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P R O T O K Ó Ł   nr  II/2018 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  29 listopada 2018 r. 

 

 

Obrady drugiej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 29 listopada 2018 r.  otworzył o godz. 15:30 

Przewodniczący Rady Gminy Joachim Morcinek.  

Na wstępie poinformował, że przebywanie na sali obrad jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na udostępnienie wizerunku w internecie. Osoby nie wyrażające zgody na upublicznienie 

wizerunku powinny opuścić salę obrad, co oczywiście nie dotyczyło osób pełniących funkcje 

publiczne.  

 

W związku z nieobecnością na pierwszej sesji radnego Czesława Kudzia przystąpiono do 

ceremonii złożenia ślubowania przez radnego. Przewodniczący Rady Gminy odczytał rotę 

ślubowania: 

 ”Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców” – a radny Czesław Kudzia złożył ślubowanie słowami „ślubuję, tak mi dopomóż 

Bóg”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radny Czesław Kudzia objął mandat radnego Rady 

Gminy Bierawa.  

 

Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych o potwierdzenie obecności na terminalu do 

głosowania. Po czym poinformował, że w sesji uczestniczy 15 radnych na ustawową liczbę  

15 radnych, co stanowiło quorum przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały.  

Przywitał zebranych radnych, sołtysów, Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Zastępcę Wójta Gminy 

Stanisława Wróbla, obecnych na sesji pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz obsługę prawną Mec. Olimpię Komander. 

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

Sekretarz Gminy Barbara Gawlik oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Bierawie Piotr Walkiewicz  

 

 

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  19 listopada 2018 r. 

4. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji: 

1) o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym; 

2) o stanie budżetu gminy. 

5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie powołania komisji  rewizyjnej oraz wyboru przewodniczącego; 

2) w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy; 

3) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 
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4) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

5) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy. 
 

6. Interpelacje i wnioski radnych. 

7. Dyskusja i wolne wnioski. 

8. Zakończenie obrad. 

 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Przewodniczący Rady Gminy, który 

zawnioskował o dodanie do porządku obrad dodatkowej uchwały w sprawie wyboru drugiego 

wiceprzewodniczącego rady gminy. 

 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że zgłoszony wniosek zostanie poddany pod 

głosowanie. Zmiana zostanie wprowadzona, jeżeli za zmianą opowie się w głosowaniu 

bezwzględna większość ustawowego składu Rady, tj. co najmniej 8 radnych, a następnie zarządził 

głosowanie w tej sprawie. 

 

Za zmianą porządku obrad polegającą na dodaniu do porządku obrad  projektu uchwały  

w sprawie wyboru drugiego wiceprzewodniczącego rady gminy – opowiedziało się  

w głosowaniu 14 radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od 

głosowania. 

 

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

czego wniosek został przyjęty. Poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

zmienionego porządku obrad. Dodatkowy projekt uchwały zostanie wprowadzony jako pkt.  5.6. 

 

 

 

Ad. 3. 

 

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

z pierwszej sesji Rady Gminy z dnia  19 listopada 2018 r. i że w celu jego przyjęcia, zgodnie  

z § 22 statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. Następnie zwrócił się do radnych  

z zapytaniem czy są uwagi do tego protokołu? 

 

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia tego 

protokołu. 

 

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 15 obecnych na sali 

obrad. Nikt z radnych nie był przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od głosowania  

(Cz. Kudzia) – wyniki głosowania zawarte są w załączniku nr 2 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 

protokół nr I/2018 został przyjęty. 
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Ad. 4. 1. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie działania jak: 

 w dniu 20 listopada br. brał udział w seminarium w Opolu na temat stref ekonomicznych. 

