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PROTOKÓŁ nr XIV/2019 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  17 grudnia 2019 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył czternastą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu  17 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 do protokołu. 

 

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

Zastępcę Wójta Stanisława Wróbla, pracowników Urzędu Gminy, kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych oraz Mec. Mirosława Semeniuka. 

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

Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie Karina Musioł,  Dyrektor Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Piotr Walkiewicz oraz Dyrektor Gminnego Centrum 

Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosław Wierzba. 

 

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  2 grudnia 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 dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok; 

2) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 2020 rok; 

3) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa; 

4) w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla samorządowego 

zakładu budżetowego; 

5) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; 

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

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; 

7) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;  

8) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego. 
 

8. Interpelacje i wnioski radnych. 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 

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

1) wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały  w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; 

2) dodanie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie 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. 

 

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. 

 

1) Za zmianą porządku obrad polegającą na - wykreśleniu z porządku obrad projektu uchwały   

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – opowiedziało się 12 radnych, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną 

większość głosów, wobec czego został przyjęty. 

 

 

2) Za zmianą porządku obrad polegającą na - dodaniu do porządku obrad projektu uchwały  

o zmianie 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 - opowiedziało się 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną 

większość głosów, wobec czego został przyjęty. 

 

Poinformował również, że Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego porządku 

obrad, z wyłączeniem punktu 7.5 i dodaniem punktu 7.9. 

 

 

Ad. 3. 

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

sesji Rady Gminy z dnia  2 grudnia 2019 r. i że w celu jego przyjęcia, zgodnie z § 22 statutu 

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

protokołu? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. 

Nikt z radnych nie był przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od głosowania (W. Plutta).  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół nr XIII/2019 z sesji Rady Gminy z dnia 

2 grudnia 2019 r. został przyjęty. 
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Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie 

działania jak: 

1) pełnił dyżury w Urzędzie Gminy w wyznaczonych dniach miesiąca, 

2) brał udział w przygotowaniu sesji oraz organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy, 

3) uczestniczył w dwóch spotkaniach  wigilijnych dla seniorów - w dniu 13 grudnia br.  

w Starej Kuźni, a w dniu 16 grudnia br. w Dziergowicach, 

4) wspólnie z Wójtem spotkał się z przedstawicielami firmy wykonującej odcinek sieci 

gazowej w kierunku Goszyc i Kotlarni. 

 

 

 

Ad. 5.  

 

Informację o pracach komisji przedstawili: 

 

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

na jednym posiedzeniu w dniu 11 grudnia br. celem omówienia kwestii godzin 

ponadwymiarowych w placówkach oświatowych. 

 

Radny M. Matuszek – Wiceprzewodniczący komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego, 

poinformował, że komisja spotkała się na jednym posiedzeniu przed dzisiejszą sesją celem 

omówienia projektów uchwał. 

 

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

fizycznego i sportu, poinformowała, że komisja obradowała na dwóch posiedzeniach, na których 

omawiano projekty uchwał związane z tematyką sesji. 

 

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

rolnictwa i ochrony środowiska – poinformował, że komisja w okresie międzysesyjnym nie 

obradowała.  

 

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

komisja obradowała w dniu 11 grudnia br. na temat dwóch petycji skierowanych do Rady Gminy.  

 

 

 

Ad. 6.    
 

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

 w dniu 4 grudnia br. uczestniczył w Walnym Zebraniu Subregionu kędzierzyńsko-kozielsko-

strzeleckiego. Spotkał się również z przedstawicielami Firmy, która wykonuje sieć gazowniczą 

w kierunku Goszyc i Kotlarni oraz z rodzinami z Bierawy poszkodowanymi przez pożar, 

 w dniu 5 grudnia br. spotkał się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kędzierzyn w celu omówienia 

spraw bieżących, a także w godzinach popołudniowych uczestniczył w posiedzeniu komisji 

budżetowej poświęconej czytaniu projektu budżetu gminy na 2020 rok, 

 w dniu 9 grudnia br. spotkał się z Panią Otylią Pazurek z okazji jubileuszu 90-tych urodzin 

oraz z Panem Alojzym Pazurek z okazji jubileuszu 94-tej rocznicy urodzin, 

 w dniu 10 grudnia br. spotkał się z Dyrektorem Spółki Gazowniczej w Opolu w sprawie 

możliwości rozbudowy sieci gazowniczej do Lubieszowa, Dziergowic i Solarni, 

 w dniu 11 grudnia br. uczestniczył w spotkaniu w sprawie budynku w Bierawie zniszczonego 

w wyniku pożaru, 
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 w dniu 12 grudnia br. spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych, 

 w dniu 13 grudnia br. dokonano odbioru przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 408 

