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P R O T O K Ó Ł   nr  LI/2018 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  15 listopada 2018 r. 

 

 

Otwarcia obrad pięćdziesiątej pierwszej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 15 listopada 2018 r.  

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

Na wstępie stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co 

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

uchwały. Nieobecny był radny Czesław Kudzia. 

 

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, 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie Karina Musioł, Dyrektor Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Piotr Walkiewicz 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  29 października 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 Wójta Gminy „Raportu z wykonania aktualizacji programu ochrony 

środowiska dla Gminy Bierawa na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”  

za rok 2016 i 2017. 
 

8. Podjęcie uchwał: 

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

2) w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019; 

3) o zmianie uchwały w sprawie Planu Odnowy miejscowości Bierawa; 

4) o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
 

9.   Interpelacje i wnioski radnych. 

10. Dyskusja i wolne wnioski. 

11. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy  informacji na temat podsumowania  

      działalności Rady Gminy za okres mijającej kadencji. 

12. Zakończenie obrad. 
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Ad. 3. 

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

z pięćdziesiątej sesji Rady Gminy z dnia  29 października 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. 

 

Za przyjęciem protokołu z pięćdziesiątej sesji Rady Gminy opowiedziało się w glosowaniu 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został przyjęty. 

 

Ad. 4.   

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował 

następujące działania: 

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

i ochrony środowiska w dniu 5 listopada br. oraz w posiedzeniu komisji ds. budżetu  

i rozwoju gospodarczego w dniu 13 listopada br., 

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

Bierawa, 

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

 

 

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 obradowała na jednym posiedzeniu, omawiając projekty uchwał na 

dzisiejszą sesję. Dodatkowo w dniu 5 listopada br. wspólnie z Wójtem spotkał się  

z przedstawicielem firmy Remondis celem omówienia pewnych problemów i uwag związanych  

z gospodarką odpadami. 

 

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

i ochrony środowiska poinformował, że komisja odbyła wyjazdowe posiedzenie do Starego Koźla 

celem rozpatrzenia sprawy wniesionej w skardze przez mieszkańca tego sołectwa. 

 

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

fizycznego i sportu poinformowała, że komisja w okresie międzysesyjnym się nie spotykała. 
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ad. 6. 

 

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

działania jak: 

• w dniu 31 października br. złożył pismo w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na temat osiągnięcia efektu ekologicznego wymaganego przy 

staraniach o umorzenie części pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji  

w Lubieszowie, 

• w dniu 5 listopada br. spotkał się z przedstawicielem PKP Nieruchomości Danutą Czajka 

w sprawie Dworca PKP w Bierawie, który jest w bardzo złym stanie. Z pozyskanych 

informacji wynika, że w najbliższych dwóch latach nie planuje się żadnych inwestycji na 

tym obiekcie. Jednak należy go przynajmniej porządnie posprzątać. W tym też dniu 

spotkał się również z przedstawicielem firmy Remondis na temat gospodarki odpadami, 

• w dniu 8 listopada br. uczestniczył w spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych, 

• w dniu 9 listopada br. brał udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP, 

• w dniu 11 listopada br. uroczyście obchodzono w naszej Gminie 100-rocznicę odzyskania 

niepodległości przez Polskę, 

• w dniu 14 listopada br. uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Seniora w Bierawie.  

W tym też dniu spotkał się z inż. Wesołowskim celem omówienia planów związanych  

z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie naszej gminy,  

• w dniu 15 listopada br. spotkał się z Państwem Hildegardą i Konradem Dreszer  

z Dziergowic z okazji jubileuszu 60 lat małżeństwa oraz z przedstawicielem Firmy Gazo-

projekt na temat rozbudowy sieci gazowniczej w kierunku Goszyc i Kotlarni. 

 

 

ad. 7. 

 

W. Lembowicz - omawiając raport z wykonania aktualizacji programu ochrony środowiska dla 

Gminy Bierawa na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” za rok 2016 i 2017, 

poinformował, że taki raport zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska, Wójt zobowiązany jest przedstawiać Radzie Gminy co dwa lata.  

