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PROTOKÓŁ nr XX/2020 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  20 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dwudziestą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu  20 kwietnia  

2020 r. i poinformował, że sesja z uwagi na panującą sytuację sanitarno-epidemiologiczną 

prowadzona będzie w trybie zdalnym. 

 

Następnie zwrócił się do radnych o potwierdzenie obecności. Wyczytani kolejno radni potwierdzili 

udział w sesji Rady Gminy.  

 

Po potwierdzeniu obecności  przez wszystkich radnych Przewodniczący Rady 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 zebranych radnych, Zastępcę Wójta Gminy Stanisława 

Wróbla, Mec. Mirosława Semeniuka oraz pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek 

organizacyjnych biorących udział w sesji Rady Gminy. Z ramienia Urzędu w sesji uczestniczyli 

Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek-Kubicka, Sekretarz Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu 

Inwestycji Waldemar Lembowicz, specjalista ds. rolnictwa Michał Klimek, a także Dyrektor 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Piotr Walkiewicz. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że proponowany porządek obrad dwudziestej sesji 

Rady Gminy Bierawa został radnym przekazany w formie pisemnej. Przedstawiał się on 

następująco: 
 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku 

obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  30 marca 2020 r. 

4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji o podejmowanych 

działaniach w okresie międzysesyjnym. 

5. Przedstawienie przez Wójta Gminy: 

1) informacji o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym; 

2)  sprawozdania na temat realizacji programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami  

     pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

     za rok 2019. 

6. Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu z wykonania w 2019 roku gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych. 

7. Przedstawienie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie 

informacji o stopniu zaspokajania pomocy i opieki społecznej oraz realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny w gminie Bierawa za rok 2019. 

8. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru 

gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, 

Kotlarnia i Goszyce (etap 2); 

2) w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bierawa; 

3) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok; 

4) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt; 
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5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy; 

6) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bierawa; 

7) w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; 

8) w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów; 

9) w sprawie określenia zasad udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa. 

9. Interpelacje i wnioski radnych. 

10. Dyskusja i wolne wnioski. 

11. Zakończenie obrad. 

 

Następnie zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie zmiany przedstawionego porządku 

obrad? 

 

Wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

ustalonego porządku obrad. 

 

 

 

Ad. 3. 

 

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

z dziewiętnastej sesji Rady Gminy z dnia  30 marca 2020 r.  i że w celu jego przyjęcia, zgodnie  

z § 22 statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. Zwrócił się również z zapytaniem czy są 

uwagi do tego protokołu ? 

 

Uwag nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady 

Gminy z dnia 30 marca 2020 r. 

 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie 

wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół nr XIX/2020 z sesji Rady Gminy z dnia  

30 marca 2020 roku - 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 24 lutego i 2 marca 2020 r.; 

2) uczestniczył w spotkaniu dotyczącym Kaplicy Marii Magdaleny, które odbyło się  

w Urzędzie Miasta w Sośnicowicach oraz w spotkaniu z Zarządem Kopalni Piasku 

„Kotlarnia” w sprawie powiększenia terenów pod eksploatację; 
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3) w dniu 4 marca br. brał udział w zebraniu sprawozdawczym Gminnej Spółki Wodnej  

w  Bierawie; 

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

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

 

 

 

Ad. 5. 1. 

 

Zastępca Wójta – poinformował, że w okresie międzysesyjnym Wójt Gminy podejmował 

następujące działania: 

 w dniu 11 lutego br. spotkał się z Dyrektorem Adamiszynem ze Spółki Gazowniczej  

w Opolu na temat rozbudowy gazociągu w kierunku Lubieszowa i Dziergowic, 

 w dniu 12 lutego br. brał udział w spotkaniu z Zarządem Kopalni Piasku „Kotlarnia”  

w sprawie powiększenia terenów pod eksploatację kruszyw, 

 w dniu 13 lutego br. uczestniczył w podsumowaniu roku rolniczego, zorganizowanym przez 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kędzierzynie-Koźlu, 

  w dniu 14 lutego br. spotkał się ze Starostą Markvartovic (Czechy) w celu omówienia 

realizacji wspólnego projektu, złożonego w Euroregionie Pradziad, 

 w dniu 17 lutego br. spotkał się z projektantem Mirosławem Sieja w celu omówienia 

ostatecznych szczegółów projektu przebudowy drogi w Dziergowicach (łącznik ulicy 

Kolejowej – Dworcowej) oraz projektu ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej  

w Bierawie (aleja lipowa), 

 w dniu 18 lutego br. dokonano sprawdzenia postępu prac przy instalacji przyłącza gazowego 

do budynku Szkoły w Bierawie oraz remontu Domu Ludowego w Brzeźcach, 

 w dniu 24 lutego br. brał udział w sesji Rady Gminy zwołanej w trybie nadzwyczajnym  

w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej współpracy Gminy Bierawa z Rzymsko-katolicką 

