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PROTOKÓŁ nr XIII/2019 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  2 grudnia 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył trzynastą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu  2 grudnia  

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  12 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym 

Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. W sesji nie wzięły udziału 

Wanda Cyran, Danuta Szczygieł i 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, Przewodniczącą Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Danutę Wróbel  

oraz Mec. Łukasza Ambrożego. 

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

Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, inspektor Katarzyna 

Mazurkiewicz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie Karina Musioł,  

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Piotr Walkiewicz  

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosław Wierzba, a w części obrad 

także przedstawiciel Firmy projektowej Mateusz Węgrzyk. 

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  18 listopada 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. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa; 

2) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Solarnia; 

3) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru 

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

Kotlarnia i Goszyce; 

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Kotlarnia 

- Solarnia" w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów 

najmu i dzierżaw; 
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6) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok; 

7) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 

8) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia  odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych; 

9) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, 

zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane 

pod warunkiem zwrotu części lub całości, będące w zakresie zadań własnych gminy; 

10) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania; 

11) 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; 

12) w sprawie określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Kotlarni  

oraz wysokości opłat; 

13) w sprawie rocznego programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020; 

14) w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Bierawa; 

15) 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. Przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez 

radnych, pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych. 

9. Interpelacje i wnioski radnych. 

10. Dyskusja i wolne wnioski. 

11. Zakończenie obrad. 

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

przedstawionego porządku obrad. 

 

Ad. 3. 

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

sesji Rady Gminy z dnia  18 listopada 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 nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem protokołu nr XII/2019 opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 

protokół został przyjęty. 
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Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie 

działania jak: 

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

i ochrony środowiska w dniach 4 i 27 listopada 2019 r. 

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

i sportu w dniach 18 i 25 listopada 2019 r. 

3) brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu 28 listopada 

2019 r. 

4) uczestniczył w posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu  25 listopada 2019 r. 

5) w dniu 20 listopada 2019 r. uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na 

cmentarzu w Kotlarni upamiętniającej rodziców Ernesta Zwirnerra, 

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

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

 

 

 

Ad. 5.  Informację o pracach komisji przedstawili: 

 

Radny M. Permus – wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej, poinformował, że komisja spotkała się 

w dniu 25 listopada br. z dyrektorami placówek oświatowych celem omówienia tematu godzin 

ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw realizowanych przez placówki. 

 

Radny M. Matuszek – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego  spotkała się 

na posiedzeniu w dniu 28 listopada br. celem omówienia projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

Rozpoczęto również czytanie budżetu gminy na 2020 r. Kolejne posiedzenie poświęcone temu 

tematowi odbędzie się w dniu 5 grudnia br. 

 

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

fizycznego i sportu poinformowała, że komisja obradowała na posiedzeniach w dniach 8 i 25 listopada 

br., celem omówienia projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

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

i ochrony środowiska  spotkała się dwukrotnie. Podczas posiedzeń omawiano projekty uchwał pod 

obrady dzisiejszej sesji.  

 

Radny M. Permus – poinformował, że komisja ds. skarg, wniosków i petycji w okresie 

międzysesyjnym nie spotykała się. 

 

 

 

Ad. 6.  Wójt Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie działania jak: 

 

 w dniu 22 października br. spotkał się z Panią Jadwigą Komander ze Starego Koźla z okazji 

jubileuszu 91 urodzin, 

 w dniu 23 października br. delegacja z gminy Bierawa odwiedziła Księdza Biskupa Gerarda 

Kusza z okazji 80 urodzin, 

 w dniu 24 października br. wspólnie z Dyrektorem Walkiewiczem spotkał się z szefem 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kuźni Raciborskiej celem zapoznania się  

z funkcjonowaniem Zakładu i możliwości podjęcia ewentualnej współpracy, 

 w dniu 25 października br. spotkał się z przedstawicielem Spółki Gazowniczej, główny temat 

to możliwość rozbudowy sieci gazowniczej w kierunku miejscowości Dziergowice, 
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 w dniu 29 października br. uczestniczył w Walnym Zebraniu Subregionu  kędzierzyńsko-

kozielsko-strzeleckiego, 

 w dniu 31 października br. spotkał się z Proboszczami z terenu gminy Bierawa, 

 w dniu 4 listopada br. brał udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, 

bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska na temat projektu regulaminu udzielania 

dotacji do ekologicznych instalacji grzewczych, 

 w dniu 6 listopada br. spotkał się z wiceprezesem Zakładów Azotowych SA na temat 

możliwości pozyskania w przyszłym roku dofinansowania do zakupu samochodu 

pożarniczego, a także z Dyrektorem Sokołowskim z Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz 

Dyrektorem Widerą z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi 

nr 425 w Bierawie, 

 w dniu 7 listopada br. odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie transportu publicznego  

w Starostwie Powiatowym na temat obecnej sytuacji oraz założeń finansowych do nowego 

budżetu, 

 w dniu 8 listopada br. odbyło się spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży 

Pożarnej i przedstawicielami jednostki OSP Dziergowice, tematem rozmów to możliwość 

wsparcia Komendy Głównej w kwestii zakupu nowego samochodu pożarniczego dla jednostki 

OSP Dziergowice, 

 w dniu 11 listopada br. uczestniczył w Koncercie z okazji Dnia Niepodległości w Domu 

Kultury w Bierawie, 

 w dniu 12 listopada br. uczestniczył w jubileuszu 90 urodzin Pana Edmunda Kapłanek  

z Lubieszowa, 

 w dniu 13 listopada br. brał udział w spotkaniu z Brygidą Kolendą Łabuś – Przewodniczącą 

Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w celu zapoznania się z sytuacją w tym 

Związku i podjęcia ewentualnej długofalowej współpracy, 

 w dniu 14 listopada br. spotkał się z Państwem Wiencek z Dziergowic z okazji jubileuszu  

60 lat pożycia małżeńskiego. W tym też dniu wspólnie z radnymi uczestniczył w spotkaniu  

w Domu Kultury w Bierawie, na którym przedstawiona została informacja o działalności 

Gminnego Centrum Kultury, 

 w dniu 18 listopada br. brał udział w sesji Rady Gminy zwołanej w trybie nadzwyczajnym 

oraz w posiedzeniu komisji oświaty, 

 w dniu 19 listopada br. uczestniczył w obchodach Dnia Seniora w Kole Dziergowice oraz 

Bierawa, 

 w dniu 20 listopada br. miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej na byłym ewangelickim 

cmentarzu w Kotlarni ku czci byłych mieszkańców Kotlarni, 

 w dniu 21 listopada br. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Subregionu kędzierzyńsko-

kozielsko- strzeleckiego oraz spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy 

Bierawa, 

 w dniu 22 listopada br. spotkał się z hodowcami gołębi pocztowych – sekcja Solarnia-

Dziergowice, 

 w dniu 25 listopada br.  miał miejsce pożar budynku wielorodzinnego w Bierawie, w wyniku 

którego 5 rodzin straciło dach nad głową. Były to mieszkania nowe, o wysokim standardzie. 

Dlatego straty są bardzo wysokie.  Zostały oszacowane przez kosztorysantów na ponad  

700 tys. zł. Od samego początku przedstawiciele Urzędu i Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej byli do dyspozycji osób poszkodowanych. Zorganizowano spotkanie z tymi 

rodzinami, udzielono doraźnej pomocy oraz rozmawiano na temat dalszych działań. 

Rodzinom zaproponowano lokale zastępcze, ale póki co żadna z poszkodowanych rodzin  

z tego jeszcze nie skorzystała. Gmina jest w stałym kontakcie z Wojewodą Opolskim i jego 

służbami. Otrzymaliśmy 30 tys. zł na pomoc tym rodzinom. Obecnie Gmina zajmuje się 

wywozem odpadów, które tam powstały. Do końca tygodnia planuje się wykonać 

zabezpieczenie tego budynku plandekami. Zostały rozpoczęte prace projektowe nowego 

dachu.  



5 
 

Został też uruchomiony apel wśród samorządów o wsparcie finansowe poprzez Związek Gmin 

Śląska Opolskiego oraz Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe, które będziemy mogli 

przekazać w formie zasiłków na rzecz tych rodzin, 

 w dniu 26 listopada br. uczestniczył w jubileuszu 90 rocznicy urodzin Pani Jadwigi Melcz,  

 w dniu 27 listopada br. spotkał się z Państwem Gasek z okazji 55 rocznicy małżeństwa.  

W tym też dniu brał udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poświęconej omówieniu projektów uchwał na dzisiejszą sesję, 

 w dniu 28 listopada br. brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

na temat zmian w budżecie oraz omówieniu projektu budżetu gminy na 2020 rok, 

 w dniu 29 listopada br.  spotkał się z wiceprezydentem Raciborza na temat gospodarki 

odpadami. W godzinach popołudniowych delegacja z Gminy Bierawa odwiedziła partnerską 

Gminę Markvartovice, 

 w dniu 1 grudnia br. uczestniczył w spotkaniu adwentowym dla seniorów w Starym Koźlu. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się  z zapytaniem jakie wnioski wyciągnięto ze spotkań dotyczących 

gospodarowania odpadami? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że z początkiem nowego roku radni będą musieli spotkać się w celu 

dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie do obecnego ustawodawstwa. 

Nowe przepisy muszą zostać wdrożone w życie w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie 

znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Obecnie, jeszcze na podstawie 

starego regulaminu, zostanie ogłoszony przetarg na wybór firmy odbierającej odpady od 

mieszkańców od stycznia do sierpnia przyszłego roku. Wybór firmy odbierającej odpady w okresie 

od września do grudnia 2020 roku będzie musiało nastąpić już na podstawie nowego regulaminu. 

Poinformował, że spotkanie z Panią Brygidą Kolendą Łabuś – Przewodniczącą Zarządu Związku 

Międzygminnego „Czysty Region” miało na celu pozyskanie informacji na temat działalności tego 

Związku, planów na przyszłość i oferty usług. Jeżeli będzie taka wola to zostanie zorganizowane 

kolejne spotkanie z przedstawicielami „Czystego Regionu”. 

Z kolei spotkanie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kuźni Raciborskiej było ukierunkowane 

na podjęcie ewentualnej współpracy w zakresie gospodarki odpadami. Poinformował, że Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Kuźni Raciborskiej jest spółką komunalną, której Gmina może zlecić 

wykonywanie zadań własnych gminy w trybie bezprzetargowym, w tzw. zamówieniu in-house. 

Aktualnie Zakład, zarówno pod względem sprzętowym, a także pod względem zatrudnienia, jest 

maksymalnie obciążony zakresem zadań wykonywanych na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska. Zakład 

ten boryka się z podobnymi problemami, jakie występują w naszej gminie. Pomimo tego, że 

wywozem odpadów zajmuje się spółka komunalna, to ceny za wywóz odpadów również są dość 

wysokie. Od stycznia 2020 roku opłata za odbiór odpadów za jedną osobę będzie wynosiła w tej 

gminie 19,90 zł.  Z kolei wiceprezydent Raciborza chciał pozyskać informację na temat uczestnictwa 

Gminy Bierawa w Związku Międzygminnym „Czysty Region”, ponieważ Gmina Racibórz zamierza 

również taki związek utworzyć.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o wsparcie osób poszkodowanych w wyniku 

pożaru budynku wielorodzinnego w Bierawie. 
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Ad. 7. 1. 