Raport ten zawiera informacje z aktualizacji programu ochrony środowiska, który został przyjęty 

uchwałą nr XL/264/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.  

Podkreślił, iż aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Bierawa na lata 2013-2016  

z perspektywą na lata 2017-2020 stanowiła podstawowe narzędzie prowadzenia polityki 

ekologicznej w gminie w latach 2016 i 2017. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów 

ochrony środowiska na wszystkich szczeblach – od krajowego do gminnego – jest, aby ich 

realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania 

środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją,  

także stworzyła warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. 

Analizując realizację programu na poziomie gminnym należy pamiętać, że praktycznie zadania  

o charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane  

z jego ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem, obciążają samorząd gminny oraz podmioty 

gospodarcze i mieszkańców. Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywanych 

przez samorząd gminny wpływa na możliwości bezpośredniej i pośredniej ochrony środowiska na 

terenie gminy. W raporcie przedstawiono zadania, które były realizowane w latach 2016-2017.  

 

 



str. 4 

 

Do najważniejszych z nich można zaliczyć zadania w zakresie: 

- ochrony powietrza, 

- ochrony przed hałasem, 

- ochrony wód, 

- ochrony przyrody,  

- gospodarki odpadami, 

- edukacji ekologicznej. 

Większość zadań została zrealizowana lub jest w trakcie realizacji. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek - zauważył, że omawiany raport jest bardzo obszerny. Zawarte są tam 

opracowania dotyczące między innymi wód powierzchniowych, wód podziemnych, gospodarki 

wodno-ściekowej, zasobów ekologicznych, czy ochrony powietrza. Jeżeli chodzi o dane 

dotyczące powietrza, to dane te są jednak podawane tylko i wyłącznie z odczytów 

kędzierzyńskich. W ogóle nie zostały uwzględnione dane z odczytów z pomiarów dokonywanych 

w Dziergowicach.  Nie zawarto też danych o dopuszczalnych normach, jeżeli chodzi o jakość 

powietrza. 

Zwrócił też uwagę na złą jakość wód powierzchniowych na terenie naszej gminy. Zarówno 

Bierawka, jak i Odra są w bardzo złym  stanie. Dlatego w tym zakresie należałoby podjąć jakieś 

działania. Gmina powinna w raporcie zwrócić uwagę na ten problem. Ponadto zwrócił uwagę na 

dobrą jakość gleb i bogaty zasób terenów leśnych. 

Wskazując na kwestie związane z zagrożeniem hałasem w ruchu drogowym, zwrócił się   

o podjęcie działań związanych z poprawą nawierzchni drogi 425 w Lubieszowie, sugerując 

wpisanie tego wniosku do podsumowania omawianego raportu. 

 

 

 

 

 

ad. 8. 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 rok – 5 głosami za. 

 

Dyskusji na temat zmian w budżecie gminy nie podejmowano. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr LI/316/2018 w sprawie dokonania zmian 

w budżecie gminy na 2018 rok – 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 LI/316/2018 sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2018 rok - została podjęta. 
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ad. 8. 2. 

 

Sekretarz Gminy - przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie rocznego programu 

współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Odczytała również podsumowanie 

wyników konsultacji tegoż programu, który dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 

2. 

 

W dyskusji zabrał głos radny M. Matuszek, który zwrócił się z zapytaniem jaka organizacja 

zaopiniowała ten projekt i jakie wniosła uwagi do tego projektu? 

 

Sekretarz Gminy - poinformowała, że opinię do projektu wyraziła jedna organizacja - Polski 

Związek Wędkarski, ale bez uwag. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr LI/317/2018 w sprawie rocznego 

programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - pod głosowanie radnych. 

 

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

był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr LI/317/2018 w sprawie rocznego 

programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - została podjęta. 

 

 

 

ad. 8. 3. 

 

Zastępca Wójta - przedstawił radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Planu 

Odnowy miejscowości Bierawa.  