W tym też dniu uczestniczył w Zarządzie Powiatowym OSP, 

 w dniu 21 listopada br. spotkał się z Państwem Plucik z Bierawy z okazji jubileuszu  

55 lat pożycia małżeńskiego,  

 w dniu 22 listopada br. spotkał się z Państwem Przybyła z Grabówki z okazji jubileuszu  

50 lat małżeństwa. Brał również udział w zebraniu wiejskim w Kotlarni poświęconym 

wyborom sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem została Pani Marta Oćwieja, 

 w dniu 26 listopada br. odbyło się spotkanie z firmą planistyczną z Rybnika w sprawie 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kotlarni, 

 w dniu 28 listopada br. – spotkał się na strzelnicy w Solarni z gospodarzem tej strzelnicy 

oraz osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie tego obiektu. Tego 

samego dnia spotkał się również z przedstawicielem Spółki Gazowniczej w Opolu  

w kwestii dalszej rozbudowy sieci gazowniczej na terenie gminy Bierawa, 

 

Następnie odczytał pismo otrzymane od Prezesa Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu  

w sprawie potrzeb Sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych w roku 2019 oraz 

odpowiedź skierowaną do Sądu, w której poinformowano, że podmiotem, który  będzie 

przyjmował skazanych w celu wykonywania pracy będzie Urząd Gminy Bierawa. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – w nawiązaniu do przedstawionej informacji o udziale w seminarium na 

temat stref ekonomicznych, zwrócił się o przybliżenie tego tematu i udzielenie odpowiedzi czy 

nasza gmina mogłaby z tego w jakiś sposób skorzystać? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że nie dawno weszły w życie przepisy o strefach ekonomicznych. 

Ma to na celu zainteresowanie potencjalnych inwestorów terenami inwestycyjnymi, które nie 

znajdują się w funkcjonujących strefach gospodarczych, takich jak np. strefa wałbrzyska, czy 

strefa katowicka z podstrefą w Gliwicach. Według nowych przepisów tereny inwestycyjne  

w całym kraju mogą być uznawane za strefy ekonomiczne. To, jakie korzyści potencjalny inwestor 

mógłby uzyskać inwestując na takim terenie, np. w gminie Bierawa zależeć będzie od profilu 

działalności, a także od wielkości zatrudnienia. Każdy przypadek rozpatruje się indywidualnie. 

Jeżeli firma chcąca zainwestować na danym terenie spełni określone wymagania, będzie można 

zastosować przepisy o strefach ekonomicznych. Nie jest to jednak przepis, który tak samo będzie 

miał zastosowanie w gminie Bierawa, jak i w innej gminie w kraju. Jeżeli będzie przeprowadzana 

rozmowa z potencjalnym inwestorem, to na pewno ten element nowych przepisów będzie brany 

pod uwagę. 

 

Radny W. Plutta – w nawiązaniu do informacji na temat spotkania w sprawie rozbudowy sieci 

gazowniczej, zwrócił się o uszczegółowienie tego tematu. 

 

Wójt Gminy – stwierdził, że rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy Bierawa była i jest 

sprawą priorytetową.  W ostatnim czasie spotkał się z przedstawicielką Spółki Gazowniczej  

w Opolu zajmującą się rozwojem, głównie w zakresie biznesowym. Jeżeli chodzi o rozwój tej 

sieci na terenie gminy Bierawa, to do wiosny przyszłego roku jedna z nitek gazowych zostanie 

rozbudowana od strony Starego Koźla w kierunku Bierawy, Grabówki, aż po firmę Rinnen, ok.  

7 km. Już dawno została podpisana stosowna umowa. W najbliższym czasie ma być wydane 

pozwolenie na budowę. Sama inwestycja ma trwać 3-4 miesiące. Jednym z odbiorców gazu będzie 

Urząd Gminy.  Realizacja  ma nastąpić w pierwszym półroczu przyszłego roku. 
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Po wykonaniu tej inwestycji duża część naszej gminy będzie posiadała już dostęp do gazu. Druga 

nitka będzie prowadzona od strony gminy Sośnicowice. Obecnie ta inwestycja znajduje się przy 

firmie ceramiki budowlanej Leier w Sierakowicach. W przyszłym roku ta sieć ma zostać 

rozbudowana do Goszyc i Kotlarni. Na tą inwestycję zostało wydane już prawomocne pozwolenie 

na budowę. Być może ta sieć zostanie rozbudowana w późniejszym terminie niż w Bierawie, ale 

wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku sieć gazowa zostanie również doprowadzona do 

tych dwóch miejscowości. Jeżeli te dwie inwestycje będą zrealizowane, to w perspektywie 

kolejnych lat zostaną podjęte działania związane z gazyfikacją Lubieszowa, Dziergowic i Solarni 