 

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

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa. 

 

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

i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 27 listopada br. przy udziale 

w posiedzeniu 3 członków, pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały 3 głosami za.  

 

Uwag do projekt uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIII/102/2019 w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego  

w sołectwie Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych na 11 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIII/102/2019 w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu 

położonego w sołectwie Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 2. 

 

W. Lembowicz – odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Solarnia. 

 

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

i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 27 listopada br. przy udziale 

w głosowaniu 3 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały, 3 głosami za. 

 

Uwag do projekt uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIII/103/2019 w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego  

w obrębie Solarnia – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych na 11 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIII/103/2019 w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu 

położonego w obrębie Solarnia – została podjęta. 
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Ad. 7. 3.  

 

W. Lembowicz – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa 

Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce. 

 

M. Węgrzyk – przypomniał, że omawiany projekt planu zagospodarowania przestrzennego jest 

przedstawiany na sesji już po raz drugi. Po raz pierwszy projekt był omawiany na sesji w dniu  

9 września 2019 r. Przed tą sesją plan był wyłożony do publicznego wglądu. Wpłynęło w sumie 

dziewięć uwag, z czego Pan Wójt uwzględnił pięć, a cztery były nieuwzględnione, albo uwzględnione 

częściowo. Uwagi nie uwzględnione były rozpatrywane na sesji. Dwie z tych uwag zostały przez 

radnych uwzględnione. W związku z czym plan nie został uchwalony, tylko został przekazany do 

dalszego procedowania. Projekt został ponownie wyłożony do publicznego wglądu.  W ciągu 

drugiego wyłożenia wpłynęło pięć uwag. Wszystkie zostały uwzględnione przez Wójta. W związku 

z czym na dzisiejszej sesji Rada nie będzie głosowała żadnej uwagi, tylko będzie głosowana uchwała. 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że jednym z elementów spornych w tym planie była planowana droga. Ten 

zapis planu, zgodnie z życzeniem właściciela terenu, został wykreślony. Druga kwestia sporna 

dotyczyła ogródków działkowych w Starej Kuźni.  W wyniku prowadzonych rozmów ustalono, że 

dolna część tego terenu, obecnie użytkowana przez Związek Działkowców, zostanie w przyszłości 

przejęta przez gminę na cele mieszkaniowe, a Związek otrzyma w zamian inny teren (górną część), 

który w dużej mierze jest przez nich już zagospodarowany.   

 

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

i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 27 listopada br. przy udziale 

w głosowaniu 3 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały, 3 głosami za. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że uwagi zgłoszone do planu w trakcie pierwszego 

wyłożenia były głosowane na sesji w dniu 9 września br. Uwagi zgłoszone podczas drugiego 

wyłożenia zostały uwzględnione przez Wójta, a zatem nie ma potrzeby ich głosowania. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, 

Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad, 

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIII/104/2019 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego 

sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 7. 4. 
 

W. Lembowicz – przedstawił radnym projekt uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża 

kruszyw naturalnych "Kotlarnia - Solarnia" w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa. 
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Radny M. Połulich – Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa 

i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 27 listopada br. przy  

3 obecnych członkach, dwoma głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie 

zaopiniowała projekt omawianej uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, że planowane zmiany będą wywoływały dość przykre skutki 

dla przyrody i lasów na terenie naszej gminy, szczególnie jeżeli chodzi o miejscowość Lubieszów  

i Dziergowice. Ponieważ chodzi o wydanie zgody na wycięcie 40 hektarów lasów na terenie naszej 

gminy przy akwenie w Dziergowicach w celu prowadzenia dalszej eksploatacji kruszyw. Zwrócił 

również uwagę na zapis zawarty w uzasadnieniu uchwały mówiący o tym, że teren ten po 

wyeksploatowaniu będzie zrekultywowany w kierunku leśnym. Uważa, że jest to podstawowy błąd, 

jaki znalazł się w zapisie tej uchwały. Przecież wiadomym jest jak prowadzona jest eksploatacja  

w rejonie Dziergowic. Piasek jest wybierany z wody.  Planowanie rekultywacji w kierunku leśnym 

jest praktycznie niemożliwe. Żeby móc to zrealizować trzeba było by w to miejsce z powrotem 

nawieźć taką samą ilość ziemi. Eksploatowanie w dalszym ciągu tych terenów leśnych doprowadzi 

do tego, że te sołectwa zewsząd będą otoczone tylko i wyłącznie wodą.  I praktycznie nic więcej na 

tym terenie nie będzie się działo. Zaproponował wpisanie w uchwale, że teren będzie rekultywowany 

w kierunku wodnym turystycznym, ponieważ do tej pory ta gospodarka nie prowadziła  do 

jakiejkolwiek innej rekultywacji. Nic się w tym temacie nie działo.  

Wyraził nadzieję, że eksploatacja kruszyw na tym terenie w pewnym momencie zostanie zakończona 

i będzie można te tereny w jakiś sposób zrekultywować i przywrócić je mieszkańcom.  