Bierawa – Korzonek. W tym też dniu uczestniczył w spotkaniu adwentowym dla seniorów  

w Starej Kuźni, 

 w dniu 14 grudnia br. został przeprowadzony konkurs na stroik bożonarodzeniowy w Domu 

Kultury w Bierawie. Ponadto brał udział w spotkaniu adwentowym dla seniorów w Brzeźcach, 

 w dniu 15 grudnia br. uczestniczył w kiermaszu bożonarodzeniowym w Domu Kultury  

w Bierawie, z którego dochód zostanie przeznaczony na rzecz rodzin poszkodowanych  

w pożarze, 

 w dniu 16 grudnia br. spotkał się z Panią Teresą Tkocz ze Starego Koźla z okazji jubileuszu  

90-tej rocznicy urodzin, a także brał udział w spotkaniu adwentowym dla seniorów  

w Dziergowicach, 

 w dniu 17 grudnia br. uczestniczył w posiedzeniu komisji budżetowej i ds. oświaty, kultury, 

zdrowia, wychowania fizycznego i sportu celem omówienia projektów uchwał na dzisiejszą 

sesję. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Permus – zwrócił się  z zapytaniem czy Nadzór Budowlany zezwolił na odbudowę 

budynku w Bierawie zniszczonego przez pożar? Jak ta sytuacja wygląda? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że budynek zniszczony przez pożar w chwili obecnej jest 

wyłączony z właściwej eksploatacji. Zostały wykonane prace porządkowe. W wyniku 

przeprowadzonych ekspertyz Nadzór Budowalny wyraził zgodę na odbudowę. Straty są bardzo 

duże. Przewidywane koszty odbudowy to ok. 750 tys. zł, w tym dach minimum 250 tys. zł.  

Podkreślił, że rola Urzędu polegała na udzieleniu bezpośredniej pomocy poszkodowanym. Pomoc 

ta została udzielona za pośrednictwem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Rodzinom udzielono wsparcia finansowego i rzeczowego. Ponadto Gmina sfinansowała koszty 

wywozu odpadów z tego obiektu. Zakupiono również plandeki i łaty potrzebne do zabezpieczenia 

dachu na budynku. Od tego momentu Gmina będzie tylko koordynowała prowadzone prace. Ale 

odpowiedzialność przechodzi już na osoby poszkodowane.      

 

 

 

Ad. 7. 1. 
 

Skarbnik Gminy - odczytała 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 obradowała w temacie zmian w budżecie przed dzisiejszą sesją   

i 3 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt 

uchwały. Jednocześnie zwrócił się o wyjaśnienie przyczyny zmniejszenia dochodów o kwotę  

64 tys. zł. 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że kwota 64.500 zł dotyczy zmniejszonych wpływów z udziałów 

gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy. Dochody te zostały zaplanowane na 

kwotę 290 tys. zł. Na dzień dzisiejszym wpływy wyniosły tylko 188 tys. zł. W związku z czym 

plan ten został urealniony do przewidywanego wykonania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIV/117/2019 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2019 rok – pod głosowanie radnych. 
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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 XIV/117/2019 w sprawie  dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2019 rok – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 2. 
 

Skarbnik Gminy – odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym 

projekcie uchwały budżetowej gminy Bierawa na 2020 rok, zawartą w uchwale nr 462/2019 z dnia 

11 grudnia 2019 r.- dołączono do protokołu. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 2020 rok.  

 

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

poinformował, że komisja budżetowa na swoim posiedzeniu w dniu 5 grudnia br. – 3 głosami za, 

przy 3 obecnych, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2020 rok.  