Parafią w Bierawie oraz w spotkaniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska z Zarządem Kopalni Piasku „Kotlarnia”, 

 w dniu 25 lutego br. brał udział w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego, a także  

w spotkaniu w Spółce Gazowniczej w Opolu, 

 w dniu 27 lutego br. spotkał się z Nadleśniczym Grzegorzem Skrobkiem w celu omówienia  

bieżących spraw, 

 w dniu 28 lutego br. spotkał się z Prezesem Filuszem z Kopalni „Górażdże” Kruszywa  

w sprawie Kopalni w Dziergowicach, a także brał udział w pożegnaniu Komendanta 

Powiatowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu, 

 w dniu 2 marca br. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy oraz sołtysem wsi Goszyce 

spotkał się z Burmistrzem Gminy Sośnicowice w sprawie Kaplicy Marii Magdaleny, 

 w dniu 3 marca br. brał udział w wspólnym spotkaniu zarządów Kopalni Piasku „Kotlarnia” 

i Kopalni „Górażdże”, 

 w dniu 4 marca br. uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Gminnej Spółki Wodnej  

w Bierawie, 

 w dniu 5 marca br. miało miejsce otwarcie ofert na wybór wykonawcy przebudowy drogi do 

terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu (najtańsza oferta 1,6 mln zł), 

 w dniu 9 marca br. spotkał się z przedstawicielami Firmy TP Elbud oraz uczestniczył  

w spotkaniu z Wojewodą Opolskim w sprawie pandemii koronawirusa, 

 w dniu 10 marca br. miało miejsce podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska w Opolu na dofinansowanie wymiany ekologicznych źródeł ciepła, realizowanej 

w ramach projektu unijnego, 

 w dniu 12 marca br.  spotkał się z Panią Starostą Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego  

w sprawie panującej pandemii koronawirusa, 
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 w dniach 12-13 marca br. ze względu na wprowadzone ograniczenia zawieszono zajęcia 

lekcyjne w szkołach, a dzieciom zapewniono opiekę świetlicową. Całkowite zamkniecie 

szkół i placówek przedszkolnych nastąpiło od dnia 16 marca br., 

 od dnia 16 marca br. do odwołania wprowadzono ograniczenia w przyjmowaniu petentów  

w Urzędzie Gminy oraz ustalono zasady załatwienia spraw wymagających szybkiego 

załatwienia. Zostały wprowadzone najwyższe środki ostrożności. Poinformował, że  

z rezerwy celowej zostały zakupione środki dezynfekcyjne, maseczki, rękawice oraz parę 

kombinezonów,  

 w dniu 20 marca br. podłączono budynek Urzędu  Gminy do instalacji gazowej, 

 w dniu 25 marca br. miało miejsce spotkanie z dyrektorami placówek szkolnych poświęcone 

omówieniu spraw dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych, 

 w dniu 30 marca br. z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, odbyła się sesja 

Rady Gminy Bierawa zwołana w trybie nadzwyczajnym, 

 w dniu 2 kwietnia br. złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji o przyznanie środków na 

zakup laptopów do placówek oświatowych oraz rozprowadzono płyny do dezynfekcji do 

placówek oświatowych, domów kultury, jednostek OSP, a także do dezynfekcji przystanków 

autobusowych, 

 w dniu 15 kwietnia br. zorganizowano spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych  

z zachowaniem obowiązujących reguł. 

 

Poinformował, że Urząd Gminy rozprowadził maseczki do mieszkańców gminy powyżej 70 roku 

życia, to jest dla ponad tysiąca osób. Maseczki zostały uszyte przez osoby, które zadeklarowały 

swoją pomoc w tym zakresie, z materiałów zakupionych przez Urząd Gminy. Koordynatorem jednej 

z grup szyjących maseczki jest Pani Bernadeta Poplucz. Do tego celu wykorzystano również 

pracowników Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie.  

Ponadto poinformował, że ze względu na obecną sytuację prowadzona jest bardzo ostrożna polityka 

finansowa. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy uda się zrealizować wszystkie zaplanowane na ten 

rok zadania.  Póki co zleca się realizację tych zadań, które są uzależnione  od środków 

zewnętrznych, jak również te nie cierpiące zwłoki. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Wszystkie 

zaplanowane imprezy są odwołane na razie do końca czerwca. Możliwym jest również to, że w tym 

roku żadna z imprez się nie odbędzie. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem na jakie źródła ciepła i w jakiej wysokości została 

podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska? 

 

Zastępca Wójta – poinformował, że umowa dotyczy realizacji  programu „Niskoemisyjna Gmina”, 

w ramach której o dofinansowanie wystąpiło 70 mieszkańców gminy Bierawa na wymianę 

ekologicznych źródeł ciepła w wys. 67 %, tj. 34 % z funduszy unijnych i 33 % z budżetu gminy.  

Pozostałe środki będą stanowiły wkład inwestora. 

 

Radny Plutta – w nawiązaniu do informacji o spotkaniu w sprawie pozyskania nowych terenów 

pod wydobycie, zwrócił się z zapytaniem, czy chodzi o tereny, o których była już mowa na 

spotkaniu z przedstawicielami Piaskowni w ramach posiedzenia komisji, jakie odbyło się na 

początku roku, czy o nowe tereny dodatkowe, oprócz tych o których była mowa na komisji? 

 

Przewodniczący Rady Gminy - wyjaśnił, że Kopalnia Piasku podejmuje działania mające na celu 

pozyskanie nowych terenów do eksploatacji, ponieważ obecny zasób wystarczy im tylko na 3 lata. 

Podczas spotkania była mowa o tych samych terenach, o których rozmawiano na komisji.                                                                                                                       
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 Ad. 5. 2. 

 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym sprawozdanie na temat realizacji programu współpracy 

gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok 2019 - dołączono do protokołu w formie załącznika nr 1. 

 

Dyskusji w tym temacie nie podejmowano. 

 

 

Ad. 6.  

 

Sekretarz Gminy – przedstawiła raport z wykonania w 2019 roku gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych – dołączono do protokołu w formie 

załącznika nr 2. 

 

Dyskusji w tym temacie nie podejmowano. 

 

 

 

Ad. 7.  

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym informację o stopniu zaspokajania pomocy i opieki 

społecznej oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie Bierawa za rok 2019 – 

dołączono do protokołu jako załącznik nr 3. 

