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PROTOKÓŁ nr XI/2019 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  21 października 2019 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył jedenastą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu  21 października 

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  14 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada 

Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna była radna Ewa Szymańska. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Zastępcę 

Wójta Stanisława Wróbla, pracowników Urzędu Gminy, 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 Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, inspektor Katarzyna 

Mazurkiewicz oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Piotr 

Walkiewicz. 
 

Dalszy porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 

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

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  9 września 2019 r. 

4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji o podejmowanych działaniach  

w okresie międzysesyjnym. 

5. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji. 

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

międzysesyjnym. 

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji na temat wykonania budżetu gminy za  

I półrocze 2019 r.  oraz opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

w przedmiotowej sprawie. 

8. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. 

9. Przeprowadzenie wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu: 

1) przedstawienie opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników, 

2) wybór komisji skrutacyjnej, 

3) przeprowadzenie głosowania tajnego, 

4) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika. 
 

10. Podjęcie uchwał: 

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

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu; 

4) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kuźni; 

5) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziergowicach; 

6) w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach 

i szkołach prowadzonych przez gminę Bierawa; 
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7) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bierawa; 

8) w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska  oraz warunków refundacji kosztów, 

realizowanych w ramach projektu „Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności 

energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa”; 

9) w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji celowych na 

realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza  

i ograniczeniu niskiej emisji na terenie gminy Bierawa; 

10) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej oznaczenia przystanków autobusowych. 

 

11. Przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, 

pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych. 

12. Interpelacje i wnioski radnych. 

13. Dyskusja i wolne wnioski. 

14. Zakończenie obrad. 

 

 

Wnioski o zmianę porządku obrad zgłosił Wójt Gminy, który wystąpił o: 

 

1)  wycofanie z porządku obrad projektu uchwały: 

      a) w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach  

           i szkołach prowadzonych przez gminę Bierawa – z uwagi na brak uzgodnienia projektu ze  

           Związkami Zawodowymi; 

      b) w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji celowych na  

          realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza  

          i ograniczeniu niskiej emisji na terenie gminy Bierawa – z uwagi na brak wymaganej opinii  

          Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. 

 

2) wprowadzenie do porządku obrad - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  

    przystąpienie Gminy do Partnerstwa z Rzymskokatolicką Parafią pw. Trójcy Świętej w Bierawie,  

    powołanego do realizacji projektu z zakresu ochrony zabytków. 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgłoszone wnioski zostaną poddane pod głosowanie. 

Zmiana zostanie wprowadzona, jeżeli za zmianą opowie się w głosowaniu bezwzględna większość 

ustawowego składu Rady, tj. co najmniej 8 radnych. Wnioski formalne głosowane są tylko poprzez 

podniesienie ręki. 
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Głosowanie I: 

 

Za zmianą porządku obrad polegającą na wykreśleniu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez gminę Bierawa – opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 13 obecnych na sali 

obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek został przyjęty. 

 

 

Głosowanie II: 

 

Za zmianą porządku obrad polegającą na wykreśleniu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji celowych na realizację zadań 

inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza i ograniczeniu niskiej emisji 

na terenie gminy Bierawa – opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad, 

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek został przyjęty. 

 

 

Glosowanie III   

 

Za zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy do Partnerstwa z Rzymskokatolicką Parafią pw. Trójcy Świętej 

w Bierawie, powołanego do realizacji projektu z zakresu ochrony zabytków – głosowało 13 radnych, na 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek został przyjęty. 

 

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

z wyłączeniem pkt. 10.6 i 10.9. i dodaniem punktu 10.11. 
 

 

Ad. 3.  

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

Rady Gminy z dnia  9 września 2019 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 do protokołu nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący przeprowadził  głosowanie w sprawie przyjęcia tego protokołu. 
 

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Głosów 

przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania protokół 

został przyjęty. Uchwała w sprawie przyjęcia protokołu stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

 



str. 4 

 

Ad. 4. 

 

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

jak: 

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

i ochrony środowiska w dniu 27 września i 9 października 2019 r.  

2) brał udział w posiedzeniach komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu 17 września  

i 15 października 2019 r.  

3) uczestniczył w „Dniach otwartych” zorganizowanych w Firmie Betafence w Kotlarni, 

4) spotkał się z przedstawicielami Spółki Gazowniczej z Zabrza i inwestorem budowy gazociągu od 

strony województwa śląskiego do Goszyc i Kotlarni, 

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

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

 

 

 

 

Ad. 5. 

 

Informację o pracach komisji przedstawili: 

 

Radny P. Szewerda – Przewodniczący komisji rewizyjnej, poinformował, że komisja spotkała się 

dwukrotnie w sprawie wypracowania opinii na temat wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku 

 

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

komisja spotkała się na dwóch posiedzeniach w dniach 17 września i 15 października br. w celu 

omówienia projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

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

i sportu, poinformowała, że komisja spotkała się na posiedzeniu w dniu 30 września br. w celu omówienia 

projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

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

i ochrony środowiska poinformował, że komisja obradowała na dwóch posiedzeniach. Pierwsze 

posiedzenie miało charakter wyjazdowy w sprawie drogi w Dziergowicach. Natomiast na drugim 

posiedzeniu omawiano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.  

 

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

spotkała się w dniu 14 października br. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej oznaczenia przystanków 

autobusowych. 
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Ad. 6. 

 

Wójt Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym od dnia 9 września do 21 października br. 

podejmował takie działania jak: 

 w dniu 10 września br. wspólnie z Burmistrzem Gminy Kuźnia Raciborska Pawłem Macha brał 

udział w spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz w Śląskim Urzędzie 

Marszałkowskim w sprawie drogi wojewódzkiej nr 425 relacji Solarnia – Kuźnia Raciborska. 

Poinformował, że sytuacja odnośnie tej drogi jest trudna. Nie ma większych szans na modernizację 

tego odcinka drogi, ponieważ wstępny  koszt został oszacowany na kwotę ok. 11 mln zł. 

Województwo ma dużo gotowych projektów na drogi wojewódzkie, na łączną kwotę 400 mln zł. 

Można zrobić projekt na kolejną drogę, ale szanse na realizację są bardzo małe.  W grę może 

wchodzić jedynie remont kolejnych odcinków tej drogi,  

 w dniu 11 września br. została przeprowadzona w Urzędzie Gminy kontrola ministerialna 

dotycząca funkcjonowania struktur Obrony Cywilnej na terenie gminy Bierawa. Kontrola 

zakończyła się wynikiem pozytywnym, co oznacza, że Gmina spełnia oczekiwania organów 

nadzorczych w tym zakresie, 

 w dniu 12 września br. spotkał się z przedstawicielami Kopalni Górażdże – głównym tematem  

rozmów było rozpoczęcie procedury planistycznej na nowe tereny kopalniane w sołectwie 

Dziergowice, 

 w dniu 13 września br. spotkał się z mieszkanką Bierawy Panią Lazar z okazji 92 rocznicy urodzin, 

 w dniu 17 września br. uczestniczył w posiedzeniu komisji budżetowej poświęconej ustaleniu 

stawek podatkowych na rok 2020, 

 w dniu 18 września br. uczestniczył w Drugim Kongresie Żeglugi Śródlądowej w Opolu. 

Poinformował, że w miesiącu styczniu 2020 roku zbiornik Racibórz powinien osiągnąć już stopień 

funkcjonalności, 

 w dniu 19 września br. uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Firmy Cemex w sprawie 

dotyczącej określenia w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

zakresu eksploatacji nowych terenów w Bierawie, 

 w dniu 23 września br. brał udział w zebraniu wiejskim w Brzeźcach w sprawie funduszu 

sołeckiego na rok przyszły, 

 w dniu 24 września br. uczestniczył w Walnym Zebraniu sprawozdawczym Euroregionu Pradziad 

w Głuchołazach, 

 w dniu 25 września br. miało miejsce podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim dotyczącej 

realizacji projektu ekologicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie V.5. 

na zadanie pn. „Niskoemisyjna Gmina – poprawa efektywności energetycznej”. Przypomniał, że 

informacja o możliwości przystąpienia do tego projektu była podana do publicznej wiadomości  

w różnej formie, tj. na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej, na facebook-u,  

w Gazecie Lokalnej oraz w Radiu Park. Pierwotnie zakładano przyjęcie do programu  

40 beneficjentów. W sumie w wyznaczonym terminie złożono 70 wniosków. Ostatecznie dwa 

wnioski w wyniku ankietyzacji i audytu, nie zostały do tego projektu zakwalifikowane. 

