
str. 1 

 

PROTOKÓŁ nr VIII/2019 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  17 czerwca 2019 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył ósmą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu  17 czerwca 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.  

Następnie zwrócił się do radnych o potwierdzenie obecności na sesji Rady Gminy, po czym 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 – Mec. Mirosława Semeniuka. 

 

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

Barbara Gawlik, 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  27 maja i 10 czerwca 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. Debata nad raportem o stanie gminy Bierawa za 2018 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Bierawa. 

9. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego za rok 

2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 

10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Bierawa oraz  sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za rok 2018: 

1) przedstawienie przez Wójta Gminy informacji na temat sprawozdania finansowego  

     i sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,  

2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  o sprawozdaniu  

     z wykonania budżetu gminy za rok 2018, 

3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  

     z wykonania budżetu, 

4) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji  

    Rewizyjnej, 

5) dyskusja nad wnioskiem Komisji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu, 
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6) głosowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

    z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2018 rok, 

b)  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budżetu za 2018 r. 

 

11. 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) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziergowicach; 

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

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; 

5) w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie; 

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

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty; 

7) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

12. Interpelacje i wnioski radnych. 

13. Dyskusja i wolne wnioski. 

14. Zakończenie obrad. 

 

Dodatkowo zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały w sprawie 

powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. 

 

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 wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników – opowiedziało się w głosowaniu  

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że za wnioskiem opowiedziało się  15 radnych, co stanowiło 

wymaganą bezwzględną większość głosów, wobec czego wniosek został przyjęty.  

Następnie poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego porządku obrad. 

Dodatkowy projekt uchwały został wprowadzony jako pkt. 11.8. 

 

 

 

Ad. 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zostały wyłożone na sali obrad protokoły z  szóstej  

i siódmej sesji Rady Gminy z dnia  27 maja i 10 czerwca 2019 r. i że w celu ich przyjęcia, zgodnie z § 22 

statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. 

Następnie zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do tych protokołów? 

 

Uwag nie zgłoszono. 
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Za przyjęciem protokołu z szóstej sesji Rady Gminy z 27 maja 2019 roku opowiedziało się w głosowaniu 

15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół nr VI/2019 został przyjęty.  

 

Za przyjęciem protokołu z siódmej sesji Rady Gminy z 10 czerwca 2019 r. opowiedziało się w głosowaniu 

15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół nr VII/2019 został przyjęty.  

 

 

Ad. 4.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie działania 

jak:  

1) brał udział w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu 

w dniu 22 maja 2019 r., 

2) brał udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony 

środowiska w dniu 6 i 23 maja oraz 3 i 10 czerwca 2019 r.,  

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

i 10 czerwca 2019 r., 

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. 

 

Poinformował, że do Rady Gminy wpłynęło pismo Prezesa Sądu Okręgowego Opolu w sprawie ustalenia 

liczby wybieranych ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie -Koźlu na kadencję 2020-2023 

(odczytał treść pisma, które dołączono do protokołu jako załącznik nr 1) oraz wniosek radnego Czesława 

Kudzia z dnia 17 czerwca 2019 r. dotyczący budowy remizy strażackiej.  

 

 

 

Ad. 5. 
 

Informację o pracach komisji przedstawili: 

 

Radny P. Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna w dniu 14 czerwca br. przeprowadzała 

kontrolę dotyczącą odśnieżania dróg i chodników w pierwszym kwartale 2019 r. 

 

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

komisja obradowała w dniu 10 czerwca 2019 r. celem omówienia projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

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

i sportu poinformowała, że komisja w minionym okresie nie spotykała się. 

 

Radny M. Połulich – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  

i ochrony środowiska  odbyła dwa posiedzenia 3 i 10 czerwca br. Tematyka posiedzeń dotyczyła spraw 

związanych z bieżącym funkcjonowaniem komisji.  

 

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

międzysesyjnym nie spotykała się.  
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Ad. 6. 

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

jak: 

 28 maja br. zostało zorganizowane w Urzędzie Gminy w Bierawie spotkanie z przedstawicielami 

Spółki Gazowniczej w Zabrzu i Firmy Gazoprojekt w sprawie dokończenia dokumentacji na 

rozbudowę sieci gazowniczej o miejscowość Goszyce i Kotlarnia, 

 29 maja br. uczestniczył w Konferencji Odrzańskiej w Bochuminie, gdzie pokazywane były 

ambitne plany Rządu Polskiego w zakresie budowy kanału Odra-Dunaj, a także kanału śląskiego, 

z uwzględnieniem także zbiornika w Kotlarni. W tym też dniu uczestniczył w spotkaniu Koła 

Emerytów i Rencistów  w Bierawie z okazji Dnia Matki i Ojca, 

 30 maja br. brał udział w spotkaniu w sprawie organizacji 100-lecia OSP Stara Kuźnia i Gminnego 

Dnia Dziecka, 

 31 maja br. spotkał się z Prezesem Filuszem z Kopalni Górażdże Kruszywa na temat ewentualnych 

dalszych planów poszukiwania terenów pod eksploatację kruszyw na terenie gminy Bierawa, 

 1 czerwca br. brał udział w obchodach 100-lecia OSP Stara Kuźnia, a w dniu 2 czerwca  

w obchodach Gminnego Dnia Dziecka w Starej Kuźni, 

 w dniach 27 maja – 3 czerwca goszczono 19-ro dzieci z Ukrainy, głównie z polskich rodzin,  

za pobyt których odpowiedzialna była Szkoła Podstawowa w Dziergowicach. Podziękował 

rodzinom, które przyjęły dzieci do swoich domów, a także Szkole Podstawowej za zorganizowanie 

tego pobytu,  

 3 czerwca br. brał udział w spotkaniu radnych z przedstawicielem Firmy Remondis, która 

świadczy usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu naszej gminy, a następnie w posiedzeniu 

komisji ds. porządku publicznego w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych, 

 4 czerwca br.  spotkał się z Panią Heleną Miemiec z Dziergowic z okazji jubileuszu 92 urodzin, 

 5 czerwca br. spotkał się z Panem Piotrem Podolskim w sprawie inwestycji realizowanej na terenie 

Bierawy i Grabówki w zakresie rozbudowy sieci gazowniczej, 

 6 czerwca br. podpisano umowę w sprawie dostarczenia samochodu pożarniczego dla OSP Stara 

Kuźnia. W tym też dniu spotkał się również z dyrektorami placówek oświatowych, 

 7 czerwca br. spotkał się z ks. Proboszczem z Dziergowic w celu podpisania umowy na 

dofinansowanie remontu zabytkowej kaplicy cmentarnej w Dziergowicach, 

 9 czerwca br. zostały przeprowadzone zawody sportowo-pożarnicze o puchar Wójta Gminy 

Bierawa w Lubieszowie, organizatorami których była OSP Kotlarnia i OSP Goszyce, 

 10 czerwca br. uczestniczył w jubileuszu 96 urodzin Pani Katner z Kotlarni. Ponadto brał udział  

w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego oraz w sesji Rady Gminy Bierawa 

zwołanej w trybie nadzwyczajnym w temacie transportu publicznego, 

 11 czerwca br. zostało podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kędzierzynie-

Koźlu, jako podmiotem wiodącym, w sprawie organizacji transportu publicznego. Zostało również 

podpisane porozumienie z przewoźnikiem. Te przewozy powinny z dniem 1 lipca br. ruszyć. 

Porozumienie to obejmuje również dowóz uczniów do szkół, zarówno szkół podstawowych, jak  

i szkół średnich w naszym Powiecie, 

 12 czerwca br. brał udział w spotkaniu roboczym w Kuźni Raciborskiej w sprawie planowanego 

kanału Odra-Dunaj, kanału śląskiego oraz zbiornika Kotlarnia.  Podczas spotkania przedstawione 

zostało stanowisko Gminy w tej sprawie. W najbliższych tygodniach samorządy mają otrzymać 

koncepcję przebiegu tych kanałów celem zajęcia stanowiska,     

Ponadto spotkał się z Państwem Bagiński z Dziergowic z okazji jubileuszu 50 lat małżeństwa, 

 13 czerwca br. odbyło się spotkanie robocze z wykonawcą realizującym zadanie przy Domu 

Kultury w Bierawie, 

 



str. 5 

 

 14 czerwca br. spotkał się w terenie z Marszałkiem Województwa Opolskiego Szymonem Ogłaza, 

Dyrektorem Horaczukiem i Dyrektorem Sokołowskim z Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz 

Dyrektorem Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w sprawie rozpoczętej  

w dniu 12 czerwca br.  przebudowy dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 408 relacji Bierawa 

– Korzonek o długości 2,7 km, o wartości ponad 14 mln zł (termin realizacji do listopada br.). 

