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WSTĘP 

 

Instytucję raportu o stanie jednostki samorządowej wprowadziła ustawa z dnia 11 stycznia 2018 

roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z ustawą raport 

obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności w zakresie 

realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. 

 

1.1. Położenie i powierzchnia gminy 

 

Gmina Bierawa, położona w południowo-wschodniej części województwa opolskiego, została 

utworzona z dniem 1 stycznia 1973 roku na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej  

w Opolu. Jej tereny przylegają do prawobrzeżnej Odry, która tworzy naturalną granicę z gminą 

Cisek. Od strony południowo wschodniej graniczy z województwem śląskim, a od północnej  

z miastem Kędzierzyn-Koźle. 

Obszar gminy wynosi 118,39  km2, z czego 63 % stanowią lasy i obszary zalesione, a 37 %  

to tereny mieszkaniowe i zakładów pracy.  

Gmina Bierawa znajduje się w strefie oddziaływania i powiązań ekonomicznych, społecznych  

i kulturalnych aglomeracji opolskiej oraz jej zespołów miejsko- przemysłowych ukształtowanych 

na osi Odry, tj. Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Zdzieszowice i Krapkowice. 

 

1.2. Sołectwa 

 

W skład Gminy Bierawa wchodzi 12 sołectw. 

Powierzchnia poszczególnych sołectw przedstawia się następująco (dane na 31 grudnia 2018 r.) 

Sołectwo Powierzchnia 

ogółem 

w tym stanowiąca mienie gminy 

Bierawa 1 272,37 ha 41,56 ha 

Brzeźce 394,49 ha 19,88 ha 

Dziergowice 1 683,53 ha 34,14 ha 

Goszyce 1 082,28 ha 8,42 ha 

Grabówka i Korzonek 123,41 ha 11,82ha 

Kotlarnia 1 055,71 ha 13,57 ha 

Lubieszów 920,60 ha 18,84 ha 

Ortowice 766,60 ha 5,82 ha 

Solarnia 175,07 ha 14,21 ha 

Stara Kuźnia 3 859,38 ha 15,22 ha 

Stare Koźle 506,19 ha 28,98 ha 

 

 

 



1.3. Ludność i dynamika zmian 

 

 

Gminę Bierawa, według danych ewidencji ludności, w dniu 31 grudnia 2018 r. zamieszkiwało 

7.424 mieszkańców. Dane na temat liczby ludności w poszczególnych sołectwach przedstawia 

poniższa tabela: 

Sołectwo Liczba ludności gminy Bierawa według stanu na dzień 31 grudnia 

 

2005 2010 2015 2017 2018 

Bierawa 1363 1321 1351 1346 1354 

Brzeźce 653 575 571 567 560 

Dziergowice 1756 1686 1666 1653 1653 

Goszyce 146 157 166 169 172 

Grabówka 206 193 189 188 178 

Korzonek 270 246 243 217 214 

Kotlarnia 726 628 584 556 547 

Lubieszów 490 487 527 535 523 

Ortowice 289 273 260 251 246 

Solarnia 544 507 488 481 480 

Stara Kuźnia 653 618 613 647 636 

Stare Koźle 840 802 825 847 861 

 7936 7493 7483 7457 7424 

 

 

 

 

Dane demograficzne wskazują na malejący potencjał demograficzny gminy jako całości. 

Większość sołectw wykazuje podobną tendencję.  

W 2018 r. odnotowano  65 urodzeń oraz 85 zgonów. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Bierawie 

zarejestrowano 47 małżeństw. 
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1.4. Gminne jednostki organizacyjne 

 

W 2018 roku w Gminie Bierawa funkcjonowało 10 jednostek organizacyjnych. Były to:  

1) Urząd Gminy Bierawa 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie; 

3) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie; 

4) Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie; 

5) Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu; 

6) Szkoła Podstawowa w Dziergowicach; 

7) Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni; 

8) Szkoła Podstawowa w Solarni z nauczaniem języka mniejszości narodowej; 

9) Publiczne Przedszkole w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi; 

10) Publiczne Przedszkole w Dziergowicach. 

