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PROTOKÓŁ nr VI/2019 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  27 maja 2019 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył szóstą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu  27 maja 2019 r. 

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.  
 

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 przywitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, 

Zastępcę Wójta Stanisława Wróbla, pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych oraz obsługę prawną – Adama Widłaka. 

 

Z ramienia urzędu 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. 

 

Poinformował, że dalszy porządek obrad 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  8 kwietnia 2019 r. 

4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji o podejmowanych działaniach 

w okresie międzysesyjnym. 

5. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji. 

6. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o podejmowanych działaniach w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Przedstawienie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oceny zasobów 

pomocy społecznej. 

8. Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie gminy za 2018 rok. 
 

9. Podjęcie uchwał: 
 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok; 

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

3) o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na 

realizację inwestycji na terenie gminy Bierawa; 

5) w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na 

budowę ścieżki rowerowej w Bierawie;  

6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości; 

7) w sprawie zaliczenia ulicy Dworcowej w Dziergowicach do kategorii dróg gminnych; 

8) w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek energetyczny; 

9) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla 

sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2; 
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10. Interpelacje i wnioski radnych. 

11. Dyskusja i wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy są wnioski w sprawie 

zmiany przedstawionego porządku obrad? 

 

Wójt Gminy – zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium  uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa. 

Wyjaśnił, iż chodzi o ujawnienie w Studium udokumentowanych obszarów złoża naturalnego, 

głównie na terenie miejscowości Bierawa, o czym już informował na posiedzeniu komisji.  

O zakresie obszaru wydobywczego Rada będzie decydowała dopiero w planie zagospodarowania 

przestrzennego. 

  

Innych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, 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. 

 

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

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium  uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa – opowiedziało się w głosowaniu – 

14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

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

czego wniosek został przyjęty. 

 

Następnie poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego porządku 

obrad. Dodatkowy projekt uchwały zostanie wprowadzony jako pkt. 9.10. 

 

 

Ad. 3. 

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

sesji Rady Gminy z dnia  8 kwietnia 2019 r. i że w celu jego przyjęcia, zgodnie z § 22 statutu 

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

tego protokołu. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem protokołu z piątej sesji Rady Gminy opowiedziało się 15 radnych, na 15 obecnych 

na sali obrad, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 

protokół nr V/2019 z sesji Rady Gminy w dniu 8 kwietnia 2019 r. został przyjęty. 
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Ad. 4. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie 

działania jak: 

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

i ochrony środowiska w dniach  15 i 29 kwietnia oraz 6 i 23 maja 2019 r. 

2) brał udział w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego  

i sportu w dniu 22 maja 2019 r. 

3) brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu 23 maja 

2019 r. 

4) uczestniczył w spotkaniu w Firmie Betafence w Kotlarni w sprawie podłączenia wody  

i kanalizacji oraz ewentualnej gazyfikacji, 

5) brał udział w rozmowach z przedstawicielami Firmy Tauron na temat ewentualnej zmiany 

oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe,  

6) w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca pełnił dyżury w Urzędzie Gminy, 

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

 

Poinformował również, że do Rady Gminy wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego na temat 

analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady. 

Odczytał treść pisma, które dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 1. 

 

 

 

 

ad. 5. 

Informację o pracach poszczególnych komisji w okresie międzysesyjnym przedstawili: 

Radny P. Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna spotykała się dwa razy w sprawie 

kontroli wykonania budżetu gminy za rok 2018. 

 

Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

poinformowała, że komisja spotkała się na jednym posiedzeniu w dniu 23 maja br. w celu 

omówienia projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

Radna V. Klimanek – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu obradowała w dniu 22 maja br. Omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

Radny M. Połulich – Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja spotkała się 4-krotnie. Omawiano 

tematy, które będą rozpatrywane na dzisiejszej sesji, a także związane z bieżącym 

funkcjonowaniem komisji. 

 

Radny M. Permus – Przewodniczący komisji ds. skarg i wniosków poinformował, że komisja  

w okresie międzysesyjnym się nie spotykała. 
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Ad. 6. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że w okresie międzysesyjnym, od dnia 8 kwietnia 2019 r.,  

podejmował takie działania jak: 

 9 kwietnia br. spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych, gdzie głównym tematem 

było przygotowanie projektów organizacyjnych na kolejny rok szkolny, 

 10 kwietnia br.  uczestniczył w spotkaniu w Firmie Betafence w Kotlarni dotyczącym 

wykonania nowego przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz rozbudowy sieci gazowniczej, 

 11 kwietnia br. brał udział w konferencji w Gliwicach na temat stref inwestycyjnych na 

terenie całego kraju,  

 12 kwietnia br. spotkał się z Państwem Widera z Lubieszowa z okazji jubileuszu 50 lat 

pożycia małżeńskiego i z Państwem Jarzębskim z okazji 55 lat małżeństwa.  

 15 kwietnia br. przeprowadził wstępne rozmowy z Panem Henrykiem Milewskim z firmy 

Tauron, Kierownikiem Rejonu Strzelce Opolskie – Kędzierzyn-Koźle na temat warunków 

zmiany oświetlenia ulicznego na ledowe. Tego samego dnia uczestniczył w posiedzeniu 

komisji ds. porządku publicznego dotyczącym ewentualnego przeznaczenia nowych 

terenów pod eksploatację kruszyw, 

 16 kwietnia br. uczestniczył w jubileuszu 55 lat małżeństwa Państwa Stolorz z Ortowic, 

 17 kwietnia br.  brał udział w Konferencji, podczas której Gmina Bierawa została 

wyróżniona z tytułu pozyskiwania środków w zakresie mikroprojektów w Euroregionie 

Pradziad, 

 24 kwietnia br.  spotkał się z Państwem Sławik z Dziergowic z okazji jubileuszu 

małżeństwa, a w dniu 25 kwietnia br. z Państwem Chrząszcz z Dziergowic z okazji 

jubileuszu 55 lat pożycia małżeńskiego oraz z Państwem Kucharczyk z Lubieszowa  

z okazji 50 rocznicy małżeństwa, 

 29 kwietnia br. uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Euroregionu Pradziad poświęconym 

wyborom władz na nową kadencję, 

 6 maja br. spotkał się z Państwem Dubak z Bierawy z okazji jubileuszu 60 lat małżeństwa. 

