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P R O T O K Ó Ł   nr  XLVII/2018 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  3 września 2018 r. 

 

 

Otwarcia obrad czterdziestej siódmej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 3 września 2018 r.  

dokonał o godz. 15:30 Przewodniczący Rady Gminy Joachim Morcinek.  

Na wstępie stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co 

stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy, po otwarciu obrad, przywitał zebranych radnych, sołtysów 

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

Ficonia, Zastępcę Wójta Gminy Stanisława Wróbel, kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz obsługę prawną Mec. Mirosława Semeniuka.  

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

Sekretarz Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Piotr Walkiewicz, 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie Karina Musioł oraz 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  30 lipca 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. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok; 

2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa; 

3)   o zmianie uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2018 rok 

dla samorządowego zakładu budżetowego; 

4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020; 

5) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bierawa miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

 

8. Interpelacje i wnioski radnych. 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad. 

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

przedstawionego porządku obrad. 
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Ad. 3.  

 

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

z czterdziestej szóstej sesji Rady Gminy z dnia  30 lipca 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 do protokołu nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych. Głosów przeciwnych  

i wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z czterdziestej szóstej sesji Rady Gminy 

został przyjęty. 

 

 

 

Ad. 4.   
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie 

działania jak: 

1) brał udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  

i ochrony środowiska w dniu 23 lipca 2018 r.; 

2) brał udział w spotkaniu w sprawie gazyfikacji gminy Bierawa z przedstawicielami Firmy 

Gazoprojekt oraz Spółki Gazowniczej w Zabrzu w celu omówienia dalszych prac 

związanych z gazyfikacją Gminy od strony Gliwic; 

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

Bierawa, 

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

 

Poinformował również, że do Rady Gminy wpłynęła skarga Pana Edwarda Plisa dotycząca 

sprzedaży drogi w Bierawie, która zostanie przekazana do komisji rewizyjnej celem jej 

rozpatrzenia. 

 

 

 

Ad. 5. 

 

Informację o pracach komisji złożyli: 

 

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

międzysesyjnym się nie spotykała. 

 

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

poinformował, że komisja spotkała się w dniu 27 sierpnia br. celem omówienia projektów uchwał 

na dzisiejszą sesję.  

 

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

i ochrony środowiska poinformował, że komisja obradowała w dniu 23 lipca br. na temat projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który został przyjęty na sesji w dniu  

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

fizycznego i sportu poinformowała, że komisja spotkała się na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia br. 

Tematem posiedzenia było omówienie Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020. 

 

 

 

Ad. 6. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że okresie międzysesyjnym od 18 czerwca 2018 r. podejmował 

takie działania jak: 

 w dniu 19 czerwca br. brał udział w spotkaniu w Opolu w sprawie rozbudowy sieci 

gazowniczej w kierunku Kotlarni i Goszyc, którą będzie realizowała Spółka Gazownicza 

w Opolu, 

 w dniu 20 czerwca br. spotkał się z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży 

Pożarnej w sprawie możliwości ewentualnego dofinansowania zakupu nowego samochodu 

pożarniczego,  

 w dniu 21 czerwca br. uczestniczył w akademii z okazji zakończenia roku szkolnego przez 

gimnazjalistów Szkoły Podstawowej w Solarni, 

 w dniu 22 czerwca br. wspólnie z zastępcą Wójta uczestniczyli w uroczystościach 

zakończenia roku szkolnego we wszystkich szkołach na terenie Gminy, 

 w dniu 9 lipca br. spotkał się z Panią Walentyną Bury z Brzeziec z okazji jubileuszu 90 lat 

urodzin, 

 w dniu 12 lipca br. uczestniczył w spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu  

w sprawie uzgodnienia dokumentacji dla rozbudowy sieci gazowniczej dla Bierawy  

i Grabówki, aż po  Firmę Rinnen, 

 w dniu 13 lipca br. spotkał się z Panią Małgorzatą Stanko ze Starej Kuźni, a w dniu 16 lipca 

br. z Panią Martą Wątroba z Dziergowic z okazji 91 rocznicy urodzin, natomiast w dniu  