 

Wójt Gminy – podkreślił, że przedłożony radnym budżet gminy na przyszły rok będzie budżetem 

znacznie trudniejszym niż w latach poprzednich. Mimo tego, iż kwota dochodów to ponad  

36 mln zł i wydatków na podobnym poziomie, realizacja budżetu nie będzie należała do  łatwych. 

Głównym powodem to wzrost stałych kosztów funkcjonowania, ale także dodatkowe zadania 

nałożone na Gminę, np. finansowanie transportu publicznego.   

Przypomniał, że już od połowy bieżącego roku Gmina przejęła obowiązek dofinansowania 

kosztów transportu publicznego. Do czerwca br. to zadanie wykonywała Firma Veolia i Gmina nie 

ponosiła żadnych kosztów z tym związanych.  Od lipca br. w zakresie transportu publicznego 

funkcjonuje nowy podmiot i wszystkie gminy Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wraz  

ze Starostwem Powiatowym muszą finansować to zadanie. Sam zakup biletów nie pokrywa tych 

kosztów. Być może w przyszłości, gdy ugruntują się stałe linie komunikacyjne i więcej osób 

będzie korzystało z tego transportu, to koszty ponoszone przez gminy będą coraz mniejsze.  

W 2020 roku na to zadanie Gmina Bierawa musi wyłożyć kwotę 340 tys. zł. Do tego należy 

dołożyć jeszcze koszty dowozu uczniów do szkół, co łącznie daje kwotę prawie 700 tys. zł.  

Inne przyczyny wpływające niekorzystnie na budżet to: 

 pozbawienie gminy większości dochodów z opłat wnoszonych przez podmioty do Urzędu 

Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska; w związku ze zmianą przepisów Gmina 

straciła z tego tytułu ok. 200 tys. zł.  Dochody te przeszły na rzecz Wód Polskich. Dotychczas, 

Gmina Bierawa, jako jedyna w Powiecie kędzierzyńsko-kozielskim przeznaczała te środki na 

dofinansowanie mieszkańcom wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, 

 planowana 30 % podwyżka cen energii elektrycznej - pomimo tego, że Gmina Bierawa 

zakupuje energię w ramach Grupy zakupowej utworzonej w ramach Związku Gmin Śląska 

Opolskiego, to koszty energii elektrycznej wzrosną dość znacznie. Będzie to stanowiło bardzo 

poważne obciążenie budżetu. Dla przykładu podał, że w Czechach ceny za energię wzrastają  

o 4-5 %, a u nas o 30 %. Podwyżka ta znacząco obciąży koszty działalności zarówno 

wszystkich gminnych jednostek, jak i koszty oświetlenia ulicznego. Gmina jest zmuszona tą 

podwyżkę uwzględnić w budżecie, ale niestety kosztem innych zadań, 

 niedoszacowanie po raz kolejny kwoty subwencji oświatowej – w związku z czym koszty 

funkcjonowania placówek oświatowych coraz bardziej obciążają budżet gminy. Wzrost tych 

kosztów spowodowany jest przede wszystkim niedofinansowaniem ustawowych podwyżek 

wynagrodzeń dla nauczycieli, a także obniżeniem subwencji na język mniejszości narodowej. 
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Podkreślił, że dotychczas Gminy, w których występuje mniejszość narodowa otrzymywały  

w subwencji dość pokaźne kwoty na naukę języka mniejszości. Niestety, obecnie tych 

pieniędzy jest coraz mniej. System generalnie działa tak, że im więcej uczniów korzysta  

z nauki tego języka, tym dofinansowanie jest mniejsze, 

 obniżenie ustawowej stawki podatku dochodowego i wprowadzenie zerowej stawki tego 

podatku dla osób do 26-roku życia – co dotyka nie tylko budżet gminy Bierawa, ale 

wszystkich samorządów, 

 podwyższenie kwoty najniższego wynagrodzenia dla pracowników - podwyższenie kwoty tego 

wynagrodzenia z kwoty 2 250 zł do 2 600 zł będzie miało znaczący wpływ na koszty 

bieżącego funkcjonowania jednostek, głównie pracowników obsługi w szkołach  

i przedszkolach. Podkreślił, że wzrost płac powinien następować zgodnie z możliwościami 

gospodarki i pracodawców. Gmina Bierawa dotychczas prowadząc przedszkola, czy szkoły, 