A nie jak dotychczas, że mieszkańcy z tego terenu nie mogą korzystać. Teren został zawłaszczony 

przez Stowarzyszenie Wędkarzy i prowadzenie tam jakiejkolwiek działalności turystycznej jest 

niemożliwe. Zwrócił również uwagę, że teren, o który stara się Kopalnia Górażdże będzie przecinał 

dwie główne drogi komunikacyjne znajdujące się na terenie leśnym, tj. drogę z Lubieszowa  

w kierunku Rud oraz ulicę Brzozową. Uważa, że planowane zmiany będą bardzo mocno ingerowały 

w układ, który w tej chwili mamy na terenie naszej gminy. 

 

Radny W. Plutta – poinformował, że zdecydowana większość mieszkańców Dziergowic jest 

przeciwna dalszej eksploatacji kruszywa w miejscowości Dziergowice, ponieważ wiąże się to  

z dużymi utrudnieniami i niebezpieczeństwem na drogach. Pisma kierowane zarówno do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Opolu, jak i w Katowicach oraz do Urzędów Marszałkowskich spotykają się 

z odmową modernizacji drogi i poprawy jej bezpieczeństwa. Jest to kwitowane tym, że ruch na tej 

drodze, w ocenie wcześniej wymienionych urzędów, nie jest wystarczająco duży, aby podejmować 

dodatkowe inwestycje. Mieszkańcy, jak i Gmina, ponoszą koszty jeśli chodzi  o bezpieczeństwo, a 

nie otrzymują w zamian praktycznie nic. To co jest oferowane w postaci jakiś dotacji, bądź wpłacane 

w formie podatku, stanowi kwoty znikome w porównaniu do ponoszonych strat. Zaapelował do 

radnych, aby nie głosowali za przyjęciem proponowanej uchwały, która polegać będzie na wyrażeniu 

zgody na kolejną wycinkę 41 ha lasów. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się o przedstawienie informacji na temat wielkości środków 

otrzymywanych z tej Kopalni. 

 

Radna V. Klimanek – przypomniała, że w tej sprawie odbyło się spotkanie z Radą Sołecką, która  

w całości opowiedziała się za eksploatacją tego terenu. Dlatego radni powinni to uwzględnić.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się do radnego Plutty z zapytaniem, na jakiej podstawie 

twierdzi, że zdecydowana większość mieszkańców jest przeciwna dalszej eksploatacji kruszyw  

w Dziergowicach? 
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Radny W. Plutta – stwierdził, iż na spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Gminy w ramach komisji 

ds. porządku publicznego była tylko połowa składu Rady Sołeckiej. I to zdecydowanie w większości 

osoby, które mają interes w tym, żeby ta eksploatacja nadal trwała. Także nie był to głos obiektywny. 

Taki jest układ w Radzie Sołeckiej, że nie są to osoby bezstronne w tej sprawie.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się do radnego Plutty o wskazanie interesu poszczególnych 

radnych popierających prowadzoną eksploatację kruszyw.  

 

Sołtys A. Heim – potwierdziła, iż również była na tym spotkaniu. I nie rozumie, kto z członków rady 

sołeckiej ma interes w tym, żeby ta eksploatacja była prowadzona? 

 

Radna E. Garbas – stwierdziła, że większość mieszkańców ulicy Dworcowej jest przeciwna.  

 

Sołtys A. Heim – zgodziła się ze stwierdzeniem, że mieszkańcy ulicy Dworcowej są przeciwni, 

ponieważ na tej drodze występuje duże natężenie ruchu. Ale piasek też jest potrzebny. 

 

Radna E. Garbas – podkreśliła, iż zdaje sobie sprawę, że piasek jest potrzebny, ale trzeba wziąć pod 

uwagę rachunek zysków i strat. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się ponownie do radnego Plutty o wskazanie interesu 

poszczególnych radnych popierających prowadzoną eksploatację kruszyw. 

 

Radny W. Plutta – poinformował, iż ze względu na ochronę danych osobowych może taką 

informację złożyć na piśmie. Chodzi o członków Rady Sołeckiej, którzy wykonują pewne usługi na 

rzecz zarówno lasów, jak i wywozu tego urobku. 

 

Wójt Gminy – przypomniał, że 3 lata temu Kopalnia Górażdże otrzymała informację od Dyrektora 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, iż pozyskane tereny w Dziergowicach pod eksploatację 

kruszyw są ostatnimi i że nie mają czynić już żadnych starań w tym zakresie. Obecnie zmieniła się 

dyrekcja Lasów Państwowych i Kopalnia mimo wszystko chce podjąć próbę pozyskania nowych 

terenów. Nie uzyska takiej informacji w inny sposób, niż w trakcie procedury planistycznej. Dlatego 

też Prezes Kopalni wystąpił do Gminy w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego. Żeby uzyskać odpowiedź na wniosek Kopalni trzeba rozpocząć procedurę 

planistyczną, którą wszczyna się wyłącznie poprzez podjęcie uchwały Rady Gminy o przystąpieniu 

do zmiany planu miejscowego. Wyjaśnił również, to co już było powiedziane na komisji, iż  

o ostatecznym kierunku rekultywacji, Rada będzie decydowała w trakcie procedowania projektu 

planu. W tym czasie radni będą mogli również zmniejszyć zakres planowanej zmiany, np. do  

20 hektarów, jak również rozwiązać kwestię dróg leśnych, o których mówił radny Matuszek.  