Stwierdzono, że dana nieruchomość nie spełnia wymaganych parametrów. Zgodnie  

z regulaminem, który będzie przyjmowany na dzisiejszej sesji, będzie wyznaczony termin na 

składanie wniosków do tego projektu. Wnioski mogą składać właściciele wszystkich posesji, 

jednak pierwszeństwo będzie przysługiwało właścicielom  tych nieruchomości, dla których 

przeprowadzono już ankietyzację i audyt energetyczny. Będzie tworzona lista rezerwowa. Wartość 

projektu to ok. 1,6 mln zł, z czego 1/3 środków będzie pochodziła ze środków unijnych,  

1/3 stanowić będzie wkład własny właściciela gospodarstwa i 1/3 z budżetu gminy. Środki 

finansowe będą przekazywane inwestorom po podpisaniu umowy dotacji, bądź refundacji. Cały 

projekt ma trwać do wiosny 2021 roku, 
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 26 września br. uczestniczył w jubileuszu  55 lat małżeństwa Państwa Morcinek z Goszyc oraz  

w zebraniu wiejskim w Kotlarni na temat funduszu sołeckiego na 2020 rok, 

 w dniu 27 września br. wspólnie z komisją ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  

i ochrony środowiska brał udział w wyjazdowym posiedzeniu do Dziergowic w sprawie ulicy 

Sosnowej, 

 w dniu 30 września br. spotkał się z Państwem Kubilas z Bierawy z okazji jubileuszu 50 lat 

małżeństwa, 

 w dniu 3 października br. spotkał się z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

w Opolu w sprawie możliwości zaciągnięcia przez Gminę pożyczki, która będzie przeznaczona na 

wkład gminy do projektu „Niskoemisyjna Gmina – poprawa efektywności ekologicznej”, 

 w dniu 4 października br. uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Wód Polskich  

w Gliwicach, gdzie między innymi prowadzono rozmowy na temat projektowanego wału  

w Dziergowicach. Poinformował, iż aby ta inwestycja mogła być zrealizowana tzw. spec ustawą, 

muszą zostać dokonane uzupełnienia do tego projektu. Żaden nie chce ponieść tych kosztów. 

Gmina będzie musiała w przyszłym roku wyasygnować środki na ten cel ze swojego budżetu.  

W tym też dniu spotkał się z Panią Anną Podolską ze Spółki Gazowniczej w Kędzierzynie-Koźlu 

w kwestii wydawanych warunków na przyłącza gazowe, 

 w dniu 5 października br. odbył się Konkurs strzelecki dwóch gmin Bierawy i Kuźni Raciborskiej 

„O tarczę żniwną”, 

 w dniu 7 października br. uczestniczył w Jubileuszowej Gali wręczenia nagród Marszałka 

Województwa Opolskiego dla animatorów i twórców kultury, podczas której jednym  

z nagrodzonych został Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosław 

Wierzba, 

 w dniu 8 października br. brał udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego, 

 w dniu 9 października br. spotkał się z Państwem Maiwald z Ortowic z okazji jubileuszu 65 lat 

pożycia małżeńskiego i z Panią Ingeborgą Lazar z Bierawy z okazji 93 rocznicy urodzin. Ponadto 

uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego z przedstawicielami  Firmy Cemex, 

 w dniu 10 października br. uczestniczył w Zarządzie Powiatowym OSP w Bierawie, 

 w dniu 11 października br. brał udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej we wszystkich 

szkołach podstawowych, 

 w dniu 12 października br. brał udział w „Dniach otwartych” w Firmie Betafence w Kotlarni. 

Ponadto spotkał się z Państwem Szilak z Bierawy z okazji jubileuszu 50 lat małżeństwa, 

 w dniu 14 października br. brał udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w przedszkolach, 

a także w dyskusji publicznej dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla sołectw Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce.  Główny temat to 

sprawa ogródków działkowych w Starej Kuźni, 

 w dniu 15 października br. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Subregionu kędzierzyńsko-

kozielsko-strzeleckiego oraz w spotkaniu z przedstawicielami Spółki Gazowniczej z Zabrza  

i firmy, która podpisała umowę na rozbudowę  sieci gazowniczej dla sołectwa Sierakowice  

i dwóch sołectw gminy Bierawa – Goszyc i Kotlarni. W ciągu roku ta nitka gazowa ma zostać 

wybudowana.  Tego samego dnia brał również udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju 

gospodarczego na temat projektów uchwał na dzisiejszą sesję, 

 w dniu 16 października br. spotkał się z Prezesem Filuszem z Kopalni Górażdże Kruszywa  

w kwestii doprecyzowania pewnych zobowiązań, o których była mowa na spotkaniu z Radą 

Sołecką i z radnymi. Ponadto brał udział w jubileuszu 55 lat małżeństwa Państwa Ryborz  

z Dziergowic oraz w jubileuszu 65 lat małżeństwa Państwa Groborz z Dziergowic, 

 

 



str. 7 

 

 w dniu 17 października br. spotkał się z Państwem Chodkiewicz z Dziergowic z okazji jubileuszu 

60 lat małżeństwa oraz z dyrektorami naszych placówek oświatowych. Tematem wiodącym 

spotkania z dyrektorami była kwestia płac na rok 2020, szczególnie jeżeli chodzi o pracowników 

administracji i obsługi. Tego samego dnia uczestniczył również z posiedzeniu Zarządu Gminnego 

OSP w Bierawie,  

 w dniu 18 października br. został przeprowadzony XI Konkurs Ekologiczny, zorganizowany przez 

Nadleśnictwo Kędzierzyn przy współudziale Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni dla uczniów  

szkół podstawowych z terenu gminy Bierawa. Ponadto spotkał się z zarządem OSP  

w Dziergowicach w celu zapoznania się z wykonanymi pracami remontowymi w Remizie, 

 w dniu 21 października br. brał udział w spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym 

w Kędzierzynie-Koźlu pn. „Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną. Zachęty, inwestycje  

w ramach Polskiej Strefy Inwestycji”. Przypomniał, że od roku funkcjonuje nowa ustawa, według 

której wszystkie tereny inwestycyjne zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego, bądź 

mające decyzję w przypadku braku planu, spełniają wymogi wielkiej strefy ekonomicznej. Gmina 

Bierawa ma jeszcze trochę lepszą sytuację z uwagi na sąsiedztwo z miastem Kędzierzyn-Koźle, 

które niestety w tym przypadku pozytywnie, zalicza się  do miast, które ma największe problemy 

strukturalne. W związku z czym  preferencje dla biznesu, dla osób które chcą inwestować są dużo 

większe. Zgodnie z przepisami, Gminy sąsiadujące z miastem mającym problemy strukturalne, 

także mogą korzystać z preferencyjnych warunków. Musimy teraz tylko namówić 

przedsiębiorców żeby chcieli u nas inwestować, bądź rozwijać biznes na terenie gminy Bierawa. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – zauważył, że jakiś czas temu została podana informacja, że Kopalnia Górażdże 

będzie kończyć eksploatację kruszyw na terenie gminy Bierawa. A z tego co zostało dzisiaj powiedziane 

wynika, że w dalszym ciągu starają się o przejęcie kolejnych terenów i przedłużenie działalności na terenie 

gminy Bierawa. Jak obecnie przedstawia się ta sytuacja? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie z Prezesem Kopalni Górażdże, 

na którym została przekazana informacja o planach związanych z poszerzeniem terenów eksploatacji 

kruszyw. Mimo, iż Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach w trakcie ostatniej 

procedury przejęcia terenów leśnych zastrzegła, że nie będzie już zgody na kolejne tereny, Kopalnia chce 

po raz kolejny podjąć próbę planistyczną, aby uzyskać jednoznaczną odpowiedź, czy istnieją szanse na 

pozyskanie nowych terenów pod eksploatację, czy nie? Stwierdził, że Gmina powinna dać szansę Kopalni. 