23 lipca br. z Panią Kurzok ze Starego Koźla z okazji 92 rocznicy urodzin, 

 w dniu 24 lipca br. spotkał się z zarządem Ludowego Zespołu Sportowego w Starej Kuźni 

celem omówienia kwestii związanych z koniecznymi remontami na boisku i w szatni, 

 w dniu 25 lipca br. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej  

w Bierawie, 

 w dniu 27 lipca br. uczestniczył w powiatowym święcie Policji w Kędzierzynie, 

 w dniu 28 lipca br. brał udział w bardzo udanym festynie z okazji 70-lecia Ludowego 

Zespołu Sportowego „Odrzanka” w Dziergowicach, 

 w dniu 30 lipca br. brał udział w sesji Rady Gminy zwołanej w trybie nadzwyczajnym, 

 w dniu 31 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert na rozbudowę sieci kanalizacyjnej 

w Dziergowicach przy ul. Stawowej i w Lubieszowie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 

Forma Telnow z Kuźni Raciborskiej. Została już podpisana umowa na wykonawstwo.  

W tym też dniu uczestniczył w jubileuszu 94 lat urodzin Pani Heleny Salwiczek  

z Dziergowic, 

 w dniu 2 sierpnia br. spotkał się z Państwem Meinert z Kotlarni z okazji jubileuszu 60 lat 

pożycia małżeńskiego. W tym dniu nastąpiło również otwarcie ofert na rozbudowę odcinka 

sieci kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Starym Koźlu i przy ul. Dębowej w Bierawie. 

Wykonawcą została Firma Telnow, 

 w dniu 7 sierpnia br. miała miejsce wizyta w Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu celem 

pozyskania informacji o możliwościach pozyskiwania środków,   

 w dniu 9 sierpnia br. odbyło się spotkanie w sprawie organizowanych dożynek gminnych 

w Starym Koźlu, 
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 w dniu 10 sierpnia br. spotkał się z Prezesem Firmy GCP - jednej ze sponsorów Mistrzostw 

Świata w Psich Zaprzęgach w Lubieszowie, 

 w dniu 16 sierpnia br. brał udział w spotkaniu z Panią Klarą Kurpiel z Brzeziec z okazji  

91 rocznicy urodzin, 

 w dniu 19 sierpnia br. miało miejsce otwarcie ofert na budowę boiska wielofunkcyjnego  

w Starej Kuźni, którego oficjalnym inwestorem jest jednostka OSP w Starej Kuźni. 

Wykonawcą została firma, która budowała już takie boiska w Solarni i w Starym Koźlu, 

 w dniu 22 sierpnia br. brał udział w szkoleniu w auli Politechniki Gliwickiej na temat 

obowiązków Gmin wynikających z przepisów nowego Prawa wodnego, 

 w dniu 23 sierpnia br. spotkał się z Dyrektorami placówek oświatowych celem omówienia 

stanu przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 

 w dniu 27 sierpnia br. brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju 

gospodarczego oraz komisji ds. oświaty celem omówienia projektów uchwał na dzisiejszą 

sesję, 

 w dniu 28 sierpnia br. miała miejsce wizyta w Radio Park, 

 w dniu 29 sierpnia br. spotkał się z kierownikiem inwestycji ze Spółki Gazowniczej  

w Zabrzu i przedstawicielem firmy Gazoprojekt na temat rozbudowy sieci gazowniczej  

w kierunku Goszyc i Kotlarni. Firma wystąpiła o pozwolenie na budowę. Pod koniec roku 

ma zostać rozpoczęta procedura wyłaniania wykonawcy. Poinformował, że również trwają 

prace związane z rozbudową sieci od strony Starego Koźla w kierunku Bierawy. Został 