 

Dyskusji w tym temacie nie podejmowano. 

 

 

 

Ad. 8. 1. 

 

W. Lembowicz – odczytał projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, 

Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce (etap 2). Wyjaśnił, iż zmiana obejmuje teren  

w Goszycach, planowany pod rozbudowę firmy Betafence w Kotlarni. Teren ten został wyłączony  

z pierwszego opracowania planu miejscowego dla 6 sołectw, ponieważ zmiana przeznaczenia tego 

terenu wiązała się z procedurą wyłączenia gruntu z produkcji leśnej. Aby nie wydłużać całego 

procesu opracowania planu dla 6 sołectw postanowiono poprowadzić procedurę zmiany dla tego 

terenu w odrębnym postępowaniu i nazwano go jako etap drugi. 

 

Radny W. Plutta – nawiązując do zapisu zawartego w rozdziale 9 - § 12 ust. 8 stanowiącego o tym, 

że  „W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunika-

cyjnych, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej jako inwestycji celu publicznego lub jako 

zakładowych sieci telekomunikacyjnych” zwrócił się z zapytaniem czy Gmina ma jakąś bliższą 

wiedzę o ewentualnych zamierzeniach inwestorów – Firmy Betafence odnośnie możliwości budowy 

takiej stacji bazowej telefonii komórkowej i czy ewentualnie mieszkańcy tych sołectw, których 

dotyczy ten plan zagospodarowania przestrzennego, wyrażali jakieś opinie na ten temat?  

Czy istnieje jakieś ryzyko dla mieszkańców naszej gminy związane z tym zapisem? 
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W. Lembowicz – wyjaśnił, iż ten zapis dotyczy podstawowego planu uchwalanego dla 6 sołectw.  

Betafence na pewno nie planuje budowy stacji telefonii komórkowej. Planuje natomiast  

w przyszłości instalację paneli fotowoltaicznych, ale ten wniosek znajduje się dopiero na etapie 

Studium. 

 

Radny M. Połulich - zwrócił uwagę, iż zapis wskazany przez radnego Pluttę najprawdopodobniej 

dotyczy konkretnych miejsc wykazanych w planie zagospodarowania przestrzennego dla tych  

6 sołectw, tj. okolic Kotlarni i Ortowic, na których dopuszcza się lokalizację stacji bazowych 

telefonii komórkowych.  

 

W. Lembowicz – wyjaśnił, że w planie zagospodarowania przestrzennego, jaki został przyjęty dla  

6 sołectw, są wykazane tereny o symbolu IT – tereny infrastruktury, w tym pod stacje bazowe 

telefonii komórkowej, itp.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że Firma Betafence nie ma żadnych zamierzeń 

związanych z telefonią komórkową. Wystąpili jedynie o teren pod panele fotowoltaiczne. 

Z związku z zakończeniem zadawania pytań zarządził przeprowadzenie głosowania projektu 

uchwały nr XX/143/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara 

Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce (etap 2). 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XX/143/2020 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego 

sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce (etap 2) – została 

podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 8. 2.  

 

W. Lembowicz – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa. Wyjaśnił, że zmiana 

dotyczy przede wszystkim: 

1) ujawnienia udokumentowanego złoża kruszyw naturalnych „Bierawa 2”, 

2) wskazania terenów dla lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy powyżej 100 kW,  

3) wskazania terenu z dopuszczeniem możliwości lokalizacji obiektów handlowych  

o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2. 
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Zmiana objęła następujące tereny: 

1) nr 1 o powierzchni ok. 44,5 ha w sołectwie Brzeźce – w zakresie przebiegu planowanej 

obwodnicy; 

2) nr 2 o powierzchni ok. 0,86 ha w sołectwie Brzeźce - (teren kurników); zmiana wiąże się  

z wprowadzeniem zakazu prowadzenia tam działalności rolniczej; 

3) nr 3 o powierzchni ok. 11,73 ha w sołectwie Goszyce – planowanego dla lokalizacji paneli 

fotowoltaicznych dla Firmy Betafence; 

4) nr 4 o powierzchni ok. 8,67 ha w sołectwie Bierawa i Lubieszów – dotyczy dwóch działek, 

które mają być przeznaczone pod eksploatację kruszywa dla Firmy Cemex; 

5) nr 5 o powierzchni ok. 64,95 ha w sołectwie Bierawa – teren wiąże się z ujawnieniem 

udokumentowanych złóż piasku. 

 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Permus – nawiązując do jednego z zapisów uzasadnienia do omawianego projektu 

uchwały, gdzie jest mowa o wskazaniu terenów z dopuszczeniem możliwości lokalizacji obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, zwrócił się z zapytaniem jakiego dotyczy to 

terenu? Czy chodzi o teren wykazany w punkcie 1 w sołectwie Brzeźce? 

 

W. Lembowicz – wyjaśnił, że w zakres zmiany, o której mowa w pkt. 1, tj. terenu w sołectwie 

Brzeźce o powierzchni ok. 44,5 ha wchodzi kilka działek. Planowana jest tam budowa obwodnicy 

łączącej Kędzierzyn z drogą wojewódzką nr 408. Ponadto wskazuje się tam teren dopuszczający 

możliwość lokalizacji sklepu wielkopowierzchniowego o powierzchni powyżej 2000 m2. Ujęte są 

również działki stanowiące własność prywatną (P. Białasa), które planuje się przeznaczyć pod 

mieszkalnictwo. 