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych uczestniczył w spotkaniu dla 

mieszkańców Bierawy i Grabówki w sprawie gazyfikacji tych sołectw z udziałem 

projektanta i przedstawiciela firmy rozbudowującej tą sieć. Poinformował, że budowa sieci 

gazowej na terenie Bierawy i Lubieszowa ma zostać dokończona do końca lipca br. Od tego 

momentu właściciele posesji będą mogli występować o wydanie warunków na podłączenie 

się do tej sieci i podpisanie umowy, 

 8 maja br. brał udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu  

w sprawie organizacji transportu publicznego od lipca br., 

 9 maja br. spotkał się z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu omówienia 

sytuacji w zakresie dróg wojewódzkich na terenie gminy Bierawa, głównie drogi 408 i 425, 

w tym planowanej inwestycji na drodze 408 na odcinku Bierawa-Korzonek.  Poinformował, 

że dokonano już wyboru wykonawcy na tą inwestycję. Lada dzień powinno dojść do 

podpisania umowy i przekazania placu budowy.  Poruszono również temat remontu 

dalszych odcinków drogi 408, remontu drogi 425 oraz dróg prowadzących do przepraw 

przez rzekę Odrę w Dziergowicach i Brzeźcach, 

 w dniach 10-13 maja br. delegacja z gminy Bierawa składająca się z przedstawicieli 

Urzędu, Straży, Policji, nauczycieli wyjechała do partnerskiej gminy Ostfildern, gdzie 

podpisane zostało porozumienie na temat rozszerzenia współpracy w zakresie wymiany 

młodzieży. Dotychczas współpraca ta odbywała się tylko z byłym Gimnazjum w Bierawie. 

Obecnie zostało to rozszerzone na wszystkie 4 szkoły podstawowe z terenu gminy Bierawa 

i dwie szkoły z Ostfildern, 
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 14 maja br. spotkał się z Panią Depta z Solarni z okazji jubileuszu 95 urodzin, 

 15 maja br. uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego, 

 w dniach 16-17 maja br. brał udział w szkoleniu obronnym  organizowanym przez 

Wojewodę Opolskiego w Pokrzywnej, 

 20 maja br. spotkał się z Dyrektorem ds. Infrastruktury  z Firmy Tauron odpowiedzialnym 

za proces wymiany oświetlenia ulicznego. W ciągu ok. 5 miesięcy ma zostać przygotowana 

wstępna oferta wymiany oświetlenia na terenie naszej gminy, 

 21 maja br. brał udział w spotkaniu w Wodach Polskich w Gliwicach dotyczącym 

dokończenia projektu budowy wału w Dziergowicach o długości 2,850  metrów. 

Poinformował, że pojawił się  problem posesji, które po wybudowaniu wału znalazłyby się 

w tzw. międzywalu. Do tych posesji powinna mieć zastosowanie „spec ustawa”, wówczas 

bez większych zakłóceń będzie realizowany proces wywłaszczeń. Projekt musi być tak 

sporządzony, aby ten tryb został zachowany. Obecnie służby Wojewody mają duże 

wątpliwości, czy budynki, które docelowo znajdą się w międzywalu, będą mogły zostać 

tym trybem objęte. Projekt musi to uwzględniać, dlatego cały proces przedłuży się o kilka 

miesięcy, 

 22 maja br. brał udział w Walnym Zebraniu Subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego, 

sprawozdawczym za miniony rok oraz w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, 

wychowania fizycznego i sportu, 

 23 maja br. uczestniczył w kolejnym spotkaniu w Starostwie  Powiatowym w sprawie 

organizacji transportu publicznego. Poinformował, że sytuacja w tym zakresie jest bardzo 

dynamiczna, dlatego na razie nie będzie o tym informował. W najbliższym czasie ma dojść 

do skonkretyzowania rozmów i przygotowania odpowiednich dokumentów, o czym będzie 

Radę informować. W tym też dniu brał udział w posiedzeniu komisji budżetowej i komisji 

ds. porządku publicznego celem omówienia spraw związanych z tematyką sesji Rady, 

 24 maja br. brał udział w jubileuszu 50 lat pożycia małżeńskiego Państwa Ignacy z Solarni. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – pogratulował Wójtowi otrzymanej nagrody na konferencji Euroregionu. 

Ponadto, nawiązując do wcześniej zgłaszanej interpelacji w sprawie remontu instalacji 

oświetleniowej, zwrócił się z zapytaniem czy ten temat również był poruszany na spotkaniu  

z przedstawicielem  Tauronu? Podkreślił, iż mamy w gminie archaiczne, skorodowane instalacje 

jeszcze na linkach aluminiowych, dlatego powinno to zostać w końcu wymienione. Są już na tyle 

dobre materiały, postęp technologiczny jest tak daleki, że w tej chwili wymienia się instalacje 

zasilające na instalacje izolowane. 

 

Radny Cz. Kudzia – poinformował, że również występował w sprawie wymiany słupów 

energetycznych, które  są w złym stanie technicznym.  Została przeprowadzona wizja terenowa 

przez przedstawicieli Tauronu,  ale nie było konkretnej decyzji co do wymiany tych słupów.   