Podczas spotkania poruszono kwestie oczekiwań, jakie mieszkańcy i Gmina mają w stosunku do Kopalni, 

głównie dotyczyło to remontu drogi wojewódzkiej, co jednak nie jest ani w kompetencji Gminy, a tym 

bardziej Kopalni. Prezes Kopalni nie wyraził sprzeciwu co do ewentualnego zaangażowania Firmy  

w realizację jakiegoś przedsięwzięcia, jednakże najpierw musi być wiadome jakie Firma ma perspektywy 

rozwoju. Jeżeli będzie potrzeba, to można zorganizować kolejne spotkanie.  

 

Radny Cz. Kudzia  - wystąpił o przybliżenie tematu dotyczącego specjalnych stref ekonomicznych. 

Zauważył, że w Starym Koźlu są wyznaczone tereny inwestycyjne, jednak są one własnością prywatną. 

Gmina od wielu lat angażuje się w poszukiwanie inwestora, ale jak dotychczas właściciel za każdym 

razem stawiał wysokie warunki i nie dochodziło do realizacji żadnej inwestycji. Czy własność  terenu 

będzie miała znaczenie? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że struktura własności gruntów, jeżeli chodzi o strefy ekonomiczne, nie ma 

znaczenia. To nie muszą być grunty gminy. Pomoc publiczna w ramach strefy ekonomicznej równie 

dobrze działa jeżeli grunty są własnością prywatną.  
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Pomoc ta generalnie będzie dotyczyła ulgi w podatku dochodowym. Podkreślił, iż nie można twierdzić, 

że grunty inwestycyjne w Starym Koźlu nie cieszyły się zainteresowaniem. Tylko wszystko rozbijało się 

o finanse. Obecnie sytuacja uległa zmianie. Gmina prowadzi rozmowy z potencjalnym inwestorem i być 

może do dwóch miesięcy ta decyzja o lokalizacji inwestycji w Starym Koźlu zostanie podjęta. Gmina ma 

jeszcze inne tereny inwestycyjne, np. w Bierawie, czy  w Ortowicach przy drodze 408. Jednak tereny  

w Starym Koźlu są blisko aglomeracji kędzierzyńsko-kozielskiej, dlatego są najbardziej atrakcyjne  

i powinny zostać najszybciej zagospodarowane.  

 

Radny W. Plutta – nawiązując o informacji na temat spotkania z Prezesem Kopalni Górażdże  

i ewentualnej deklarowanej pomocy Kopalni dla Gminy, zwrócił się z zapytaniem, czy Wójt mógłby 

przekazać więcej informacji w tej sprawie? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że w związku z pewnymi propozycjami przedstawionymi na komisji, 

spotkał się ponownie z Prezesem Kopalni, aby dowiedzieć się jak daleko Kopalnia jest w stanie wesprzeć 

Gminę w jakimś działaniu, np. w modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej aż do torów na długości ok. 

400 metrów. Jednak jak się okazuje takie przedsięwzięcie jest bardzo drogie. Koszt wykonania kilometra 

drogi wraz z odwodnieniem to ok. 1,6 mln zł. Zdaje sobie sprawę, że są to pieniądze poza zasięgiem 

Kopalni. Podczas rozmowy chciał usłyszeć czy Firma byłaby w stanie partycypować w takim 

przedsięwzięciu i w jakiej wysokości. Jest to jednak daleka droga. Najpierw Kopalnia musi mieć pewność, 

że będzie kontynuowała działalność na terenie naszej Gminy. Gmina powinna dać jeszcze szansę tej 

Kopalni w staraniach się o nowe tereny pod eksploatację.  

 

 

 

Ad. 7. 
 

Wójt Gminy przedstawił informację na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. Pełną 

informację na temat wykonania budżetu zawiera dołączone do protokołu zarządzenie – załącznik nr 3. 

W trakcie przedstawiania informacji poinformował, że dochody budżetu zaplanowane na kwotę 

32.753.146,11 zł, na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały wykonane w kwocie  17.696.255,35 %, co stanowi 

49,5 % planu. Natomiast wydatki zaplanowane w kwocie 32.732.349,11 zł, wykonano w kwocie 

15.347.427,81 zł, co stanowi 46,89 % planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę  

3.384.971,14 zł, wykonano w kwocie 924.620,75 zł, co stanowi 27,32 % planu. 

W ramach wydatków inwestycyjnych: 

 przedłużono sieć gazową w Brzeźcach przy ul. Gliwickiej, 

 przebudowano część pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Starym Koźlu z przystosowaniem na 

oddziały przedszkolne, 

 udzielono dotacji dla Zarządu Województwa na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika 

w Bierawie przy ul. Dworcowej, 

 zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Stara Kuźnia, 

 zakupiono traktorek na potrzeby sołectwa Stara Kuźnia, 

 udzielono dotacje na zadania proekologiczne, 

 rozpoczęto prace związane z budową „Letniej bazy kultury” przy Domu Kultury w Bierawie. 

 

Na remonty wydatkowano kwotę 379.649,83 zł, w tym na: 

 remonty rowów melioracyjnych, 

 remont ulicy Leśnej w Starej Kuźni, 

 remonty cząstkowe dróg gminnych, 

 remont świetlicy socjoterapeutycznej w Kotlarni, 
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 remont Ośrodka Zdrowia w Kotlarni, 

 remont oświetlenia ulicznego, 

 remont dachu na budynku świetlicy w Ortowicach, 

 remont szatni na boisku sportowym w Starej Kuźni i w Starym Koźlu. 

 

Wśród innych wydatków związanych z wykonaniem budżetu wymienione zostały takie zadania jak: 

 zmiana Studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego, 

 obsługa cmentarzy (dostawa wody, wywóz odpadów), 

 opracowanie operatów szacunkowych do naliczania opłaty adiacenckiej, 

 dowóz uczniów do szkół, 

 wywóz odpadów od mieszkańców, 

 konserwacja oświetlenia ulicznego, 

 rozbiórka budynku w Bierawie przy ul. Mickiewicza, 

 opłaty ponoszone na rzecz innych Gmin za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą. 

 

Podkreślił, iż generalnie w pierwszym półroczu realizowano te zadania, które są obowiązkowymi 

zadaniami Gminy, takie jak np. oświata, opieka społeczna, czy wychowanie przedszkolne.  

Jednakże sytuacja na rynku dostawców usług, czy wykonawców, nie była dla Gminy korzystna. Często 

planowane środki na dane zadanie okazywały się nie wystarczające. Trzeba było przesuwać środki  

i powtarzać całą procedurę wyboru wykonawcy. Dlatego też stopień wykonania zadań inwestycyjnych za 

okres półrocza nie jest do końca zadawalający. Jednak w drugim półroczu cała sytuacja nabrała większego 

tempa. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby zaplanowane zadania w terminie zrealizować. 

W I półroczu 2019 r. rozdysponowano nadwyżkę budżetową za 2018 r. w kwocie 889.203 zł. Spłacono 

również wszystkie raty pożyczek przypadające do spłaty w 2019 roku w wys. 910.000 zł.  

Wynik budżetu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami kwotą 2.348.827 zł.  

 

Skarbnik Gminy - odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  zawartą w uchwale  

nr 335/2019 z dnia 2 września 2019 r. o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, którą 

dołączono do protokołu jako załącznik nr 4.  

 

Następnie radny P. Szewerda poinformował, że komisja rewizyjna spotkała się na posiedzeniu w dniach 

8 i 14 października br. celem wydania opinii na temat wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku oraz  

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Analizowano dochody i wydatki budżetowe, 

przychody i rozchody budżetu, przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego, sprawozdanie  

z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. 