Zgodnie z uzasadnieniem do tego projektu, poinformował, że taki plan został już przyjęty 

uchwałą nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 czerwca 2016 r. W związku z tym, że 

w tym dokumencie w pkt. 7 (Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć 

aktywizujących społeczność lokalną) błędnie określono termin planowanych zadań (wpisano na 

lata 2010-2017, a winno być na lata 2016-2023) oraz zauważono szereg omyłek pisarskich  

i błędów językowych, które nie miały wpływu na merytoryczny zakres dokumentu, a jedynie 

rzutowały na jego językową jakość, przygotowano nową treść załącznika, w którym skorygowano 

zapis pkt. 7 oraz oczywiste omyłki pisarskie.  

 

Radny M. Matuszek - również zwrócił uwagę na błędy występujące w tekście uchwały,  

np. błędnie określony wiek dla roku 1614. Ponadto zwrócił się z zapytaniem, czy w tym Planie  

w dalszym ciągu powinna być mowa o Publicznym Gimnazjum w Bierawie, skoro ta placówka 

formalnie została już zlikwidowana? 

 

Sekretarz Gminy - wyjaśniła, że omawiany Plan nie jest sporządzany od nowa, są w nim tylko 

dokonywane konieczne zmiany. Dlatego nie zmieniono zapisu odnośnie Gimnazjum.  
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr LI/318/2018 o zmianie uchwały  

w sprawie Planu Odnowy miejscowości Bierawa - pod głosowanie radnych. 

 

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

Nikt z radnych nie był przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od głosowania (W. Plutta). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr LI/318/2018  zmianie uchwały  

w sprawie Planu Odnowy miejscowości Bierawa - została podjęta. 

 

 

 

ad. 8. 4. 

 

Wójt Gminy - odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.  

Uzasadniając powód przedstawienia Radzie Gminy tego projektu zwrócił uwagę, iż Gmina 

zachowała ciągłość odbierania odpadów komunalnych w ciągu roku, ale niestety z problemami.  

Z powodu wysokich stawek oferowanych na przetargach, zachodziła konieczność ich 

unieważniania. Pierwszy przetarg na wybór wykonawcy odbioru odpadów został ogłoszony  

w grudniu 2017 roku. Wpłynęła tylko jedna oferta firmy Remondis na kwotę 967.758 zł.  

W związku z tym, że w budżecie była zapisana kwota 780 tys. zł, przetarg musiał zostać 

unieważniony. W tej ofercie kwota na jednego mieszkańca wynosiła 13,33 zł. Na miesiąc styczeń 

podpisano z firmą umowę z wolnej ręki. Powtórzono przetarg i od miesiąca marca br. podniesiono 

stawkę opłaty dla mieszkańca do kwoty 12,50 zł. Kolejny przetarg na wybór firmy odbierającej 

odpady w drugim półroczu 2018 roku z powodu wysokiej ceny również musiał zostać 

unieważniony. Na miesiąc lipiec br. podpisano umowę z wolnej ręki według stawki 12,50 zł  

od osoby. Z tego samego powodu unieważniony musiał zostać przetarg ogłoszony na miesiące 

sierpień-wrzesień 2018 r. Po raz kolejny podpisano umowę z wolnej ręki. W przetargu na wybór 

wykonawcy odbioru odpadów w miesiącach październik-grudzień br. stawka opłaty od 

mieszkańca wyniosła już 14 zł.  

Podkreśli, iż w związku z tym, że ceny oferowane przez firmy idą stale w górę zachodzi 

konieczność podwyższenia od stycznia 2019 roku opłaty dla mieszkańców do wysokości 14 zł  

od osoby.  Jest to konieczność, ponieważ przepisy ustawowe zakazują dotowania systemu 

gospodarki  odpadami. Ten system powinien się finansować samodzielnie. Zaproponowana  

w uchwale stawka 14 zł od osoby tak naprawdę jest stawką minimalną. Nie są w niej 

uwzględnione żadne ryzyka podwyżek rynkowych. Na dzisiaj nie wiadomo też jakie zostaną 

wprowadzone zmiany ustawowe, dlatego też nie planuje się w najbliższym czasie zmian naszego 

regulaminu utrzymania czystości i porządku. Najprawdopodobniej jakiekolwiek zmiany  

w regulaminie nastąpią dopiero w roku 2020. 