Czy ta rozmowa była kontynuowana? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że w czasie rozmowy rozmawiano na temat słupów w Starym 

Koźlu. Na teraz nie ma zgody na ich wymianę. Z tego co zostało powiedziane, to prawdopodobną 

przyczyną odmowy jest to, że wymiana tych słupów jest ujęta w planie realizowanym przez 

Tauron. Innego uzasadnienia nie podano. Na spotkaniu generalnie skupiono się na temacie 

oświetlenia ulicznego. Jeżeli będzie taka wola, to po raz kolejny zostanie zorganizowane spotkanie 

komisji ds. porządku publicznego z Kierownikiem Rejonu Energetycznego.  
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Radny M. Matuszek – nawiązując do informacji na temat nowych terenów wydobywczych, 

zwrócił się z zapytaniem czy chodzi o tereny, o których już była wcześniej mowa, czy o jakieś inne 

nowe tereny? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że chodzi o tereny głównie na terenie miejscowości Bierawa, gdzie 

zostały udokumentowane nowe złoża kruszyw. Granice tych złóż, zgodnie z prawem, muszą zostać 

ujawnione w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to 

związane z projektem uchwały, który dodatkowo został wprowadzony do porządku obrad 

dzisiejszej sesji. Podkreślił, iż podjęcie uchwały w tej sprawie nie wiąże się jeszcze w żaden 

sposób z przeznaczeniem tych terenów pod eksploatację. Na to wymagana jest zmiana planu 

zagospodarowania przestrzennego. Przed przystąpieniem do rozpoczęcia procedury zmiany planu 

temat ten zostanie poddany jeszcze pod dyskusję. Innych zmian jak na razie nie przewidziano. 

Wprawdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kopalni Górażdże w sprawie planowanego 

poszerzenia terenów eksploatacyjnych w Dziergowicach. Jednak w skutek negatywnego 

stanowiska komisji oraz lokalnej społeczności, nie przystąpiono nawet do prac związanych  

z badaniem złoża. 

 

 

 

ad. 7. 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła radnym ocenę zasobów pomocy 

społecznej. Dokument ten dołączono do niniejszego protokołu w formie załącznika o numerze 2.  

Poinformowała jednocześnie radnych, że obowiązek corocznego sporządzania przez gminę oceny 

zasobów pomocy społecznej i przedkładanie tego dokumentu Radzie Gminy wynika z art. 16a 

ustawy o pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej jest narzędziem określającym 

potrzeby pomocy społecznej. Zastępuje bilans potrzeb pomocy społecznej i stanowić będzie 

podstawę planowania budżetów na następne lata.  Przypomniała, że na ubiegłej sesji przedstawiała 

radnym informację na temat działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedstawione dane 

liczbowe są w tym dokumencie przedstawione w formie różnego rodzaju tabel oraz wykresów.  

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, że Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zarządza 

budżetem w wysokości prawie 7 mln zł, co stanowi ponad 20 % ogólnych wydatków budżetu 

gminy. Jak wynika z raportu wszystko jest w porządku. Nie przedstawiono żadnych wniosków. 

Żadnego zapotrzebowania, poza pieniężnymi, nie wniesiono do Rady.  Czy oznacza to, że nie ma 

większych potrzeb? 

 

K. Musioł – wyjaśniła, że jest to typowy bilans potrzeb, który przedstawia się Radzie Gminy  

i Marszałkowi Województwa. Marszałek sporządza zbiorcze zestawienie ze wszystkich gmin  

i przedstawia je Wojewodzie. Na tej podstawie przyznawane są przez Wojewodę środki na 

realizację zadań zleconych. Wielkość tych środków jest planowana na podstawie wykonania  

z ubiegłego roku. Podkreśliła, że dane prezentowane w ocenie zasobów pomocy społecznej 

pokazują, że zmniejsza się liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Liczba pracowników 

zajmujących się pomocą społeczną utrzymuje się na takim samym poziomie. Pracownicy socjalni 

(w liczbie trzech) posiadają najwyższe kwalifikacje, są specjalistami pracy socjalnej. Puste tabele 

dotyczą natomiast instytucji pomocy społecznej, takich jak domy pomocy społecznej, ośrodki 

wsparcia, mieszkania chronione, ponieważ takie placówki nie funkcjonują na naszym terenie.  

Pusta jest również tabela dotycząca opieki nad dziećmi do lat trzech, ponieważ tej opieki gmina 

również nie zaspakaja. Brak jest na naszym terenie żłobków. W potrzebach dotyczących 

oczekiwania na miejsce w żłobku także widnieje zero, ponieważ takich placówek nie mamy.  

Nie ma zatem tak jakby zapotrzebowania na tego typu placówki, co na pewno jest w pewnym 

stopniu błędem.  
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Największy budżet stanowią świadczenia rodzinne i wychowawcze, świadczenia rodzicielskie  

i różnego rodzaju dodatki do zasiłków rodzinnych oraz świadczenia pielęgnacyjne.  Zmniejszają 

się wydatki na zasiłki celowe, okresowe i stałe. Zwiększają się natomiast wydatki na pieczę 

zastępczą i domy pomocy społecznej. 

 

B. Poplucz – zwróciła się z zapytaniem, czy w naszej gminie, tak jak w gminie sąsiedniej, jest 

możliwość uzyskania dofinansowania do opiekunek do dzieci do lat trzech? Czy jest realizowana 

Karta Dużej Rodziny? 

 

K. Musioł -  wyjaśniła, że takie zadanie nie wchodzi w zakres działalności Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Jest to zadanie Gminy. Kilka lat temu Ośrodek realizował  projekt unijny pn. „Opiekun 

dzieci do lat trzech”, ale było to realizowane na zlecenie gminy. Są podjęte wszelkiego  rodzaju 

uchwały umożliwiające zatrudnienie takiego opiekuna, w tym dotyczące opłat za opiekę i za 

wyżywienie. Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat trzech, Gmina może realizować takiego 

zadanie i zatrudnić opiekuna dla tych dzieci. Poinformowała jednocześnie, że w naszej gminie są 

wydawane zarówno Karta Dużej Rodziny, jak i Opolska Karta Dużej Rodziny.  

 

 

 

Ad. 8.  

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym raport o stanie gminy za 2018 r., który dołączono do protokołu 

jako załącznik nr 3. 

Podsumowując stwierdził, że ocena minionego roku należeć będzie do każdego z osobna. Rok ten 

z pewnością nie należał do łatwych, głównie z powodu trudnych warunków zewnętrznych  

w zakresie inwestowania, powodowanych wysokimi cenami. Niejednokrotnie kwoty 

zarezerwowane w budżecie na dane zadanie okazywały się niewystarczające i trzeba było je 

zwiększać, po to aby dane zadanie móc zrealizować. Wszystkich zadań nie udało się zrealizować. 