Poinformował, że w czasie prowadzonych robót droga nie ma być całkowicie zamknięta, jeżeli już 

to w wyjątkowych sytuacjach na jeden dzień. Generalnie ma zostać zapewniony ruch wahadłowy 

dla samochodów osobowych. Samochody ciężarowe muszą korzystać z objazdu przez Starą 

Kuźnię. Podczas tego spotkania rozmawiano również na temat przebudowy części drogi 

wojewódzkiej - ulicy Dworcowej w Bierawie oraz wymiany części chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej w Lubieszowie, 

 15 czerwca br. brał udział w imprezie pn. Pływadła. W tym miejscu podziękował  strażakom 

ochotnikom, głównie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziergowicach za pomoc w organizacji tej 

imprezy, 

 17 czerwca br. brał udział w spotkaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu 

poświęconym wprowadzeniu nowego komendanta w osobie Janusza Hencel. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny M. Matuszek – nawiązując do informacji ze spotkania na temat kanału śląskiego i kanału Odra-

Dunaj, zwrócił się z zapytaniem jakie było stanowisko Wójta w tej sprawie? 

Wójt Gminy – poinformował,  że na razie nie ma jeszcze żadnych szczegółów dotyczących planowanego 

przebiegu tych kanałów. Oficjalna koncepcja  ma zostać wysłana do gmin nadodrzańskich dopiero pod 

koniec sierpnia br. Po otrzymaniu tego dokumentu zwróci się do radnych o wspólne przygotowanie 

stanowiska. W zakresie kanału Odra-Dunaj  są trzy koncepcje. Jedna z nich z dużą ingerencją w tereny 

gminy Bierawa. W dwóch pozostałych koncepcjach kanał ma przebiegać blisko starego koryta Odry.  

Jak Gmina otrzyma oficjalne dokumenty będzie musiała się w tej sprawie wypowiedzieć. 

 

Ad. 7. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że żaden z mieszkańców nie zgłosił chęci udziału 

w debacie nad raportem o stanie gminy Bierawa za rok 2018. Następnie zwrócił się do radnych o udział 

w debacie. 

Głos zabrali: 

radny M. Matuszek – stwierdził, szkoda, że jest tak małe zainteresowanie tym tematem, bo przecież 

mówimy o naszej gminie.  Jak wynika z przedstawionego raportu nasza gmina została przez Urząd Gminy 

oceniona dobrze. Czy Wy jako mieszkańcy tej Gminy podobnie do tego podchodzicie? Uważa, że w tej 

gminie żyje nam się w miarę dobrze. Stosunkowo dobrze gmina Bierawa prezentuje się na tle innych 

gmin. Wszystko co praktycznie można było osiągnąć, jeżeli chodzi o osiągnięcia cywilizacyjne, takie jak 

wodociągi, kanalizacja, praktycznie w naszej gminie mamy. Wodociągi funkcjonują we wszystkich 

miejscowościach od dawna. W ubiegłym roku zakończono już budowę sieci kanalizacyjnej w ostatniej 

miejscowości. Obecnie prowadzone są tylko zadania związane z rozbudową tej sieci. Ruszono też  

z tematem budowy sieci gazowniczej na terenie gminy, co tak naprawdę jest wyjątkiem na terenach 

wiejskich. Dzięki tym działaniom polepsza się warunki życia.  

 



str. 6 

 

Mamy też sieć internetową z szerokim dostępem do Internetu. Nie mówiąc o sieci energetycznej, która 

funkcjonuje już od czasów powojennych. I tak naprawdę, co już zostało wcześniej zauważone, jest to już 

sieć archaiczna. Należałoby już w tym temacie coś przedsięwziąć, aby w przyszłości nie było żadnych 

problemów z tą siecią. Mamy również bogatą sieć szkół podstawowych i przedszkoli. Rodzice nie mają 

żadnego problemu z umieszczeniem dziecka w placówce przedszkolnej. Mamy dużo. Moglibyśmy się 

jeszcze zwrócić w stronę turystyki i bardziej uatrakcyjnić naszą Gminę, zarówno dla mieszkańców, jak  

i osób spoza gminy. Brakuje ścieżek rowerowych, na co już zwracano uwagę w latach wcześniejszych. 

Dlatego można by było w następnych latach ten temat rozwinąć. I pomyśleć o połączeniu ścieżek 

rowerowych z regionu kędzierzyńskiego ze ścieżkami rowerowymi regionu raciborskiego i rybnickiego. 

Mamy ku temu warunki. Jest to tylko kwestia dopracowania  pewnych szczegółów w zakresie ciągów 

komunikacyjnych. Mogłoby to w naszej gminie zafunkcjonować.  Mamy na terenie gminy w jakimś 

stopniu rozwiniętą wodną sieć turystyczną odrzańską. Brakuje tylko pewnych rzeczy na rzece Bierawka. 

Mając te dwie rzeki można by je trochę uatrakcyjnić i tym samym zachęcić ludzi do korzystania  

z turystyki.  Uważa, że przedstawiony raport wskazuje na to, że gmina idzie w dobrym kierunku. Dobrze 

byłoby jednak w przyszłości rozwijać temat turystyki. Pogratulował wójtowi, pracownikom Urzędu, a 

także mieszkańcom, bo dzięki ich inicjatywie wiele dzieje się na terenie naszej gminy. 

Skarbnik Gminy  - oczytała projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Bierawa. 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi 

gminy. 

Za udzieleniem wójtowi gminy wotum zaufania głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Rada Gminy udzieliła wotum zaufania wójtowi gminy 

– podejmując uchwałę nr VIII/67/2019. 

 

Ad. 9.  

 

Dyr. Walkiewicz – odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

samorządowego zakładu budżetowego. 

 

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

komisja przegłosowała projekt omawianej uchwały pozytywnie 4 głosami za, przy 4 obecnych. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego sprawozdania finansowego samorządowego 

zakładu budżetowego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VIII/68/2019 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego – pod głosowanie radnych. 

 

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 VIII/68/2019 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego – została podjęta. 
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Ad. 10.1. 

Wójt Gminy – przedstawił radnym informację na temat sprawozdania finansowego i sprawozdania  

z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Między innymi 

poinformował, iż budżet gminy Bierawa na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą  

nr XXXIX/248/2017 w dniu 27 grudnia 2017 r.  Uchwalono wówczas dochody na kwotę   

30.568.737,98 zł, w tym dochody majątkowe 150.000,00 zł, a dochody bieżące 30.418.737,98 zł oraz 

wydatki na kwotę    29.885.323,35 zł, w tym wydatki majątkowe 3.498.213,76 zł, a wydatki bieżące  

26.387.109,59 zł. Rozchody zaplanowano na kwotę 683.414,63 zł na spłatę pożyczek zaciągniętych 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2015 i 2017. 