 

Radny W. Plutta – nawiązując do stwierdzenia zawartego w końcowej treści uzasadnienia do 

uchwały mówiącego o tym, że nastąpiły zmiany w niektórych szczegółowych zapisach Studium, 

które wprowadzono zarówno w części tekstowej obowiązującego Studium, jak i w części graficznej, 

zwrócił się z zapytaniem jaki zakres mają te szczegółowe zmiany i w których miejscach tego 

dokumenty one się znajdują? Dodał, że jeżeli nie można udzielić takiej informacji podczas trwającej 

sesji, to może ona zostać udzielona w terminie późniejszym na piśmie. 

 

W. Lembowicz – wyjaśnił, iż w Studium wprowadzono tylko te zmiany, o których była mowa  

w zakresie wyszczególnionych punktów 1- 5. Niczego więcej nie zmieniono.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie przystąpił do przeprowadzenia 

głosowania nad projektem uchwały nr XX/144/2020  w sprawie uchwalenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, nikt z radnych nie był 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XX/144/2020  w sprawie uchwalenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bierawa - została podjęta. 
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Ad. 8. 3. 

 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy na 2020 rok.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem czy kwota 65 tys. zł planowana dodatkowo na 

przebudowę Domu Ludowego w Brzeźcach została już ujęta w wydatkach na to zadanie wykazane 

w załączniku inwestycyjnym w wysokości 241.869 zł (pkt. 24 załącznika), czy o tą kwotę te 

wydatki ogółem będą jeszcze powiększone? 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że w załączniku inwestycyjnym została wykazana już pełna kwota 

planowanych wydatków na przebudowę Domu Ludowego w Brzeźcach, czyli kwota 65 tys. zł 

została tam już uwzględniona.  

 

Radny W. Plutta – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym planowanych wydatków majątkowych  

w rozdziale 01095 w kwocie 18 tys. na zakup działek w miejscowości Bierawa, na jaki cel mają 

zostać zakupione te działki? 

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że zakup dotyczy działki pod plac zabaw przy ulicy Jacka  

w Bierawie. 

 

Radny W. Plutta – nawiązując do planowanego wydatku w rozdziale 60016 Drogi publiczne 

gminne na opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej w Bierawie, zwrócił się z zapytaniem 

jaki będzie łączny koszt tej inwestycji? Podkreślając jednocześnie, że jest to inwestycja nowa, która 

nie była przewidziana w budżecie na ten rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że po stronie gminy będzie tylko opracowanie 

projektu ścieżki rowerowej. Inwestycja będzie realizowana etapami przez Powiat. W tym roku 

Starostwo przeznaczyło na ten cel 90 tys. zł.  

 

Radna E. Garbas – zwróciła się z zapytaniem ile całościowo będzie kosztowała przebudowa Domu 

Ludowego w Brzeźcach i co obejmują te roboty? 

 

W. Lembowicz – poinformował, że kwota zapisana w budżecie dotyczy tylko roku 2020. 

Dodatkowe środki jakie mają być przeznaczone na to zadanie dotyczą sfinansowania robót 

dodatkowych, jakie wynikły w trakcie remontu. 

 

Radna E. Garbas – zwróciła się z zapytaniem czy ta inwestycja zostanie już zakończona, czy  

w przyszłych latach dalej będą musiały być przeznaczane środki na to zadanie? 

 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że na pewno w tym roku remont Domu Ludowego 

w Brzeźcach nie zostanie zakończony. 

 

W. Lembowicz – poinformował, że w przyszłości w remontowanym Domu Ludowym muszą zostać 

wykonane kolejne prace, w tym posadzki, centralne ogrzewanie, kotłownia. 

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że przy inwentaryzacji obiektu Domu Ludowego nie udało się 

uwzględnić wszystkich robót. Jest pewien zakres robót, które wyniknęły dopiero w trakcie remontu.  

Nie da się wykonać podwieszonego stropu na obecnej konstrukcji i musi zostać zrobiona nowa.  

Jest to dodatkowy zakres.  
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W. Lembowicz – podkreślił, że budynek Domu Ludowego w Brzeźcach ma ponad 100 lat.  

W trakcie remontu wychodzą nowe kwestie do wykonania, które nie były ujęte w kosztorysie.  

Nie ma możliwości przeprowadzenia takiego remontu bez uwzględnienia robót dodatkowych.  

 

Radny M. Matuszek – poruszył temat dotyczący planowanej budowy ścieżki rowerowej przy ulicy 

Mickiewicza. Zwrócił się zapytaniem jaki będzie zakres tego zadania, co ten projekt będzie 

obejmował? Dodał, iż ta koncepcja za bardzo Jemu nie odpowiada. 

 

W. Lembowicz – wyjaśnił, iż ścieżka rowerowa ma przebiegać wzdłuż drogi powiatowej - ulicy 

Mickiewicza w Bierawie od boiska, aż do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 408. Ścieżka ma 

być poprowadzona wzdłuż drogi na długości ok 1 km, ale za drzewami, tzn. że nie będzie 

bezpośrednio położona przy drodze. Projekt będzie musiał spełniać wszystkie warunki przewidziane 

dla ścieżek rowerowych. Zadanie ma być realizowane przez Starostwo Powiatowe w trzech etapach. 

W tym roku Starostwo zamierza wykonać I etap, na co przeznaczono w budżecie kwotę 91 tys. zł. 

Następne etapy mają zostać wykonane w kolejnych latach. Uważa, że ta koncepcja jest bardzo 

słuszna. 

 

Radny M. Matuszek – przypomniał, że na początku roku zgłaszał chęć spotkania w sprawie 

opracowania koncepcji ścieżek rowerowych na terenie gminy Bierawa. Jednak do tego nie doszło. 