 

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

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty – 5 głosami za. 

 

Radny M. Permus – odnosząc się do słów Wójta na temat zmiany regulaminu utrzymania 

czystości i porządku w gminie dopiero w roku 2020, zauważył, iż nie powinno się tego odkładać 

na tak długi czas. Prace nad zmianą regulaminu powinny zostać wdrożone wcześniej, aby  

w końcu uregulować takie kwestie, jak na przykład  opłata od osób czasowo przebywających  

w gminie, głównie osób zamieszkałych za granicą, a posiadających w naszej gminie 

nieruchomości.  
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Czy te wszystkie osoby, które przyjeżdżają na 3-4 miesiące mają podpisane deklaracje na odbiór 

odpadów? Powinno to być w końcu uregulowane. Jeżeli jest budynek w złym stanie, popada  

w ruinę i wiadomo, że nikt tam nie mieszka, to nie ma problemu. Ale jeżeli budynek jest  

w dobrym stanie, jest czasowo zamieszkały przez osoby przyjeżdżające z zagranicy, to należałoby 

tam wprowadzić opłatę stałą przynajmniej od jednej osoby. Chodzi o to, aby deklaracja na odpady 

była podpisana z każdego obiektu, nawet jeżeli budynek jest faktycznie zamieszkały tylko przez 

jeden miesiąc w roku. Te osoby muszą być tego świadome, że muszą posiadać pojemnik na 

odpady i ponosić opłaty za ich wywóz. Ważne to jest również ze względu na to, aby odpady nie 

trafiały w różne niedozwolone miejsca. Ponieważ ich usuwanie jest jeszcze droższe, niż ich 

odbiór z posesji. Zwrócił się do Wójta o zmianę stanowiska odnośnie terminu przystąpienia do 

prac nad regulaminem utrzymania czystości dopiero w roku 2020 i przyśpieszenia tych prac. 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, iż prace nad zmianą regulaminu utrzymania czystości mogą się już 

rozpocząć w styczniu 2019 roku, a nie tak jak powiedział wcześniej dopiero w 2020 roku.  

 

Radny R. Skotarczyk – odnosząc się do wypowiedzi radnego Permusa, stwierdził, iż nie popiera 

tego, aby w przypadku nieruchomości czasowo zamieszkałych, deklaracje były składane tylko na 

jedną osobę. Powinna być wykazywana faktyczna liczba. Jeżeli przyjmie się, że w każdej wiosce 

przebywa czasowo 10 dwuosobowych rodzin przez pół roku, to opłaty za odbiór odpadów 

wzrosną o ponad 10 tys. zł. Te pieniądze obecnie nie wpływają do naszego systemu. Nie uważa, 

aby osoby przybywające do nas np. z Niemiec musiały mieć jakiekolwiek ulgi. Oddają odpady, to 

powinny za to płacić. A niestety tak się nie dzieje. Mamy odpowiedni mechanizm, ale się go nie 

stosuje. Osoby te w momencie przyjazdu powinny składać deklarację na faktyczną liczbę osób, a 

w momencie wyjazdu powinny składać deklarację zerową. Nie powinno stosować się żadnych 

ulg. To są tacy sami mieszkańcy jak my, są związani z tym terenem i muszą się dostosować.  

Tym bardziej, że na zachodzie restrykcyjność przepisów o ochronie środowiska jest na dużo 

wyższym poziomie. U nas te wymogi też muszą być spełniane.  

 

Wójt Gminy  - poinformował, że od nowego roku, w przypadku nieruchomości, w stosunku do 

których będą wątpliwości ile osób zamieszkuje na posesji, będą przeprowadzane kontrole przez 

policję. Będzie miało to na celu wychwycenie osób, które nie składają deklaracji na wywóz 

odpadów. 