Przychodów nie planowano. Zaplanowano natomiast udzielenie pożyczki w kwocie 230.000 zł dla OSP 

Stara Kuźnia na budowę boiska sportowego. Ostatecznie po zmianach na koniec roku rozchody budżetu 

z tytułu spłaty pożyczek wynosiły 664.887,48 zł. Wprowadzono do budżetu przychody z  tytułu wolnych 

środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 1.168.467,00 zł oraz przychody  

w formie pożyczki na kwotę 1.135.800 zł. Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, 

które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji 

ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał też z upoważnienia Rady Gminy zawartego 

w uchwale budżetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami 

w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 34.134.019,68 zł  

i w stosunku do uchwały budżetowej zwiększył się o kwotę 3.565.281,70 zł. Dochody budżetowe zostały 

wykonane w kwocie 33.916.807,37 zł, co stanowi 99,36 % planu, z tego dochody majątkowe 157.435,61 

zł. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się: 

1) dochody własne                  10.639.526,45 zł, tj. 31,37 % 

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   5.737.194,37 zł, tj. 16,92 % 

3) dotacje celowe z budżetu państwa                  8.012.002,48 zł, tj. 23,62 % 

 w tym na : 

 *zadania własne gminy             2.260.617,66 zł 

 *na zadania zlecone gminom i na podstawie porozumień            5.751.384,82 zł 

  

4) subwencja ogólna                              8.983.517,00 zł, tj. 26,49% 

 w tym: subwencja oświatowa           7.957.296,00 zł 

5) środki na realizację projektów i programów z UE        544.567,07 zł, tj.  1,61% 

 

Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r. wyniósł 35.543.399,20 zł  

i w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 5.658.075,85 zł. Ogółem wydatki budżetu gminy na 

dzień 31.12.2018 r. zaplanowane na kwotę 35.543.399,20 zł zostały wykonane w wysokości 

34.436.992,19 zł, co stanowi 96,89 % planu. 

Na kwotę tę składają się: 

1) wydatki bieżące - na plan 31.118.568,20 zł, wykonano 30.119.415,41 zł, co stanowi 96,79 % 

ogółem wydatków, 

2) wydatki inwestycyjne - na plan 4.424.831,00 zł wykonano 4.317.576,78 zł, co stanowi 97,58 % 

ogółem wydatków inwestycyjnych. 

 

Wynikowo wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 520.184,82 zł, który został pokryty 

zaciągniętą pożyczką. Gmina Bierawa na dzień 31.12.2018 r.  posiadała  łącznie zobowiązania  na kwotę 

6.432.652,35 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w tym: 

- na kwotę 2.100.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice – etap I. Całość  

  pożyczki wynosiła  3.153.000,- zł. Spłata nastąpi w latach 2017-2023, 
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- na kwotę 1.350.325,20 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice – etap II. 

   Całość pożyczki wynosiła  1.870.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2017-2023, 

- na kwotę 1.846.527,15 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów. Całość  

  pożyczki wyniesie 2.308.000,- zł, 

- na kwotę 1.135.800 zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Spłata nastąpi w latach 2018-2024. 

 

Przypomniał, że pożyczki te zostały zaciągnięte na bardzo korzystnych warunkach w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Są one niskooprocentowane  

z możliwością umorzenia do 20 % w przypadku regularnych spłat. 

Zwrócił uwagę, iż jednym z elementów gospodarki finansowej jest również kwestia związana  

z gospodarowaniem odpadami. W dniu 25 czerwca 2014 roku Rada Gminy podjęła decyzję o wystąpieniu 

ze Związku Międzygminnego „Czysty Region”.  

Uważa, że były to pozytywne doświadczenia. Gmina Bierawa wyróżniała się w tym gronie, ponieważ już 

przez lata w ramach swojego zakładu gospodarki komunalnej prowadziła gospodarkę odpadami. I była 

pozytywnie oceniana w tym zakresie. Niestety nowe prawo zmusiło Gminę do zaprzestania tej 

działalności. Trzeba było wykonać co najmniej jeden krok w tył w ramach „Czystego Regionu”, z uwagi 

na to, że wiele gmin nie było jeszcze na tym etapie, w tym i świadomości ekologicznej, jaka już 

funkcjonowała w gminie Bierawa. Już od pięciu lat Gmina we własnym zakresie prowadzi tą gospodarkę. 

W dniu 12 lutego 2018 r. podjęto uchwałę o podwyższeniu odpłatności za odpady do kwoty 12, 50 zł od 

osoby. Kolejną podwyżkę uchwalono w dniu 15 listopada 2018 r. wprowadzając nową stawkę opłaty  

od 1 stycznia 2019 r. w wys. 14 zł od osoby. Podkreślił, iż zgodnie z przepisami Gmina nie powinna na 

systemie gospodarki odpadami zarabiać, ale też nie powinna do tego systemu dopłacać. A niestety od 

pewnego czasu wyraźnie dopłacamy. Jeżeli ewidentnie nie zajdą odpowiednie zmiany w ustawodawstwie, 

to niestety perspektywy nie będą ciekawe. Wg danych na dzień 31 grudnia 2018 r. z opłat za 

gospodarowanie odpadami uzyskano kwotę 851 tys. zł, a wydano na to zadanie 949 tys. zł. Różnicę 

dopłacano z innych środków, co nie do końca jest zgodne z prawem. Poinformował, że kwestia ta była już 

nawet przedmiotem zapytania  Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszystkie samorządy miały pokazać 

jak kształtowały się wpływy i wydatki na gospodarkę odpadami od momentu wejścia nowych rozwiązań.  

Czy gmina uzyskiwała nadwyżkę, czy musiała do tego systemu dopłacać? Te dane będą poddawane 

kontroli. W związku z czym należało podjąć kolejne decyzje o podwyższeniu stawek tej opłaty. Jest to  

problem systemowy i niestety problem każdego samorządu.  

W 2018 roku wykonano wiele zadań remontowych i inwestycyjnych. Posiadana infrastruktura  

z pewnością wyróżnia naszą gminę wśród gmin Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. W ostatnich latach 

infrastruktura kanalizacyjna dotarła do wszystkich naszych miejscowości, ale są jeszcze określone 

potrzeby w tym  zakresie. Przede wszystkim dlatego, że gmina się rozbudowuje. Ale również dlatego, że 

niektóre tereny w czasie budowy sieci kanalizacyjnej zostały z danego zadania wyłączone.  

W Regionalnym Programie Operacyjnym obowiązywał przepis mówiący o tym, że 120 osób musiało 

przypadać na kilometr bieżącej sieci. Projekt  należało tak dostosować, aby móc o te środki się ubiegać. 

Między innymi w ubiegłym roku wykonano sieć kanalizacyjną przy ulicy Stawowej w Dziergowicach, 

przy ulicy Polnej w Starym Koźlu, przy ulicy Dębowej w Bierawie, przy ulicy Sosnowej w Starej Kuźni  

oraz wykonano roboty uzupełniające w Lubieszowie.  

Ponadto przebudowano sieć kanalizacyjną w miejscowości Korzonek, a także rozbudowano sieć 

wodociągową przy ulicy Dębowej w Bierawie i przy ulicy Sosnowej w Starej Kuźni. Udało się również 

rozbudować oświetlenie uliczne przy ulicy Turskiej w Dziergowicach, ulicy Cichej w Bierawie, ulicy 

Wiejskiej w Grabówce, przy bloku nr 15 w Kotlarni oraz przy ulicy Powstańców w Solarni. 

Jeżeli chodzi o mienie gminne podkreślił, że nie odnotowano w ubiegłym roku żadnych spektakularnych 

ruchów w zakresie sprzedaży mienia gminnego, czy kupna. W większości podejmowane działania 

dotyczyły regulowania stanów prawnych.  

Podsumowując zauważył, iż pomimo trudnego rynku, miniony rok na pewno można uznać za dobry. 

 

Pełne roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniami 

finansowymi dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik – nr 4. 



str. 9 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ad. 10. 2. 

 

Skarbnik Gminy – zapoznała radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2018 odczytując uchwałę składu orzekającego  

Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 96/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., którą dołączono do protokołu 

jako załącznik nr 5. 

 

 

 

Ad. 10. 3. 

 

Radny P. Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna w wyniku przeprowadzonych czynności 

kontrolnych stwierdziła, iż: 

1. Budżet Gminy Bierawa na 2018 rok był realizowany w ramach wyznaczonych przez Radę Gminy 

uchwałą budżetową z dnia 27 grudnia 2017 r. z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku. 

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2018 rok przedstawia szczegółowe dane  

i informacje niezbędne do kontroli i oceny wykonania budżetu gminy. Sprawozdanie zawiera 

zestawienie dochodów i wydatków w szczegółowości nie mniejszej niż uchwała budżetowa. Zawiera 

tabelaryczne zestawienie kwot planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetu  

z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Wskazuje również poziom zrealizowanych 

zadań inwestycyjnych. Prezentuje wynik budżetu, zrealizowane przychody i rozchody oraz wielkość 

zobowiązań na koniec roku. Sprawozdanie to zawiera dane zgodne z danymi ujętymi w bilansie  

z wykonania budżetu oraz w odpowiednich sprawozdaniach budżetowych. 