 

Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej analizy informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Bierawa i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2019 r. pozytywnie oceniła realizację budżetu gminy Bierawa za I półrocze 2019 r. Ocena została wydana 

w oparciu o następujące wnioski: 
 

1) wykazany plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach jest zgodny  

z podjętymi uchwałami budżetowymi i zarządzeniami Wójta Gminy; 
 

2) stopień zrealizowania planu dochodów (54,03 %)  i planu wydatków (46,89 %)  

w stosunku do wartości zaplanowanych jest zadawalający. Wartości te pokazują, że budżet jest 

wykonywany na odpowiednim poziomie. W analizowanym okresie dochody przewyższały 

wydatki.  
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Planowane roczne dochody w większości działów powinny zostać wykonane na poziomie kwot 

zaplanowanych w budżecie. Niższe wykonanie niektórych pozycji budżetowych nie jest zależne 

od Gminy; 
 

3) wydatki majątkowe zostały wykonane w 27,32 %. Jak wyjaśniono niski poziom realizacji 

wydatków majątkowych jest charakterystycznym zjawiskiem dla I półrocza. Większość 

zaplanowanych zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, a ich zakończenie planowane jest 

w II półroczu 2019 r. 
 

4) przedstawiony stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 wskazuje, że ujęte zadania powinny zostać 

zrealizowane w terminie.  

 

W wyniku przeprowadzonej analizy i oceny przedłożonych informacji oraz  ustnych wyjaśnień  - Komisja 

Rewizyjna Rady Gminy Bierawa na posiedzeniu w dniu 14 października 2019 r. pozytywnie oceniła 

realizację budżetu gminy Bierawa za I półrocze 2019 r.  -  3 głosami „za”, przy 3 radnych biorących udział 

w posiedzeniu. 

 

Dyskusji na temat informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku nie podejmowano. 

 

 

Ad. 8.  
 

Zastępca Wójta przedstawił radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2018/2019 – załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Dyskusji w tym temacie nie podejmowano. 

 

 

Ad.  9.  
 

Sekretarz Gminy – odczytała opinię Zespołu oceniającego kandydata na ławnika – Pani Anny Stach, 

którą dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 6.  
 

W następnej kolejności Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do 

komisji skrutacyjnej. 
 

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: 

 1) Mirosław Połulich – wyraził zgodę 

 2) Jan Pankala – wyraził zgodę 

 3) Violetta Klimanek – wyraziła zgodę 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej  

w zaproponowanym wyżej składzie, w wyniku którego komisja została powołana 12 głosami za, przy 

jednym głosie wstrzymującym. 
 

Następnie komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru Pani Anny Stach na 

ławnika do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu.  

W wyniku tajnego głosowania kandydatka na ławnika Pani Anna Stach uzyskała następującą liczbę 

głosów – oddanych za kandydatką 14, oddanych przeciwko kandydatce – 0. 

Protokół komisji skrutacyjnej dołączono do protokołu. 

 



str. 11 

 

Sekretarz Gminy – odczytała uchwałę nr XI/93/2019 stwierdzającą wybór Pani Anny Stach na 

ławnika do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu.  

 

 

Ad. 10.1. 

 

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

na 2019 rok.  

 

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

komisja przegłosowała omawiany projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy –  

5 głosami za, przy 5 obecnych. 

 

Radny P. Szewerda – zwrócił się z zapytaniem co obejmuje kwota 7.652 zł w rozdziale Ochotnicze 

Straże Pożarne? 

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że kwota ta obejmuje drobne bieżące zakupy, np. części do 

samochodów pożarniczych, do sprzętu, czy do budynków. 

 

Radny P. Szewerda – zwrócił się z zapytaniem, czy zmiany do budżetu obejmują dotację dla OSP  

w Starej Kuźni w wys. 2.500 zł, którą Jednostka miała otrzymać z budżetu Gminy celem zapewnienia 

wkładu do wniosku składanego w Ministerstwie? 

Wyjaśnienie w tej sprawie zostało udzielone przez Panią Skarbnik. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się o wyjaśnienie powodu zmniejszenia wydatków na opiekunki  

w autobusach szkolnych. 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że zmiana polega na zmniejszeniu wydatków planowanych na usługi 

transportowe i zwiększeniu wydatków na umowy - zlecenia dla opiekunek, ponieważ środki na ten cel są 

nie wystarczające. 

 

Radny M. Permus – w związku z planowanym zwiększeniem wydatków w gospodarce komunalnej  

o 10 tys. zł na wywóz odpadów od mieszkańców w listopadzie i grudniu br., zwrócił się z zapytaniem, 

czy to oznacza, że budżet zaplanowany na te wydatki  jest nie wystarczający i przyjęte stawki są za niskie? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że miesięczne koszty odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców 

wynoszą ok. 200 tys. zł. Zwiększono te wydatki o 10 tys. zł w związku z podwyżką stawek tej opłaty. 

Problemem jest jednak to, że oferta jaką Gmina otrzymała od firmy wywozowej na miesiąc listopad  

i grudzień 2019 r. jest jeszcze o 14 tys. większa. Można zatem powiedzieć, że stawka tej opłaty na te dwa 

miesiące jest niewystarczająca.  

 

Radny M. Permus – czy to oznacza, że te wydatki nie zostały doszacowane i ustalone stawki opłaty za 

wywóz odpadów są za niskie? Powinno zostać to wyraźnie powiedziane.  

 

Wójt Gminy – stwierdził, że te wydatki nigdy nie są doszacowane, ponieważ koszty wywozu odpadów 

stale rosną. Wpływy za miesiąc listopad i grudzień, jakie Gmina szacuje uzyskać wg przyjętych stawek, 

w stosunku do oferty wykonawcy, na pewno będą za niskie. Do przetargu stanęła tylko jedna Firma. 

Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty, ponieważ brakuje nam na te dwa miesiące 14 tys. zł.  Pełny 

obraz kosztów będziemy mieli po ogłoszeniu przetargu na 2020 rok. Wprowadzenie kolejnej podwyżki 

jest wysoce prawdopodobne. 
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Radna E. Garbas – nawiązując do planowanego wydatku na malowanie Szkoły w Starym Koźlu  

w wysokości 47 tys. zł, zwróciła się z zapytaniem, czy to już jest całość wydatku związana z remontem 

tej szkoły, czy trzeba będzie jeszcze coś dołożyć? 

 

Wójt Gminy - poinformował, że remont szkoły został zakończony i nie będzie już potrzeby zwiększania 

wydatków na to zadanie. Nie wynikało to z niedoszacowania zadania, tylko z potrzeby wykonania 

dodatkowego zakresu, tj. koniecznością pomalowania korytarzy. 

Poinformował, że dodatkowe koszty mogą wyniknąć jeszcze z potrzeby doposażenia kuchni, która za 

zgodą Senepidu zostanie utworzona w tym budynku. Kuchnia będzie przygotowywać posiłki zarówno do 

przedszkola, jak i do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XI/94/2019  w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2019 rok - pod głosowanie radnych.   

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny,  

a dwóch radnych wstrzymało się od głosowania (radny W. Plutta i radna E. Garbas). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XI/94/2019  w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2019 rok – została podjęta. 

  

 

 

 

Ad. 10. 2. 

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. Jednocześnie poinformował, że stawki podatkowe były przedmiotem dyskusji na 

posiedzeniu komisji budżetowej. Wszystkie zgłoszone propozycje były rozpatrywane i głosowane. Brano 

pod uwagę za i przeciw. Dyskutowano o tym, jak powinno się odnieść te stawki dla mieszkańców, a jak 

do przedsiębiorców. Dlatego niektóre stawki zostały podwyższone bardziej, a niektóre mniej.  

Wzięto również pod uwagę to, jak kształtują się stawki podatkowe w sąsiedniej gminie. Podkreślił, iż 

pomimo tego, że nasza Gmina czasami oferuje więcej, proponowane stawki nie odbiegają znacząco od 

stawek podatkowych gmin sąsiadujących.  

Na komisji udało się osiągnąć pewien kompromis co do wysokości poszczególnych stawek. Generalnie 

sytuacja Gmin jest dość trudna. Stale rosnące koszty funkcjonowania jednostek gminnych, oczekiwania 

mieszkańców związane z zapewnieniem pewnych świadczeń, czy usług, potrzeby inwestycyjne, są 

powodem, dla których Gmina musi zwiększać stawki podatkowe. Inflacja, według Głównego Urzędu 

Statystycznego, to niecałe 3 %. Jednak w rzeczywistości wydaje się, że te wzrosty są znacząco wyższe. 

Gmina, aby móc należycie wykonywać swoje zadania, musi zadbać o dochody budżetowe. W związku  

z czym zaproponowano podwyżkę stawek podatkowych.  