Uważa, że pomysł wykonania  ścieżki rowerowej  przy ulicy Mickiewicza w Bierawie trochę 

koliduje z pewnymi działaniami, które były podejmowane wcześniej. Przecież pozwolono na 

prowadzenie pewnych działań na działkach, położonych właśnie przy tym odcinku ulicy 

Mickiewicza (za lipami). Zwrócił się o  zorganizowanie spotkania w kwestii przygotowania 

koncepcji budowy ścieżek rowerowych. Chodzi o to, aby nie wydawać środków na projekt, który 

może okazać się nie zgodny z przyszłą koncepcją ścieżek rowerowych w naszej gminie. Nie może 

przecież być tak, że Gmina zrobi fragment projektu, który będzie trzeba zrealizować, a który nie 

będzie współgrać z opracowaną koncepcją. Uważa, że połączenie Bierawy ze Starym Koźlem wcale 

nie musi biec wzdłuż ulicy Mickiewicza. Mamy w gminie drogę transportu rolnego z Bierawy, która 

biegnie od „Kaczego Mostku” w kierunku Starego Koźla. I powinniśmy tą drogę wykorzystać.   

A później dopracować jeszcze temat dalszego  przebiegu  tej ścieżki do Brzeziec i Kędzierzyna.  

Nie powinno być tak, że ten temat będzie przygotowywany małymi etapami i Gmina będzie 

ponosiła nieuzasadnione koszty z tym związane. 

 

W. Lembowicz – zwrócił uwagę, iż o koncepcji budowy ścieżek rowerowych można mówić 

wówczas, gdy zadanie będzie realizowane z własnych środków. To zadanie będzie realizowane 

przez Starostwo Powiatowe. Po stronie Gminy jest tylko opracowanie projektu. Gmina podjęła ten 

temat, aby wykorzystać środki przeznaczone przez Powiat na budowę ścieżki rowerowej przy 

drodze powiatowej.  

 

Radny M. Matuszek – stwierdził, że to wcale nie oznacza, że te środki nie będą wykorzystane do 

realizacji inwestycji przy drodze powiatowej. Na razie nie mamy żadnej koncepcji budowy ścieżek 

rowerowych.  Swego czasu wspólnie z radną Palińską został podjęty ten temat, gdy wyniknęła 

między innymi sprawa Kotlarni i Starej Kuźni. Temat był sygnalizowany na początku roku, ale nic 

w tej sprawie się nie zadziałało. W tej chwili radni dowiadują się o zamiarze wybudowania ścieżki 

rowerowej w Bierawie. To nie jest powiedziane, że Powiat nie będzie mógł wykorzystać tych 

środków. Osobiście będzie głosował za tą uchwałą, ale jest zdania, że powinno się najpierw 

przygotować koncepcję, a dopiero później ją realizować. A nie podejmować jednostkowo decyzji na 

temat przebiegu ścieżki rowerowej. Te pieniądze Powiat może wykorzystać na budowę ścieżki 

rowerowej wzdłuż innej drogi powiatowej. Jeżeli nie będzie innej możliwości, to trzeba będzie  

z tego skorzystać. Ale żeby w tej chwili przeznaczyć pieniądze na projekt, tylko dlatego, że 

Starostwo Powiatowe chce przeznaczyć środki na wybudowanie ścieżki rowerowej, to jest to trochę 

niewłaściwy pomysł. Powinno się najpierw przygotować całą koncepcję budowy ścieżek 

rowerowych i powoli realizować odcinek za odcinkiem. 
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W. Lembowicz – zwrócił uwagę, że ulica Mickiewicza w Bierawie jest drogą bardzo ruchliwą. 

Skoro Starostwo przyznało środki na budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Bierawa,  

to uznano, że dobrym rozwiązaniem będzie wybudowanie ścieżki właśnie wzdłuż tej drogi.  

Po stronie gminy jest tylko opracowanie projektu, realizacja będzie po stronie Starostwa 

Powiatowego. 

 

Radny J. Pankala – zwrócił uwagę, że budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Mickiewicza  

w Bierawie została wpisana do planu budowy ścieżek rowerowych  i chodników jeszcze przez Radę 

Gminy poprzedniej kadencji. I jest to inwestycja bardzo uzasadniona. Zwrócił się również  

o wyjaśnienie planowanego wykupu działki nr 781 i 622, jaka jest powierzchnia tych działek i gdzie 

znajduje się działka 622? 

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że działka 781/1 o powierzchni 0,0801 ha znajduje się przy 

ulicy J. Jacka w Bierawie. Koszt wykupu 41 tys. zł. Natomiast działka 622/12 o powierzchni  

0,0208 ha znajduje się w Bierawie przy ulicy Dąbrowskiego. Koszt  11 tys. zł. 

 

Radna E. Garbas – zwróciła uwagę, że w wydatkach majątkowych ujęty został wydatek w kwocie 

16 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przedłużenia sieci wodociągowej  

w Kotlarni do Firmy Betafence.  Natomiast w uchwale, jaką Rada podjęła na dzisiejszej sesji  

w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, również dotyczącego terenu planowanego na 

rozbudowę Firmy Betafence, została zawarta informacja, że Gmina nie poniesie wydatków 

związanych z rozbudową infrastruktury technicznej wodociągowej i kanalizacyjnej, ponieważ 

niezbędną rozbudowę i modernizację tej infrastruktury technicznej przeprowadzi inwestor na swój 

koszt. Jak to należy rozumieć? 