Zdaje sobie sprawę, iż nie jest to łatwy temat, że na pewno wiąże się z uciążliwościami. Dlatego,  

w przypadku pozytywnego stanowiska Lasów Państwowych o przekazaniu jakiegoś terenu na 

potrzeby eksploatacji, zostanie rozważona kwestia odciążenia ulicy Dworcowej i wyznaczenia 

dwukierunkowego ruchu na drodze wzdłuż torów kolejowych, wjeżdżając od strony Solarni. Zdaje 

sobie sprawę, że oczywiście również wówczas będą pojedyncze głosy niezadowolenia, ale tylko  

w ten sposób będzie można odciążyć ulicę Dworcową. Jest zdania, że należy podjąć tą próbę i dać 

szansę Kopalni Górażdże na dalszy rozwój. 
 

Skarbnik Gminy – przedstawiła dane dotyczące opłaty eksploatacyjnej i podatku od nieruchomości, 

odprowadzonych w 2019 roku do budżetu gminy przez poszczególne Kopalnie, i tak: 

1) Kopalnia „Górażdże Kruszywa”  

- z opłaty eksploatacyjnej – 123.715,20 zł 

- z podatku od nieruchomości – 461.974 zł  

2) Cemex 

- z opłaty eksploatacyjnej – 182.574 zł 

- z podatku od nieruchomości – 220.116 zł 
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3) Kopalnia Piasku „Kotlarnia” 

- z opłaty eksploatacyjnej – 416.578,80 zł 

- z podatku od nieruchomości – 1.126.373 zł 

 

Łączne wpływy do budżetu gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły  722.868 zł, a z podatku 

od nieruchomości 1.808.463 zł, co daje razem kwotę 2.531.331 zł. 

 

Radny W. Plutta  - zwrócił uwagę, iż teraz nie ma mowy o Kopalni Piasku „Kotlarnia”, tylko  

o Kopalni w Dziergowicach. Wskazał aby nie zamazywać obrazu kwotą 2 mln zł. W przypadku 

Kopalni w Dziergowicach mówimy o kwocie kilkuset tysięcy złotych. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że Kopalnia „Górażdże” jako jedyna wspiera też lokalną miejscowość, 

np. działalność LZS „Odrzanka” i Ochotniczej Straży Pożarnej. Również partycypowała w remoncie 

odcinka ulicy Dworcowej. Oczywiście trudno to jednoznacznie ocenić, czy to w jakimś stopniu 

rekompensuje trudności? Kopalnia „Górażdże” rocznie odprowadza do budżetu ok. 600 tys. zł.  

To też nie są małe kwoty. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, na jakiej powierzchni obecnie prowadzi działalność 

Kopalnia „Górażdże”? Czy te 600 tys. zł budżet gminy uzyskuje z powierzchni 100, czy 20 hektarów? 

Jeżeli Kopalnia nie będzie miała gdzie prowadzić eksploatacji, to te wpływy znikną. A jeżeli 

otworzymy tą ścieżkę pozyskania nowych terenów, to jest szansa, że te wpływy jeszcze wzrosną.  

Czy tak należy to rozumieć? 

 

Radny W. Plutta – zwrócił uwagę, że nie jest pewne, że te wpływy wzrosną, ponieważ tereny 

wyeksploatowane są przekazywane stowarzyszeniom lub organizacjom pożytku publicznego, które 

są zwolnione z podatku. 

 

Radny M. Permus – czy to oznacza, że jeżeli Rada Gminy nie podejmie  tego tematu, czyli nie da 

możliwości rozwoju Kopalni „Górażdże”, to ta Kopalnia wycofa się z naszej gminy z powodu braku 

terenów pod eksploatację? 

 

Wójt Gminy – przypomniał, że jakiś czas temu Kopalnia pozyskała do eksploatacji kolejne  

14 hektarów terenów leśnych. Jest to ostatni teren, na którym już prowadzą eksploatację. Jeżeli nie 

pozyskają nowych terenów, będzie to oznaczało koniec dla tej działalności. Jak długo to będzie trwało, 

trudno ocenić. Wszystko zależeć będzie od koniunktury na rynku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie poddał projekt uchwały  

nr XIII/105/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Kotlarnia - Solarnia"  

w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych. Trzech radnych było przeciwnych (E. Garbas,  

M. Matuszek i W. Plutta), a dwóch radnych wstrzymało się od głosu (Cz. Kudzia i J. Pankala). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIII/105/2019 w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych  

w granicach złoża kruszyw naturalnych "Kotlarnia - Solarnia" w sołectwie Dziergowice  

w gminie Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

  



11 
 

Ad. 7. 5.  

 

K. Mazurkiewicz – odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżaw. 

 

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

i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 27 listopada br. przy udziale 

w głosowaniu 3 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały, 3 głosami za. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIII/106/2019 w sprawie wyrażenia zgody 

na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżaw – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała  nr XIII/106/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżaw – została 

podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 7. 6. 

  

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

gminy na 2019 rok.  

 

Radny M. Matuszek – wiceprzewodniczący komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

poinformował, że komisja jednogłośnie 4 głosami za, przy 4 obecnych, pozytywnie zaopiniowała 

projekt omawianej uchwały. 

 

Wójt Gminy – poinformował radnych, iż z uwagi na nowe wymogi Energetyki, dotyczące montażu 

oświetlenia świątecznego na słupach energetycznych i koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, 

(100 zł od punktu), rozważa rezygnację z montażu tego oświetlenia w tym roku. Pieniądze 

przeznaczone na ten cel zaproponował przekazać na rzecz osób poszkodowanych w pożarze. Zwrócił 

się do radnych o zajęcie stanowiska w tym temacie.  