 

Radna D. Szczygieł – poinformowała, że na posiedzeniu komisji radni proponowali różne wysokości 

stawek podatkowych. Każda stawka była głosowana osobno. Ustalono następujące wysokości stawek: 

 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,92 zł/m2 powierzchni  

(2 głosy za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący), 

 od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników 

sztucznych – 4,70 zł za 1 ha (3 głosy za, 1 przeciw), 

 od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego – 0,39 zł/m2 powierzchni (4 głosy za), 
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 od gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji – 3,09 zł/m2 powierzchni (4 głosy 

za), 

 od budynków mieszkalnych – 0,76 zł/m2 powierzchni (3 głosy za, 1 wstrzymujący) 

 od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 21,98 zł/m2 powierzchni 

(3 za, 1 przeciw), 

 od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 11,18 zł/m2 powierzchni (4 głosy za), 

 od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,87 zł/m2 powierzchni  

(4 głosy za), 

 od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie statutowej działalności pożytku 

publicznego  - 4,50 zł/m2 powierzchni (3 głosy za, 1 przeciw), 

 od budowli 2 % ich wartości (4 osoby za). 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – stwierdził, iż zawsze jest problem z ustalaniem wysokości stawek podatkowych. 

Jednak te stawki muszą być podnoszone, żeby zapewnić wpływy do budżetu. Tak jak zostało powiedziane 

już przez Wójta, inflacja wynosi ponad 3 %. Gmina potrzebuje środków finansowych, aby mogła 

prawidłowo funkcjonować. Jest jednak rzecz, która Go bardzo niepokoi. A mianowicie to, że już kolejny 

rok przerzuca się koszty wzrostu na mieszkańców. Pozycje podatkowe, które przede wszystkim są 

związane z mieszkańcami, wzrosły ponad 5 %. W jednej pozycji wzrost jest nawet ponad 7 %.  Stawka 

dla budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej  statutowej działalności pożytku 

publicznego, tj. garaży, szopek, stodół, wzrosła dość znacznie. Faktem jest, że dotychczas ta stawka  

w stosunku do wielkości ustawowej (8 zł) była ustalona dość nisko. Nawet proponowana kwota 4,50 zł 

nie jest zbyt wygórowana. Jednak w wyniku podwyższenia akurat tej stawki wpływy do budżetu  nie 

zostaną zbytnio zwiększone. To nie jest pozycja, która daje do budżetu jakieś zwiększone wpływy.  

Powoduje natomiast to, że radni właściwie, czy niewłaściwie obciążają naszych mieszkańców.  

Większy wpływ na dochody budżetowe mają natomiast inne stawki podatkowe, związane  

z przedsiębiorcami. Nawet nieduże podwyżki akurat tych pozycji powodują znacznie większe wpływy.  

Niektóre  stawki podatkowe, jak np. od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym, czy za grunty objęte obszarem rewitalizacji, w przypadku naszej 

gminy nie mają w ogóle zastosowania, ponieważ nie mamy takich przedmiotów opodatkowania i żadnych 

podstaw do naliczania podatku. 

Uważa, że zaproponowane wysokości stawek podatkowych przede wszystkim obciążają mieszkańców. 

Dlatego należałoby trochę wyrównać te dysproporcje. Zawnioskował o  zwiększenie stawki od budynków 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 21,98 zł na 22 zł/m2 powierzchni. Byłaby to  

i tak  stawka konkurencyjna w stosunku do gmin sąsiednich, a spowoduje to pokaźny wzrost do budżetu. 

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że przegłosowana stawka podatkowa za budynki mieszkalne  

z 0,72 zł na 0,76 zł/m2 (o 4 grosze) spowoduje wzrost podatku o ok. 3 zł na mieszkańca w skali roku.  

Nie będzie to raczej stanowiło zbyt dużego obciążenia dla mieszkańców. Stawka ustawowa dla tej pozycji 

wynosi 0,81 zł/m2. Natomiast stawka od budynków związanych z działalnością gospodarczą została 

podwyższona z 21,75 zł na 21,98 zł, czyli o 23 grosze. Stawka ustawowa wynosi 23,90 zł. 

Stawka za grunty pozostałe została podwyższona o 1 grosz, z 0,38 zł na 0,39 zł/m2 powierzchni. 

Natomiast stawka ustawowa za budynki pozostałe, o której mówił radny Matuszek wynosi 8,05 zł, a 

mieliśmy 4,36 zł. Te różnice są chyba dość znaczne. 

 

Radny W. Plutta – w związku z prowadzoną polemiką na temat stawek podatkowych, zawnioskował  

o odrębne przegłosowanie każdej pozycji podatkowej zawartej w uchwale. Przypomniał, że o taką formę 

głosowania występował już przy okazji zmian  do budżetu.  
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Wówczas chodziło o to, aby każdy wydatek głosować osobno. Podobnie, jak przegłosowano stawki na 

komisji budżetowej, można też przeprowadzić głosowanie w sprawie stawek podatkowych. Byłby 

wówczas uwzględniony zarówno głos Pana radnego Matuszka żeby nie cedować tych kosztów na 

mieszkańców, jak również i Pana radnego Permusa, żeby też przedsiębiorców za bardzo nie obciążać tymi 

wydatkami. Jeżeli  zostałoby przeprowadzonych kilka szybkich głosowań, to Rada mogłaby się bardziej 

obiektywnie wypowiedzieć na ten temat.  

Radni muszą uwzględnić nie tylko to co mówił Wójt na temat zwiększonych wydatków. Ale muszą mieć 

na uwadze również sytuację materialną mieszkańców. Podwyżka podatków jednych dotyka bardziej, a 

innych mniej. Powinno się to uwzględnić, a nie obciążać mieszkańców zwiększonymi podatkami.  

 

Radny M. Permus – zauważył, że pomysł radnego Plutty może nie jest sam w sobie zły, ale może 

przynieść nieoczekiwany skutek. Zamiarem podwyższenia stawek jest zwiększenie wpływów do budżetu. 

Głosowanie nad każdą stawką z osobna może spowodować to, że albo przekroczy się planowane wpływy, 

albo uzyska się jeszcze mniej. I wówczas wszystko będzie nie doszacowane. A prawdą jest to, że koszty 

utrzymania rosną. Proponowana podwyżka stawki za budynki mieszkalne będzie stanowiła obciążenie 

średnio 3 zł na osobę w skali roku. Nie powinno to być zbyt duże obciążenie dla mieszkańców. 

 

Radny Cz. Kudzia – zwrócił uwagę, że temat stawek podatkowych był bardzo szczegółowo 

rozpatrywany na komisji. Były zgłaszane propozycje, kontrpropozycje. Wszystko było dyskutowane. 

Były głosy za i głosy przeciw. Wypracowano kompromis.  Każda stawka była głosowana oddzielnie. 

Teraz radni znowu mają inne propozycje. Czy ta dyskusja ma wrócić do komisji? 

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że dyskusja na komisji w sprawie stawek podatkowych prowadziła 

do tego, aby zwiększyć dochody do budżetu gminy. Rozpatrywano poszczególne wysokości stawek mając 

na celu osiągnięcie założonego celu, czyli wzrost dochodów. Dzisiaj radni nie są przygotowani do tego, 

aby zmieniać wysokość tych stawek, bez uszczerbku do budżetu. Wiceprzewodniczący ma rację  mówiąc 

o tym, że ten temat został już przedyskutowany na komisji. Odrębne głosowania poszczególnych stawek 

na dzisiejszej sesji mogą doprowadzić albo do tego, że zostaną przyjęte stawki minimalne i nie zostanie 

spełniony założony cel wzrostu dochodów, który przyświecał zmianie tej uchwały, albo odwrotnie,  

osiągnie się wpływy wyższe od zakładanych. Dlatego głosowanie poszczególnych stawek jest bardzo 

ryzykowne. 

 

Radny Cz. Kudzia - zauważył, że na posiedzenie komisji mogli przyjść wszyscy radni. Każdy mógł 

zabrać głos i swoją propozycję przedstawić. Te propozycje były przegłosowane. Teraz, jak można  

zauważyć, znów chce się wrócić do tego samego i toczyć może zbędną dyskusję.  

