnej w Lubieszowie na ulicę Bierawską, koło budynku byłego Lewiatana, ze względu na 

ograniczoną widoczność dla pojazdów wyjeżdżających z tej drogi. Podkreśliła, że sytuacja ta 

powodowana jest przez duże samochody,  zatrzymujące się przy skrzyżowaniu tych dróg. 

Ewentualnie można postawić w tym miejscu znak „zakaz parkowania”,  

 zwróciła się o rozważenie możliwości wycięcia drzewa (dębu) rosnącego w pobliżu budynku 

byłego Lewiatana w Lubieszowie, przy chodniku, ponieważ korzenie tego drzewa podnoszą 

kostkę chodnikową. Ponadto w pobliżu drzewa przebiega linia energetyczna wysokiego 

napięcia, co jest bardzo niebezpieczne zarówno dla mieszkańców, jak i dla przechodniów, 

 przypomniała również sprawę dużej nierówności (kałuży) koło przystanku autobusowego. 

 
 

Sołtys D. Staudt – wystąpił z prośbą o zwrócenie uwagi rolnikom, aby wyjeżdżając z pól korzystali  

z dróg transportu rolnego, a nie przejeżdżali ciągnikami przez wioskę drogami gminnymi. Zwrócił się 

również o wystąpienie do policji o częstsze, co najmniej dwa, trzy razy w tygodniu, kontrolowanie 

terenu przy Odrze w Brzeźcach. 

Radny R. Skotarczyk – wystąpił o wycięcie suchego drzewa rosnącego przy skrzyżowaniu ulicy 

Brzozowej i Sportowej w Dziergowicach (w okolicy boiska). 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem kiedy zostanie wyłoniony wykonawca na remont sali 

Domu Ludowego w Brzeźcach? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że zapytania do firm w tej sprawie zostaną wysłane w maju lub czerwcu 

br. Natomiast realizacja nastąpi dopiero w drugim półroczu tego roku.  

 

Radny W. Plutta – w związku z przesunięciem przystanku autobusowego przy ulicy Dworcowej  

w Dziergowicach na nieutwardzone miejsce, zwrócił się o ułożenie w tym miejscu kostki brukowej. 
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Radny R. Skotarczyk  - zwrócił się z zapytaniem kiedy  zostaną rozpoczęte remonty cząstkowe dróg 

lokalnych po zimie? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że zostało już przygotowane całe zestawienie potrzeb w tym zakresie  

i w miesiącu mają nastąpi wybór wykonawcy. Roboty będą wykonywane najprawdopodobniej   

w czerwcu.  Ponadto w związku z przyjazdem do naszej Gminy przedstawicieli z partnerskiej Gminy 

Ostfildern, na czele z Burmistrzem Lehnerem w dniach 4-7 maja br.  zaprosił radnych i sołtysów do 

wzięcia udziału w zaplanowanych spotkaniach, szczególnie w pikniku w dniu 5 maja w Goszycach. 

 

 

 

Ad. 12. 

 

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

zamknął obrady czterdziestej drugiej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godz. 

17:40. 

 

 

          Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik       Joachim Morcinek 

Załączniki: 

1. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok. 

2. Sprawozdanie na temat realizacji programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 

rok 2017. 

3. Uchwała nr XLII/270/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r. 

4. Uchwała nr XLII/271/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Bierawa. 

5. Uchwała nr XLII/272/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola 

6. Uchwała nr XLII/273/2018 w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na 

Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla 

Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu. 

7. Uchwała nr XLII/274/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bierawa  w 

roli Partnera projektu do przygotowania i realizacji projektu pn. „Strefa rekreacji osiedla Stare 

Miasto – rewitalizacja Wyspy  w Kędzierzynie-Koźlu”. 

8. Uchwała nr XLII/275/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bierawa; 

9. Uchwała nr XLII/276/2018 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia 

okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

10. Uchwała nr XLII/277/2018 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez gminę Bierawa. 

11. Uchwała nr XLII/278/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Opolskiego na remont chodnika w Lubieszowie. 

12. Uchwała nr XLII/279/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

13. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów. 

14. Listy obecności radnych i sołtysów. 