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że w projekcie uchwały zapisana jest kwota 20 tys. zł na montaż 

oświetlenia świątecznego. Jeżeli Rada poprze Wójta w kwestii rezygnacji z tego oświetlenia, 

pieniądze zostaną przeznaczone na uregulowanie należności za wywóz odpadów po pożarze budynku 

w Bierawie. Na cel potrzeba ponad 18 tys. zł. Wyjaśniła, iż  nie ma potrzeby wprowadzania 

autopoprawki do tego projektu uchwały, ponieważ wydatki na oświetlenie uliczne i na wywóz 

odpadów znajdują się w jednym dziale. Rada może podjąć uchwałę w zaproponowanej wersji. Wójt 

zarządzeniem dokona przesunięcia środków z oświetlenia na wywóz odpadów. 

 

Radny M. Matuszek – wypowiedział się za montażem kilku elementów oświetleniowych w centrum 

każdej miejscowości, aby podkreślić akcent nadchodzących świąt.  
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Radny M. Permus – poinformował, że opłata, którą trzeba ponieść na rzecz Energetyki za wyłączniki 

różnicowo-prądowe, jest jednorazowa. W następnym roku już tej opłaty nie będzie. Odnosząc się do 

propozycji radnego Matuszka, stwierdził, że Rady Sołeckie powinny wskazać miejsca, gdzie te 

elementy oświetleniowe, np. po 3 sztuki miałyby być zamontowane.  

 

Sołtys D. Staudt – poinformował, że sołectwo Brzeźce posiada własne oświetlenie świąteczne, które 

montuje się w centrum wsi.  Jeżeli w jednym roku nie będzie elementów oświetleniowych na słupach 

energetycznych, to nic się nie stanie.  

 

Sołtys B. Poplucz – również przychyliła się do propozycji rezygnacji z oświetlenia świątecznego. 

Dodała, iż sołectwa na pewno poradzą sobie i wykonają oświetlenia we własnym zakresie.  

A wytypowanie tylko trzech miejsc, w których miałyby być zawieszone elementy oświetleniowe, 

mogłoby zrodzić ewentualnie tylko spory. 

 

W dyskusji również pozostali sołtysi wypowiedzieli się za rezygnacją z montażu oświetlenia 

świątecznego na słupach energetycznych.  

 

Wójt Gminy – poinformował, iż w przypadku podjęcia inicjatywy przez sołectwo, np. związanej  

z ustawieniem choinki, to takie wyłączniki na wybranych słupach zostaną wykonane.  

 

Radny P. Szewerda – wyjaśnił, że wyłącznik różnicowo-prądowy chroni przez przebiciem. Według 

przepisów prawa energetycznego nie ma potrzeby montażu takiego wyłącznika na słupach powyżej 

2,5 metra. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy w przypadku gdy nie będzie potrzeby poniesienia 

tej opłaty, czy to oświetlenie świąteczne zostanie zamontowane? 

 

Wójt Gminy – stwierdził, że raczej zrezygnuje z montażu oświetlenia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIII/107/2019 w sprawie dokonania zmian 

w budżecie gminy na 2019 rok – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIII/107/2019 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2019 rok – została podjęta. 

 

 

 

ad. 7. 7. 
 

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

prognozy finansowej. 

 

Radny M. Matuszek – wiceprzewodniczący komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

poinformował, że komisja obradowała w temacie przedstawionego projektu uchwały i 4 głosami za, 

pozytywnie zaopiniowała ten projekt. 
 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianej uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIII/108/2019 o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej – pod głosowanie radnych. 
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Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. 

Głosów przeciwnych nie było, a jeden radny wstrzymał się od głosowania (W. Plutta). 
 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIII/108/2019 o zmianie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – została podjęta.  

 

 

Ad. 7. 8.  

K. Musioł – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia  odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

 

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

i sportu poinformowała, że komisja wypowiedziała się za przyjęciem tej uchwały 3 głosami za, przy 

3 obecnych. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIII/109/2019 w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia  odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Głosów 

przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała  nr XIII/109/2019 w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia  odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych – została podjęta.  

  

 

 

Ad. 7. 9. 

 

K. Musioł – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na 

usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki 

celowe przyznane pod warunkiem zwrotu części lub całości, będące w zakresie zadań własnych 

gminy. 

 

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

i sportu poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 4 głosami za, przy  

4 obecnych. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały nr XIII/110/2019 w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne 

usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu części lub 

całości, będące w zakresie zadań własnych gminy. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Głosów 

przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIII/110/2019 w sprawie określenia 

zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne 

usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu części  

lub całości, będące w zakresie zadań własnych gminy – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 7. 10.  

 

K. Musioł – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

 

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

i sportu poinformowała, że komisja 3 głosami za, przy 3 obecnych - pozytywnie zaopiniowała 

omawiany projekt uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIII/111/2019 w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 

pobierania – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 

ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIII/111/2019 w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 

pobierania – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 7. 11. 

 

W. Lembowicz – odczytał projekt 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. 

 

Sekretarz Gminy – poinformowała, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa 

i ochrony środowiska na posiedzeniu w dniu 4 listopada br. zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 

– 2 głosami za, 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym. 
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W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, iż nowy regulamin nie będzie przewidywał dofinansowania 

do pieców na eko-groszek. Uważa, że to nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ są też węglowe 

ekologiczne źródła ciepła. Przez taki zapis dyskryminuje się mieszkańców tych miejscowości, gdzie 

nie ma jeszcze gazu. 

 

Radny M. Permus – zauważył, że Gmina nie odcina się od pieców węglowych na eko-groszek. 

Dotacje na piece węglowe można dalej uzyskać, tylko że nie w  tym programie, który dzisiaj ma być 

uchwalony, a w programie „Niskoemisyjna Gmina”, gdzie również Gmina będzie miała swój wkład 

finansowy w kosztach realizowanych zadań, a także w programie ogólnopolskim.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że niektóre samorządy wprowadzają całkowity 

zakaz ogrzewania węglem. Nasza Gmina również powinna iść w tym kierunku i nie dotować wymiany 

pieców na węgiel.  