3. Wykonanie dochodów budżetowych osiągnęło wysoki poziom 99,36 %. Zgromadzone dokumenty  

i dane oraz dokonane na ich podstawie ustalenia pozwoliły pozytywnie ocenić działania Wójta Gminy 

Bierawa w zakresie dochodów budżetowych. Uzyskane w wielu przypadkach dochody w kwocie planu 

finansowego są dowodem bieżącego analizowania sytuacji finansowej gminy. 

4. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie  34.436.992,19 zł, co stanowi 96,89 % planu. 

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4.317.576,78 zł, co stanowi 12,54 % ogólnych wydatków 

budżetu. W 2018 roku zaplanowano zrealizować 50 zadań inwestycyjnych, z czego większość 

wykonano. 

5. Wydatki były dokonywane w granicach kwot ustalonych w planie finansowym, zgodnie  

z zaplanowanym przeznaczeniem.     

6. Oceniając wydatkowane środki pieniężne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej 

komisja nie wniosła zastrzeżeń. 

7. Zadłużenie Gminy Bierawa na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek  

wyniosło 6.432.652,35 zł. Poziom zadłużenia oraz roczne obciążenie budżetu jego spłatą jest 

bezpieczne dla Gminy. 

8. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok  zawiera dane o przychodach  

i rozchodach oraz prawach własności i innych praw majątkowych, a także o dochodach uzyskiwanych 

z tytuły wykonania tych praw. Przedłożona informacja zawiera dane wymagane przepisem art. 267 

ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia  obrazuje stan majątku jaki posiada Gmina, 

jego wartość i zmiany w stanie jakie nastąpiły w ciągu roku. 

9. Analiza sprawozdań finansowych pozwoliła stwierdzić, że przedstawiają one rzetelnie  

i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej organu na dzień 31.12.1018 r. , 

jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2018.  

10. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego  dała podstawę do 

stwierdzenia, że Wójt Gminy Bierawa dbał w roku 2018 o pozyskanie dochodów, a wydatki 

dokonywał w sposób oszczędny i celowy.  
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Komisja Rewizyjna po dokonaniu  analizy przedstawionego przez Wójta Gminy rocznego sprawozdania 

z wykonania budżetu gminy Bierawa i sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz z opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia komunalnego jednostki  - 

postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu Gminy za 2018 rok i wystąpić do Rady Gminy 

Bierawa z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy Bierawa absolutorium z tego tytułu.  

Za takim stanowiskiem głosowało  4 radnych biorących udział w posiedzeniu, głosów przeciwnych  

i wstrzymujących  nie było. 

  

 

Ad. 10. 4. 

 

Sekretarz Gminy – zapoznała radnych z pozytywną opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 czerwca 2019 r. do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, zawartą w uchwale  

nr 242/2019 – załącznik nr 6 do protokołu.  

 

 

 

Ad. 10. 5.  

 

W dyskusji nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu 

gminy za 2018 rok głos zabrali: 

 

Radny M. Permus – zauważył, że w ramach działalności komisji rewizyjnej miał okazję przyjrzeć się 

temu budżetowi i dokładnie go posprawdzać. W wyniku działań kontrolnych Komisja doszła do takiego 

wniosku jak podano w sentencji. Nie było jakichkolwiek zastrzeżeń. Był to budżet ciężki.  Trzeba było 

szukać  dochodów i ograniczać wydatki. Ale ogólnie rzecz biorąc budżet został wykonany optymalnie  

w stosunku do możliwości.  

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, iż nasza Gmina po raz kolejny miała budżet ponad 30 milionowy, 

co w przypadku gmin naszego Powiatu nie zdarza się zbyt często. Gminy sąsiednie są trochę uboższe. 

Mamy też gminy, które mają porównywalny budżet, ale one gospodarują troszeczkę inaczej.  

Planowane na początku roku dochody budżetowe w kwocie ok. 30 mln zł, dzięki działaniom Urzędu 

wzrosły na koniec roku do wysokości ponad 34 mln zł. Również wydatki osiągnęły poziom  ponad  

34 mln zł. Deficyt wyniósł ponad pół miliona zł. Ale z tego co zostało stwierdzone przez komisję 

rewizyjną, te pieniądze nie zostały wyrzucone, te pieniądze zostały dobrze zagospodarowane. Wójt  

z pracownikami oszczędnie i gospodarnie rządził tymi środkami. Jest to bardzo ważne, że te pieniądze 

zostały dobrze zagospodarowane. Gmina ma zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na 6 mln zł. 

Spłaty obciążą nasz budżet w kolejnych latach. Jednak należy mieć na względzie to, że te pożyczki nie 

były zaciągnięte w bankach komercyjnych. Zostały zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska, są nisko oprocentowane i dodatkowo z możliwością częściowego umorzenia. 20 % kwoty, 

która została wydatkowana na inwestycje może wrócić do budżetu. Dobrze, że Gmina może takie 

pożyczki zaciągać i może dzięki temu się rozwijać. Z tego co zostało powiedziane w 2018 roku zostało 

wykonanych ponad 50 inwestycji. Dla pracowników referatu inwestycji było to z pewnością bardzo trudne 

wyzwanie. Były realizowane inwestycje zarówno duże, jak i małe. Do niektórych podchodzi się w miarę 

prosto, ale też musi zostać wykonana określona praca związana z przygotowaniem, realizacją, czy 

odbiorem. Może nie wszystkie zostały wykonane odpowiednio szybko. Może niektóre były uciążliwe dla 

mieszkańców, ale z pewnością spowodowały, że żyje nam się lepiej na terenie naszej gminy. Powinniśmy 

jednak trochę zwrócić uwagę na sprawę dróg wojewódzkich, a także szybciej reagować na potrzeby  

w zakresie remontu dróg gminnych, na co już wcześniej wskazywał Przewodniczący Rady Gminy.   
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Mamy połowę roku, a sporo dróg gminnych nie zostało niestety jeszcze po zimie wyremontowanych.   

Zauważył, że jeżeli chodzi o odpady, to powinno podjąć się ten temat, gdyż jest jeszcze wiele  do zrobienia. 

Gmina dopłaca do odpadów między innymi dlatego, że opłaty na rzecz firmy odbierającej odpady są 

ponoszone ryczałtowo. Mimo, iż z roku na rok ilość odpadów maleje, koszty są coraz większe. Należałoby 

odejść od systemu ryczałtowego i pójść w stronę ponoszenia opłat za rzeczywisty odbiór odpadów.  

W jakiś sposób zmotywować mieszkańców do jak największego zagospodarowania odpadów zielonych 

we własnym zakresie. Przecież wcale nie trzeba ponosić opłat za odpady zielone. Wówczas te pieniądze 

zostaną w gminie i u mieszkańców. Należy pójść w tą stronę. Zorganizować debatę nad tym co zostało 

zrobione i co można by było jeszcze w najbliższych  miesiącach, latach zrobić. 

W kwestii oświaty, stwierdził, iż cieszy się z tego, że ten temat był podejmowany. Docenia radnego Pluttę 

za to, że zwraca uwagę na to, że wydajemy coraz więcej na oświatę. Rzeczywiście tak jest. Ale nie tylko 

nasza Gmina wydaje na te zadania coraz więcej pieniędzy.  Docenia również radnego Permusa za to, że 

dba o to, żebyśmy nie mówili o zamykaniu szkół, gdyż jest to temat bardzo przykry. Ale w jaki inny 

sposób można ograniczać koszty oświaty? Likwidacja placówki może być jedynym sposobem na 

ograniczenie kosztów  oświaty.  Cyt. „Ja wcale nie jestem za tym. Żeby ktoś nie pomyślał sobie, że  

Ja chciałbym zamykać jakiekolwiek placówki oświatowe. Jestem za tym, żeby te placówki utrzymać.  Ale 

kto chciałby ewentualnie podjąć temat i spróbować zaproponować  jakieś rozwiązanie? Ja nie widzę takiej 

możliwości w tej chwili”. Zwrócił uwagę, że problem z wysokimi kosztami oświaty wynika przede 

wszystkim z finansowania przedszkoli. Gmina posiada 5 placówek przedszkolnych. Na ten cel przeznacza 

z budżetu 2,7 mln zł. Z kolei do utrzymania szkół i gimnazjów dopłaca tylko 63 tys. zł. Czy to taka duża 

kwota w porównaniu z innymi gminami naszego powiatu? W jednej z gmin (P1) dopłaca się do szkół  

320 tys. zł, w innej (P2) 650 tys. zł. W Gminie N dopłaca się ponad milion. Możemy na ten temat 

rozmawiać, ale w którą stronę pójdziemy żeby ograniczać koszty związane z oświatą? Koszty oświaty to 

przecież koszty związane z rozwojem mieszkańców naszej gminy. Uważa, że na oświacie nie możemy 

oszczędzać. Powinniśmy się godzić na to, żeby te koszty ponosić.  