(od strony Bierawy), Starej Kuźni i Ortowic (od strony Kotlarni), a Korzonka od miejsca przy 

firmie Rinnen. Są to plany na kolejne, zapewne długie lata. Ale ambicją gminy jest, aby sieć 

gazowa w perspektywie 5-6 lat była we wszystkich naszych sołectwach.  

 

 

Ad. 4. 2. 

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym informację o stanie budżetu gminy, którą w formie 

pisemnej dołączono do niniejszego protokołu – załącznik nr 3. 

 

 

 

Ad. 5. 1. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że zgodnie z § 59 statutu gminy, komisja 

rewizyjna ma liczyć 5 członków. Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do tej 

komisji. 

 

Radni zgłosili następujących kandydatów: 

1) Piotr Szewerda - wyraził zgodę 

2) Marek Perrmus - wyraził zgodę 

3) Wanda Cyran    - wyraziła zgodę 

4) Hubert Musioł  - wyraził zgodę 

5) Jan Pankala      - wyraził zgodę 

 

Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zamknięcie listy 

kandydatów  i przeprowadził głosowanie w tej sprawie. 

Za zamknięciem listy kandydatów opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych – jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że lista kandydatów została zamknięta. Następnie 

poinformował, że wybór radnych do komisji rewizyjnej będzie przeprowadzony za pomocą 

urządzenia do głosowania. Każdy z radnych może głosować maksymalnie na 5 kandydatów.  

Po czym zarządził głosowanie. 

 

W wyniku głosowania poszczególni radni otrzymali następującą ilość głosów:  

1) Piotr Szewerda  - 15 

2) Marek Perrmus - 14 

3) Wanda Cyran    - 15 

4) Hubert Musioł  - 13 

5) Jan Pankala      - 14 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszyscy wymienieni radni większością głosów 

zostali powołani w skład komisji rewizyjnej. 
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W następnej kolejności Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o zgłaszanie 

kandydatów na funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. 

 

Na przewodniczącego komisji rewizyjnej zgłoszono kandydaturę radnego Piotra Szewerda, który 

wyraził zgodę. 

 

Innych kandydatur nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie 

zamknięcia listy kandydatów, a następnie przeprowadził głosowanie w tej sprawie. Radni  

jednogłośnie 15 głosami za – zadecydowali o zamknięciu listy kandydatów. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że lista kandydatów na przewodniczącego komisji 

rewizyjnej została zamknięta.  Następnie poinformował,  że wybór radnego na przewodniczącego  

komisji rewizyjnej będzie przeprowadzony za pomocą urządzenia do głosowania. Radni mogą 

głosować za, albo przeciwko wyborowi kandydata na tą funkcję. Po czym zarządził głosowanie. 

 

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że za wyborem radnego 

Piotra Szewerdy na przewodniczącego komisji rewizyjnej – opowiedziało się w głosowaniu  

14 radnych. W związku z tym, iż kandydat uzyskał wymaganą liczbę głosów został wybrany na 

przewodniczącego komisji rewizyjnej.  

 

Po zakończeniu głosowań i odczytaniu wyników - odczytano uchwałę nr II/3/2018 w sprawie 

powołania komisji rewizyjnej i wyboru przewodniczącego. 

 

 

 

Ad. 5. 2a 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji ds. budżetu  

i rozwoju gospodarczego.  