Następnie poddał projekt uchwały nr XIII/112/2019 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 – 

pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Dwóch radnych było 

przeciwnych (M. Połulich i P. Szewerda), a trzech radnych wstrzymało się od głosowania (E. Garbas, 

J. Pankala i W. Plutta). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIII/112/2019 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 – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 12. 

 

Dyr. Walkiewicz – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad korzystania z cmentarza 

komunalnego w Kotlarni oraz wysokości opłat. 

 

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

i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 27 listopada br. przy udziale 

w głosowaniu 3 radnych, 3 głosami za - pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. 

 

Radny M. Matuszek – wiceprzewodniczący komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 28 listopada br. w składzie 4-osobowym, 

jednogłośnie wypowiedziała się za przyjęciem omawianej uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIII/113/2019 w sprawie określenia zasad 

korzystania z cmentarza komunalnego w Kotlarni oraz wysokości opłat – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 

ani wstrzymujących nie było. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIII/113/2019 w sprawie określenia 

zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Kotlarni oraz wysokości opłat – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 13. 

 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy 

gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020 oraz odczytała informację na temat podsumowania wyników 

konsultacji tego projektu uchwały, którą dołączono do protokołu w formie załącznika. 

 

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

i sportu poinformowała, że komisja 3 głosami za, przy 3 obecnych - pozytywnie zaopiniowała 

omawiany projekt uchwały. 

 

Dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały nie podejmowano.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały nr XIII/114/2019 w sprawie 

rocznego programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad, 

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIII/114/2019 w sprawie rocznego 

programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 7. 14. 

 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę 

Bierawa.  

 

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

i sportu poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 3 głosami za, przy 

jednym głosie wstrzymującym.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIII/115/2019 w sprawie ustalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych 

przez gminę Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych. Dwóch radnych było przeciwnych (E. Garbas  

i W. Plutta). Głosów wstrzymujących nie było. Radny Hubert Musioł nie wziął udziału w głosowaniu. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIII/115/2019 w sprawie ustalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez gminę Bierawa – została podjęta.  

 

 

 

Ad. 7. 15. 

 

Zastępca Wójta – przedstawił 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. 

 

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

i sportu poinformowała, że komisja zaopiniowała omawiany projekt uchwały pozytywnie 3 głosami 

za, przy 3 obecnych. 

 

Radny M. Permus – zauważył, że zapis pkt. 5 tabeli, dotyczący obowiązkowego wymiaru zajęć dla 

nauczycieli przedszkoli, nie do końca odpowiada wersji opiniowanej przez komisję.  Komisja 

wypowiedziała się za ustaleniem wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach 

mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze w liczbie 25 godzin. Z przytoczonego zapisu 

nie wynika jednoznacznie, że takie pensum będzie tych nauczycieli obowiązywać.  Zapis pkt. 5  

o treści: „Obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach 

mieszanych: nie obejmujących dzieci sześcioletnich i obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze”, 

jest niezrozumiały. Jeżeli w grupie jest nawet tylko jedno dziecko 6-letnie, to jest to już grupa 

mieszana. I pensum powinno wynosić 25. 

 

Radna V. Klimanek – poinformowała, że komisja wypowiedziała się za tym, aby pensum dla 

nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach dzieci 6-letnich wynosiło 22 godziny, a w grupach 

obejmujących dzieci 6-letnie i młodsze – 25 godzin. Obecnie na terenie gminy w żadnej placówce 

przedszkolnej nie ma grup wyłącznie dzieci sześcioletnich.  

 

Mec. Ambroży – wyjaśnił, że czytając zapis pkt. 5 łącznie, nie nastręcza żadnych wątpliwości.   

 

W wyniku dyskusji postanowiono z zapisu pkt. 5, cytowanego powyżej, wykreślić słowo „mieszane”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały nr XIII/116/2019 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. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIII/116/2019 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 – została podjęta. 
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Ad. 8.  

 

Sekretarz Gminy – odczytała informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu na 

temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, pracowników samorządowych  

i kierowników jednostek organizacyjnych – pismo dołączono do niniejszego protokołu.  

 

 

 

Ad.9.  Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny J. Pankala – zawnioskował o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu  

o naprawę uszkodzonych studzienek w okolicy skrzyżowania ulicy Dworcowej w Bierawie, co grozi 

uszkodzeniem samochodu.  

 

Radny M. Matuszek  

 wystąpił, aby w piśmie do Zarządu Dróg Wojewódzkich upomnieć się również o remont drogi 

425 w Lubieszowie i Dziergowicach,  

 skierował  do Wójta słowa podziękowania za organizację uroczystości poświęconej 

upamiętnieniu w formie tablicy zamieszczonej na byłym cmentarzu w Kotlarni, rodziców 

Ernesta Friedricha Zwirnerra, a także o uporządkowanie pozostałości tego cmentarza. 