wyłoniony wykonawca na opracowanie projektu oraz wykonawstwo.  Nie wykluczone, że 

jeszcze w tym roku ta inwestycja ruszy i będzie trwała max. 3 miesiące. W tym też dniu 

uczestniczył w pikniku dla emerytów w Bierawie, 

 w dniu 30 sierpnia br. brał udział w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego 

oraz spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych na temat podsumowania 

przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 

 w dniu 31 sierpnia br. spotkał się z Panią Klarą Golasz ze Starego Koźla z okazji jubileuszu 

91 rocznicy urodzin, 

 w dniu 3 września br. bez większych trudności rozpoczęto nowy rok szkolny we wszystkich 

placówka oświatowych naszej Gminy. Ponadto uczestniczył w spotkaniu roboczym 

dotyczącym przygotowania imprezy Psich zaprzęgów, które będą miały miejsce w dniach 

5-7 października br. w Lubieszowie. 

Na zakończenie pogratulował sołectwu Brzeźce za zajęcie drugiego miejsca w konkursie koron 

żniwnych na dożynkach wojewódzkich w Paczkowie. 

 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem kiedy rozpoczną się prace związane z rozbudową 

sieci kanalizacyjnej w Lubieszowie? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że wszystkie zadania związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej 

muszą zostać wykonane do końca października br. Dlatego też w niedługim czasie roboty powinny 

zostać rozpoczęte. 

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem jak będzie wyglądała rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej na ulice położone poza główną arterią? Czy osoba zainteresowana doprowadzeniem 

gazu do budynku położonego poza głównym ciągiem musi się zadeklarować już teraz? 
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Wójt Gminy – poinformował, że główny rurociąg będzie przebiegał od ulicy Polnej w Starym 

Koźlu, drogą wojewódzką koło boiska w kierunku Bierawy, następnie ulicą Mickiewicza  

w Bierawie, przez część ulicy Dworcowej, ulicą Ottona Steiera, Nowe Osiedle, główną drogą do 

Grabówki aż do firmy Rinnen. Posesje położone wzdłuż głównego tranzytu będą miały od razu 

stworzone warunki do podłączenia do sieci. Właściciele tych posesji zainteresowani podłączeniem 

gazu muszą wystąpić do Spółki o wydanie warunków i podpisanie umowy. Inaczej będzie 

wyglądała sprawa z posesjami położonymi przy innych ulicach.  Właściciele tych posesji również 

muszą wystąpić o wydanie warunków, ale wówczas Spółka Gazownicza będzie badała opłacalność 

tej rozbudowy. Jeżeli rozbudowa sieci będzie np. o 500 metrów, a będzie tylko jeden potencjalny 

odbiorca, to prawdopodobnie na ten czas uzyska odmowę. O warunki podłączenia będzie można 

się ubiegać dopiero po oddaniu tej sieci do użytku. 

 

 

 

Ad. 7. 1. 

 

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

Gminy na 2018 rok. 

 

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

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

w budżecie Gminy na 2018 r. – 5 głosami za. 

 

Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLVII/298/2018 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2018 rok – 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 poinformował, że uchwała nr XLVII/298/2018 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 7. 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. 

 

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

przedstawionego projektu uchwały? 

 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLVII/299/2018 o zmianie uchwały  

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa - pod głosowanie 

radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych 

nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XLVII/299/2018 o zmianie 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – została 

podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 7. 3. 

 

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

jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla samorządowego zakładu 

budżetowego.  

 

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

poinformował, że komisja pozytywnie 5 głosami za, zaopiniowała projekt uchwały o zmianie 

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

zakładu budżetowego.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLVII/300/2018 o zmianie uchwały  

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

budżetowego – 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 poinformował, że uchwała nr XLVII/300/2018 o zmianie 

uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla 

samorządowego zakładu budżetowego – została podjęta.  