 

Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, że Firma Betafence w chwili obecnej nie posiada 

własnego przyłącza wodociągowego z gminnej sieci wodociągowej. Woda do Firmy jest 

doprowadzana z Kopalni Piasku „Kotlarnia”. Betafence powinno mieć własne przyłącze sieci 

wodociągowej do istniejącego Zakładu. Ten zapis nie dotyczy w ogóle terenu przewidzianego pod 

nową inwestycję, o którym mowa w uchwale w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie projektu 

uchwały nr XX/145/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciwny (W. Plutta), 1 radna 

wstrzymała się od głosu (E. Garbas). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XX/145/2020 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2020 rok – została podjęta.  

 

 

 

Ad. 8. 4.  

 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

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

odczytanego projektu uchwały? 

 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Gminy zarządził przeprowadzenie głosowania nad projektem uchwały  

nr XX/146/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radna była przeciwna (W. Cyran), żaden z radnych 

nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XX/146/2020 w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 

została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 8. 5. 

 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przeprowadzenie głosowania nad projektem uchwały  

nr XX/147/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy.  

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XX/147/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – została podjęta. 

 

 

 

 

 

Ad. 8. 6. 

 

Dyr. Walkiewicz – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Bierawa. Poinformował, że do projektu zostały wprowadzone 

zarówno zmiany ustawowe, jak i wszystkie zmiany przyjęte przez radnych na posiedzeniach 

komisji. Jedną ze zmian ustawowych to konieczność odbierania odpadów biodegradowalnych przez 

cały rok, ale z mniejszą częstotliwością w okresie zimowym. Kolejna zmiana dotyczy odbioru 

popiołu. Jeżeli Rada Gminy podejmie uchwałę o odbieraniu dodatkowo popiołu, to będzie on musiał 

być odbierany w oddzielnym pojemniku. W związku z tym, że odbiór popiołu będzie zazębiał się  

z termiami odbioru odpadów biodegradowalnych, te odpady muszą być gromadzone w odrębnych 

pojemnikach. Kolory pojemników zostały określone w drodze rozporządzenia. Zwrócił uwagę, iż 

nowy regulamin będzie obowiązywał od dnia 1 września 2020 r. Do tego czasu będą obowiązywały 

jeszcze zapisy starego regulaminu i umowa jaką Gmina zawarła z Firmą Remondis na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na kolejny okres będzie ogłoszony nowy przetarg  

już w oparciu o nowy regulamin. 
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Radny M. Połulich – odniósł się do zapisu dotyczącego średnicy zużytych opon, jakie mogą być 

oddawane przez mieszkańców 56 cm (22 cale), zwracając się z zapytaniem, czy ten zapis jest 

właściwy?  Czy nie powinno być zapisu, że mogą to być opony o średnicy wewnętrznej do 56 cm 

(22 cale)? 

 

W wyniku dyskusji uwaga radnego Połulicha została uwzględniona, postanowiono zapisać, że 

mogą to być opony o średnicy do 56 cm. 

 

Radna E. Szymańska – nawiązując do zapisu pkt. 4.1, mówiącego o tym, że właściciele 

nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników, mają obowiązek uprzątnięcia błota, 

śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, zwróciła się z zapytaniem jak ten przepis należy interpretować 

w przypadku, gdy pomiędzy chodnikiem, a posesją  znajduje się pas zieleni? Czy właściciele posesji 

położonych wzdłuż ulicy Braci Wolnych w Starym Koźlu, gdzie pomiędzy chodnikiem, a posesją 

jest pas zieleni, mają obowiązek czyszczenia tego chodnika? 

 

Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, że obowiązek czyszczenia chodnika położonego wzdłuż 

drogi obowiązuje tylko wówczas, gdy chodnik przylega bezpośrednio do posesji. Jeżeli pomiędzy 

chodnikiem, a posesją jest pas zieleni, to takiego obowiązku nie ma.  

 

E. Szymańska – czyli należy to rozumieć w ten sposób, że w razie nieszczęśliwego wypadku na 

chodniku w Starym Koźlu mieszkaniec nie zostanie pociągnięty do żadnej odpowiedzialności  

z uwagi na to, że chodnik nie był uprzątnięty.  

 

Radny M. Permus – poinformował, że nawet w przypadku 10 cm pasa zieleni  oddzielającego 

chodnik od posesji, właściciel posesji jest zwolniony z obowiązku odśnieżania i usuwania 

nieczystości z tego chodnika. 

 

Radny Cz. Kudzia – nawiązując do dyskusji na temat wielkości zużytych opon przyjmowanych od 

mieszkańców jako odpady komunalne, zwrócił się z zapytaniem, czy w przypadku przyjmowania 

opon w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, wielkość tych opon nie powinna przekraczać 

56 cm? 

 

Radny M. Permus – przypomniał, że na posiedzeniu komisji wyjaśniono, że mogą być odbierane 

tylko opony o średnicy wewnętrznej do 56 cm, ponieważ na rynku brakuje odbiorcy opon  

o większym rozmiarze. To ustalenie obowiązuje również przy odbiorze odpadów 

wielkogabarytowych. Te wszystkie opony większe, a chodzi najczęściej o opony rolnicze, muszą 

być oddawane we własnym zakresie. 

 

Radny M. Matuszek – odniósł się do zapisu dotyczącego pojemników na popiół, mówiącego  

o tym, że mają to być pojemniki odpowiednio oznaczone. Czy należy to rozumieć w ten sposób, że 

pojemniki na popiół mogą mieć dowolny kolor, byle będą miały właściwe oznaczenie? 