Poinformował również, iż podczas tej uroczystości goszczono delegację z Turyngii, która 

przekazała dokumenty i rysunki Zwirnerra z archiwum Katedry Kolońskiej, 

 przekazał informację ze spotkania ze Starostą i radnymi z Gminy Markvartovice dotyczącą 

planu oznakowania ścieżki rowerowej prowadzącej od strony gminy Bierawa w kierunku 

Markvartovic oraz z Markvartovic w kierunku Bierawy. Chodzi o oznakowanie początku 

ścieżki rowerowej na terenie obu tych gmin. Zgłosił wniosek do komisji ds. porządku  

o ustalenie tras rowerowych i rozważenie możliwości połączenia rowerowego pomiędzy 

Kędzierzynem, a Raciborzem. Dodał, iż pomocnym mogłyby być trasy zaplanowane przez 

Euro-country.  Na mapie otrzymanej z Markvartovic jest pokazane w jaki sposób moglibyśmy 

takie trasy oznakować i zrobić to spójnie razem z tamtą gminą, 

 odniósł się również do planowanej zmiany przepisów na temat dopuszczalnych wartości 

promieniowania elektromagnetycznego. Poinformował, że w niedługim czasie będzie 

procedowana w Sejmie ustawa, która dopuści podwyższenie poziomu promieniowania 

elektromagnetycznego wysyłanego przez przekaźniki antenowe z 7V/m do 61V/m, co może 

wpłynąć negatywnie na zdrowie mieszkańców. 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że inicjatorem uroczystości związanej z zawieszeniem tablicy pamiątkowej 

na byłym cmentarzu w Kotlarni był Zarząd Gminny Mniejszości Niemieckiej i lokalna społeczność, 

a nie Wójt Gminy. 

 

M. Stańczyk – zwrócił uwagę, iż sieć ścieżek rowerowych, zgodna z europejskimi standardami, 

została już opracowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Nie ma potrzeby 

opracowywania kolejnych planów. Trzeba to tylko uzgodnić z różnymi instytucjami i wykonać  

w terenie. Problemem są jednak koszty wykonawstwa. 
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Ad. 10.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

Sołtys B. Poplucz – zwróciła się o interwencję w Zakładzie Energetycznym w sprawie naprawy 

migających lamp w oświetleniu ulicznym. 

 

Radny M. Połulich – poinformował, iż sprawa naprawy oświetlenia ulicznego była tematem 

posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przedstawiciel Tauronu wyjaśnił, że 

obecnie naprawą oświetlenia ulicznego zajmuje się podległa Spółka. Opóźnienia wynikają  

z problemów wewnętrznych w firmie.  

 

Radny Cz. Kudzia – potwierdził słowa radnego Połulicha. Również przez 3 miesiące zgłaszał 

problem migającej lampy w Starym Koźlu. Lampa została po długim czasie wymieniona. Tłumaczono 

to tym, że zgłoszenia uszkodzeń nie są na bieżąco przekazywane do właściwych osób.  

 

Sołtys R. Hajligtag – zwrócił się z zapytaniem czy została wyjaśniona kwestia uzyskania zezwolenia 

na ustawienie „witaczy” w Starej Kuźni? 

 

Radny P. Szewerda – wyjaśnił, że Gmina wystąpiła z wnioskiem do Starostwa Powiatowego  

o zezwolenie na ustawienie „witaczy” przy drogach powiatowych. Starostwo wyraziło zgodę, ale pod 

warunkiem ponoszenia opłaty za zajęcie pasa drogowego, ok. 2 tys. zł rocznie.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – przekazał informację na temat wynikłego problemu z wilkami  

w obrębie Goszyc.  

 

Sołtys M. Stańczyk – wyjaśnił, że generalnie wilki te nie stwarzają zagrożenia. Populacja ta jest 

monitorowana. Chodzi jednak o to, żeby mieszkańcy byli o tej sprawie poinformowani i żeby 

zabezpieczali zwierzęta gospodarskie.  

 

 

 

Ad. 11. 

 

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

zamknął obrady trzynastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 17:50. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik      Joachim Morcinek 

 

 

Załączniki: 

 

1) Lista obecności radnych i sołtysów na sesji Rady Gminy 

2) Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z dwunastej sesji Rady Gminy z dnia  

18 listopada 2019 r.  

3) uchwała nr XIII/102/2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego  

w sołectwie Bierawa wraz z protokołem wyników głosowania 

4) uchwała nr XIII/103/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego  

w obrębie Solarnia wraz z protokołem wyników głosowania 
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5) uchwała nr XIII/104/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, 

Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce wraz z protokołem wyników głosowania 

6) uchwała nr XIII/105/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw 

naturalnych "Kotlarnia - Solarnia" w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa wraz z 

protokołem wyników głosowania 

7) uchwała nr XIII/106/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umów najmu i dzierżaw wraz z protokołem wyników głosowania 

8) uchwała nr XIII/107/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok wraz  

z protokołem wyników głosowania 

9) uchwała nr XIII/108/2019 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

wraz z protokołem wyników głosowania 

10) uchwała nr XIII/109/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia  odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wraz z protokołem wyników 

głosowania 

11) uchwała nr XIII/110/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc 

rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki 

celowe przyznane pod warunkiem zwrotu części lub całości, będące w zakresie zadań 

własnych gminy wraz z protokołem wyników głosowania 

12) uchwała nr XIII/111/2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania wraz z protokołem 

wyników głosowania 

13) uchwała nr XIII/112/2019 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 wraz z protokołem wyników głosowania 

14) uchwała nr XIII/113/2019 w sprawie określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego 

w Kotlarni oraz wysokości opłat wraz z protokołem wyników głosowania 

15) uchwała nr XIII/114/2019 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Bierawa  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020 wraz z protokołem wyników głosowania 

16) uchwała nr XIII/115/2019 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Bierawa wraz z 

protokołem wyników głosowania 

17) uchwała nr XIII/116/2019 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 wraz z protokołem wyników głosowania 

18) Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 28 października 2019 r. na temat analizy 

oświadczeń majątkowych. 

 

 