we własnym zakresie organizowała blok żywieniowy. Stawiano przede wszystkim na 

tworzenie miejsc pracy, na jakość przygotowywanych posiłków. Od stycznia 2020 roku 

placówki muszą zapewnić pracownikom wynagrodzenia co najmniej na poziomie najniższego 

wynagrodzenia, dodatkowo powiększonego o dodatek stażowy. Koszty z tego tytułu w samej 

oświacie wzrosną o ok. 250 tys. zł rocznie, 

 ponoszenie przez Gminę zwiększonych wydatków na funkcjonowanie ochotniczych straży 

pożarnych, spowodowane udziałem jednostek w działaniach poza gminą Bierawa. Podkreślił, 

iż Gmina w przyszłym roku zapewni wystarczające środki na podstawowe funkcjonowanie 

jednostek. Problemem są jednak koszty jakie jednostki muszą ponosić w działaniach poza 

Gminą. W roku bieżącym jednostki przez wiele dni uczestniczyły w gaszeniu pożaru na 

terenie Zakładów Azotowych oraz składowiska odpadów w Kędzierzynie. Jednostki poniosły 

straty materialne. Obiecany zwrot kosztów dotychczas nie został zrealizowany. Gmina 

poniosła również koszty wypłaty ekwiwalentów dla strażaków. Uważa, że takie koszty nie 

powinny obciążać budżetu gminy. Ochotnicze Straże Pożarne powinny głównie ratować życie, 

mienie ludzi, a nie już koniecznie mienie prywatnych zakładów. Mogą wspierać te działania, 

ale muszą otrzymywać zwrot kosztów za udział w takich akcjach. Powinno zostać to 

uregulowane ustawowo.   
 

Mając na względzie między innymi wymienione powody, uważa, że przyszłoroczny budżet 

będzie znacząco różnił się od poprzednich. Będzie to budżet trudny. Przyjęty wzrost stawek 

podatkowych w stosunku do wzrostu cen, usług, czy inflacji, może okazać się niewielki.  

Zauważył, iż patrząc na ten budżet należy też spojrzeć na jego pozytywne strony. Przede 

wszystkim to, że: 

 mamy dobrze rozbudowaną sieć placówek oświatowych i że nadal będą funkcjonowały  

w naszej gminie wszystkie placówki szkolne i przedszkolne. Żadna placówka nie została 

zlikwidowana, co powinno zostać docenione przez mieszkańców, 

 mamy trzy duże Domy Kultury w Bierawie, Starej Kuźni i w Dziergowicach oraz kluby  

i świetlice w kilku miejscowościach gminy, a także cztery działające Ludowe Zespoły 

Sportowe, którym zapewnia się finansowanie na miarę możliwości budżetu gminy, 

 mamy dobrze funkcjonujące jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, z których co najmniej 

część jest bardzo mobilna, w tym dwie działają w Krajowym systemie ratowniczym, 

 Gmina Bierawa, co bardzo cieszy, jest postrzegana dalej jako gmina bardzo atrakcyjna. Mamy 

wielu nowych mieszkańców. Wiąże się to jednak z koniecznością rozbudowy sieci wodno-

kanalizacyjnej. Zapewnienie dostawy wody, czy odprowadzenie ścieków dla nowych 

budynków, stanowi zadanie priorytetowe, 

 w dalszym ciągu, oprócz realizowanego projektu „Niskoemisyjna gmina, będą  realizowane  

z budżetu gminy dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, ale niestety w mniejszym zakresie 

 mamy bardzo atrakcyjne tereny inwestycyjne  - pozyskanie inwestorów przyczyni się do 

zapewnienia w kolejnych latach wpływów do budżetu naszej gminy, 
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 na terenie gminy Bierawa rozbudowuje się sieć gazownicza; Gmina Bierawa jako gmina 

wiejska Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego jest liderem tego przedsięwzięcia. Poinformował, 

iż w celu zwiększenia opłacalności tej inwestycji wystąpił do Rady o obniżenie opłaty za 

posadowienie tej infrastruktury w pasie drogowym dróg gminnych.  

 

Podkreślił również, że zadłużenie gminy Bierawa na koniec 2019 roku  wyniesie 5,5 mln zł. 