 

Dyr. Walkiewicz – przypomniał, że w ten sposób zostało to ustalone na komisji. Poinformował 

jednocześnie, że po przyjęciu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, Rada Gminy 

będzie zobowiązana podjąć jeszcze kolejną uchwałę regulującą szczegółowy sposób odbierania 

odpadów od mieszkańców. W tej uchwale będzie można określić kolor pojemnika na popiół. Musi 

być inny, niż te które są w tej chwili wyznaczone do segregacji.  Jest to kwestia do ustalenia, ale 

musi to być jednolite dla całej gminy. Radni życzyli sobie, żeby wprowadzić zapis „inny kolor”, 

dlatego tak to zostało zapisane. 
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Radny M. Matuszek – odniósł się również do tematu kompostowania odpadów. Podkreślił, że  

w przedstawionym projekcie regulaminu jest tylko zalecenie do prowadzenia kompostowania 

odpadów, a nie ma zapisów mówiących o tym, że osoby kompostujące odpady będą ponosiły niższe 

opłaty. Czy w regulaminie utrzymania czystości muszą znaleźć się takie zapisy? Była przecież  

o tym mowa na komisji. 

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że kwestię opłat dla osób kompostujących odpady i osób nie 

kompostujących odpadów komunalnych musi regulować odrębna uchwała Rady Gminy. Nie jest to 

element regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Rada Gminy będzie musiała podjąć 

jeszcze uchwałę w sprawie stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, jak  

i wzoru deklaracji na odpady. Osoby, które będą chciały kompostować odpady we własnym zakresie 

będą musiały zgodnie z prawem to zadeklarować w składanej deklaracji. 

 

Radny M. Permus – przypomniał, że na komisji była mowa o dowolnym kolorze pojemników na 

popiół. Optowano również za tym, aby te pojemniki oznaczyć nalepką z napisem „popiół” jednolitą 

w całej gminie.  

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, iż ustawa mówi o pojemnikach na popiół w kolorze szarym. 

Czy wprowadzając inny zapis dotyczący pojemników na popiół Gmina nie będzie w sprzeczności  

z prawem? 

 

Radny W. Plutta – odnosząc się do zapisu § 13 pkt. 3 regulaminu, mówiącego o tym, że 

właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie 

technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany  

w przypadku ich uszkodzenia, zauważył, że jest to bardzo niekorzystny zapis w stosunku do 

właścicieli. Dodał, że treść pkt. 5 wprawdzie mówi o tym, że obowiązki o których mowa w pkt. 1.3. 

może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać przedsiębiorca odbierający odpady 

komunalne, na podstawie odrębnej umowy, to jednak brak jest szczegółowych zapisów 

gwarantujących właścicielom nieruchomości, czyli mieszkańcom, że Firma będzie tych napraw 

dokonywać. Firma odbierająca może ten zapis wykorzystać do tego, że nie zawrze takiej umowy.  

I wówczas mieszkańcy będą musieli ponosić koszty napraw, bądź wymiany tych koszy. Uważa, że 

ten zapis jest dość niebezpieczny dla mieszkańców.    

Jednocześnie zwrócił uwagę, że radni dosyć intensywnie na początku roku omawiali projekt tego 

regulaminu. Później te prace na skutek epidemii zostały wstrzymane. Na dzisiejszej sesji ten 

regulamin został już przedstawiony do uchwalenia. Ale czy to jest konieczność? Skoro regulamin 

ma wejść w życie dopiero z dniem 1 września br. to jest jeszcze trochę czasu na to, aby pewne 

sprawy  doprecyzować. Przecież bardzo dużo radnych na dzisiejszej sesji w tym temacie się jeszcze 

wypowiadało. To pokazuje, że jest jeszcze dosyć dużo zapisów, które budzą wątpliwości. I warto 

byłoby je wyjaśnić, a w szczególności zapis § 13 pkt. 3. 

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, iż utrzymywanie pojemników, zgodnie z ustawą, jest obowiązkiem 

właściciela nieruchomości. Ustawodawca dopuszcza przerzucenie tego obowiązku na 

przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne, ale na podstawie odrębnej umowy.  I tak samo, na 

podstawie tej odrębnej umowy Firma może wyposażać posesje w pojemniki na odpady 

biodegradowalne, odpady zmieszane, jeżeli chodzi o zabudowę jednorodzinną, a także dodatkowo 

na papier i tworzywa, jeżeli chodzi  o zabudowę wielorodzinną. I tak było do tej pory w naszej 

gminie. Ten zapis regulaminu się nie zmieniał przez wiele lat.  

Zwrócił także uwagę, że projekt tego regulaminu po debacie na komisjach, tj. 2 miesiące temu, 

został przesłany wszystkim radnym z informacją o możliwości wniesienia uwag i poprawek. Tylko 

dwóch radnych wypowiedziało się w tym temacie. I te uwagi zostały uwzględnione.  
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Radny M. Połulich – potwierdził, że komisja szczegółowo omawiała projekt regulaminu 

utrzymania czystości i porządku w gminie na dwóch posiedzeniach. Następnie projekt został 

wysłany do wszystkich radnych i sołtysów. Każdy miał możliwość zgłoszenia uwag, a skorzystało  

z tego tylko dwóch radnych. Nie uważa, aby radni mieli za mało czasu na dyskusję nad tym 

regulaminem. Każdemu dano możliwość zapoznania i wniesienia uwag. Podkreślił, iż projekt został 

przesłany do zaopiniowania do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Opinia została 

wydana, dlatego ten projekt nie powinien być już w tej chwili zmieniany.  