 

Radni zgłosili następujących kandydatów: 

1) Danuta Szczygieł – wyraziła zgodę 

2) Mariusz Matuszek – wyraził zgodę 

3) Mirosław Połulich – wyraził zgodę 

4) Violetta Klimanek – wyraziła zgodę 

5) Anna Palińska – wyraziła zgodę  

 

Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zamknięcie listy 

kandydatów do komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego i przeprowadził głosowanie w tej 

sprawie. Za zamknięciem listy kandydatów opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych – 

jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że lista kandydatów została zamknięta. Następnie 

poinformował, że wybór radnych do komisji będzie przeprowadzony za pomocą urządzenia do 

głosowania. Każdy z radnych może głosować maksymalnie na 5 kandydatów. Po czym zarządził 

głosowanie. 

W wyniku głosowania poszczególni radni otrzymali następującą ilość głosów:  

1) Danuta Szczygieł  - 13 

2) Mariusz Matuszek - 14 

3) Mirosław Połulich - 14 

4) Violetta Klimanek - 15 

5) Anna Palińska       - 15 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszyscy wymienieni radni większością głosów 

zostali powołani w skład komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego. 

 

 

Ad. 5 . 2b 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji ds. 

oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu. 

 

Radni zgłosili następujących kandydatów: 

1) Danuta Szczygieł   - wyraziła zgodę 

2) Ewa Garbas            - wyraziła zgodę 

3) Czesław Kudzia     - wyraził zgodę 

4) Violetta Klimanek - wyraziła zgodę 

5) Jan Pankala            - wyraził zgodę 

 

Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zamknięcie listy 

kandydatów do komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu, a 

następnie przeprowadził głosowanie w tej sprawie. Za zamknięciem listy kandydatów 

opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych – jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że lista kandydatów została zamknięta. Następnie 

poinformował, że wybór radnych do komisji będzie przeprowadzony za pomocą urządzenia do 

głosowania. Każdy z radnych może głosować maksymalnie na 5 kandydatów. Po czym zarządził 

głosowanie. 

 

W wyniku głosowania poszczególni radni otrzymali następującą ilość głosów:  

1) Danuta Szczygieł   - 14 

2) Ewa Garbas            - 14 

3) Czesław Kudzia     - 15 

4) Violetta Klimanek - 14 

5) Jan Pankala            - 14 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszyscy wymienieni radni większością głosów 

zostali powołani w skład komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu. 

 

 

Ad. 5. 2c 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji ds. 

porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska. 

 

Radni zgłosili następujących kandydatów: 

1) Mirosław Połulich - wyraził zgodę 

2) Hubert Musioł       - wyraził zgodę 

3) Wanda Cyran         - wyraziła zgodę 

4) Waldemar Plutta    - wyraził zgodę 

5) Ewa Szymańska     - wyraziła zgodę 
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Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zamknięcie listy 

kandydatów do komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony 

środowiska, a następnie przeprowadził głosowanie w tej sprawie. Za zamknięciem listy 

kandydatów opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych – jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że lista kandydatów została zamknięta. Następnie 

poinformował, że wybór radnych do komisji będzie przeprowadzony za pomocą urządzenia do 

głosowania. Każdy z radnych może głosować maksymalnie na 5 kandydatów. Po czym zarządził 

głosowanie. 

 

W wyniku głosowania poszczególni radni otrzymali następującą ilość głosów:  

1) Mirosław Połulich - 14 

2) Hubert Musioł       - 14 

3) Wanda Cyran        - 14 

4) Waldemar Plutta   - 14 

5) Ewa Szymańska    - 14 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszyscy wymienieni radni większością głosów 

zostali powołani w skład komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony  

środowiska. 

 

 

Ad. 5. 2d 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z § 74 statutu gminy, komisja skarg, 

wniosków i petycji składa się z przewodniczącego oraz pozostałych radnych w liczbie co najmniej 

trzech. Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie propozycji dotyczącej liczebności 

przedmiotowej komisji. 

 

Radny M. Permus – zaproponował, aby komisja ds. skarg, wniosków i petycji składała się  

z 5 radnych. 

 

Innych propozycji nie zgłoszono. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek radnego Permusa pod głosowanie radnych.  