Podziękował Wójtowi, pracownikom Urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych za to, że  

w ubiegłym roku dobrze gospodarzyli pieniędzmi publicznymi.  

 

 

 

 

Ad. 10. 6a. 

 

Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2018 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt odczytanej uchwały nr VIII/69/2019 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bierawa 

za 2018 rok – pod głosowanie radnych. 

 

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VIII/69/2019 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2018 

rok – została podjęta.  
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Ad. 10. 6b. 

 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  

z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w tej sprawie. 

 

Za udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok głosowało 

15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy 

Bierawa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok, podejmując w tej sprawie uchwałę  

nr VIII/70/2019.  

 

 

Wójt Gminy – skierował do radnych słowa podziękowania za udzielone wotum zaufania oraz za 

udzielone absolutorium za miniony rok. Podkreślił, iż podejmowane działania nie należą do łatwych. Jest 

coraz trudniej. Mając 13-letnie doświadczenie w pracy w samorządzie, uważa, że obecne lata są 

najtrudniejsze zarówno w kwestii odpowiedniego wydawania środków, jak i w kwestii cen, czy 

obowiązującego prawodawstwa. Nie zawsze podejmowane działania znajdują aprobatę, czy zostają 

pozytywnie ocenione. Dlatego ważnym jest to, że zarówno komisja rewizyjna, jak i instytucja 

nadzorująca, pozytywnie oceniła działania gminy. Podziękował również sołtysom za kolejny dobry okres 

współpracy, a także pracownikom Urzędu Gminy.  

 

 

 

Ad. 11. 1.  

Skarbnik Gminy – odczytała 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 omawianej uchwały pozytywnie 5 głosami za, przy 5 obecnych. 

 

Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VIII/71/2019 2019 w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2019 rok – pod głosowanie radnych. 

 

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

i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VIII/71/2019 w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2019 rok – została podjęta. 
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Ad. 11. 2. 

 

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

prognozy finansowej dla Gminy Bierawa. Następnie na prośbę radnego Matuszka udzieliła radnym 

koniecznych objaśnień do tej uchwały. Poinformowała, że w załączniku nr 1 zostały zaktualizowane 

wartości dochodów i wydatków wynikające z budżetu, a także związane ze zmniejszeniem kwoty odsetek 

od pożyczek. Z kolei do przedsięwzięć (załącznik nr 2) zostało dopisane zadanie dwuletnie pn. zmiana 

studium i planów zagospodarowania przestrzennego, które będzie realizowane z latach 2019-2020  

i  zadanie związane z organizacją transportu publicznego, a także dopisano przychody z tytułu nadwyżki 

budżetowej. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VIII/72/2019 o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych.  

 

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VIII/72/2019 o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 11. 3. 

 

Skarbnik Gminy  - przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Dziergowicach.  

 

Radna D. Szczygieł – poinformowała, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego jednogłośnie 

przegłosowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Dziergowicach - 5 głosami za. 

 

Dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały nie podejmowano. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VIII/73/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziergowicach – pod głosowanie radnych. 

 

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

przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VIII/73/2019 w sprawie udzielenia dotacji 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziergowicach – została podjęta. 
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Ad. 11. 4. 

 

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

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Zwróciła uwagę, iż zmiana 

dotyczy pkt. 3 preliminarza wydatków, gdzie została zapisana dotacja celowa w kwocie 2.000 zł na 

realizację programu profilaktycznego przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VIII/74/2019 o zmianie uchwały  w sprawie 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 

ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VIII/74/2019 o zmianie uchwały  w sprawie 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 11. 5. 

 

K. Musioł – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bierawie. Poinformowała, iż poprzedni statut był uchwalony w 2013 roku. Od tamtej pory 

Ośrodek realizuje wiele nowych zadań. W związku z czym koniecznym stało się wprowadzenie 

wszystkich aktów prawnych obowiązujących po 2013 roku. Przepisy te zostały dodane w rozdziale 

drugim. Głównie chodzi o ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz aktów wykonawczych 

do tej ustawy, ustawę Prawo energetyczne, ustawę o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawę 

o Karcie Dużej Rodziny, ustawę o wspieraniu kobiet w ciąży, ustawę o ochronie danych osobowych, 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego dotyczące przetwarzania danych osobowych. Zadania 

wynikające z tych przepisów weszły w zakres Ośrodka, dlatego należało dokonać zmiany statutu.  

 

Uwag do odczytanego projektu nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VIII/75/2019 w sprawie statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VIII/75/2019 w sprawie statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie – została podjęta. 
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Ad. 11. 6.  

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.  

Wyjaśnił, iż podwyższenie stawki opłaty za odpady komunalne jest koniecznością. Gmina na odpadach 

nie może zarabiać, ale też nie może dopłacać. Mimo to w minionym roku do systemu gospodarki 

odpadami dopłacono 100 tys. zł. Cały ubiegły rok był obarczony problemami polegającymi na stale 

wzrastającej cenie za odbierane odpady. Stawka wynikająca z oferty firmy odbierającej odpady znacznie 

przewyższała stawki ustalone dla mieszkańców. W okresie od października do grudnia 2018 r. firma 

wykonywała tą usługę wg stawki 14 zł od osoby. Taką stawkę przyjęto na rok 2019. Jak się później okazało 

jedyna oferta, jaka została złożona w przetargu, opiewała już na ponad 16 zł od osoby. W związku z czym 

umowa z firmą została podpisana tylko na okres od stycznia do końca października br., ponieważ na tyle 

starczyło środków z opłat pobieranych od mieszkańców, jakie zaplanowano uzyskać według stawki 14 zł 

od osoby. Opłata wnoszona przez mieszkańców powinna zostać dostosowana do stawki według której 

Gmina ponosi opłaty na rzecz firmy odbierającej odpady. Dlatego też na posiedzeniu komisji ds. porządku 

publicznego wstępnie zaproponowano stawkę 16,50 zł od osoby. W trakcie dyskusji zastanawiano się, czy 

nie pójść jeszcze dalej i ustalić tą stawkę w kwocie 18 zł, ale włączyć do tego systemu odbiór odpadów 

wielkogabarytowych. Obecnie te odpady są z tego wyłączone.  W podstawowej usłudze odbierane są 

odpady segregowanie, zmieszane i odpady zielone bądź popiół. W ramach tego obsługiwany jest także 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Grabówce, gdzie mogą być przekazywane, po wcześniejszym 

umówieniu się, zarówno odpady wielogabarytowe, jak i gruz. Zauważył, iż Jego zdaniem zaproponowana 

stawka 18 zł była zbyt daleko idąca. Ponieważ należałoby mieć na względzie również możliwości 

finansowe mieszkańców, którzy już i tak przy stawce 17 zł będą dość obciążeni. Stawka 17 zł zapewni to, 

że nie będziemy na tym ani zarabiać, ani nie będziemy musieli dopłacać. W związku z tym została 

przedstawiona taka propozycja.  

 

Radny M. Połulich – Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego poinformował, że komisja 

jednogłośnie 3 głosami za, poparła projekt uchwały w sprawie podwyższenia stawki opłaty do wysokości 

17 zł. Ponadto, na spotkaniu, dwóch radnych głosowało za stawką 16,50 zł, a 13 radnych za stawką 17 zł. 