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że zapis dotyczący przypisania właścicielom posesji 

obowiązku utrzymywania w należytym stanie pojemników na odpady, został wprowadzony po to, 

aby Gmina miała możliwość wyboru. Jeżeli Firma odbierająca odpady zażyczy sobie zbyt dużo za 

taką usługę, to Gmina będzie mogła takiej umowy nie zawierać. Jeżeli jednak Remondis w dalszym 

ciągu będzie chciał tą usługę wykonywać i to za rozsądną kwotę, to oczywiście utrzymywanie 

pojemników będzie po stronie Firmy. 

 

Radny W. Plutta – stwierdził, że liczył na to i sądzi, że inni radni też, że mimo wszystko, mimo 

możliwości zgłaszania uwag do projektu regulaminu w formie elektronicznej, że dojdzie jeszcze do 

dodatkowych uzgodnień,  czy wyjaśnienia wątpliwych kwestii w formie bezpośredniego, czy też 

zdalnego spotkania. Jednak tak się nie stało. 

 

Radny M. Matuszek – stwierdził, że radny Plutta jeżeli chodzi o uszkodzenie pojemników,  

ma trochę racji. Przecież mieszkańcy nie mogą ponosić kosztów napraw pojemników uszkodzonych 

przez pracowników firmy odbierającej odpady. Mieszkańcy będą musieli zgłaszać do Urzędu 

wszelkie uszkodzenia spowodowane przez Firmę zaraz po wystąpieniu takiej sytuacji i Urząd będzie 

musiał wspierać mieszkańców w tym temacie.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie zarządził przeprowadzenie głosowania 

nad projektem uchwały nr XX/148/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Bierawa. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny był przeciwny (W. Plutta), nikt z radnych nie 

wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XX/148/2020 w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 7. 

 

Zastępca Wójta -  odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się o wyjaśnienie planowanego wydatku: 

- w kwocie 10 tys. zł na remont świetlicy (pkt. 15 preliminarza wydatków), jaka świetlica będzie  

   remontowana i w jakim zakresie? 

- w kwocie 6.700 zł na dofinansowanie do realizacji programów profilaktycznych (19 preliminarza  

   wydatków), gdzie te programy będą prowadzone? 
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W. Lembowicz – wyjaśnił, iż chodzi o remont świetlicy w Starym Koźlu przy ulicy Wolności 30. 

 

Jeżeli chodzi o programy profilaktyczne wyjaśniono, że planowana kwota wydatków w wys. 6700 zł 

zostanie przeznaczona na zakup materiałów do realizacji  programów profilaktycznych w szkołach, 

czy w świetlicach.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przeprowadzenie głosowania nad projektem uchwały  

nr XX/149/2020 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.  

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, 1 radna była przeciwna  

(E. Garbas), 1 radny wstrzymał się od głosowania (W. Plutta).  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XX/149/2020 w sprawie uchwalenia 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 8. 8. 

 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie gminnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów. 

 

Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XX/150/2020 w sprawie gminnego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, a jeden radny 

wstrzymał się od głosowania (W. Plutta). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XX/150/2020 w sprawie gminnego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 8. 9. 

 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendium dla 

uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Bierawa. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, dlaczego wnioskodawca przyjął inne kryteria ocen 

w przypadku stypendium sportowego (co najmniej oceny dostateczne) i stypendium za osiągnięcia 

artystyczne (co najmniej oceny dobre)? 
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W wyniku dyskusji postanowiono ujednolicić te kryteria. W przypadku stypendium za osiągnięcia 

artystyczne ustalono, że uczeń nie może posiadać ocen niższych niż dostateczne, a nie ocen niższych 

niż  dobre. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przeprowadzenie głosowania nad projektem uchwały  

nr XX/151/2020 w sprawie określenia zasad udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, 1 radny wstrzymał 

się od głosowania (W. Plutta). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwał nr XX/151/2020 w sprawie określenia 

zasad udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 9.  Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny M. Matuszek – zawnioskował o rozważenie możliwości złożenia wniosku o pozyskanie 

środków z funduszu norweskiego na działanie w zakresie odnawialnych źródeł energii dla 

podmiotów prowadzących szkoły podstawowe (70 % dofinansowania). 

 

 

 

Ad. 10.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

J. Pankala – zwrócił się z zapytaniem: 

– czy przyszła odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego na wniosek w sprawie remontu przepustów  

   na skrzyżowaniu w Bierawie? 

- do kogo należy zgłaszać przypadki palenia odpadów plastikowych przez sąsiada? 

 

Zastępca Wójta wyjaśnił, że przypadki palenia plastików należy zgłaszać na Policję. 

 

 

Radna E. Garbas – zwróciła się z prośbą o to, aby w tym roku  naprawę ubytków w drogach 

gminnych rozpocząć od sołectwa Dziergowice.  

 

 

 

 

Ad. 11. 

 

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

zamknął obrady dwudziestej sesji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2020 r. o godz. 17:40. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

            Joachim Morcinek 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
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Załączniki: 

 

1. Sprawozdanie na temat realizacji programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 

rok 2019. 

2. Raport z wykonania w 2019 roku gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz narkotykowych. 

3. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie o stopniu 

zaspokajania pomocy i opieki społecznej oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 

gminie Bierawa za rok 2019. 

4. Uchwała nr XX/143/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, 

Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce (etap 2). 

5. Uchwała nr XX/144/2020  w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa. 

6. Uchwała nr XX/145/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.  

7. Uchwała nr XX/146/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

8. Uchwała nr XX/147/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy 

9. Uchwała nr XX/148/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Bierawa. 

10. Uchwała nr XX/149/2020 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

11. Uchwała nr XX/150/2020 w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów. 

12. Uchwała nr XX/151/2020 w sprawie określenia zasad udzielania stypendium dla uzdolnionych 

uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa. 

 