Za ustaleniem składu komisji ds. skarg, wniosków i petycji w liczbie pięciu – opowiedziało się   

w głosowaniu 15 radnych – jednogłośnie, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że komisja ds. skarg, wniosków i petycji – będzie 

liczyła - 5 osób, a następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do tej komisji.  

 

Radni zgłosili następujących kandydatów: 

1) Ewa Szymańska - wyraziła zgodę 

2) Marek Permus    - wyraził zgodę 

3) Jan Pankala         - wyraził zgodę 

4) Anna Palińska     - wyraziła zgodę  

5) Czesław Kudzia  - wyraził zgodę 
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Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zamknięcie listy 

kandydatów do komisji ds. skarg, wniosków i petycji, a następnie przeprowadził głosowanie w tej 

sprawie. Za zamknięciem listy kandydatów opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych – 

jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że lista kandydatów została zamknięta. Następnie 

poinformował, że wybór radnych do komisji będzie przeprowadzony za pomocą urządzenia do 

głosowania. Każdy z radnych może głosować maksymalnie na 5 kandydatów. Po czym zarządził 

głosowanie. 

 

W wyniku głosowania poszczególni radni otrzymali następującą ilość głosów:  

1) Ewa Szymańska - 13 

2) Marek Permus    - 14 

3) Jan Pankala        - 14 

4) Anna Palińska    - 15 

5) Czesław Kudzia - 15 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszyscy wymienieni radni większością głosów 

zostali powołani w skład komisji ds. skarg, wniosków i petycji. 

 

Po zakończeniu głosowania składów osobowych poszczególnych komisji odczytano uchwałę 

nr II/4/2018  w sprawie powołania stałych komisji rady gminy. 

 

 

 

Ad. 5. 3. 

 

Dyr. Walkiewicz – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się o wyjaśnienie dlaczego w przedstawionym projekcie uchwały 

jest tylko mowa o deklaracji składanej w formie elektronicznej? A co z osobami, które nie 

korzystają, czy nie mają dostępu do  Internetu, albo nie mają podpisu elektronicznego? Jak te 

osoby mają składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami? 

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że każdy mieszkaniec, tak jak dotychczas może złożyć deklarację 

osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Możliwość złożenia deklaracji w formie 

elektronicznej jest tylko formą udogodnienia dla tych, którzy będą chcieli z takiej formy 

skorzystać.  

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, iż w uchwale jest mowa o tym, że deklarację dostarcza się 

Wójtowi Gminy, a w załączniku jako miejsce złożenia deklaracji wskazuje się Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie. Czy nie występuje w tych zapisach pewna nieścisłość? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, iż wskazane zapisy są właściwe, ponieważ Dyrektor Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie  w zakresie gospodarki odpadami  realizuje zadania 

wójta. Zgodnie z prawem adresatem deklaracji jest Wójt Gminy, ale jako miejsce składania 

deklaracji wskazuje się podmiot, który w imieniu wójta te zadania realizuje.  
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Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy w § 1 w ust. 2 nie powinno zostać dodane, że 

deklarację dostarcza się Wójtowi, za pośrednictwem Zakładu Gospodarki Komunalnej? 

 

Mec. O. Komander – wyjaśniła, że nie ma potrzeby uściślania tego zapisu. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się  z zapytaniem czy w związku ze zmianą stawek opłat za 

odpady, wszyscy mieszkańcy będą musieli na nowo składać takie deklaracje, czy uprzednio 

złożone deklaracje są nadal ważne? 

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, iż kwestię tę reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminie. Właściciel posesji nie musi zmieniać deklaracji w związku ze zmianą stawek opłat za 

odpady, chyba że nastąpiła zmiana danych osobowych, czy innych danych dotyczących danego 

gospodarstwa domowego. Wójt natomiast, w przypadku zmiany stawek opłat za odpady, 

obowiązany jest powiadomić o tym fakcie każdego właściciela nieruchomości. 