 

Radny R. Skotarczyk – przypomniał, że podczas dyskusji w sprawie wyjścia Gminy Bierawa  

ze Związku Międzygminnego „Czysty Region”, jaka miała miejsce 4 lata temu, Wójt przedstawiał 

zyski, jakie niewątpliwie były. Gmina przez te 4 lata stosowała niższą opłatę za odbiór odpadów, 

niż w Czystym Regionie. Gmina nie musiała płacić też składki członkowskiej. Wtedy Pan Wójt 

użył między innymi takiej argumentacji, że przetargi jakie były ogłaszane przez Czysty Region 

dotyczyły ilości, czyli ton odpadów. Będąc samodzielni, Gmina będzie przeprowadzała przetarg 

według liczby mieszkańców zamieszkałych w Gminie. Firmie miało się opłacać sprawdzanie czy 

liczba deklarowanych osób jest zgodna z rzeczywistością. Ale firma tego nie sprawdzała.  

A przecież ostateczna cena podawana w dokumentacji przetargowej, stanowi iloczyn ilości 

mieszkańców i stawki od jednej osoby.  

Podkreślił również, iż w przypadku naszego systemu, ograniczenie ilości popiołu, czy ilości 

odpadów biodegradowalnych, nie wpłynie od razu na cenę, ponieważ płacimy od ilości 

zadeklarowanych osób, a nie od ilości odpadów. Być może pewne rozwiązania zostaną 

wprowadzone przez nowelizowaną ustawę. Jedną z proponowanych zmian jest możliwość 

wprowadzenia bonifikat dla osób, które nie będą oddawały odpadów biodegradowalnych, a które 

będą te odpady zagospodarowywały we własnych kompostownikach. Według nowych przepisów 

nieruchomości niezamieszkałe, czyli firmy, instytucje, już obligatoryjnie będą objęte systemem 

gospodarki odpadami. Trzeba będzie te zmiany uwzględnić w regulaminie. 
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Radny M. Permus – stwierdził, że każda propozycja, która doprowadzi do uszczelnienia tego 

systemu, uzyskuje Jego poparcie. Ale trzeba sobie umieć odpowiedzieć również na pytanie, czy 

będziemy w stanie to wszystko realizować. Jeżeli osoby przyjeżdżają z zagranicy na przykład na 

miesiąc, to trudno będzie wówczas szybko zareagować. 

 

Radny Z. Żmuda – zawnioskował o uwzględnienie w regulaminie konieczności mycia  

i dezynfekowania pojemników, które są ustawiane przy Wspólnotach Mieszkaniowych, 

szczególnie w okresie letnim. 

 

Radny M. Matuszek  - zgodził się z radnym Permusem w kwestii zmiany regulaminu, ponieważ 

ważnym jest uszczelnienie całego systemu gospodarki odpadami. Większość osób deklaruje 

segregację odpadów, a tym samym ponoszą niższe opłaty. Ale czy polega to na prawdzie? Jeżeli 

ktoś pomimo deklaracji nie segreguje odpadów, to zaniża opłaty. Czy jesteśmy w stanie to 

sprawdzić? Jeżeli ktoś nie segreguje odpadów powinien płacić 24 zł od osoby, a nie 14 zł. 

Mieliśmy system, który umożliwiał identyfikację osób segregujących odpady i należałoby do tego 

wrócić po to, aby zmusić ludzi do segregacji odpadów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie poddał projekt uchwały  

nr LI/319/2018 o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – pod głosowanie radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radny, na 14 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr LI/319/2018 o zmianie uchwały 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 9.  Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny M. Matuszek  
1) zgłosił propozycję posadzenia jednego drzewa lub większej liczby drzew, np. stu - z okazji  

100-rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę; 

2) zgłosił wniosek o określenie przybliżonych kosztów wymiany nawierzchni drogi 

wojewódzkiej nr 425 w Lubieszowie na odcinku ok. 2 km. 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że Gmina nie może być adresatem wniosku w sprawie określenia 

kosztów wykonania dywanika asfaltowego na drodze wojewódzkiej, ponieważ nie jest zarządcą 

tej drogi i nie zna metody, ani parametrów przewidzianych dla tego typu dróg.  Koszty te mogą 

zostać określone tylko przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

Poinformował jednocześnie, że Województwo Opolskie w dalszym ciągu podtrzymuje to, że 

wykona remont chodnika w Lubieszowie, który miał być wykonany w roku 2018. Również 

Gmina w projekcie budżetu na rok 2019 przewidziała wkład własny w wykonanie tego zadania. 