 

Radny W. Plutta – stwierdził, że Jego zamiarem nie jest przedłużanie sesji, tylko to, żeby poszczególny 

wyborca podczas transmisji obrad Rady mógł zobaczyć jak radny się ustosunkował do podwyżki 

podatków. W tej chwili radny ma możliwość zagłosowania za uchwałą, albo za jej odrzuceniem. Jeżeli 

będą głosowane poszczególne stawki,  to wyborca  ma możliwość zobaczenia  jak radny z jego okręgu 

głosował. Czy jest za tym, żeby podnieść mieszkańcom stawki podatkowe, czy za tym, żeby podnieść 

przedsiębiorcom? Wyniki głosowań, które były przeprowadzane na komisji, nie są dostępne dla 

mieszkańców. Uważa, że szybkie głosowanie kilku pozycji nie powinno stanowić żadnego problemu, tym 

bardziej, że mamy system automatycznego zliczania głosów. 

 

Radna V. Klimanek – zwróciła uwagę, że na posiedzeniu komisji przedstawiono radnym informację na 

temat wielkości stawek w gminach sąsiednich. Porównywano te stawki i każdą z osobna rozpatrywano. 

Było obecnych wielu radnych. Tak jak radny Kudzia powiedział, radni którzy chcieli w tej sprawie zabrać 

głos, mieli taką możliwość na komisji. Dlatego jaki jest teraz sens ponownie przegłosowywać ustalone 

stawki? 
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Radny W. Plutta – podkreślił, że sens jest taki, żeby wyborcy wiedzieli jak radny głosuje. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, że samo głosowanie nie daje żadnego obrazu.  

Na posiedzeniu komisji przedstawiano wiele argumentów przemawiających za zwiększeniem danej 

stawki. Między innymi porównywano je z wielkościami dotychczas obowiązującymi, ze stawkami jakie 

są w innych gminach. Samo głosowanie nie daje żadnego obrazu do danej propozycji. 

 

Radny W. Plutta – stwierdził, że zgłoszona propozycja uszczegóławia całe głosowanie. W tej chwili 

całość sprowadza się do jednego podniesienia ręki. A głosując poszczególne stawki, wyborca mógłby 

zobaczyć jak poszczególne pozycje uchwały są popierane przez radnych.  

 

Mec. Semeniuk – poinformował, że wniosek radnego Plutty jest kompletnie nieuzasadniony. Jeżeli radny 

wnioskuje o odrębne głosowania poszczególnych stawek, powinien podać kontrpropozycję do każdej 

stawki zaproponowanej przez Wójta.  

 

Radny W. Plutta – zawnioskował o pozostawienie stawek podatkowych na dotychczasowym poziomie. 

 

W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Plutty  

o pozostawienie stawek podatkowych na obecnym poziomie. 

 

Za zgłoszonym wnioskiem opowiedział się w głosowaniu jeden radny (W. Plutta), 10 radnych było 

przeciwnych, a trzech radnych wstrzymało się od głosowania (radni: M. Matuszek, J. Pankala  

i V. Klimanek). 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek nie został uwzględniony. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Matuszka dotyczący 

podwyższenia stawki podatkowej za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej do 

wysokości 22,0 zł/m2 powierzchni. 

 

Za wnioskiem opowiedziało się 3 radnych (radni: M. Matuszek, J. Pankala i E. Garbas), 8 radnych było 

przeciwnych (radni: M. Permus, V. Klimanek, W. Cyran, M. Połulich, Cz. Kudzia, D. Szczygieł,  

J. Morcinek i P. Szewerda), a 3 radnych wstrzymało się od głosowania (radni: H. Musioł, A. Palińska  

i W. Plutta).  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek nie został uwzględniony. 

 

W następnej kolejności Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały  

nr XI/95/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, jeden radny był przeciwny (W. Plutta), a trzech radnych 

wstrzymało się od głosowania (radni: E. Garbas, M. Matuszek, J. Pankala). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XI/95/2019 w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości – została podjęta. 
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Ad. 10. 3. 

 

K. Mazurkiewicz – odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

najmu.  

 

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

i ochrony środowiska na posiedzeniu w dniu 9 października br. pozytywnie zaopiniowała omawiany 

projekt uchwały 3 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy wysokość czynszu za najem tych nieruchomości 

będzie stała, czy będzie podlegała regulacji? 

 

K. Mazurkiewicz – poinformowała, że umowy będą przewidywały możliwość regulowania i podnoszenia 

wysokości czynszu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XI/96/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów najmu – pod głosowanie radnych.  

 

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

wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XI/96/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów najmu – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 10. 4. 

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Starej 

Kuźni. 

 

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

komisja przegłosowała jednogłośnie omawiany projekt uchwały 5 głosami za, przy 5 obecnych.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XI/97/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla 

OSP w Starej Kuźni – pod głosowanie radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Radny Marek Permus nie 

wziął udziału w głosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XI/97/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla 

OSP w Starej Kuźni – została podjęta. 
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Ad. 10. 5.  

 

Skarbnik Gminy – poinformowała radnych, że z uwagi na niezabezpieczenie w budżecie gminy środków 

na dotację dla OSP w Dziergowicach z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych, Rada Gminy nie 

może na dzisiejszej sesji podjąć uchwały w tej sprawie. Jeżeli Rada podejmie taką uchwałę, to zostanie 

ona uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

 

W związku z czym Wójt Gminy zgłosił wniosek o wycofanie z obrad projektu uchwały w sprawie dotacji 

dla OSP w Dziergowicach.  

 

Radna E. Garbas – poinformowała, że w celu pozyskania środków na zakup ubrań Jednostka OSP 

Dziergowice złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dofinansowanie miało 

wynieść 10 tys. zł. Pozostałe środki w kwocie 10 tys. zł miała stanowić dotacja z budżetu gminy, co 

zostało potwierdzone przez Wójta. Planowano zakupić 9 ubrań specjalistycznych, z czego 4 miały być 

przeznaczone dla OSP Kotlarnia i 5 dla OSP Dziergowice. Zadanie to ma zostać zrealizowane do końca 

października. W przypadku braku dotacji z budżetu gminy nie uda się tego zrealizować. 

 

Wójt Gminy – stwierdził, iż sprawa ta zostanie wyjaśniona. Nie zna powodu dlaczego dotacja na ten cel 

nie została zabezpieczona w budżecie? Być może jest to ujęte w budżecie jako zakup, a nie jako dotacja. 

Musi to zostać wyjaśnione.   

  

Za wycofaniem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 10 radnych, 2 radnych było przeciwnych  

(W. Plutta, E. Garbas), jedna radna wstrzymała się od głosowania (W. Klimanek).  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek o wycofanie projektu uchwały został przyjęty. 

 

 

 

Ad. 10. 6.  – wycofano z porządku obrad 

 

 

Ad. 10. 7. 

 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania 

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz innych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Bierawa. 

 

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

i sportu, poinformowała, że komisja wypowiedziała się za przyjęciem omawianej uchwały 5 głosami za, 

przy 5 obecnych. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem z czego wynika obniżka tych godzin,  czy jest to jakiś 

projekt ramowy? 
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Sekretarz Gminy – wyjaśniła, że uchwała w tej sprawie obowiązuje już od dawna. Projekt w zasadzie 

powiela większość zapisów dotychczasowej uchwały.  Dodano nowy zapis dotyczący obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami dzieci 6 letnich i młodszych. 

Ponadto dostosowano nazewnictwo poszczególnych placówek. Wykreślono nazwę Szkoły Podstawowej 

w Starym Koźlu, a w to miejsce wpisano Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu. Wykreślono 

również zapis dotyczący gimnazjów oraz uaktualniono nazwy placówek przedszkolnych. 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że uchwała podejmowana jest na podstawie Karty Nauczyciela i obejmuje 

wewnętrzne ustalenia. 

 

Radny M. Permus – zawnioskował o wycofanie tego projektu z porządku obrad i skierowanie go do 

komisji celem ponownego przedyskutowania tych kwestii.  

 

Radny M. Matuszek – stwierdził, iż Jego zdaniem wniosek radnego jest trochę bezcelowy. Uchwała  

w tej sprawie funkcjonuje na terenie gminy od wielu lat. Została zmieniona tylko w niewielkim zakresie. 