 

Radna A. Palińska – zwróciła się z zapytaniem czy w przypadku zmiany deklaracji właściciel 

nieruchomości musi za każdym razem dołączać mapkę i pełnomocnictwo, czy tak jak było do tej 

pory tylko do pierwszej deklaracji? 

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że mapkę należy dołączyć tylko do pierwszej deklaracji. Nie jest to 

dokument wymagany przy zmianie deklaracji. Osoby, które same składają deklaracje nie muszą 

też przedstawiać pełnomocnictwa.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr II/5/2018 w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości.  

 

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr II/5/2018 w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości – została podjęta.  

 

 

 

 

Ad. 5. 4. 

 

Dyr. Walkiewicz – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały nie podejmowano. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr II/6/2018 w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr II/6/2018 w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

– została podjęta. 



10 

 

Ad. 5. 5. 

 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta 

gminy. 

 

Radny M. Matuszek  - odnosząc się do zapisu § 3, zwrócił się z zapytaniem czy w uchwale 

podjętej 29 listopada  można zapisać, że zostaje ona podjęta 20 listopada? 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że zapis § 3 jest prawidłowy. Uchwała wejdzie w życie z dniem 

podjęcia, ale z mocą obowiązującą od dnia 20 listopada, tj. od dnia złożenia ślubowania przez 

wójta. Nadanie uchwale mocy wstecznej jest zgodne z prawem. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr II/7/2018 w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy.  

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, a 2 radnych wstrzymało się od 

głosu (E. Garbas i W. Plutta). Głosów przeciwnych nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr II/7/2018 w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla wójta gminy – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 5. 6. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy  

o samorządzie gminnym – wyboru wiceprzewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.   

W związku z tym zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej do 

przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru drugiego wiceprzewodniczącego Rady, 

informując jednocześnie, że osoby kandydujące na funkcję wiceprzewodniczącego rady nie mogą 

wchodzić w skład tej komisji. 

 

Do komisji skrutacyjnej zaproponowano następujących radnych: 

1) Mirosław Połulich; 

2) Jan Pankala; 

3) Waldemar Plutta. 

 

Wymienieni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.  

Następnie radni w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów - 11 „za”, 0 głosów przeciwnych,  

4 głosy wstrzymujące - przyjęli zaproponowany skład komisji skrutacyjnej.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że  Rada Gminy Bierawa powołała komisję skrutacyjną 

do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady.  

Na przewodniczącego komisji skrutacyjnej zaproponowano radnego Waldemara Plutta, który 

wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję 

drugiego wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  
 

Radny M. Matuszek – zgłosił kandydaturę Czesława Kudzia, który wyraził zgodę. 
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W związku z tym, że nie zgłoszono innych kandydatur Przewodniczący Rady zaproponował 

zamknięcie listy  kandydatów i przeprowadził głosowanie w tej sprawie.  

Rada Gminy w głosowaniu jawnym zadecydowała o zamknięciu listy kandydatów – 14 głosami 

„za”, przy jednym głosie wstrzymującym (Cz. Kudzia).  

 

Po zamknięciu listy kandydatów, Przewodniczący Rady poinformował radnych o zasadach 

wyboru wiceprzewodniczącego Rady, informując, że w głosowaniu tajnym radni głosują za 

pomocą kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią Rady, z podanym kandydatem. 

Głosowanie przeprowadzone zostanie za wyborem lub przeciw wyborowi kandydata na 

wiceprzewodniczącego Rady.  Oddanie głosu na „tak” oznaczać będzie głosowanie za 

kandydatem, a głosu na „nie” przeciw kandydatowi. Nie zakreślenie żadnej odpowiedzi lub 

zakreślenie dwóch, oznaczać będzie nieważność głosu. 

Poinformował również, że radny kandydujący na funkcję  wiceprzewodniczącego Rady - nie może 

brać udziału w głosowaniu, gdyż głosowanie w tej sprawie dotyczy interesu prawnego kandydata 

na tą funkcję o charakterze majątkowym. Następnie zwrócił się do komisji skrutacyjnej  

o przeprowadzenie głosowania. 