 

 

 

 

Ad. 7. 4.  
 

K. Musioł – poinformowała radnych, że art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej nakłada na Gminę obowiązek uchwalania 3 letnich programów wspierania rodziny. 

Przedłożony radnym program na lata 2018-20210 zakłada wspieranie rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Działania określone  

w tym programie są na bieżąco realizowane przez jednostki organizacyjne gminy. Program ten nie 

generuje dodatkowych kosztów. Co roku Radzie Gminy jest przedstawiana informacja na temat 

realizacji tego programu. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. 
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Radna J. Szewerda – Przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu poinformowała, że omawiany projekt uchwały komisja zaopiniowała 

pozytywnie 5 głosami za. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – nawiązując do jednego z zapisów projektu programu zawartego  

w zagrożeniach analizy SWOT „brak zaplecza zabezpieczającego egzekucję eksmisji sprawców 

przemocy w rodzinie” zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób można by było ewentualnie 

rozwiązać ten problem w naszej gminie? 

 

K. Musioł – poinformowała, że do tej pory  było wyznaczone pomieszczenie w budynku 

komunalnym  w Bierawie, które służyło do takich celów interwencyjnych, to jest do zabezpieczenia 

miejsca dla osoby bezdomnej, czy też dla sprawcy lub ofiary przemocy w rodzinie. Jednakże na 

ten czas to pomieszczenie zostało zasiedlone przez osobę bezdomną. I brak jest innego 

pomieszczenia, które można by było przeznaczyć w razie potrzeby dla ofiar przemocy  

w rodzinie. Gmina nie dysponuje żadnym pomieszczeniem, które można by przeznaczyć 

poszkodowanej osobie w celu odseparowania ofiary przemocy w rodzinie od sprawcy. Obecnie 

Gmina ma tylko możliwość umieszczenia matki z dzieckiem w Ośrodku Wsparcia dla ofiar 

przemocy w Kędzierzynie-Koźlu. Jednak czas przebywania w takim Ośrodku nie może 

przekroczyć pół roku. Dlatego taki Ośrodek nie do końca rozwiązuje ten problem. 

 

Radny M. Matuszek  - zwrócił uwagę, iż z tego co powiedziała Pani Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, to Gmina nie ma żadnych wolnych pomieszczeń na terenie gminy, 

które można by w razie potrzeby przeznaczyć dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Dobrze 

było by zatem, żeby takie pomieszczenia się znalazły, żeby Ośrodek Pomocy Społecznej mógł 

takimi pomieszczeniami dysponować. 

 

K. Musioł – poinformowała, że posiadanie wolnych pomieszczeń, w których można ulokować 

osoby dotknięte przemocą w rodzinie jest koniecznością, można wówczas osoby poszkodowane 

odseparować od sprawcy tej przemocy. Z reguły sprawca nie ma zamiaru opuścić mieszkania. 

Osoba dotknięta przemocą może się zwrócić do Sądu o separację sądową. Ale to wszystko trwa. 

Tu chodzi o moment, gdy dane zdarzenie ma miejsce, aby móc szybko zareagować.  

 

Radny M. Matuszek – stwierdził, iż jest to ważna rzecz, dlatego Wójt i Rada powinni 

odpowiednio na tą potrzebę zareagować i takie pomieszczenia zrobić. Oddzielenie rodziny od 

sprawcy przemocy w tej rodzinie jest rzeczą bardzo ważną i trzeba na to odpowiednio reagować. 

Łatwiej jest oddzielić sprawcę przemocy w rodzinie jeżeli wskaże mu się miejsce do zamieszkania. 

 

K. Musioł – poinformowała, że w trudnych przypadkach matka z dziećmi może być umieszczona 

w Ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w Kędzierzynie, ale tam może przebywać tylko do pół 

roku. Generalnie na naszym terenie brak jest mieszkań komunalnych i socjalnych. Jeżeli jakieś 

pomieszczenie zostanie zwolnione, to powinno ono zostać zabezpieczone na taki cel.  