 

Radny M. Permus – nawiązując do spotkania radnych z przedstawicielką Remondisu oraz treści zawartej 

umowy, stwierdził, że wystąpił pewien dysonans między tym co mówiła Pani z Remondisu, a tym co jest 

zawarte w umowie. W umowie są różne szczegóły, o których ta Pani na spotkaniu albo nie chciała 

wspomnieć, albo nie miała o nich wiedzy.  Zawnioskował o zorganizowanie spotkania z „Czystym 

Regionem” celem poznania zakresu działalności tego Związku, przyjrzenia się stawkom za odpady, jak  

i temu co on proponuje. Stawka to jedna rzecz, a drugą rzeczą jest jakość i zakres oferowanej usługi, 

chodzi również o odbiór przedmiotów wielkogabarytowych. Jeżeli w naszej gminie mieszkańcy będą 

mieli płacić 17 zł od osoby w gospodarstwie domowym za odbiór  odpadów, a do tego  jeszcze gmina 

będzie musiała dodatkowo płacić za wywozy wielkogabarytowe, to można powiedzieć, że coś jest nie tak. 

W „Czystym Regionie” wywóz odpadów wielkogabarytowych jest ujęty w stawce podstawowej. Dlatego 

należy się temu przyjrzeć. I takie spotkanie zorganizować. 

Podkreślił, iż do podwyższenia opłat za odbiór odpadów do 17 zł od osoby segregującej odpady i 30 zł od 

osoby niesegregującej, radni zostali zmuszeni ekonomicznie. Nie należy nad tym nawet za bardzo 

dyskutować. Osobiście był za stawką 18 zł, a to dlatego, żeby w tej cenie znalazł się również wywóz 

odpadów wielkogabarytowych i żeby to nie było już takim problemem dla finansów gminy. Przy stawce  

18 zł udałoby się już trochę dołożyć do wywozu odpadów wielkogabarytowych. 
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Wójt Gminy – zauważył, że nie jest to takie łatwe. Samorządy stały się trochę niewolnikami całego 

systemu gospodarki odpadami. Można dyskutować w wielu kwestiach, dokonywać ewentualnych 

kosmetycznych zmian tych cen, ale co do zasady nie ma w tym za dużego pola manewru. 

W 2014 roku podjęto decyzję o wyjściu z „Czystego Regionu”. Była to raczej słuszna decyzja. Teraz po 

latach można wysłuchać co oferuje zarząd tego Związku, jakie mają ceny, a także poznać zakres usług.  

Należy mieć też na względzie, że często gminy mają niższe stawki, ale też dużo mniej oferują w tej cenie, 

niż w naszej gminie. Zaraz po wakacjach, na przełomie sierpnia i września, można takie spotkanie 

zorganizować. „Czysty Region” z pewnością chętnie przedstawi swoją ofertę.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, iż nie należy także zapominać o tym, że myśmy przez 

większość tego czasu po wyjściu z „Czystego Regionu” płacili mniej za wywóz odpadów. Teraz może  

mamy te stawki trochę wyższe, ale nie wiadomo jakie stawki będą obowiązywały w tym Związku za jakiś 

czas. Nie powinno być też tak, że firma wywozowa dostosowuje swoją ofertę do stawki przyjętej  

w gminie.  

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, iż chodzi o to, że Gmina musi być przekonana do tego, że zawiera 

umowę z odpowiednim podmiotem. To musi wiedzieć również ten podmiot z którym zawieramy umowę.  

Wielokrotnie rozmawiano na temat sprawdzania  jak mieszkańcy segregują odpady. Nie można było tego 

wyegzekwować. Przedstawicielka Remondisu na spotkaniu tłumaczyła, że są to kolejne koszty. Zostało 

to tak powiedziane, że chcemy to wymusić na firmie, a nie chcemy tego finansować. A teraz okazuje się, 

że ten obowiązek mają zapisany w umowie. I z pewnością Firma wkalkulowała to do ceny za wywóz 

odpadów. A tego nie robi. W umowie jest również mowa o kodach kreskowych na pojemniki, których 

również nie ma.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż zapis w umowie o kodach kreskowych z pewnością nie 

dotyczy takiego rozwiązania, jakie było już w naszej gminie stosowane. Wówczas pracownicy naszego 

zakładu gospodarki komunalnej odbierający odpady, za pomocą czytnika kodów kreskowych, jakie były  

zamieszczane na pojemnikach i workach, rejestrowali kto oddaje odpady segregowane, a kto nie.  

Czy Remondis obecnie szczytuje numery pojemników czytnikiem kodów kreskowych? 

 

Radny M. Permus – tego nie robią, a powinno to być. W umowie zawarty jest zapis, że firma dostarcza 

nieodpłatnie właścicielowi nieruchomości pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych 

oznaczonych etykietami z kodami kreskowymi. Ten kod kreskowy musi jakieś informacje zawierać. 

 

Dyr. Walkiewicz – zwrócił uwagę, iż w latach wcześniejszych na kodach był zamieszczany adres  

i nazwisko właściciela nieruchomości. Obecnie, po zmianie przepisów o ochronie danych osobowych, 

tych danych się nie udostępnia. Firma ma tylko dane nieruchomości.  

 

Radny M. Permus – zauważył, iż na kodach nie ma nazwisk. Te dane są ograniczone, ale muszą spełniać 

jakąś rolę. Jeżeli takie kody kreskowe w umowie zostały wpisane przez zamawiającego, to chyba po to, 

żeby to czemuś służyło, żeby to było sczytywane i w jakiś sposób przetwarzane. Ponadto w umowie 

zawarto również zapis mówiący o prawie odmowy realizacji odbioru odpadów w przypadku stwierdzenia 

innych odpadów niż odpady stanowiące przedmiot umowy. Czyli jeżeli ktoś wrzuci do odpadów 

zmieszanych np. oponę, czy papę, to firma ma prawo tych odpadów nie odebrać. Dlatego powinno to być 

kontrolowane. I to musi być wyraźnie powiedziane, gdyż my płacimy za to, że niektórzy mieszkańcy te 

śmieci źle segregują. Nie wiadomo, czy to robią z niewiedzy, czy specjalnie. Dlatego bardzo ważna jest 

akcja promocyjna skierowana do mieszkańców na temat właściwego selekcjonowania śmieci. 

Niewłaściwa segregacja zwiększa koszty i wpływa na stały wzrost cen. Dlatego należy się temu przyjrzeć 

i zobaczyć, jak te sprawy są rozwiązane gdzie indziej. W Kędzierzynie są prowadzone kontrole zawartości 

kubła.  
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Radny M. Matuszek – poinformował, że na posiedzeniu komisji głosował za niższą stawką, a to dlatego, 

że jest ogólnie przeciwny tylko i wyłącznie podwyższaniu tych opłat. Nic innego obecnie nie jest w tym 

zakresie robione. Od roku cały czas podnoszone są stawki opłat za odbiór odpadów. Nie próbuje się nic 

zmieniać. Może rzeczywiście, to co mówił Pan Wójt,  jesteśmy w sytuacji trochę podbramkowej. Ale czy 

nic nie możemy zrobić? To co radny Permus proponuje, możemy spróbować wybrać innego dostawcę 

usług, czy też zmienić formę płatności. Przejść z systemu ryczałtowego na opłaty za rzeczywistą ilość 

oddawanych odpadów. Teraz cały czas płacimy tyle samo, bez względu na to, czy oddajemy dużo 

odpadów, czy oddajemy mało. A to co zostało powiedziane na komisji, ilość oddawanych odpadów  

w naszej gminie z roku na rok jest mniejsza. Dlatego należałoby  przeliczyć czy przy systemie wagowym 

nie płacilibyśmy mniej. Jeżeli radni będą tylko i wyłącznie godzić się na kolejne podwyżki, to tego tematu 

nikt w ogóle nie podejmie. Dodał, iż w Jego gospodarstwie domowym ma tych odpadów coraz mniej.  

Są miesiące, w których mógłby w ogóle nie wystawiać kubła z odpadami. A płacić musi. Kolejną rzeczą 

to częstotliwość  wywozu. Czy nie można by pójść w tą stronę i zmniejszyć też częstotliwość wywozu 

odpadów? Inne gminy poszły w tą stronę i mają przez to mniejsze koszty. 