Były to zadania z zakresu oświetlenia ulicznego w Brzeźcach i Starej Kuźni, boiska w Starym 

Koźlu oraz dotyczące utwardzenia odcinka drogi w Grabówce. Część zadań przeniesiono na 

kolejny rok budżetowy. Z pozytywnych rzeczy to przede wszystkim to, że coraz częściej osoby 

spoza Gminy wybierają naszą gminę, jako miejsce zamieszkania. Bardzo dużo zezwoleń na 

budowę wydanych przez Starostwo Powiatowe dotyczyło gminy Bierawa. Do tego dosyć 

skutecznie były realizowane projekty unijne. Generalnie na zewnątrz o gminie Bierawa mówi się 

dobrze. Co bardzo cieszy.  

 

Radny Cz. Kudzia – zauważył, że w pkt. 1.7., gdzie zostały wymienione organizacje 

pozarządowe, nie wymieniono Stowarzyszenia Sołtysów województwa opolskiego, którego  

w latach 2003-2004 był założycielem. Przypomniał, że to Stowarzyszenie Opolskie w latach 2006-

2009 w Sejmie toczyło boje o fundusz sołecki. I to dzięki temu Stowarzyszeniu fundusz sołecki  

w 2009 roku został uchwalony. Dlaczego w raporcie nie wymieniono tej organizacji? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, iż organizacja ta została pominięta w raporcie przez zwykłe przeoczenie.  

Zostanie to uzupełnione. 
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Ad. 9. 1 . 

 

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

Gminy na 2019 rok.  

 

Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

poinformowała, że komisja przegłosowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Gminy na 2019 rok – pozytywnie 5 głosami za, przy 5 obecnych. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Permus – w nawiązaniu do planowanego wydatku na organizację transportu w kwocie 

65 tys. zł oraz twierdzenia Wójta, że sytuacja w zakresie współdziałania z Powiatem w kwestii 

organizacji transportu publicznego jest bardzo dynamiczna, zwrócił się z zapytaniem z czego 

wynika taka kwota i w jakim procencie gmina będzie dofinansowywać to zadanie? 

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że procentowy udział gminy w planowanych wydatkach na 

organizację transportu publicznego został wyliczony w wys. 10,5 %. Na okres od lipca do grudnia 

br. potrzebnych będzie ok. 140 tys. zł. Zaplanowana dotacja w kwocie 65 tys. zł stanowi zaledwie 

połowę potrzebnej kwoty. Na kolejnej sesji będzie musiała zostać dołożona brakująca kwota. Rada 

będzie musiała też podjąć uchwałę intencyjną w sprawie współdziałania z Powiatem w kwestii 

organizacji transportu.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem jaki jest zakres remontu Ośrodka Zdrowia  

w Kotlarni, na który planuje się przeznaczyć dodatkowo kwotę 5 tys. zł? 

 

W. Lembowicz – poinformował, że praktycznie przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń 

tego Ośrodka Zdrowia. Wymieniono posadzki, wykładziny, stolarkę drzwiową, armaturę sanitarną, 

instalację elektryczną i oświetleniową. Te pomieszczenia w dalszym ciągu są własnością gminy, 

wynajmowane na potrzeby Ośrodka Zdrowia.  

 

Radny M. Permus   - zwrócił się z zapytaniem ile wynosi procentowy udział gminy  

w planowanym zadaniu budowa ścieżki rowerowej w Bierawie? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że szacowana wartość budowy ścieżki rowerowej to 150 tys. zł. 

Nasza Gmina będzie w tym zadaniu partycypować w wys. 50 %.  Dodał, iż ścieżka rowerowa 

zostanie wybudowana aż pod przejazd kolejowy w Grabówce.  

 

Radny W. Plutta – nawiązując do planowanych wydatków na remonty dróg gminnych, zwrócił się 

z zapytaniem o jakie drogi chodzi? Czy w tej kwocie planuje się remont ulicy Odrzańskiej  

w Dziergowicach, gdzie bardzo pogorszyła się jakość nawierzchni, remont ulicy Sosnowej  

w Dziergowicach, którą nawet trudno nazwać ulicą i remont ulicy Turskiej? Czy to jest całkowita 

kwota na ten rok, czy jeszcze w tym roku planuje się jakieś dodatkowe środki na remonty dróg? 

 

W. Lembowicz – poinformował, że według sporządzonego przeglądu dróg, na remont dróg 

gminnych na dzień dzisiejszy potrzeba ok. 70 tys. zł. Kwota w budżecie jest niewystarczająca. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy w zakresie remontu uwzględniono tylko ubytki 

w jezdni, czy również np. wymianę uszkodzonego krawężnika? 

 

W. Lembowicz – wyjaśnił, że w książce obiektu wpisywane są wszelkie braki, np. uszkodzenie 

jezdni, krawężnika, czy nawet brak znaku drogowego. Według tego planuje się środki finansowe. 

 



str. 9 
 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, iż kwota 65 tys. zł planowana na organizację transportu 

publicznego stanowi tylko część środków potrzebnych na ten cel.  I to jest tylko i wyłącznie na 

odtworzenie części kursów, które będą realizowane na terenie naszych miejscowości. Mieszkańcy 

korzystający z tego transportu i tak będą musieli płacić za bilety. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VI/53/2019 w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Gminy na 2019 rok – pod głosowanie radnych. 

 

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VI/53/2019 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Gminy na 2019 rok – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 9. 2. 

 

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

wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa. 

 

Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

poinformowała, że komisja przegłosowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – pozytywnie 3 głosami za, przy dwóch 

głosach wstrzymujących. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VI/54/2019 o zmianie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 

ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VI/54/2019 o zmianie uchwały  

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

 

 

 

Ad. 9. 3. 

 

K. Musioł – odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.  

 

Radna V. Klimanek – Przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały  

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii – pozytywnie 5 głosami za, przy 5 obecnych.  

 

Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

poinformowała, że komisja zaopiniowała omawiany projekt uchwały pozytywnie 5 głosami za. 

 

Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VI/55/2019 o zmianie uchwały  

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii – pod głosowanie radnych.  

 

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

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VI/55/2019 o zmianie uchwały  

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 9. 4. 