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, iż obecnie jesteśmy w okresie tworzenia budżetu na 

przyszły rok. Dlatego należałoby przemyśleć kwestię pomieszczenia dla ofiar przemocy w rodzinie 

i coś takiego stworzyć. Żeby nie doszło do sytuacji, że będzie taka potrzeba, a Gmina nie będzie 

mogła tej rodzinie zabezpieczyć jakiegoś lokum. Takie pomieszczenie musi być dostępne nie tylko 

okresowo, ale przez cały czas.  
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLVII/301/2018 w sprawie przyjęcia  

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 – 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 XLVII/301/2018 w sprawie przyjęcia  

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 7. 5. 

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bierawa 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny R. Skotarczyk – stwierdził, iż ma wątpliwości co do zaproponowanej minimalnej 

odległości punktu sprzedaży napojów alkoholowych od chronionych obiektów. Odległość ta jest 

bardzo mała. Zwrócił uwagę, iż odległość od jednego do drugiego budynku mieszkalnego liczona 

od wejścia do wejścia często przekracza 20 metrów. A tu proponuje się tylko 20 metrów. Zgodnie 

z ustawą o wychowaniu w trzeźwości Rada Gminy ma ustalić zasady usytuowania punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych. Ma ustalić pewien bufor dla tych obiektów, aby chronić osoby 

małoletnie przed dostępem do alkoholu. Jak mamy dbać o trzeźwość młodych ludzi, jak ustalamy, 

że odległość punktu sprzedaży napojów alkoholowych od szkół, czy przedszkoli może wynosić 

tylko  20 metrów? Punkty sprzedające alkohol powinny być oddalone co najmniej 100 metrów od 

obiektów chronionych. Na komisji było to tłumaczone tym, że są na terenie Gminy punkty 

sprzedaży, których odległość od szkół, czy innych obiektów chronionych jest niewielka. 

Zwiększając tę odległość trzeba było by te punkty zamknąć. Ale przecież można ustalić nowe 

zasady i wpisać 100 metrów, za wyjątkiem punktów istniejących. Inne Gminy takie zasady ustalają. 

Ta odległość nie może być tak mała, jak zaproponowano w uchwale, bo może dojść do sytuacji, że 

naprzeciw kaplicy, czy kościoła zostanie otwarty bar.  Poinformował jednocześnie, że Wojewoda 

Opolski zakwestionował uchwałę innej Gminy, między innymi z tego powodu, że poddał pod 

wątpliwość przyjętą odległość 20 metrów pomiędzy punktem sprzedaży napojów alkoholowych, a 

obiektem chronionym. 

 

Radna V. Klimanek – zwróciła się z zapytaniem, jakie zasady są przyjmowane w innych 

Gminach? 

 

Przewodniczący Rady Gminy  - poinformował, iż aktualnie kilka punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w naszej gminie jest położonych blisko szkoły, czy kościoła. Przyjmując nowe 

zasady te podmioty zostały by pozbawione możliwości handlowania alkoholem. Jeżeli faktycznie 

można byłoby te nowe zasady stosować tylko do punktów nowo powstałych, to warto się jeszcze 

nad tym zastanowić. 
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Radny M. Matuszek – stwierdził, iż jest to słuszna uwaga. Sklepy sprzedające alkohol nie 

powinny być blisko szkół, czy przedszkoli. Ale sprzedawcy próbują te przepisy bardzo naciągać.  

Był nawet taki reportaż jak to sprzedawcy załatwiali sobie temat odległości punktu sprzedaży 

napojów alkoholowych od placówek oświatowych, czy kultury religijnego. Tworzyli sobie jakby 

sztuczne dojścia i był z tym problem. Należy jednak pamiętać, że przede wszystkim chodzi  

o kwestie związane z egzekwowaniem zakazów związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych 

nieletnim. Czy te 100 metrów rozwiąże problem? Takie zabezpieczenia poprzez odległość  

w zasadzie nic nie da. Tu chodzi o to, żeby przede wszystkim młodzież nie miała dostępu do 

alkoholu, czyli żeby sprzedawcy egzekwowali te zakazy. Nie sprzedawali alkoholu nieletnim. 