 

Wyczytywani z listy z imienia i nazwiska radni podchodzili do kabiny i po oddaniu głosu karty 

wrzucali do przygotowanej urny. 

 

Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów, Przewodniczący komisji skrutacyjnej 

odczytał protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania. Zgodnie z treścią 

protokołu komisja stwierdziła, że ilością 13 głosów „za” i 1 głosie przeciwnym, co stanowi 

wymaganą bezwzględną większość głosów, radny Czesław Kudzia został wybrany 

wiceprzewodniczącym Rady Gminy Bierawa. 

 

Następnie odczytano uchwałę nr II/8/2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Bierawa. 

 

Radny Cz. Kudzia – podziękował radnym za zaufanie, za oddane na Jego osobę głosy. 

Jednocześnie zobowiązując się do owocnej pracy na rzecz gminy i na rzecz mieszkańców. 

 

 

 

Ad. 6.  Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny M. Matuszek  - zaproponował, aby poszczególne komisje w dniu dzisiejszym dokonały 

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem jaki jest obecnie czas oczekiwania na dotację  

z budżetu gminy, przyznawaną na wymianę pieca na ekologiczny? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, iż czas oczekiwania na dotację z budżetu gminy jest dość długi, co 

najmniej pół roku. 

 

Radny M. Permus – zgłosił wniosek o przedyskutowanie kwestii dotacji na zastosowanie 

ekologicznych źródeł ciepła na kolejnym posiedzeniu komisji celem znalezienia jakiegoś 

rozwiązania służącego przyśpieszeniu terminów tych wypłat. 
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Uznał, że Komisja powinna rozważyć czy wystąpić do Pani Skarbnik o jakieś dodatkowe fundusze 

na ten cel, czy zastanowić się nad wykreśleniem jakieś  pozycji objętej taką dotacją?   Zauważył, 

że założenie pieca gazowego wiąże się z dosyć dużymi wydatkami. Dlatego też przyśpieszenie 

terminu wypłaty tych dotacji ułatwiłoby mieszkańcom realizację takiej inwestycji. 

 

Radny M. Matuszek – zauważył, iż sprawa dotacji na zastosowanie ekologicznych źródeł ciepła 

jest jak najbardziej słuszna. Jednak należy mieć na względzie to, że pieniądze na ten cel pochodzą  

z budżetu gminy. Mieszkańcy powinni też występować o środki zewnętrzne, np. z programu 

„Czyste powietrze”, w którym podłączenie do instalacji gazowej traktowane jest priorytetowo. 

Środki z tego programu uzależnione są jednak od uzyskiwanego dochodu. Dotacja może być dość 

spora, może nawet przekraczać kwotę przewidzianą w ramach dotacji z budżetu gminy.  

W programie „Czyste powietrze” może być dodatkowo przewidziana wymiana okien, wymiana 

drzwi, czy docieplenie domu. Dlatego bardziej należy rozpropagować wśród mieszkańców 

informację o tym programie, a środki z budżetu gminy pozostawić dla osób, które do tego 

programu nie będą się kwalifikowały. 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że środki budżetowe przeznaczane na przedsięwzięcia ekologiczne  

pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przekazywane są one bezpośrednio z Urzędu 

Marszałkowskiego. Te środki muszą być rozdysponowane na cele określone w ustawie Prawo 

ochrony środowiska, np. na zadania związane z ochroną powietrza, czy utrzymaniem zieleni. 

Rocznie z tych opłat Gmina otrzymuje ok. 220 tys. zł. Według założeń przyszłorocznego budżetu, 

na dotacje na przedsięwzięcia ekologiczne przeznaczono kwotę 140 tys. zł. Pozostałe środki  

w dużej części zaplanowano przeznaczyć na wywóz przedmiotów wielkogabarytowych, aby tymi 

kosztami nie obciążać dodatkowo mieszkańców. Rada może przeznaczyć na ten cel także inne 

środki budżetowe.  

