
1 

 

 

P R O T O K Ó Ł   nr  XLVI/2018 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  30 lipca 2018 r. 

 

 

Otwarcia obrad czterdziestej szóstej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 30 lipca 2018 r., zwołanej  

w trybie nadzwyczajnym, 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 (obecnych wg listy 

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

Gminy Stanisława Wróbel, a także Kierownika Referatu Inwestycji Waldemara Lembowicza  

i Mec. Mirosława Semeniuka. 

 

 

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  18 czerwca 2018 r. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz  

     przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu; 

2) w sprawie przekazania skargi na uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

     w Opolu; 

3) w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za  

     korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – obiektów sportowych. 
 

5. Zakończenie obrad. 

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

przedstawionego porządku obrad. 
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Ad. 3.  

 

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

piątej sesji Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2018 r. i że w celu jego przyjęcia, zgodnie z § 29 statutu 

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

protokołu? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. 

Głosów przeciwnych nie było, a jeden radny wstrzymał się od głosowania (Cz. Kudzia). 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania protokół został 

przyjęty.  

 

 

 

 

Ad. 4. 1.  

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu wraz ze zmianami uzgodnionymi na posiedzeniu komisji, które zostały wprowadzone  

w § 8 i 16. 

 

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

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

projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu – pozytywnie 5 głosami za, przy 5 obecnych. 

 

W dyskusji głos zabrali: 
 

Radny R. Skotarczyk – odniósł się do zapisu rozdziału 6 projektu regulaminu o nazwie „Techniczne 

warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Zauważył, iż jest to 

jeden z rozdziałów, który obligatoryjnie w myśl ustawy musi być zawarty w takim regulaminie. 

Wprawdzie w tym projekcie taki rozdział się znajduje, ale zamieszczone tam postanowienie nie do końca 

odpowiada nazwie rozdziału. Zapis § 11, że „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo 

odmówić przyłączenia odbiorcy usług do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia 

usług” nie wskazuje na żadne warunki określające możliwości dostępu do tych usług. Wydaje się, że  

w tych technicznych warunkach należałoby napisać kiedy mieszkaniec starający się o przyłączenie do 

sieci takie warunki będzie spełniać. Jeżeli działka będzie w terenie zurbanizowanym, a nie w środku lasu, 

że będzie tam przebiegała główna magistrala, to wówczas nie będzie żadnych przeszkód, aby takie 

warunki otrzymać. A nie pisać tylko w jednym takim lakonicznym punkcie, że przedsiębiorstwu 

wodociągowo-kanalizacyjnemu przysługuje  prawo odmowy przyłączenia do sieci. Gdzie jest jakieś 

zdanie jakie są warunki przyłączenia? O tym się w ogóle nie pisze. Mieszkaniec czytając ten regulamin 

powinien z góry wiedzieć, czy w danym miejscu uzyska warunki przyłączenia do sieci, czy nie. Jakieś 

ramy powinny być określone. 
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W innym miejscu projektu regulaminu jest na przykład mowa o tym, że w sprawach skomplikowanych 

Przedsiębiorstwo może wydłużyć termin wydania warunków do 40 dni, gdyż mogą zdarzyć się takie 

sytuacje. A o technicznych warunkach nie ma w ogóle mowy. W postanowieniach tego rozdziału jakaś 

treść odnośnie warunków dostępu do tych usług powinna tam zaistnieć.  

 

W. Lembowicz – wyjaśnił, że do wniosku o wydanie warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej 

musi być dołączona mapka. Jeżeli Zakład nie ma technicznych możliwości podłączenia danej 

nieruchomości do sieci wówczas wydaje odmowę.  

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił uwagę, iż nie jest to rozdział opisujący sytuacje w których Zakład 

komunalny nie może podłączyć nieruchomości do sieci wodociągowej.  Jest natomiast mowa  

o warunkach dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Więc powinno to być opisane, aby dany 

obywatel czytając ten regulamin miał wiedzę o tym jakie warunki muszą być spełnione i jeżeli są 

spełnione to z góry będzie wiedział, że taką zgodę otrzyma. 

 

W. Lembowicz – poinformował, że w przypadku, gdy warunki nie są spełnione, to Zakład komunalny 

odpisuje, że podłączenie będzie możliwe po wybudowaniu sieci wodociągowej przez Gminę, czyli po 

stworzeniu tych warunków. 