Młodzież wychowuje się wokół nas dorosłych. Czy te punkty sprzedające alkohol będą oddalone 

o 100 metrów, o 20 metrów, czy o 50 metrów od niektórych obiektów, to już nie ma większego 

znaczenia.  

 

Radny M. Permus – zgodził się z radnym Matuszkiem, że zwiększanie odległości pomiędzy 

sklepami sprzedającymi alkohol, a np. szkołą nie jest kwestią najistotniejszą. Poprzez takie zasady 

pozbawi się możliwości handlowania alkoholem w wielu sklepach. Uważa, że potrzeba ochrony 

młodzieży przed alkoholem, nie jest kwestią odległości. Jest to sprawa rodziny, szkoły, czy komisji  

ds. przeciwdziałania alkoholizmowi. To czy ta odległość będzie wynosiła 100, czy 20 metrów nie 

ma większego znaczenia. Jest zdania, że zaproponowane 20 metrów powinno pozostać. 

 

Radny R. Skotarczyk – uważa, że w wiosce, która ma kilometr szerokości i dwa kilometry 

długości nie ma potrzeby zezwalania na lokalizowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

obok kościoła, szkoły, czy innego miejsca, który podlega ochronie. Te punkty powinny być 

odpowiednio oddalone. Nie ma potrzeby komasowania wszystkiego w jednym miejscu. 

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż ustalenie zbyt dużych odległości może doprowadzić do 

likwidacji sklepów i to nie tylko prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Jeżeli podmiot 

nie otrzyma zezwolenia na sprzedaż np. piwa, to z pewnością nie będzie w ogóle zainteresowany 

prowadzeniem sklepu. I tych sklepów we wsi w ogóle nie będzie.  

 

Radny Cz. Kudzia – poparł wypowiedź radnego Permusa, stwierdzając, iż odległość szkoły, czy 

kościoła od sklepu prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych nie ma większego znaczenia. 

Jeżeli młodzież będzie chciała kupić alkohol, to nieistotne będzie dla nich w jakiej odległości 

będzie znajdował się sklep.  

  

Radny M. Permus – stwierdził, iż bardziej należy zastanowić się nad przestrzeganiem przez 

właścicieli sklepów zasad sprzedaży. Nad tym, żeby przestrzegano zakazu spożywania piwa przed 

sklepem. Jeżeli naruszenie tych zasad skutkowało by odebraniem zezwolenia, wówczas 

sprzedawcy będą pilnować przestrzegania tego zakazu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLVII/302/2018 w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na 

terenie gminy Bierawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – pod głosowanie 

radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie 

był przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od głosowania (Romuald Skotarczyk). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr  XLVII/302/2018 w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na 

terenie gminy Bierawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – została 

podjęta. 
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Ad. 8.  Interpelacje i wnioski radnych  

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się do Wójta o zaproszenie Jego osoby na spotkanie komitetu 

organizacyjnego Mistrzostw Świata w psich zaprzęgach. 

 

Radna V. Klimanek  - zwróciła się o rozważenie możliwości przystąpienia Gminy do konkursu 

ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej pt. „Strzelnica w Powiecie” w celu 

pozyskania środków na remont strzelnicy w Solarni. Poinformowała, że z tego programu można 

pozyskać środki na remont, czy rozbudowę istniejącej strzelnicy, jak i wybudowanie nowego 

obiektu. Tylko 20 % całkowitego kosztu ma ponieść Gmina, pozostałe koszty są po stronie 

Państwa. Oferty należy składać do 21 września, a rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu lub w styczniu. 