Zadłużenie to powstało w wyniku zaciągnięcia długoterminowych pożyczek na zadania 

inwestycyjne, tj. wykonanie kanalizacji w Solarni, w Dziergowicach i Lubieszowie. W przyszłym 

roku Gmina zamierza posiłkować się kolejną pożyczką na realizację projektu „Niskoemisyjna 

Gmina”. W związku z tym projektem do marca 2021 roku wpłynie na nasz rynek ok. 1,5 mln zł. 

1/3 kwoty stanowić będą środki unijne, 1/3 środki budżetu gminy Bierawa, a 1/3 środki właściciela 

nieruchomości.  Przedstawiony radnym projekt budżetu zapewnia finansowanie głównych zadań, 

takich jak oświata, opieka społeczna, gospodarka komunalna, kultura, czy kultura fizyczna.  

Z powodu ograniczonych środków nie wszystkie zadania mogły zostać wpisane do budżetu. Jest 

też lista rezerwowa. Jeżeli w trakcie roku pojawią się jakieś środki dodatkowe, to będzie można coś 

jeszcze zrobić. Zwrócił się do radnych o przyjęcie budżetu gminy na 2020 rok. 

 

Radna E. Garbas – stwierdziła, iż niewątpliwie zamknięcie tego budżetu było dla Wójta wielkim 

wyzwaniem. Środków cały czas ubywa, a liczba zadań stojących przez Gminą rośnie. W swojej 

wypowiedzi Wójt wspomniał o wysokim poziomie oświaty gminnej, domach kultury. Ale jak 

wygląda sprawa infrastruktury jeżeli chodzi o Dziergowice? W planie nie przewidziano żadnych 

prac w tym zakresie, ani budowy dróg, ani budowy trybuny na boisku sportowym, ani rozbudowy 

sali gimnastycznej. Czy na liście rezerwowej, o której wspomniał Pan Wójt, znajdują się te 

pozycje? Czy cokolwiek przewiduje się wykonać w przyszłym roku w Dziergowicach, oprócz 

dofinansowania do zakupu wozu strażackiego, który będzie służył nie tylko mieszkańcom 

Dziergowic, ale całej gminy? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że na temat ewentualnego podziału środków z nadwyżki 

budżetowej będzie się dyskutowało wspólnie na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku. 

Pierwszeństwo będą miały zadania rozpoczęte, które będą wymagały dofinansowania, a także 

zadania które będą musiały zostać zrealizowane.  Przykładem takiego zadania to wykonanie pomp 

ciepła w Szkole Dwujęzycznej w Solarni. To zadanie będzie musiało zostać zrealizowane, 

ponieważ Gmina ma zobowiązanie z tego tytułu wobec Subregionu i podpisaną na to zadanie 

umowę. W przypadku jego nie wykonania, żaden z partnerów nie uzyska dofinansowania do 

realizowanych zadań.  Pierwszeństwo będą miały też zadania związane z rozbudową sieci 

wodociągowej, czy kanalizacyjnej do nowych zabudowań, np. przy ulicy Okrężnej w Starej Kuźni. 

Na pewno tego typu zadania będą miały priorytet, przed innymi, np. budową trybuny na boisku 

sportowym.  W Dziergowicach przewiduje się wykonanie rewitalizacji stawku. Zadanie to będzie 

wykonywane ze środków unijnych oraz funduszu sołeckiego.  

 

Radny M. Matuszek – pogratulował Wójtowi, Pani Skarbnik i pracownikom Urzędu 

przygotowanego budżetu na przyszły rok. Z tego co zostało powiedziane, będzie to budżet trudny. 

Będzie realizowanych mało inwestycji. Ale to nie tylko w sołectwie Dziergowice, ale również  

w pozostałych miejscowościach. To o czym mówiła radna Ewa Garbas, to nie tylko Dziergowice  

mają jakieś potrzeby. Swoje potrzeby ma każda inna miejscowość tej gminy.  I trudno będzie te 

potrzeby w przyszłym roku zrealizować. Przypomniał, że w latach wcześniejszych sporo inwestycji 

było realizowanych w Dziergowicach. Teraz musi to zostać ograniczone. Trzeba będzie jakoś te 

trudne lata przeżyć. Zdaje sobie sprawę z tego, że będzie trudno. Być może trzeba będzie  