Jeżeli dojdzie do wymiany tego chodnika, to z pewnością zostanie to zrobione łącznie z wymianą 

części jezdni. 
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Radny Z. Żmuda – wystąpił również w sprawie naprawy drogi wojewódzkiej nr 408 w Kotlarni, 

przez wieś na odcinku co najmniej 300 metrów, o co wnioskuje już od bardzo dawna, ale bez 

żadnego odzewu.     

 

Wójt Gminy – poinformował, że wniosek o przeprowadzenie remontu drogi w Kotlarni był 

przekazany do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Jednak sytuacja w przypadku tej drogi 

wygląda jeszcze gorzej, bo zarządca zasłania się planowaną przebudową kliku odcinków tej drogi 

i  gotowymi projektami dla Kotlarni, Ortowic, Korzonka, Bierawy i Brzeziec. Tylko pytanie kiedy 

będzie realizacja? Czy będziemy na to czekali 5, czy 10 lat, a może więcej? Tego nie wiadomo. 

Poinformował, że zamierza spotkać się z radnymi Sejmiku Samorządowego z terenu Powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego, aby podjęli się tematu przyśpieszenia całego procesu remontu drogi 

nr 408. Na dzień dzisiejszy brak jest jeszcze informacji jakie zadania województwo będzie 

wykonywało w roku przyszłym na terenie gminy Bierawa. Prawdopodobnie powtórzony zostanie 

przetarg na wybór wykonawcy przebudowy odcinka drogi Bierawa – Korzonek. Na razie są 

plany, ale możemy latami czekać na realizację.  

 

Radny R. Skotarczyk – nawiązując do wniosku radnego Matuszka, zwrócił uwagę, że ta sama 

sytuacja z drogą 425 występuje na dalszym odcinku tej drogi, to jest w miejscowości 

Dziergowice. Część ulicy Dworcowej i ulicy Raciborskiej wygląda tragicznie, szczególnie koło 

byłego Pawilonu, gdzie obecnie powstaje nowy obiekt handlowy. Na tym odcinku, droga ze 

względu na duże nierówności, nie powinna być w ogóle dopuszczona do eksploatacji.  

A z tego co się słyszy Województwo nie ma żadnych planów związanych z remontem drogi 425. 

Dlatego należy poruszyć ten problem. 

 

Radny P. Musioł – zwrócił się z zapytaniem czy i kiedy będzie modernizowana ulica Ogrodowa 

w Bierawie, na którą został już opracowany projekt? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że w przyszłorocznym budżecie to zadanie nie jest planowane do 

realizacji. Jest gotowy projekt i w którymś momencie wystąpi się o pozwolenie na budowę.  

Ze względu na wysokie koszty trudno jest jednak w tym momencie określić termin realizacji. 

Według kosztorysu inwestorskiego modernizacja ulicy Ogrodowej w Bierawie będzie wynosiła  

co najmniej milion złotych. Dużą część kosztów stanowi odwodnienie tej drogi. Wydatki na 

inwestycje zostały ograniczone ze względu na rosnące stałe koszty funkcjonowania gminy, 

głównie koszty pracy, usług i energii elektrycznej. 

 

Radny R. Skotarczyk – w związku z naborem deklaracji do działania związanego z ochroną 

powietrza, zwrócił się z zapytaniem, kiedy Gmina będzie musiała  zarezerwować środki na 

dofinansowanie tych przedsięwzięć i jaka jest przewidziana na ten cel kwota? 

 

Wójt Gminy  - poinformował, że Gmina Bierawa postanowiła przystąpić do ogłoszonego przez 

Urząd Marszałkowski pilotażowego programu dotyczącego ochrony powietrza, związanego  

z wymianą źródeł ciepła. Obecnie przyjmowane są deklaracje wstępne od mieszkańców, aby 

rozeznać jakie będzie zainteresowanie mieszkańców tym tematem.  