Konkurs jest bardzo atrakcyjny, dlatego należy się temu przyjrzeć. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że Gmina ten temat już rozpoznawała i podjęto decyzję o nie 

przystępowaniu do tego programu, ponieważ po wybudowaniu, czy odremontowaniu takiego 

obiektu, taki obiekt musiałby służyć wszystkim służbom mundurowym, w tym wojsku i policji. 

Gmina straciłaby wówczas nad nim kontrolę. Mogłoby to doprowadzić do konfliktów społecznych.  

Dlatego strzelnicę w Solarni lepiej remontować ze środków własnych Gminy.  

 

M. Wierzba – poinformował, że Gminne Centrum, które zarządza strzelnicą w Solarni obecnie 

realizuje wiele wynajmów, ale jest to nic w porównaniu z tym co by było po wyremontowaniu tej 

strzelnicy ze środków Ministerstwa. Intencja jest bardzo słuszna, ale było by to bardzo uciążliwe 

dla mieszkańców. Nad obecnymi wynajmami strzelnicy idzie jeszcze w miarę zapanować.  

Te strzelania odbywają się z małej broni. W przypadku wejścia na strzelnicę wojska, czy policji, 

ta sytuacja uległaby pogorszeniu. Dlatego patrząc od strony mieszkańców, to ta oferta nie jest aż 

tak atrakcyjna. 

 

Radny M. Permus  - stwierdził, iż jedynie co można zrobić, jeżeli mamy odpowiednie miejsce,  

to starać się o środki na wybudowanie nowej strzelnicy. W ogóle nie brać pod uwagę strzelnicy  

w Solarni, ponieważ usytuowanie tego obiektu  w żadnym razie nie pozwala na to, żeby ten obiekt 

w jakikolwiek sposób rozbudowywać. Było by to bardzo uciążliwe dla mieszkańców. 

 

Radny R. Skotarczyk – przedstawił w formie multimedialnej zdjęcia nielegalnego wysypiska 

odpadów  na „żłóbkach” w Dziergowicach. Uważa, że odpady te nie pochodzą z gospodarstw 

indywidualnych, ale z firm, ponieważ mieszkańcy nie mają problemu z oddaniem odpadów.  

Są wyposażeni zarówno w pojemniki na odpady zmieszane, jak i na worki na odpady do segregacji 

i nie mają problemu z oddawaniem odpadów. Natomiast w naszym systemie brakuje firm.  

Nie mamy też regulaminu dla budynków niezamieszkałych. I to jest ten efekt. Jako Gmina nie 

mamy nad tym kontroli i nie mamy od tych podmiotów pieniędzy. Firmy załatwiają sobie umowy, 

jednak nie oddają odpadów, tylko trafiają one na nielegalne składowiska.  

We wskazanym miejscu, gdzie teraz powstało nielegalne wysypisko śmieci, była dziura, a teraz 

tam jest już równo zwałowana ziemia. Miesiąc temu był tam widziany samochód przywożący 

odpady, które od razu zostały zasypane. Należy określić właściciela działki i podjąć odpowiednie 

kroki. 

 

Radny M. Permus – zauważył, iż każda firma ma w obowiązku mieć umowę na wywóz odpadów 

i płacić za tę usługę. Ale nikt nie kontroluje czy firma jest jedno, dwu, czy dwudziestoosobowa  

i ile ta Firma wytwarza odpadów. Dlatego taki jest efekt, że odpady są wywożone w niedozwolone 

miejsca. Podobny problem jest w Brzeźcach. Na okrągło są wysypywane śmieci nad Odrę.  