Również została pozytywnie zaopiniowana przez komisję oświatową. To jaki jest cel przedłużania tego 

procesu uchwałodawczego i przesuwanie tej sprawy na kolejną sesję? Nie ma to większego sensu.  

Co radni wiedzą na temat obniżania obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli? Co możemy 

zaproponować innego, poza tym co mówi Karta Nauczyciela? Uchwała powinna zostać przyjęta, aby 

mogła obowiązywać już od 1 listopada br.  

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, iż w tym celu zadał pytanie, czy uchwała jest podejmowana na 

podstawie ustawy i czy musi być ona przyjęta? Zostało powiedziane, że nie, że jest to sprawa, którą 

ustalamy wewnętrznie tutaj w gminie. My o tej uchwale nic nie wiemy. Z tego co zostało powiedziane 

przez radnego Matuszka, to jakby jest to narzucone przez ustawę. Cyt. „Jeżeli ustawa nam nakazuje, to  

Ja cofam swój wniosek. Natomiast jeżeli ustawa nam nie nakazuje tego, jestem przy moim wniosku”.  

Czy ustalone liczby godzin są narzucone przez ustawę? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że niektóre zapisy uchwały powinny być dostosowane do obecnego stanu, jaki 

mamy od 1 września. Jeżeli chodzi o godziny, to mamy dozę dobrowolności w tym zakresie. 

 

Radny W. Plutta – poparł wniosek radnego Permusa o wycofanie projektu uchwały i skierowanie pod 

obrady komisji. Podkreślił, że osobiście też ma pewne wątpliwości w tym zakresie i chce mieć możliwość 

przedyskutowania ponownie tej sprawy na komisji. Nie był obecny na posiedzeniu komisji, ponieważ 

termin komisji nie był z Nim konsultowany. Uważa, że nic złego się nie stanie, jeżeli ten projekt uchwały 

zostanie wycofany i przedyskutowany razem z wcześniej wycofaną uchwałą dotyczącą regulaminu 

wynagradzania nauczycieli.  

 

Radny M. Permus – stwierdził, że jeżeli jest taka możliwość, to ten projekt powinien zostać wycofany  

i  skierowany  do komisji. Jako radny musi mieć pełną wiedzę, aby odpowiednio zagłosować za, czy 

przeciw uchwale. Na chwilę obecną takiej wiedzy nie ma. 

 

Mec. Semeniuk – zwrócił uwagę, że ta uchwała tylko formalizuje pewne kwestie i nie ma większego 

sensu żeby jej nie przegłosować. Jeżeli jednak  Rada nie chce podjąć tej uchwały, powinna ją wycofać  

z porządku obrad, a nie głosować przeciwko. Ponieważ w przypadku odrzucenia uchwały Rada daje wyraz 

treści uchwały.  

 

Radny M. Matuszek – wystąpił o przegłosowanie zgłoszonych w tej sprawie wniosków. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Permusa o wycofanie z porządku 

obrad omawianego projektu uchwały i skierowanie do komisji. 

 

Za wnioskiem opowiedziało się 8 radnych, 2 radnych było przeciwnych (M. Matuszek, V. Klimanek),  

3 radnych wstrzymało się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek o wycofanie projektu uchwały został przyjęty, 

wobec czego projekt uchwały nie będzie głosowany.  

 

 

 

Ad. 10. 8.  

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania 

dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska  oraz warunków 

refundacji kosztów, realizowanych w ramach projektu „Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności 

energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa”. 

Omawiając projekt uchwały zwrócił uwagę, że wszystkie uwagi do regulaminu, jakie zostały zgłoszone 

na komisji, zostały w tym projekcie uwzględnione. Jedna z uwag dotycząca cesji praw i obowiązków 

wynikających z umowy w przypadku zbycia nieruchomości została zawarta w § 18 ust. 2.  

Poinformował, że regulamin został przygotowany w uzgodnieniu z organem zarządzających, czyli 

Urzędem Marszałkowskim Województwa  Opolskiego. Do projektu, na podstawie przeprowadzonej 

ankietyzacji, zostało zakwalifikowanych 68 nieruchomości. Po przyjęciu regulaminu zostanie ogłoszony 

nabór. Pierwszeństwo będzie przysługiwało tym osobom, których nieruchomości przeszły ankietyzację. 

Będzie też tworzona lista rezerwowa. Nabór będzie trwał od 12 listopada 2019 r. do 10 stycznia 2020 

roku. W następnej kolejności będą podpisywane umowy o dotację, po czym będzie mogła nastąpić 

realizacja przedsięwzięcia i rozliczenie. W kilku przypadkach będzie również stosowana refundacja,  

z uwagi na to, że kwalifikowalność kosztów jest od 1 października 2018 r.  Cały projekt będzie trwał do 

końca 2020 roku. Środki jakie musi zapewnić Gmina (1/3 kosztów) będą pochodziły z pożyczki, o którą 

Gmina będzie występowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na ten cel będziemy 

potrzebować ponad 500 tys. zł. Jeżeli wszystko uda się zrealizować i rozliczyć, to na wiosnę  

lub w pierwszej połowie 2021 roku 68 gospodarstw domowych zmieni swoje źródło ciepła.  

 

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

przegłosowała projekt omawianej uchwały 5 głosami za, przy 5 obecnych. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, że na posiedzeniu komisji radni przegłosowali projekt uchwały 

wraz z uwagami. Czy te wszystkie uwagi zostały dopisane? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że zmiany zostały naniesione. Jedna z uwag została wprowadzona w § 18 

ust. 2, a druga w § 14. Zapisy dotyczące refundacji kosztów zostały uszczegółowione w § 14. Nie ma już 

odniesienia, tak jak było w pierwotnej wersji, do § 11 i 13. Następnie odczytał treść § 14. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XI/98/2019 w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska  oraz warunków refundacji kosztów, realizowanych w ramach projektu „Niskoemisyjna gmina 

– poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa” – pod 

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

wstrzymujących nie było.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XI/98/2019 w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska  oraz warunków refundacji kosztów, realizowanych w ramach projektu „Niskoemisyjna 

gmina – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy 

Bierawa” – została podjęta. 

  

 

 

Ad. 10. 9.  – wykreślono 

 

 

Ad. 10. 10. 

 

Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej oznaczenia 

przystanków autobusowych 

 

Radny M. Permus – Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji, poinformował, że wszyscy 

członkowie komisji jednogłośnie wypowiedzieli się za podjęciem tej uchwały.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XI/99/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej oznaczenia przystanków autobusowych – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XI/99/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej oznaczenia przystanków autobusowych – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 10. 11.  
 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

do Partnerstwa z Rzymskokatolicką Parafią pw. Trójcy Świętej w Bierawie, powołanego do realizacji 

projektu z zakresu ochrony zabytków. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż cel tej uchwały jest bardzo szczytny. Do tego nie wnosi żadnych uwag. 

Jednak tak naprawdę nie wie nad czym Rada ma głosować? Czy Rada będzie miała możliwość zapoznania 

się ze szczegółowymi zasadami współpracy i głosowania nad tymi zasadami? Czy Gmina będzie ponosiła 

jakieś koszty związane z tym partnerstwem? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, iż generalnie chodzi o zwiększenie szans  Parafii na przyjęcie wniosku  

i uzyskanie dofinansowania. Wniosek ma być poparty przez dwóch partnerów. Jednym z partnerów ma 

być Gmina, a drugim Parafia w Starym Koźlu.  
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Głównym zadaniem partnerów będzie, po przyjęciu wniosku, zrobienie akcji promocyjnej. Przewidywany 

koszt takiej akcji to od 1500 – 2000 zł. Żadnych innych kosztów w tym projekcie Gmina nie będzie 

ponosiła. Parafia może ubiegać się, ale w innym trybie, o dofinansowanie obiektu znajdującego się  

w rejestrze zabytków. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XI/100/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Gminy do Partnerstwa z Rzymskokatolicką Parafią pw. Trójcy Świętej w Bierawie, 

powołanego do realizacji projektu z zakresu ochrony zabytków – pod głosowanie radnych. 

 

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

wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XI/100/2019 w sprawie wyrażenia zgody 

na przystąpienie Gminy do Partnerstwa z Rzymskokatolicką Parafią pw. Trójcy Świętej  

w Bierawie, powołanego do realizacji projektu z zakresu ochrony zabytków – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 11. 