 

Wójt Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Opolskiego na realizację inwestycji na terenie gminy Bierawa. Wyjaśnił, że pomoc 

ta ma być udzielona na remont chodnika w Lubieszowie (I części od początku wsi, aż do Kościoła) 

oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Dworcowej  

w Bierawie. Pieniądze na te zadania znajdują się już w uchwalonym budżecie na 2019 rok. 

Niniejsza uchwała potrzebna jest do spisania porozumienia i przekazania środków. 

 

Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

poinformowała, że komisja przegłosowała omawiany projekt uchwały pozytywnie 5 głosami za, 

przy 5 obecnych. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem jaki procent w ogólnych kosztach tych inwestycji 

stanowić będą dotacje z budżetu gminy? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że dokumentacja na budowę chodnika w Bierawie będzie w całości 

sfinansowana ze środków gminy. Natomiast w przypadku chodnika w Lubieszowie, gdzie wartość 

kosztorysowa zadania wynosi 260 tys. zł, udział gminy będzie wynosić ok. 40 %. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VI/56/2019 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację inwestycji na terenie gminy 

Bierawa – 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 stwierdził, że uchwała nr VI/56/2019 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację inwestycji na 

terenie gminy Bierawa – została podjęta. 
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Ad. 9. 5. 
 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia wsparcia 

finansowego Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na budowę ścieżki rowerowej w Bierawie. 

 

Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

poinformowała, że komisja przegłosowała pozytywnie projekt omawianej uchwały 5 głosami za, 

przy 5 obecnych. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VI/57/2019 w sprawie udzielenia 

wsparcia finansowego Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na budowę ścieżki rowerowej  

w Bierawie – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 

ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VI/57/2019 w sprawie udzielenia 

wsparcia finansowego Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na budowę ścieżki rowerowej 

w Bierawie – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 9. 6. 
 

Wójt Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy nieruchomości.  

 

Radny M. Połulich – Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja na jednym z posiedzeń przy 4 obecnych 

członkach, 4 głosami za – pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.  

 

Radny M. Permus – przypomniał, iż już na poprzedniej sesji mówił o tym, żeby zmieniać te 

umowy na krótsze okresy. Wprawdzie Rada Sołecka zaopiniowała ten wniosek  pozytywnie, ale 

dobrze byłoby, aby w tej umowie ustalić półroczny okres wypowiedzenia. Działki wymienione  

w uchwale stanowią jak gdyby przejazd do terenów prywatnych. Te tereny mogą być  sprzedane  

i przeznaczone pod budowę domków jednorodzinnych. Dlatego dobrze byłoby, aby taki zapis  

o możliwości wypowiedzenia znalazł się w umowie, albo zawierać te umowy na krótsze okresy, 

np. 3 lata. Zawarcie umowy na 10 lat, bez możliwości wypowiedzenia, może okazać się dużym 

problemem. 

 

Wójt Gminy – przychylił  się do sugestii radnego dotyczącej zawarcia w umowie 6 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. Dodał, iż dzierżawca tych działek jest świadomy tego, że w każdym czasie 

może ta umowa zostać rozwiązana. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VI/58/2019 w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości – pod głosowanie radnych.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania – uchwała została podjęta 14 głosami za. Nikt z radnych 

nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VI/58/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości – została podjęta. 
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Ad. 9. 7. 

 

W. Lembowicz – odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Dworcowej  

w Dziergowicach do kategorii dróg gminnych. 

 

Radny M. Połulich – Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu z udziałem 4 radnych,  

4 głosami za, pozytywie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VI/59/2019 w sprawie zaliczenia ulicy 

Dworcowej w Dziergowicach do kategorii dróg gminnych – 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 VI/59/2019 w sprawie zaliczenia ulicy 

Dworcowej w Dziergowicach do kategorii dróg gminnych – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 9.8. 

 

K. Musioł – poinformowała radnych, że ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych 

ustaw, w celu zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE - zmieniony został art.5d ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne. W myśl nowego przepisu rada gminy została zobowiązana do 

określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Upoważnienie do wykonywania uchwały przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bierawie wynika z treści § 1 uchwały Nr XLII/284/2014 Rady Gminy 

Bierawa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych 

spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku 

energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r.  Prawo energetyczne.  

Dodatek energetyczny jest wypłacany tylko w przypadku, gdy osoba jest uprawniona  

i otrzymuje dodatek mieszkaniowy. Wysokość tego dodatku jest uzależniona od liczby osób 

w gospodarstwie domowym. W przypadku jednej osoby wynosi on 11,37 zł, od 2 do 4 osób 

– 15,77 zł, powyżej 4 osób 18,93 zł. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek 

energetyczny. 

 

Radna V. Klimanek – Przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu poinformowała, że komisja zaopiniowała omawiany projekt uchwały 

pozytywnie 5 głosami za, przy 5 obecnych. 

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VI/60/2019 w sprawie określenia wzoru 

wniosku o dodatek energetyczny – pod głosowanie radnych. 
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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 stwierdził, że uchwała nr VI/60/2019 w sprawie określenia 

wzoru wniosku o dodatek energetyczny – została podjęta. 

 

 

Ad. 9. 9. 

 

Wójt Gminy – poinformował radnych, że przedstawiony radnym projekt uchwały w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (etap II) stanowi jak gdyby kontynuację 

procedury planistycznej do planu miejscowego uchwalonego w czerwcu ubiegłego roku, gdzie 

zostały wyłączone niektóre tereny, wymagające dodatkowych uzgodnień.  Jednym z tych terenów 

był teren położony w obrębie boiska sportowego w Dziergowicach (teren zadrzewiony), na którym 

gmina zamierza  postawić małą trybunę. Zmiana przeznaczenia tego terenu z zadrzewienia na 

tereny sportu i rekreacji wymagała przeprowadzenia uzupełniającej procedury, w tym związanej  

z wyłożeniem planu. W okresie wyłożenia żadna uwaga nie została złożona. 

Następnie odczytał treść omawianej uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2. 

 

Radny M. Połulich – Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja przy 4 obecnych i 4 głosach za, 

pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. 

Dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały nie podejmowano. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VI/61/2019 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia 

- etap 2 – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 

ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VI/61/2019 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice 

i Solarnia - etap 2 – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 9. 10. 

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bierawa. Wyjaśnił, że przedstawiony projekt uchwały stanowi uzupełnienie wcześniejszej 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium, poprzez dopisanie dwóch dodatkowych 

terenów. W związku z tym, iż dotychczas nie podjęto żadnych działań w tym zakresie, procedura 

zmiany dla nieruchomości wymienionych w uchwale z dnia 17 grudnia 2018 r. oraz w niniejszej 

uchwale, będzie prowadzona łącznie.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały.  
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VI/62/2019 o zmianie uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium  uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

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

Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VI/62/2019 o zmianie uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium  uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 10.  Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny M. Matuszek – w nawiązaniu do podjętej uchwały w sprawie  udzielenia dotacji dla 

Samorządu Województwa na modernizację chodnika w Lubieszowie oraz zgłaszanej interpelacji  

w sprawie zastoju wody opadowej na zatoczce autobusowej w Lubieszowie, zgłosił wniosek  

o rozważenie możliwości naprawienia zatoczki autobusowej przy okazji wykonywanego remontu 

chodnika. 

 

Radna V. Klimanek – zgłosiła wniosek o dokonanie analizy kosztów i wydatków na oświatę  

w porównaniu z innymi gminami. Przypomniała, że na poprzedniej sesji Rady Gminy zostały 

podane pewne dane na temat dotacji, wydatków i subwencji.  Zostało to trochę pomieszane.  Nasza 

gmina została uznana za jedną z takich najwięcej dopłacających. Poinformowała jednocześnie, że 

jakiś czas temu zostało zorganizowane w Urzędzie Gminy posiedzenie komisji oświatowej  

z udziałem dyrektorów wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Bierawa, na które 

zaproszeni byli wszyscy radni. Zainteresowani radni wzięli udział w tym spotkaniu. Dyrektorzy 

poinformowali radnych w jaki sposób przygotowują budżety dla swoich placówek i jak te wydatki 

dzielą na zadania oświatowe, jaka jest liczba nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego, jak wygląda kwestia zastępstw i z czego wynika potrzeba dofinasowania 

realizowanych zadań. Podczas posiedzenia zostało również powiedziane, że nasza gminy  została 

obciążona poprzez nową reformę oświaty dodatkowymi finansowymi nakładami, które niestety 

musiała podjąć. Był podany przykład, że nasza gmina z subwencji dostaje 9.056.687 zł, a wydaje 

11.897.442 zł, dokłada zatem 2.840.755 zł. Gminy ościenne rzekomo nie dokładają nic.  

Jest to nieprawda, ponieważ zostało to sprawdzone. Wymieniona gmina Nędza otrzymuje 

subwencję w wysokości 5.554.442 zł, wydaje  8.600 tys. zł, dokłada 3.045.557 zł plus milion na 

stołówki. Gmina Kuźnia Raciborska  otrzymuje subwencję w kwocie 8.742.024 zł, wydaje 

13.321.613 zł, dopłaca 4.579.589 zł. Gmina Toszek otrzymuje subwencję w kwocie ok. 9 mln zł. 

wydaje na zadania oświatowe 11.129 tys. zł, dopłaca 2.305 tys. zł. Podkreśliła, że bierze się to stąd, 

że w te wydatki wliczane jest również utrzymanie przedszkoli, co jest zadaniem własnym gminy.  

Cyt. „Bardzo proszę żeby przygotować takie dane sumiennie, a nie oskarżać radnych o nieprawdę”. 

Te dane, które tu zostały przedstawione zostały wyciągnięte z gmin. Są to dane rzetelne.  

Dodała, iż w wymienionych gminach szkoły są podobnie liczne, jak u nas. W naszej gminie działa 

pięć szkół i dwa przedszkola, w tym jedno z oddziałami zamiejscowymi. W innych gminach 

działają np. tylko dwie szkoły publiczne i jedna społeczna, albo trzy szkoły. Cyt. „A nasza gmina 

sobie doskonale z tym radzi. Cieszy mnie to bardzo. Podział środków jest bardzo dobrze zrobiony. 

Myślę, że dyrektorzy nie rozrzucają tych pieniędzy. Jakoś sobie radzą. A gmina też w tym 

wszystkim im pomaga”.   
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Radny W. Plutta  - zauważył, że Pani wice dyrektor szkoły w Solarni  albo nie była na sesji, albo 

celowo po prostu manipuluje. Cyt. „Bo Ja powiedziałem wyraźnie na ostatniej sesji, że gmina 

Nędza zamyka budżet oświaty w 9 mln. Odsyłam do nagrania, które bardzo dobrze, że jest. 

Odsyłam do protokółu. Nie proszę Pani, nie Pani wice dyrektor, nie że nic nie dopłaca. Tylko, że 

zamyka budżet oświaty w 9 mln zł, co Pani dzisiaj potwierdziła”. Wykazała Pani też, podając 

wydatki gminy Kuźnia, że gmina Kuźnia mimo, że ma więcej dzieci, więcej oddziałów, więcej 

mieszkańców, wydaje nie wiele więcej niż gmina Bierawa. My wydajemy na oświatę, po tych 

ostatnich uchwałach, też prawie 13 mln zł. Cyt. „I jeśli ktoś ma problemy ze zrozumieniem języka 

polskiego, to odsyłam naprawdę do odsłuchania raz jeszcze nagrania z ostatniej sesji i do 

zapoznania się z protokołem. W niczym nie poinformowałem Państwa, co by było nieprawdą.  

A Pani Klimanek po prostu manipuluje moją wypowiedzią”. 