Co roku musi to być sprzątane. Należałoby coś zrobić żeby śmieci nie były tam wysypywane, 

ponieważ jest to problem. 
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Radny R. Skotarczyk – poinformował, że regulaminy utrzymania porządku, przyjęte w innych 

gminach dotyczą również instytucji. W tych gminach kwestia odbioru odpadów jest uregulowana 

i opłaty za odbiór odpadów również trafiają do budżetu gminy. Przekłada się to na ustalaną opłatę 

za odbiór odpadów komunalnych. Nasza Gmina posiada raporty o ilości odebranych odpadów od 

mieszkańców. Wie ile mieszkańcy generują odpadów w ciągu roku. Natomiast w tych ilościach 

nie wykazuje się odpadów odbieranych od firm, a rzeczywiście te odpady od firm są odbierane  

i w tych ilościach są ujmowane. Jeżeli samochód odbierający odpady najpierw odbiera odpady od 

mieszkańca, a następnie od firmy, to te odpady są zmieszane. Na wadze nikt nie wyliczy ile było 

odpadów z gospodarstw domowych, a ile z firm. A pomiary redukcji odpadów dotyczą 

mieszkańców, a nie firm. Dlatego należy zmienić regulamin i objąć nim również firmy.  

 

Wójt Gminy – potwierdził, że ten sam samochód odbiera odpady zarówno od mieszkańców, jak  

i od firm. Ale jest to notowane i powinno to być odliczone. Poinformował również, że Rząd 

intensywnie pracuje nad zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 

Prawdopodobnie Gmina będzie musiała ogłaszać dwa przetargi, jeden na odbiór odpadów, a drugi 

na zagospodarowanie. Dlatego ze zmianą regulaminu nie należy się zbytnio śpieszyć.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – podkreślił, że wszyscy mieszkańcy naszej gminy deklarują, że 

segregują odpady i płacą opłaty według niższych stawek, a w rzeczywistości tak nie jest.  

 

Radny M. Permus – zauważył, że na tej sali bardzo często pada twierdzenie, że nie można czegoś 

wyegzekwować. Jednakże żeby społeczność działała prawidłowo i żeby była objęta prawem 

równomiernie, to ta egzekucja różnych rzeczy musi być skuteczna. Rada może jeszcze jakiś czas 

poczekać ze zmianą regulaminu. Ale chodzi o to, aby egzekucja tych działań była skuteczna.  

 

 

 

 

Ad. 9.  

 

Sołtys B. Poplucz – zwróciła się z zapytaniem  jak jest rozwiązana sprawa  odbioru odpadów 

komunalnych z posesji czasowo zamieszkałych przez osoby przyjeżdzające z zagranicy. 

Poinformowała, że miała takie informacje, że osoby przyjeżdżające z Niemiec na dłuższe 

odwiedziny nie mają pojemników na odpady i wywożą odpady w różne miejsca. W okresie 

odwiedzin osób z zagranicy pojawiają się worki z odpadami w kontenerach przy kościele, 

cmentarzu, czy przy boisku, ale również  w lesie, czy w innych niedozwolonych miejscach.  

Ten problem trzeba jakoś rozwiązać.   

 

Radny R. Skotarczyk – poinformował, że osoba przyjeżdżająca z zagranicy, a posiadająca  

w naszej gminie budynek mieszkalny powinna po przyjeździe złożyć deklarację na wywóz 

odpadów, a przed wyjazdem złożyć deklarację zerową.  

Zwrócił się również z zapytaniem czy Firma, która zajmuje się mieleniem gruzu na terenie 

inwestycyjnym w Starym Koźlu, płaci podatki na rzecz naszej Gminy? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że działalność ta była prowadzona nielegalnie. Zostało w tej sprawie 

wszczęte postępowanie administracyjne. Częściowo teren został już uporządkowany. Wyznaczono 

drugi termin na uporządkowanie całego terenu.    

Następnie zaprosił wszystkich do udziału w dożynkach gminnych.  
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Ad. 10. 

 

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

zamknął obrady czterdziestej siódmej sesji Rady Gminy w dniu 3 września 2018 r. o godz. 16:50. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik      Joachim Morcinek 
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