w przyszłości podjąć nawet trudne decyzje związane z pewnymi ograniczeniami. Mamy dobrze 

rozbudowaną sieć przedszkoli i szkół podstawowych. Dobrze będzie jeżeli uda się te wszystkie 

jednostki utrzymać. Może trzeba będzie część wydatków przenieść na mieszkańców. Gmina musi 

funkcjonować i ponosić koszty funkcjonowania zadań wspólnych dla wszystkich mieszkańców. 
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Wyraził nadzieję, że uda się wygospodarować środki na realizację najważniejszych celów 

przyszłego roku.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIV/118/2019 w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2020 rok – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 

nie było. Dwóch radnych wstrzymało się od głosowania (W. Plutta i E. Garbas).  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIV/118/2019 w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2020 rok – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 7. 3.  

 

Skarbnik Gminy – odczytała opinię o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Bierawa zawartą w uchwale nr 463/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2019 r. – dołączono do protokołu. Następnie odczytała 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa. 

 

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

poinformował, że komisja budżetowa na posiedzeniu w dniu 5 grudnia br. jednogłośnie 3 głosami 

za – wypowiedziała się za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIV/119/2019 w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych 

nie było, a dwóch radnych wstrzymało się od głosowania (W. Plutta i E. Garbas). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIV/119/2019 w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 4. 

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji 

przedmiotowej na 2020 rok dla samorządowego zakładu budżetowego.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Permus – zwrócił się o wyjaśnienie pozycji „utrzymanie zasobów mieszkaniowych”, 

czy chodzi o zarządzanie tymi zasobami? 

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że dotacja przeznaczona jest głównie na naprawy i remonty  

w gminnych zasobach mieszkaniowych.  
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Dyr. Walkiewicz  - poinformował, że wpłaty jakie Zakład wnosi w imieniu Gminy, jako 

właściciela części obiektu,  do Wspólnot Mieszkaniowych wahają się od 3 zł do 6,50 zł za metr 

kwadratowy miesięcznie. Opłaty te są często wyższe od stawki czynszu,  głównie w przypadku 

czynszu socjalnego, gdzie stawka czynszu wynosi tylko 0,88 zł/m2. Dodatkowo Zakład musi 

ponosić należności, których nie płacą niektórzy lokatorzy, np. za wywóz odpadów. Zakład  

zobowiązany jest też do wykonywania remontów w lokalach komunalnych, np. wymiany rur, 

okien. Na zapytanie radnego Permusa  poinformował, iż generalnie ściągalność czynszów jest dość 

niska. Zaległe opłaty czynszowe trafiają do kasy Zakładu.  

 

Radny M. Permus  - zwrócił się z zapytaniem czy „dostawa energii cieplnej” dotyczy tylko 

miejscowości Korzonek i czy stawka 0,77 zł wzrosła w stosunku do roku poprzedniego, czy 

utrzymuje się na tym samym poziomie? 

 

Dyr. Walkiewicz – wyjaśnił, że dostawa energii cieplnej dotyczy tylko miejscowości Korzonek. 

Opłata ta ustalana jest w oparciu o podwójną taryfę, tj. taryfę Zakładów Azotowych i taryfę 

Zakładu, która nie uległa zmianie praktycznie od roku 2008. Opłata ulega zwiększeniu głównie  

z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej. Zakład ponosi koszty pomp oraz straty występujące 

pomiędzy głównym licznikiem w Zakładach Azotowych, a licznikami zamontowanymi  

w poszczególnych blokach.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem dlaczego nie zmieniono taryfy od 2008 roku? 

 

Dyr. Walkiewicz – poinformował, że koszt ogrzewania mieszkania na Osiedlu Korzonek  wynosi 

ok. 6 zł/m2. Jest to dość wysoka stawka. Lokatorzy mieszkań komunalnych nie zawsze ponoszą tej 

opłaty. Z uzyskiwanej dotacji pokrywane są występujące różnice.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIV/120/2019 w sprawie jednostkowych 

stawek dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla samorządowego zakładu budżetowego – pod 

głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych 

nie było, a dwóch radnych wstrzymało się od głosowania (W. Plutta i V. Klimanek). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIV/120/2019 w sprawie 

jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla samorządowego zakładu 

budżetowego – została podjęta. 
 