Udział finansowy Urzędu Marszałkowskiego wynosić będzie 34 %, a gminy i inwestora 

(właściciela) po 33 %.  Termin przyjmowania deklaracji upływa 21 listopada br.  

Każda deklaracja będzie weryfikowana przez rzeczoznawcę, w tym z punktu widzenia celów 

jakie mają zostać osiągnięte w tym programie. To rzeczoznawca będzie kwalifikował 

potencjalnych beneficjentów. Tam, gdzie istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej,  

to z wysokim prawdopodobieństwem nie będzie zgody na instalację kotła węglowego nawet piątej 

klasy na eko-groszek. Będzie tylko dofinansowanie do gazu. Realizacja jest przewidziana od roku 

2020. W przyszłorocznym budżecie została zaplanowana jedynie kwota za wykonanie studium 

wykonalności i opłacenie rzeczoznawcy. Planuje się dofinansować ok. 40 gospodarstw 

domowych. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jakie to będą kwoty.  
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Radny R. Skotarczyk  - zwrócił się z zapytaniem, czy w tym programie można zastosować 

jakieś kryterium dochodowości i skierować tą pomoc w stronę mieszkańców o niższych 

dochodach? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, iż z tego co się orientuje, to w tym programie nie ma zastosowania 

kryterium dochodowości.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy informacje o tym programie były 

zamieszczone również na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a jeżeli nie, to wnioskuje, żeby takie 

informacje zamieszczać na tablicach ogłoszeń. 

 

 

 

Ad. 10.   Dyskusja i wolne wnioski 

 

Dyskusji nie podejmowano. 

 

 

 

Ad. 11. 

 

Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił radnym informację na temat podsumowania 

działalności Rady Gminy za okres mijającej kadencji, którą dołączono do niniejszego protokołu  

w formie załącznika.  

 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który skierował do radnych słowa podziękowania za 

współpracę w minionych latach. Stwierdził, iż Jego zdaniem była to jedna z lepszych kadencji  

po roku 1990. Podjęte zostały odważne decyzje związane z zaciągnięciem długoterminowych 

pożyczek na budowę kanalizacji. Udało się te inwestycje wykonać za stosunkowo niskie ceny. 

Mamy całą Gminę skanalizowaną. Obecnie ceny są dużo wyższe i koszt wybudowania kanalizacji 

z pewnością byłby dużo wyższy. Odwagi nikomu nie brakowało. Te 4 lata upłynęły w dużej 

mierze pod kątem merytorycznej dyskusji. Cieszy to, że jako Wójt miał wsparcie ze strony 

radnych, a w szczególności Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady, którzy w tej dobrej 

współpracy mają wielką zasługę.  Podziękował również sołtysom, pracownikom Urzędu  

i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych. Wyraził nadzieję, że także w tych kolejnych 

latach współpraca z Radą Gminy będzie układała się dobrze.  

 

Sołtys B. Poplucz – w imieniu sołtysów podziękowała radnym za dobrą współpracę, za 

wspieranie działań poszczególnych sołectw. Jednocześnie nowym radnym życzyła samych 

sukcesów i odważnych decyzji prowadzących do rozwoju naszej gminy.  

 

 

Ad. 12. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady pięćdziesiątej pierwszej – ostatniej sesji w kadencji 

2014-2018 o godz. 17:10. 

 

 

 

         Przewodniczący Rady 

            Joachim Morcinek 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
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Załączniki 

 

1) Raport z wykonania „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Bierawa na 

lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” za rok 2016 i 2017; 

2) Uchwała nr LI/316/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok; 

3) Uchwała nr LI/317/2018 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019; 

4) podsumowanie wyników konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 

5) Uchwała nr LI/318/2018 o zmianie uchwały w sprawie Planu Odnowy miejscowości 

Bierawa; 

6) Uchwała nr LI/319/2018 o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

7) Informacji Przewodniczącego Rady Gminy na temat podsumowania działalności Rady 

Gminy za okres mijającej kadencji. 

8) Listy obecności radnych i sołtysów. 

 

 

 