Ponadto należy zwrócić większą uwagę na właściwą segregację odpadów. Większość mieszkańców 

deklaruje, że segreguje odpady i przez to płaci niższe opłaty. Tylko 20-30 właścicieli posesji uczciwie 

oświadczyło, że nie będzie segregowało odpadów i płacą wyższe opłaty.  Ale czy ci mieszkańcy, którzy 

płacą mniej, właściwie segregują odpady? Trudno powiedzieć. To też byłaby kwestia zmiany między 

innymi mentalności. Tym osobom, którym się chce segregować odpady należałoby obniżyć opłaty, albo 

dać możliwość wyboru tej niższej stawki. A ci którzy nie segregują, którym się nie chce, powinni zapłacić 

tą wyższą stawkę. I wtedy może byśmy z tymi kosztami odbioru odpadów wyszli na zero. A tak cały czas 

tylko radni godzą się na podwyżki. 

 

Wójt Gminy – zauważył, że to jest trudny temat. Ale nie można też sprawiać wrażenia, że my faktycznie 

dużo możemy. Co to znaczy zmienić operatora? Gmina ogłasza przetarg, do którego mimo 

przeprowadzanych rozmów z różnymi firmami, od lat staje tylko jedna firma. Inne podmioty nie chcą 

złożyć żadnej oferty, bo rynek jest podzielony. Jest po prostu monopol na to wszystko. Przez 5 ostatnich 

lat w naszej Gminie były niższe opłaty za odbiór odpadów, niż w Czystym Regionie. Nie musieliśmy też 

płacić opłaty członkowskiej i mieliśmy bezpośredni kontakt z wykonawcą. Nie jesteśmy w tym wszystkim 

wyjątkiem. Przecież w innych okolicznych gminach te opłaty też nie są niższe. Co my możemy zrobić? 

Może w przyszłym roku odejdzie się od ryczałtowej opłaty za odbiór odpadów według liczby 

mieszkańców na rzecz opłaty za tonę oddawanych odpadów. Bo faktycznie waga odpadów w stosunku do 

poprzedniego roku spada. Ale nie wiadomo, czy firma tego nie wykorzysta w inny sposób. Gmina jest 

przypisana do konkretnego regionu i nie może oddawać odpadów w dowolne miejsce, np. do Knurowa. 

To są mankamenty tego systemu. Jak wyegzekwować od wykonawcy obowiązek kontrolowania 

oddawanych odpadów, czy są one właściwie segregowane? Może uda się wprowadzić w specyfikacji 

przetargowej na przyszły rok zapis zobowiązujący firmę do skontrolowania określonej ilości pojemników 

i udokumentowanie tego faktu. Być może uda się wprowadzić pewne rozwiązania po wprowadzeniu 

zapowiadanych zmian ustawowych. Między innymi chodzi o możliwość obniżenia stawek opłat za 

odpady dla tych osób, które ograniczą ilość oddawanych odpadów, głównie popiołu w przypadku 

zastosowania ekologicznego źródła ciepła, czy odpadów zielonych zagospodarowanych we własnym 

zakresie poprzez kompostowanie. Pod koniec wakacji może zostać zorganizowane spotkanie   

z przedstawicielami Czystego Regionu, aby poznać jak wygląda sytuacja w tym Związku. Pewne zmiany 

w roku 2020 powinny w tym zakresie zostać dokonane. 

 

Radny J. Pankala – poinformował, że ilość   oddanych odpadów w ostatnim czasie zmniejszyła się  

o 8,8 % w porównaniu do roku poprzedniego. Dlatego Gmina powinna zmienić formę płatności za odpady 

z ryczałtowej (według liczby osób) na wagową. Przy takim rozwiązaniu, ograniczając jednocześnie ilość 

oddawanych odpadów biodegradowalnych i właściwej edukacji mieszkańców, ograniczymy koszty.  
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Obecnie cena jednej tony odpadów  bio jest praktycznie porównywalna z ceną za tonę odpadów 

zmieszanych. W 2018 roku mieszkańcy oddali 600 ton odpadów zielonych, ograniczając to nawet  

o połowę, znacznie ograniczymy te koszty. W przypadku opłaty wg liczby mieszkańców cały czas 

będziemy płacić tyle samo.  

 

Wójt Gminy – zwrócił uwagę, iż pomimo tego, iż odpadów jest mniej, to opłaty środowiskowe są wyższe. 

A to też jest czynnik kosztów. Gmina na to niestety nie ma wpływu, bo jest to w gestii państwa. Opłata 

środowiskowa jest przerzucana na mieszkańca. W tym zakresie to ustawodawca ma wiele do zrobienia. 

W dniu wczorajszym w mediach była też przekazana informacja o pierwszym czytaniu w Sejmie projektu 

ustawy o gospodarce odpadami, gdzie między innymi wprowadzono zapisy o odpowiedzialności 

zbiorowej w budynkach wielorodzinnych. Za brak właściwej segregacji odpadów będzie odpowiadać cała 

Wspólnota, która będzie obciążana wyższą stawką opłaty. Nie wiadomo czy jest to do końca zgodne  

z prawem.  

 

Radny M. Permus  - nie zgodził się z wypowiedzią Wójta, ponieważ w przypadku gdy Wspólnoty 

Mieszkaniowe opracują sobie system, w którym będą mogły indywidualizować odpady znajdujące się  

w kontenerze, to ta odpowiedzialność zbiorowa nie będzie miała racji bytu. Uważa, iż to, że Gmina 

Bierawa ma w sąsiedztwie „Czysty Region” jest dla nas plusem i z tego należy skorzystać.  Możemy się 

przyjrzeć działalności tego Związku.  Jeżeli „Czysty Region” będzie nam oferował lepszą usługę, co nie 

znaczy, że ona musi być tańsza, bo ona może być w tej samej cenie, to będziemy mogli starać się przystąpić 

do „Czystego Regionu”.  

 

Wójt Gminy – zwrócił uwagę,  iż wczoraj mówiąc o problemie odpadów, nikt nie mówił o wysokich 

opłatach środowiskowych, o tym, że system jest zamknięty, że nie jest wolnorynkowy. Było pokazane 

bardzo jednostronnie, że problemem jest niewłaściwa segregacja odpadów. Oczywiście w tym zakresie 

jest jeszcze wiele do poprawy. Ale to jest tylko jeden z elementów, który należy poprawić.   Problem 

wysokich cen tkwi również w czym innym. Wprowadzając tylko te zmiany, nie spowoduje to, a 

przynajmniej w przypadku naszej gminy, gdzie gro zabudowań jest jednorodzinnych, rewolucji w tym 

zakresie.  

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że członkostwo w Związku wywołuje różne skutki prawne.  

W przypadku naszej gminy, członkostwo w „Czystym Regionie” wiązałoby się z tym, że na podstawie 

art. 244 ustawy o finansach publicznych, zadłużenie, które ma ten Związek  będzie też częścią naszego 

zadłużenia. Należy o tym pamiętać, że zmieniłaby się zdolność kredytowa naszej gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie poddał projekt uchwały nr VIII/76/2019  

o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – pod głosowanie uchwały.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych nie 

było, a jeden radny (M. Matuszek) wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VIII/76/2019 o zmianie uchwały w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

takiej opłaty – została podjęta. 
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ad. 11. 7. 

 

Dyr. Walkiewicz – odczytał projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny H. Musioł – zwrócił się z zapytaniem, jak jest naliczana opłata w przypadku zmiany liczby osób 

na nieruchomości? 

 

Dyr. Walkiewicz – poinformował, że sposób wnoszenia opłat jest uregulowany ustawowo. Jeżeli zmiana 

liczby osób w gospodarstwie domowym ma miejsce w trakcie miesiąca, to zmiana wysokości opłaty 

następuje od następnego miesiąca. Generalnie nie stosuje się dopłat. Jeżeli jednak, ktoś nie zgłosi 

urodzenia dziecka, a otrzymają takową informację  z ewidencji ludności, to wówczas opłata jest pobierana 

do tyłu.  

 

Radny M. Matuszek – nawiązując do zapisów uchwały dotyczących składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, zwrócił się z zapytaniem kto z tego korzysta? Jeżeli osoby nie mają 

dostępu do Internetu, to jak mają składać te deklaracje? 