Przewodniczący Rady Gminy  - zaproponował, aby komisja ds. porządku publicznego przyjrzała 

się kwestii dopłat do energii cieplnej dostarczanej do mieszkań na Korzonku.  

 

Wójt Gminy – przypomniał, że Gmina zamierza całkowicie zaprzestać dostarczania energii 

cieplnej z Zakładów Azotowych do mieszkań na Osiedlu Korzonek. Rozważane są dwa 

rozwiązania. Jedno to doprowadzenie instalacji gazowej, a drugie energia cieplna z biogazowni.  

W ciągu dwóch lat jedno czy drugie rozwiązanie powinno zostać zrealizowane. I wówczas koszty 

ogrzewania przejdą wyłącznie na mieszkańców. W przypadku doprowadzenia gazu koszty 

ogrzewania powinny być porównywalne do obecnych, ponieważ energia cieplna zakupywana  

w Zakładach Azotowych nie jest najtańsza.  

 

Radny M. Permus – zauważył, iż poruszył ten temat dlatego, aby przypomnieć sprawę 

ponoszonych dopłat do energii cieplnej i to, że musi to być w jakimś czasie rozwiązane.  

 

 

Ad. 7. 5.  wykreślony 
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Ad.  7. 6. 

 

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

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

Dodatkowo poinformowała, że w preliminarzu wydatków dokonano następujących zmian: 

- w poz.8 – zmniejszono wydatki z kwoty 4.000 zł do 3.840 zł, 

- w poz.13 – zmniejszono wydatki z kwoty 1.000 zł do 500 zł, 

- w poz. 14 – zmniejszono wydatki z kwoty 1.200 zł do 350 zł, 

- w poz.16 – zmniejszono wydatki z kwoty 6.000 zł do 5.700 zł, 

- w poz. 17 – zmniejszono wydatki z kwoty 16.000 zł do 14.850 zł, 

- dodano pozycję 19 – zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Kotlarni za kwotę 4.000 zł, 

- dodano poz. 21 – środki w wys. 1.440 zł przeznaczono na obsługę sal gimnastycznych, 

- w poz. 24 zwiększono wydatki na zakup materiałów do przeprowadzania programów  

   profilaktycznych z kwoty 1.370 zł do kwoty 1.870 zł. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – zauważył, że do tej pory radnym przekazywano informację, że świetlice 

podlegają pod Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie. Natomiast w przedstawionym 

preliminarzu wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych zapisane są dość pokaźne kwoty na prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicy 

w Kotlarni, w Brzeźcach i w Korzonku. W jaki sposób te świetlice są finansowane? Jak to jest 

powiązane z Domem Kultury? 

 

Dyr. Wierzba – wyjaśnił, że ze środków przeznaczonych na profilaktykę alkoholową  

i narkotykową udzielana jest dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury na prowadzenie zajęć 

profilaktycznych w świetlicy w Korzonku. Te zajęcia prowadzone są przez pracownika Gminnego 

Centrum Kultury. Inne świetlice, tj. w Kotlarni i w Brzeźcach nie podlegają pod Gminne Centrum 

Kultury.  

 

Wójt Gminy – poinformował, że najwięcej środków przeznaczonych na działalność profilaktyczną  

trafia do świetlicy socjoterapeutycznej w Kotlarni. Świetlica jest czynna 3 razy w tygodniu.  

W mniejszym zakresie działa świetlica w Brzeźcach.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIV/121/2019  o zmianie uchwały  

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii – 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 XIV/121/2019  o zmianie uchwały  

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii – została podjęta. 
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Ad. 7. 7.  

 

W. Lembowicz - odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Permus - zwrócił się zapytaniem jakie zmiany zawiera projekt uchwały w stosunku do 

uchwały obecnie obowiązującej? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że zmiana uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

została podyktowana zmianą ustawy o drogach publicznych. Gmina została zobowiązana do 

dostosowania stawek tych opłat do obowiązującego ustawodawstwa. Koniecznym stało się 

obniżenie stawek za umieszczanie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ponieważ 

obowiązujące stawki były wyższe od stawek maksymalnych określonych ustawą. Przy okazji tej 

zmiany do uchwały dodano też zapis określający wysokość stawki opłaty za umieszczenie w pasie 

drogowym urządzeń sieci gazowniczej.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy w przypadku, gdy Zakłady Gazownicze nie 

wywiążą się z rozbudowy infrastruktury gazowniczej, tak jak na to liczymy, to czy będzie można tą 

preferencyjną stawkę podnieść? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że ustalanie wysokości stawek  opłaty za zajęcie pasa drogowego 

jest w gestii Rady Gminy i zawsze będzie można te opłaty podnieść.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem czy są też opłaty za sieci napowietrzne?  