Wyjaśniła również, że wypłaty dotacji dla mieszkańców z tyt. np. wymiany pieca na ekologiczny,  

nie odbywają się od razu na początku roku. Wnioski te są realizowane sukcesywnie, ponieważ 

większość środków  ok. 85 % Gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego dopiero w sierpniu 

danego roku. I dopiero wówczas rusza cały proces wypłaty tych dotacji. Środki są 

wykorzystywane w dużej mierze na przełomie października i listopada. Tych wniosków jest dużo. 

Jedni czekają na wypłatę dotacji 7 miesięcy, a inni dłużej. To zależy też od tego w którym 

momencie wniosek został złożony.  

 

Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że program „Czyste powietrze” nie jest związany  

z Gminą. Możemy go jedynie rozpropagować. Zainteresowani mieszkańcy przystępują do tego 

programu bezpośrednio. Natomiast Gmina przystąpiła do programu z Regionalnego Programu 

Operacyjnego działanie 5.5.,ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski, gdzie również przewiduje 

się wymianę źródeł ciepła. Program ten będzie realizowany przez 2 lata. Gmina także będzie 

ponosiła koszty związane z realizacją tego programu. Zostało złożonych 70 wniosków. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy ilość wniosków na te dotacje zwiększa się, 

zmniejsza, czy jest taka sama? Czy wniosków w tym roku zostało złożonych więcej, niż w roku 

ubiegłym, czy tyle samo? 

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że liczba składanych wniosków się zwiększa, ponieważ tych 

przedsięwzięć w roku bieżącym było więcej.  

 

Radny M. Permus – podkreślił, iż należy mieć na względzie to, że po rozbudowaniu sieci 

gazowej  do Bierawy tych wniosków będzie jeszcze więcej. 
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Skarbnik Gminy – zwróciła uwagę, iż pula środków, która jest przewidziana w budżecie na te 

zadania będzie w przyszłości wkładem do programu realizowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego. To nie będą dodatkowe środki.  

 

Radny Cz. Kudzia -  poinformował, że z pewnością nie wszystkie wnioski przejdą pozytywną 

weryfikację, ponieważ wszystko będzie zależało od wyników audytu. Budynek musi mieć 

odpowiednie podpiwniczenie. W starym budownictwie niestety nie zawsze uda się umieścić 

odpowiedni piec.  

 

 

 

Ad. 7.   Dyskusja i wolne wnioski 

 

Sołtys L. Nikel – wystąpiła z prośbą o umieszczenie tablic z nazwą ulicy Braci Wolnych  

i numerami posesji na każdej z odnóg tej drogi. 

 

Sołtys B. Poplucz – w imieniu mieszkańców wystąpiła o ustawienie lustra drogowego przy 

wyjeździe z ulicy Okrężnej w Lubieszowie (koło kościoła). 

  

 

 

Ad. 8. 

 

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

zamknął obrady drugiej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 17:30. 

 

 

          Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik       Joachim Morcinek 

 

 

Załączniki: 

 
1)  Lista obecności radnych i sołtysów; 

2) Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia protokołu 

3) Informacja o stanie budżetu gminy; 

4) Uchwała nr II/3/2018 w sprawie powołania komisji  rewizyjnej oraz wyboru przewodniczącego wraz  

z wynikami głosowania w sprawie powołania komisji rewizyjnej i wyboru przewodniczącego komisji; 

5) Uchwała nr II/4/2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy – wraz z wynikami 

głosowania: 

       - w sprawie powołania komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego; 

       - w sprawie powołania komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu; 

       - w sprawie powołania komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony  

          środowiska; 

       - w sprawie powołania komisji ds. skarg, wniosków i petycji; 

6) Uchwała nr II/5/2018 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wraz z wynikami głosowania nad 

projektem uchwały; 

7) Uchwała nr II/6/2018 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z wynikami głosowania nad projektem uchwały; 

8) Uchwała nr II/7/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy wraz z wynikami 

głosowania nad projektem uchwały. 

9) Protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego. 

10) Uchwała nr II/8/2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

     