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, iż zgodnie z zapisem ustawy mieszkaniec ma obowiązek  złożyć deklarację 

w ciągu 14 dni od zameldowania, czy zaistniałej zmiany w liczbie członków rodziny. Deklarację można 

złożyć w wersji tradycyjnej. Można też składać w wersji elektronicznej, ale po spełnieniu określonych 

wymogów. Deklaracja złożona elektronicznie musi być podpisana elektronicznym podpisem.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VIII/77/2019 w sprawie wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości – pod głosowanie radnych. 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VIII/77/2019 w sprawie wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości – została podjęta.  

 

      

 

Ad. 11. 8. 

 

Sekretarz Gminy  - odczytała projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania 

kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Poinformowała jednocześnie, że termin zgłaszania 

kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r. Rada Gminy musi przeprowadzić wybory ławników 

do końca października br.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował powołanie w skład wymienionego Zespołu radnego 

Mirosława Połulicha, który wyraził zgodę.  
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr VIII/78/2019 w sprawie powołania 

Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów 

przeciwnych nie było, a jeden radny (M. Połulich) wstrzymał się od głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr VIII/78/2019 w sprawie powołania Zespołu 

do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 12.  Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny M. Permus  

– zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sprawa składowanych odpadów na posesji w Brzeźcach? 

- zawnioskował o rozeznanie w Urzędzie Miasta w Kędzierzynie-Koźlu jakie są skutki ekonomiczne  

   wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe? 

- podziękował za zawieszoną na sali posiedzeń mapę gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że odbyło się już spotkanie Wójta w sprawie ewentualnej 

wymiany lamp w oświetleniu ulicznym. Podstawą jest przygotowanie odpowiedniego projektu. Koszty 

oświetlenia ulicznego po wymianie na ledowe można ograniczyć nawet do 60 %.  

 

Wójt Gminy – poinformował, że Tauron musi zrobić inwentaryzację odrębnie dla każdego punktu 

świetlnego. Taka inwentaryzacja potrwa ok. 4-5 miesięcy. Po otrzymaniu  takowej inwentaryzacji zostanie 

ona przedstawiona radnym na posiedzeniu komisji. Wykonanie takiego projektu będzie jednak kosztowało 

kilkadziesiąt tysięcy złotych. 

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż nie należy polegać tylko na zdaniu Tauronu. Należy wziąć pod uwagę 

zdanie użytkownika. 

 

Radny M. Matuszek – poinformował, że oświetlenie ledowe w porównaniu z oświetleniem sodowym 

daje oszczędność ok. trzykrotną. Przy tych wyliczeniach mówi się o watach i o lumenach. Musi być 

spełniona odpowiednia światłość, która jest mierzona lumenami, a to się przekłada na moc. Ledy są 

oszczędniejsze. Uważa, że na spotkanie należałoby zaprosić też osoby, które handlują oprawami, bo to 

one nam wytłumaczą jakie oszczędności są związane z wprowadzeniem tego oświetlenia. Na pewno  

to nie jest tanie.  

 

Radny J. Pankala  
– złożył wniosek o wystąpienie do policji w sprawie urządzanych rajdów samochodowych na drodze  

   transportu rolnego za wałem w Bierawie, co zagraża innym użytkownikom tej drogi, 

- zwrócił się z zapytaniem czy planowane jest przez gminę odkomarzanie? 

 

Wójt Gminy poinformował, iż na razie nie zaplanowano jeszcze odkomarzania, ponieważ taka usługa  

z pewnością jest bardzo droga. Zostało złożone tylko zapytanie o koszty.  

 

Radny M. Połulich – zawnioskował o umieszczenie na stronie internetowej harmonogramu wywozu 

odpadów wielkogabarytowych. 
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Wójt Gminy – poinformował, że odbiór odpadów wielkogabarytowych został przeprowadzony dopiero 

w kilku miejscowościach naszej gminy. W najbliższych dniach zostaną ustalone terminy odbioru tych 

odpadów w pozostałych wsiach. 

 

 

 

Ad. 13.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

L. Nikel  
- poinformowała, że ok. 2 tygodnie temu zostały powycinane, najprawdopodobniej przez pracowników 

Zakładu Energetycznego, krzewy i gałęzie z drzew na ulicy Wolności i Kościelnej w Starym Koźlu.  

Nie zostało to uprzątnięte. Należy wystąpić do Energetyki o uprzątnięcie, 

 

- zwróciła się o wystosowanie pism do właścicieli opuszczonych budynków (pustostanów)  

 w Starym Koźlu o uporządkowanie obejścia celem poprawienia wizerunku wsi, np. przy ul. Wolności  

(po prawej stronie), gdzie trawa wrasta już w chodnik. 

 

Mec. Semeniuk – wyjaśnił, iż nikogo nie można zmusić do utrzymywania należytego porządku na 

posesji, chyba, że ten stan nieporządku oddziałuje na sąsiednią nieruchomość lub stanowi zagrożenie ze 

względów przeciwpożarowych. Należy sprawdzić, czy ten stan zagraża, np. przyległej drodze  

i wystosować pismo o uporządkowanie posesji. 

 

Cz. Kudzia -  poinformował, że w ubiegłym roku zostały obcięte gałęzie z topoli rosnących przy łące  

w pobliżu jego posesji. Gałęzie te, w czasie wykaszania łąki (własność Lasów Państwowych)  zostały 

zepchnięte do pobliskiego rowu melioracyjnego. Za jakiś czas z pewnością będzie problem  

z wyczyszczeniem tego rowu. Należy wyjaśnić ten temat.  

  

Radny W. Plutta – poinformował, że podczas przeprowadzonej w ubiegłym tygodniu wizji terenowej  

w Dziergowicach przez członków komisji ds. porządku publicznego, zwrócono uwagę na obiekt byłej 

garbarni, przejęty przez gminę na własność. Stwierdzono, że stan techniczny tego obiektu z tygodnia na 

tydzień ulega radykalnemu pogorszeniu. Dlatego dobrze byłoby zwołać wyjazdowe posiedzenie komisji 

ds. porządku celem przyjrzenia się dokładnie temu obiektowi i zastanowienia nad możliwościami jego 

wykorzystania, albo zagospodarowania. Ponoć Gmina zamierza sprzedać ten budynek. Jednak w obecnym 

stanie, raczej trudno będzie znaleźć potencjalnego kupca.  

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że obiekt ten został przejęty przez Gminę za zadłużenia, ale głównie po to, aby 

w jakiś sposób próbować rozwiązać problem tej nieruchomości. Pewne działania zostały tam podjęte. 

Rozebrano komin, który zagrażał bezpieczeństwu i w jakiś sposób zabezpieczono tą posesję. Gmina 

chciałaby tą nieruchomość sprzedać, ale tylko i wyłącznie jeżeli znajdzie nabywcę, który przedstawi 

koncepcję zagospodarowania tego terenu. Niektóre budynki znajdujące się na tej nieruchomości są jeszcze 

w dobrym stanie.  

 

Radny P. Szewerda – podziękował Wójtowi, Pani Skarbnik i radnym za zakup samochodu dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kuźni oraz za organizację festynu z okazji 100-lecia jednostki.  
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Ad. 14. 

 

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

obrady ósmej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 18:05. 

 

 

          Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik        Joachim Morcinek 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1) Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie liczby ławników 

wybieranych do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

2) uchwała nr VIII/ 67/2019 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Bierawa. 

3) uchwała nr VIII/68/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

samorządowego zakładu budżetowego, 

4) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bierawa wraz ze sprawozdaniami finansowymi za rok 

2018 

5) uchwała nr 96/2019 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia  

24 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2018 

rok, 

6) uchwała nr 242/2019 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia  

11 czerwca 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy, 

7) uchwała nr VIII/69/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2018 rok, 

8) uchwała nr VIII/70/2019 w sprawie udzielenia  absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania 

budżetu gminy za rok 2018 

9) uchwała nr VIII/71/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok, 

10) uchwała nr VIII/72/2019 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla 

Gminy Bierawa 

11) uchwała nr VIII/73/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Dziergowicach, 

12) uchwała nr VIII/74/2019 o zmianie uchwały  w sprawie gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 

13) uchwała nr VIII/75/2019 w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie, 

14) uchwała nr VIII/76/2019 o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty; 

15) uchwała nr VIII/77//2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

16) uchwała nr VIII/78/2019 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na 

ławników do sądów powszechnych; 

17) listy obecności radnych i sołtysów.  

 

 

 

 