 

W. Lembowicz - poinformował, że są to opłaty za urządzenia umieszczone w pasie drogowym.  

W przypadku lokalizacji nowych sieci te opłaty są naliczane. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIV/122/2019 w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – pod głosowanie radnych. 

 

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

Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIV/122/2019  sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – została podjęta.  

 

 

 

Ad. 7. 8. 

 

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

przepisów prawa miejscowego. 

 

Radny M. Permus – poinformował, że komisja ds. skarg, wniosków i petycji 4 głosami za, przy  

4 obecnych poparła projekt uchwały w zaproponowanej wersji.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIV/123/2019 w sprawie rozpatrzenia 

petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego – pod głosowanie radnych.  
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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 XIV/123/2019 w sprawie rozpatrzenia 

petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 9. 

 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały o zmianie 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 zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały 

pozytywnie 4 głosami za, przy 4 obecnych.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIV/124/2019 o zmianie 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 – pod głosowanie 

radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 

nie było, a dwóch radnych wstrzymało się od głosowania (M. Permus i P. Szewerda). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIV/124/2019 o zmianie 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 

– została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8.  Interpelacje i wnioski radnych 

 

Nie zgłoszono 

 

 

 

Ad. 9.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

Przewodniczący Rady Gminy – podziękował radnym, sołtysom i pracownikom Urzędu za bardzo 

merytoryczną i zgodną pracę w ciągu pierwszego roku obecnej kadencji. Z okazji nadchodzących 

świąt Bożego Narodzenia życzył wszystkim ciepłych i spokojnych świąt, a także zdrowia  

i szczęścia w nadchodzącym nowym roku.  

 

 

 



str. 13 

 

Wójt Gminy – skierował do radnych słowa podziękowania za uchwalenie budżetu gminy na 

przyszły rok. Wyraził nadzieję, że w trakcie roku znajdą się jakieś dodatkowe środki, które 

pozwolą uzupełnić ten budżet i zrealizować dodatkowe zadania inwestycyjne, bądź remontowe. 

Jednocześnie podziękował za bardzo owocną współpracę radnym, na czele z przewodniczącym 

Rady, sołtysom, pracownikom Urzędu, Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Bierawie, Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, 

Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie, a także Skarbnikowi  

i Sekretarzowi Gminy. Złożył również najlepsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt oraz 

Nowego Roku.     

 

 

 

Ad. 10. 

 

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

zamknął obrady czternastej sesji Rady Gminy w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 17:20. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik      Joachim Morcinek 

 

 

 

Załączniki: 

1) potwierdzenie obecności radnych na sesji Rady Gminy, ustalające kworum 

2) uchwała w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2019 r. 

3) uchwała nr XIV/117/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok  

wraz z protokołem z imiennego głosownia 

4) uchwała  nr 462/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia  

11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy 

Bierawa na 2020 r.  

5) uchwała nr XIV/118/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 2020 rok wraz  

z protokołem z imiennego głosowania 

6) uchwała nr 463/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Bierawa  

7) uchwała nr XIV/119/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy 

Bierawa wraz z protokołem z imiennego głosowania 

8) uchwała nr XIV/120/2019 w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2020 rok 

dla samorządowego zakładu budżetowego wraz z protokołem z imiennego głosowania 

9) uchwała nr XIV/121/2019 o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wraz  

z protokołem z imiennego głosowania 

10) uchwała nr XIV/122/2019  sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego wraz z protokołem z imiennego głosowania 

11) uchwała nr  XIV/123/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa 

miejscowego wraz z protokołem z imiennego głosowania 

12) uchwała nr XIV/124/2019 o zmianie 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 wraz z protokołem z imiennego głosowania 

13) listy obecności radnych i sołtysów. 