 

Radny M. Matuszek – stwierdził, iż dobrym jest to, że radni zaczynają analizować budżet. Należy 

tylko wziąć pod uwagę to, że w naszej gminie mamy sporo szkół i przedszkoli. Cyt. „I teraz my 

musimy zadecydować o tym, czy pójdziemy w kierunku zamykania, czyli kurczenia sieci szkół  

i ograniczania wydatków na oświatę, czy pozostawimy ten schemat, który mamy w tej chwili  

w gminie? I będziemy go utrzymywać i będziemy dopłacać do tego systemu oświaty, który 

mamy”.  Przecież już poczynione zostały pewne kroki. Radni zagłosowali za utworzeniem zespołu 

szkolno-przedszkolnego w Starym Koźlu, przez co zagęszczono już posiadaną sieć placówek 

oświatowych. Cyt. „Mamy iść dalej w kierunku takim, że będziemy ograniczać jeszcze koszty 

związane z funkcjonowaniem oświaty?” To co tutaj Przewodnicząca komisji oświatowej pokazała, 

nie tylko my dopłacamy. Inne gminy tak samo dopłacają. Żeby móc utrzymać ten system muszą 

dopłacać. Cyt. „Zadecydujcie sami w swoim sumieniu, w sumieniu swoich najbliższych. 

Zapytajcie ich, czy im naprawdę zależy na tym, żebyśmy ciągli ten system, który mamy?  

Czy zależy Wam na tym żebyśmy nie dopłacali do tego systemu oświaty? Czy chcecie, żeby któraś 

miejscowość nie miała szkoły, albo nie miała przedszkola? Ja to już przeżywałem w Lubieszowie 

kiedy zamykaliśmy szkołę. Nie było to wcale takie przyjemne. I myślę, że my do tego nie 

będziemy dopuszczać. A wydaje mi się, że w cale w tych szkołach tak źle się nie gospodarzy. Tam 

dyrektorzy starają się żeby nie rozrzucać pieniędzy, tylko żeby je wydawać z głową. To jest 

właśnie kwestia naszego podejścia”. 

 

Radny M. Permus – podkreślił, iż nie słyszał na sesji Rady ani jednego słowa o tym, że 

ktokolwiek ma ochotę zamykać szkoły, likwidować lub ograniczać ich działalność. Skoro zatem 

radny Matuszek manipuluje czyjeś słowa, to jest to bardzo nieładnie. Cyt. „I tłumaczenie nam, 

żebyśmy we własnych sumieniach. Panie radny do czego się Pan odwołuje, jak Pan wymyśla 

kwestie. Pan wymyśla. Pan wziął sobie z sufitu kwestię, której tutaj w ogóle nie było. Oszczędzać 

trzeba na wszystkim. Należy wszystko rzetelnie sprawdzać. Natomiast nie wolno robić takiej 

rewolty umysłowej, jak wykonuje Pan”. Sesja jest transmitowana i nauczyciele tego słuchają.  

 

Radny W. Plutta – poinformował, że otrzymał prośbę od rodziców dzieci korzystających z placu 

zabaw w Dziergowicach przy ulicy Brzozowej o dokładne oczyszczenie tego terenu. Zwrócił 

również uwagę, iż urządzenia znajdujące się na tym placu zabaw przekraczają poza ogrodzenie. 

Wystąpił o ewentualne wydłużenie tego ogrodzenia, o oczyszczenie terenu placu zabaw, w tym  

z potłuczonego szkła, które znajduje się w trawie, co zagraża bezpieczeństwu dzieci, a także  

o zwrócenie uwagi na zbyt głośne zachowanie się młodzieży przebywającej na placu zabaw  

w godzinach wieczornych po godzinie 22-iej. Dodał, iż na tym placu zabaw przebywa wieczorami 

stała ekipa bywalców. Puszczają głośno radio, wyrażają się w nieodpowiedni sposób,  

co przeszkadza mieszkańcom okolicznych budynków. Należy w jakiś sposób zainterweniować, np. 

poprzez patrole policji i w ten sposób tych młodych ludzi trochę zdyscyplinować.  
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Ad. 11.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

Sołtys L. Nikel – zwróciła się: 

 z zapytaniem kiedy dojdzie do obniżenia krawężników w chodniku (ścieżce rowerowej) 

przy ulicy Braci Wolnych w Starym Koźlu (droga wojewódzka nr 408) przy wjeździe do 

posesji Kronhof, co zostało zapisane w protokole odbioru wyremontowanej drogi (z jednej 

strony krawężnik został obniżony, a z drugiej nie), 

 o zlikwidowanie nierówności na ulicy Leśnej (przy ulicy Wierzbowej)  pozostałej po 

robotach gazyfikacyjnych (wysypany tam tłuczeń wychodzi poza dziurę, powodując jej 

pogłębianie), na ulicy Wolności przy Klubie oraz na ulicy 1 Maja na wysokości posesji 

Pani Mazgaj. 

 

Radny Cz. Kudzia – poruszył temat złego stanu chodnika – ścieżki rowerowej koło cmentarza  

w Starym Koźlu. Należy wystąpić o naprawę w ramach gwarancji.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, iż miejsca gdzie był prowadzony gazociąg 

powinny być należycie zagęszczone. Wszelkie uwagi należy przekazać do wykonawcy  

i od niego wyegzekwować naprawę. 

 

W. Lembowicz – poinformował, że Urząd wystąpi do gazowni w tej sprawie. 

Najprawdopodobniej, wgłębienie na ulicy Wolności ze względów bezpieczeństwa zostanie  

wykonane przez Urząd. Później będzie dochodzić się roszczeń od wykonawcy.  

 

Radny M. Permus  - wystąpił o częstsze czyszczenie studzienek, aby nie dochodziło do ich 

zatykania.  

 

Sołtys B. Poplucz:  

 zaprosiła sołtysów do udziału w pielgrzymce na Górę Świętej Anny w dniu  

9 czerwca br. 

 w związku z występowaniem w ostatnim czasie wysokiego poziomu wód rzeki Odry  

i problemami z klapami przeciwpowodziowymi, zwróciła się z zapytaniem kto jest 

odpowiedzialny za przegląd tych klap i kiedy ostatnio te klapy były przeglądane? 

 zwróciła się z zapytaniem czy droga będąca łącznikiem Bierawy i Lubieszowa została 

uwzględniona w wykazie dróg do remontu? 

 wystąpiła o rozwiązanie problemu zastoju wody na ulicy Okrężnej w Lubieszowie. 