 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym informację na temat analizy oświadczeń majątkowych 

złożonych przez radnych, pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, którą dołączono do niniejszego protokołu w formie załącznika. 

 

 

 

Ad. 12.   Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny W. Plutta – zwrócił się o wyjaśnienie, czy w związku z obniżeniem się poziomu wód gruntowych 

występują jakieś problemy na ujęciu wody na stacji wodociągowej w Dziergowicach? 

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że studnia głębinowa w Dziergowicach w ostatnim czasie była poddana 

czyszczeniu. Faktem jest, że poziom wód generalnie ulega obniżeniu, ale jak na razie nie ma problemu  

z zapewnieniem dostawy wody. Dwie studnie są w pełni sprawne. Trzecia studnia była czyszczona, 

ponieważ od czasu jej wybudowania w roku 1977 do chwili obecnej takiego czyszczenia nie 

przeprowadzano. Na tą chwilę nie ma żadnego zagrożenia braku wody.  

 

Radny Cz. Kudzia – przypomniał, że w ubiegłym roku składał wniosek o zainstalowanie oświetlenia 

przy przejściu dla pieszych na ulicy Mostowej w Starym Koźlu. Do dnia dzisiejszego nie zostało to 

zrealizowane. Również składał wniosek o wykonanie oświetlenia odcinka drogi w Starym Koźlu od ulicy 

Wolności do ulicy Szkolnej. Otrzymał informację od Wójta, że może to zostać przewidziane do realizacji 

w roku 2020. W związku z czym zwrócił się z zapytaniem, czy ten wniosek zostanie zapisany w planie 

budżetu na rok przyszły? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że w roku bieżącym z uwagi na brak środków nie został zrealizowany 

żaden projekt oświetleniowy. Jest dużo projektów. Ale czy któryś będzie zrealizowany w roku przyszłym, 

to jeszcze nie wiadomo.  

 

Radny M. Matuszek – zawnioskował o opróżnienie pojemników na odpady przy cmentarzach przed 

dniem święta zmarłych. 
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Wójt Gminy – zwrócił uwagę, że koszty wywozu odpadów z cmentarzy są bardzo wysokie. Wydaje się, 

że mieszkańcom brakuje świadomości na temat tego, że za te odpady też ktoś musi zapłacić.  Uważają, że 

są to koszty niczyje. Gmina musi wprowadzić bardziej restrykcyjne zasady dotyczące wyrzucania 

odpadów na cmentarzach. Przy większej dyscyplinie będzie można z pewnością te koszty pomniejszyć. 

 

Radny P. Szewerda – poinformował, że np. w Parafii Raszowa nie ma żadnych kontenerów na odpady. 

Każdy właściciel grobu musi zabierać swoje odpady do domu. Jest to jedno z rozwiązań. 

 

Wójt Gminy – stwierdził, że dyscyplina, to nie znaczy całkowita likwidacja kontenerów. Likwidacja też 

nie jest dobrym rozwiązaniem. Ale pewne zmiany muszą nastąpić. W najbliższym czasie trzeba będzie 

się zastanowić nad tym, jak zmobilizować mieszkańców, np. do segregacji odpadów. Jakieś rozwiązanie 

trzeba znaleźć. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym doboru obiektów do projektu pn. 

„Spacerkiem po pograniczu”. Zauważył, że w Lubieszowie dwie bardzo ważne pozycje zostały pominięte, 

a mianowicie mini skansen i zawody psich zaprzęgów. Dobrze byłoby te kwestie ująć w tym projekcie. 

Czy jest możliwość rozszerzenia, czy jest to projekt zamknięty? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że projekt został już zakończony. Jeżeli uda się w przyszłości pozyskać 

dodatkowe środki, to  będzie można pomyśleć o uzupełnieniu tego projektu.  

 

Radny J. Pankala – zwrócił się z zapytaniem w sprawie drogi wzdłuż torów kolejowych w Bierawie 

pomiędzy ulicą Ogrodową, a ulicą Gliwicką, którą mieszkańcy dojeżdżają do Zakładów Azotowych. 

Droga została zniszczona przez ciężkie samochody wywożące urobek z remontowanej drogi 

wojewódzkiej. Czy Firma została zobowiązana do wyremontowania tej drogi po zakończeniu budowy?  

 

Wójt Gminy – poinformował, że Firma za zgodą Urzędu korzysta z dwóch dróg gminnych, tj. z drogi 

przy torach kolejowych w Bierawie i z drugiej w parku w Korzonku. Firma ma świadomość tego, że po 

zakończeniu budowy ma obowiązek te dwie drogi wyremontować. Drogi muszą być co najmniej w takim 

stanie jak były wcześniej, albo lepszym. Nastąpi to jednak dopiero pod koniec roku lub na wiosnę roku 

przyszłego. Na razie samo poprawianie stanu tych dróg nie ma większego sensu. 

 

 

 

Ad. 13.  Dyskusja i wolne wnioski 
 

Sołtys B. Poplucz – ponowiła sprawę dotyczącą likwidacji zastoisk wody opadowej przy wjeździe do 

przedszkola w Lubieszowie oraz nienależytego odprowadzenia wody z dachu budynku przedszkola. 

Podkreśliła, że woda rozlewa się  na całą szerokość wjazdu na plac przedszkolny, co powoduje znaczne 

utrudnienie z przejściem do budynku przedszkola.  

 

Wójt Gminy – poinformował, że sprawa ta jest znana. Zostało to zdiagnozowane, jest też dokumentacja 

zdjęciowa. Może uda się  to zrobić w najbliższych tygodniach, jeszcze przed sezonem zimowym.  

 

Sołtys L. Nikel – zwróciła się z zapytaniem, czy Gmina planuje w jakiś sposób zabezpieczyć teren byłego 

przedszkola w Starym Koźlu, gdzie zostały jeszcze urządzenia zabawowe? Podkreśliła, że często na tym 

placu spotyka się młodzież. Butelki, czy puszki  po piwie są zakopywane w piaskownicy. Jest to bardzo 

niebezpieczne dla małych dzieci, które bawią się na tym placu zabaw. Czy planuje się ten obiekt gminny  

w jakiś sposób zabezpieczyć?  
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Wójt Gminy – stwierdził, że ten plac zabaw będzie wyposażony w regulamin. W przypadku nie 

zastosowania się do regulaminu trzeba będzie wzywać Policję.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadzał 

kontrole przyłączy wodociągowych? 

 

Dyr. Walkiewicz – poinformował, że zostały przeprowadzone kontrole wybiórcze w dwóch sołectwach. 

Skontrolowano kilka posesji. Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

 

 

Ad. 14. 
 

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

obrady jedenastej sesji Rady Gminy w dniu 21 października 2019 r. o godz. 18:40. 

 

          Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik       Joachim Morcinek 

 

 

Załączniki: 

1) lista obecności radnych 

2) uchwała w sprawie przyjęcia protokołu nr X/2019 z sesji Rady Gminy z 9 września 2019 r.  

3) zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Bierawa w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy i planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 r. 

4) uchwała nr 335/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  z dnia 2 września 2019 r. w sprawie opinii  

o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku  

5) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 

6) opinia o kandydatce na ławnika sporządzona przez Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych, protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego i uchwała nr XI/93/2019 

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu 

7) uchwała nr XI/94/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok 

8) uchwała nr XI/95/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

9) uchwała nr XI/96/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu 

10) uchwała nr XI/97/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Starej Kuźni 

11) uchwała nr XI/98/2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinanso-

wanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska  oraz warunków refundacji kosztów, realizowanych 

w ramach projektu „Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji 

na terenie Gminy Bierawa” 

12) uchwała nr XI/99/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej oznaczenia przystanków autobusowych 

13) uchwała nr XI/100/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Bierawa do Partnerstwa  

z Rzymskokatolicką Parafią pw. Trójcy Świętej w Bierawie, powołanego do realizacji projektu z zakresu 

ochrony zabytków 

14) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, pracowników 

samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych, 

15) projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Dziergowicach (nie głosowany na sesji) 

16) projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego     

   wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych nauczycieli  

   zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bierawa (nie głosowany na sesji), 

17) lista obecności sołtysów. 