 

Radny R. Skotarczyk – stwierdził, iż takie regulacje o warunkach przyłączenia powinny się w tym 

regulaminie znaleźć, aby mieszkańcy mieli pełną jasność. I tu nie chodzi tylko o sytuacje kiedy nie ma 

sieci. Jeżeli nawet sieć istnieje to mieszkańcy niekiedy mają problem natury bardziej wykonawczej, albo 

technicznej. Regulamin jest podstawą. Jest to rozdział o technicznych warunkach określających 

możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, to te warunki powinny tam być określone.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, iż nie sposób wszystkiego wyszczególnić. 

 

Mec. Semeniuk – zwrócił uwagę, iż z zapisu tego wynika, że jeżeli nie będzie warunków, to Zakład 

będzie mógł odmówić przyłączenia do sieci wodociągowej. Więc z założenia można przyjąć, że jeżeli te 

warunki są spełnione, to Zakład musi wydać zgodę. Gdyby jednak to było napisane wprost, to wówczas 

było by to bardziej czytelne dla mieszkańców. 

 

Radny M. Permus – zauważył, że tych „niemożności” przyłączenia do sieci może być bardzo dużo, że 

trudno będzie to wszystko wymienić. I tak musiałoby to zostać wpisane bardzo ogólnie. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, iż radnemu bardziej zależy na tym żeby w rozdziale 6 było 

określone jakie trzeba spełnić warunki przyłączenia do sieci, a nie kiedy Zakład może tego odmówić. 

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił uwagę, iż ustawodawca określił 6 rozdziałów, jakie muszą być zawarte 

w tym regulaminie. Jeden z nich ma określać techniczne warunki przyłączenia do sieci. Przy 

opracowaniu takiego regulaminu należy dostosować się do ustawy, która jest podstawą tworzenia takiego 

dokumentu.  
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Wójt Gminy – poinformował, że generalnie 99 % wniosków o wydanie warunków przyłączenia 

nieruchomości do sieci jest załatwianych pozytywnie. Odmowy następują tylko w przypadku, gdy 

Zakład nie ma technicznych możliwości przyłączenia do sieci. Dlatego to w ten sposób zostało zapisane 

w tym rozdziale. 

 

Radny R. Skotarczyk  - zwrócił uwagę, iż w projektach regulaminów innych Gmin  jest również 

napisane, że odmowa musi być w formie pisemnej. W naszym projekcie takiego zapisu brakuje. 

Regulamin powinien określać pewne normy, dlatego takie regulacje powinny tam być zawarte.  

 

Radny Cz. Kudzia – zwrócił uwagę, iż informacja o tym, że odmowa przyłączenia do sieci następuje  

w formie pisemnej zawarta jest w § 10 ust. 5 regulaminu.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy w regulaminie nie powinno się zamieścić zapisu  

o prawie odwołania od odmowy przyłączenia do sieci? 

 

Mec. Semeniuk – wyjaśnił, że prawo odwołania przysługuje zawsze. Jeżeli była by to forma decyzji to 

zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie poddał projekt uchwały nr XLVI/296/2018 

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania 

go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało15 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 XLVI/296/2018 w sprawie przyjęcia 

projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 4. 2. 
 

Wójt Gminy  - przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na uchwałę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. 

 

Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLVI/297/2018 w sprawie przekazania skargi 

na uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu – 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 XLVI/297/2018 w sprawie przekazania 

skargi na uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu – została podjęta. 

 

 

Ad. 4. 3. 
 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do 

ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

– obiektów sportowych. 

 

Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLVI/298/2018 w sprawie powierzenia 

Wójtowi Gminy uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej – obiektów sportowych – 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 XLVI/298/2018 w sprawie powierzenia 

Wójtowi Gminy uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – obiektów sportowych – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 5. 
 

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

obrady 46 sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 30 lipca 2018 r. o godz. 15:55. 

 

 

 Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Ewa Zoremba    Joachim Morcinek 

 

 

 

Załączniki: 

 

1) uchwała nr XLVI/296/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu; 

2) uchwała nr XLVI/297/2018 w sprawie przekazania skargi na uchwałę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu; 

3) uchwała nr XLVI/298/2018 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do ustalania 

wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – 

obiektów sportowych; 

4) lista obecności radnych. 