Poinformowała, że po wyremontowaniu tej drogi (po wybudowaniu kanalizacji), dalej 

istnieje problem odpływu wody z tej drogi. Spad jest zrobiony w złą stronę. Cała woda po 

opadach zbiera się po prawej stronie pod płotem jednej z posesji. W wyniku ruchu 

pojazdów po tej drodze woda wlewa się na posesję. Nie można nawet w tym miejscu 

przejść na drugą stronę, ani na chodnik. Problem ten został zgłoszony, ale do tej pory nic  

z tym nie zrobiono. 

 poinformowała, że w dalszym ciągu nie została dokończona sprawa odprowadzenia wody  

z odnogi drogi Leśnej w Lubieszowie do posesji Sotel. Jest tam niecka, gdzie spływa woda 

z wszystkich stron. Studzienka, która została zrobiona na tej drodze nie spełnia swojej roli. 

Należałoby w końcu ten problem rozwiązać, ponieważ mieszkańcy mają problem  

z dojazdem do własnej posesji. 

 zwróciła się o wyjaśnienie kwestii dojazdu do działki znajdującej się za leśniczówką przy 

ulicy Bierawskiej. Poinformowała, że samochody wjeżdżają na tą działkę przez istniejący 

przepust znajdujący się pod chodnikiem. Mieszkańcy obawiają się, że ten przepust zostanie 

zniszczony. Należy się temu przyjrzeć i odpowiedzieć jak został rozwiązany dojazd do 

wymienionej działki? 

 



str. 17 
 

Radny M. Permus - podziękował Wójtowi Gminy za ulicę Kędzierzyńską, po drugiej stronie 

drogi 408. Przypomniał również sprawę notorycznego zaorywania drogi prowadzącej na Kotło – 

mały zbiornik wody w Brzeźcach.  

Zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sprawa garaży przy budynku Klubu na ulicy Łąkowej  

w Brzeźcach, czy te garaże zostały postawione za zgodą Gminy? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że dwa garaże zostały tam postawione za zgodą Urzędu. Natomiast 

pozostałe obiekty zostały postawione nielegalnie. Mieszkańcy zostali poinformowani o obowiązku 

uporządkowania tego miejsca. Został tam postawiony kontener KP7. Jeżeli mieszkańcy nie 

wywiążą się z tego (a praktycznie termin już minął) wówczas bez uprzedzenia zostaną te obiekty 

usunięte i teren uporządkowany.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – ustosunkowując się do wniosku radnego Permusa w sprawie 

przywrócenia zaoranej drogi w Brzeźcach, stwierdził, iż takich przypadków w gminie jest dużo 

więcej. Należałoby to zinwentaryzować i podjąć działania w celu ich odtworzenia.  

 

Radny M. Permus – stwierdził, że inwentaryzacja wydłuży tylko cały proces, a Jego osobiście 

interesuje tylko droga w Brzeźcach. Należy podjąć działania  w sprawie tej konkretnej drogi. 

 

Radna E. Garbas – zwróciła się z zapytaniem kiedy będą naprawiane ubytki w drogach, chodzi 

głównie o ulicę Turską w Dziergowicach. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że ubytki w drogach będą naprawiane w czerwcu. Aktualnie jest 

przeprowadzane rozeznanie cenowe w celu wyboru wykonawcy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zasugerował, aby w przyszłości remonty dróg były 

przeprowadzane dużo wcześniej, niż w czerwcu. 

 

Radny M. Matuszek – poinformował, że wspólnie z radną Klimanek  brał udział w spotkaniu na 

Górze Świętej Anny z okazji 25-lecia podpisania  umowy pomiędzy Turyngią, a Towarzystwem 

Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim. Nasza Gmina została obdarowana obrazem  

przedstawiającym postać Ernesta Zwirnerra i Jana Pawła II. Obraz ten zostanie przekazany do 

Kościoła w Kotlarni. Ponadto pozyskano informację o tym, że zostaną nam przekazane do Izby 

Pamięci o Erneście Zwirnerze oryginalne ryciny, które wykonał Zwirnerr. Są to bardzo cenne 

eksponaty. Dlatego ważnym jest zarówno utworzenie tej izby pamięci, jak i zagospodarowanie 

starego cmentarza w Kotlarni. Gmina powinna w jakiś sposób uhonorować  Ernesta Zwirnerra, jak 

i jego rodziców, którzy byli pochowani na tym cmentarzu. Dobrze byłoby to zrealizować do 

listopada bieżącego roku. 

 

 

Ad. 12. 

 

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

zamknął obrady szóstej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 27 maja 2019 roku o godz. 18:05. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik      Joachim Morcinek 
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Załączniki: 

 

1) pismo Wojewody Opolskiego na temat analizy oświadczeń majątkowych 

2) Ocena zasobów pomocy społecznej 

3) Raport o stanie Gminy za 2018 rok 

4) uchwała nr VI/53/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok wraz  

z protokołem z imiennego głosowania, 

5) uchwała nr VI/54/2019 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla 

Gminy Bierawa wraz z protokołem z imiennego głosowania, 

6) uchwała nr VII/55/2019 o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wraz  

z protokołem z imiennego głosowania, 

7) uchwała nr VII/56/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Opolskiego na realizację inwestycji na terenie gminy Bierawa wraz  

z protokołem z imiennego głosowania, 

8) uchwała nr VII/57/2019 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Powiatowi 

Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na budowę ścieżki rowerowej w Bierawie wraz  

z protokołem z imiennego głosowania, 

9) uchwała nr VII/58/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy nieruchomości wraz z protokołem z imiennego głosowania, 

10) uchwała nr VII/59/2019 w sprawie zaliczenia ulicy Dworcowej w Dziergowicach do 

kategorii dróg gminnych wraz z protokołem z imiennego głosowania, 

11) uchwała nr VII/60/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek energetyczny 

wraz z protokołem z imiennego głosowania, 

12) uchwała nr VII/61/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia - etap 2 wraz  

z protokołem z imiennego głosowania, 

13) uchwała nr VII/62/2019 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bierawa wraz z protokołem z imiennego głosowania, 

14) listy obecności radnych i sołtysów. 