 

1.5. Partnerstwa i związki międzygminne 

 

Gmina Bierawa realizuje trzy partnerstwa międzynarodowe: z miastem Ostfildern  

w Niemczech, z gminą Markvartovice w Czechach i z Miejskim Związkiem Polaków im.  

Władysława Reymonta na Ukrainie. 

Współpraca ta polegała przede wszystkim na przyjacielskich wizytach, wymianie kulturalnej  

i sportowej młodzieży, a także spotkaniach i kontaktach pomiędzy organami i instytucjami 

samorządowymi. W wydarzeniach udział brali przedstawiciele urzędów, szkół i stowarzyszeń 

obu gmin.  

W roku 2018 przyjęto delegację z partnerskiego miasta Ostfildern. W dniach 4 – 7 maja 

goszczono 36 – osobową grupę osób reprezentującą różne grupy społeczne, m.in. oświatę, 

samorząd, OSP, policję.  

We wrześniowych dożynkach gminnych (8-9 września) uczestniczyła delegacja z Ukrainy. 

Pięcioosobowa grupa brała udział w VII Memoriale biegowym im. Haliny Brylant i Jewhena 

Torochtija – ofiar tragicznego wypadku na Ukrainie w 2011 roku, a w kolejnym dniu w święcie 

plonów.  

Z uwagi na bliskość czeskiej gminy Markvartovice, spotkania z tamtejszymi mieszkańcami  

i władzami następowały znacznie częściej. Grupa dzieci, młodzieży oraz dorosłych, na czele  

z Panem burmistrzem, brała udział w szeregu warsztatach zorganizowanych w ramach 

wspólnych projektów: ceramicznych, sportowych oraz programowania.  

7 czerwca grupa uczniów oraz pracowników GCKiR wzięła udział w wizycie studyjnej  

w Markvartowicach. 28 lipca 2018 r. burmistrz Ing. Pavel Myslivec uczestniczył w wydarzeniu 

70-lecia LZS „Odrzanka” w Dziergowicach i wziął udział w jubileuszowym meczu. Goszczono 

również burmistrza podczas dożynek gminnych. Rok wizyt zakończył się wyjazdem polskiej 

delegacji do Czech 30 listopada na Jarmark Świąteczny.  

Gmina Bierawa jest członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia ,,Euro-

Country" i Euroregionu Pradziad oraz Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielsko-Strzeleckiego. 

Składki członkowskie jakie Gmina poniosła w 2018 roku wyniosły  25.489,07 zł.  



1.6. Rynek pracy 

 

Gmina Bierawa jest gminą przemysłowo-rolniczą. Podstawą gospodarki stanowią małe i średnie 

firmy. Około 90 % zarejestrowanych firm prowadzonych jest przez osoby fizyczne na podstawie 

wpisu dokonanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Według 

danych na dzień 31 grudnia 2018 roku  na terenie Gminy Bierawa zarejestrowanych było  

237 podmiotów gospodarczych.  

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2018 roku wynosiła 182 osoby. Odnotowano 

znaczący spadek w porównaniu z rokiem wcześniejszym, gdzie zarejestrowanych było 226 osób 

bezrobotnych. Działania na rzecz ograniczenia bezrobocia i łagodzenia jego skutków pozostają 

przede wszystkim w gestii Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. W działania te 

włączyła się również Gmina Bierawa poprzez organizację staży i robót społecznie-użytecznych.   

      

 

1.7. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy 

 

Na terenie gminy Bierawa w 2018 roku działały następujące organizacje pozarządowe: 

1) dziewięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych; 

2) cztery Ludowe Zespoły Sportowe; 

3) Caritas Diecezji Opolskiej - Stacja Obsługi w Bierawie; 

4) Zarząd Gminny Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim; 

5) Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc; 

6) Związek Śląskich Kobiet Wiejskich – Koło w Bierawie; 

7) Koło Gospodyń Wiejskich w Kotlarni; 

8) Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Opolskiego. 

 

 

2.1. Wysokość budżetu i jego wykonanie 

 

Finanse gminy realizowane były w oparciu o uchwałę budżetową na rok 2018, określającą źródła 

dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Realizacja inwestycji następowała w oparciu  

o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w załączniku do 

uchwały budżetowej obrazującej wydatki majątkowe.  

Dochody budżetu gminy za 2018 rok zostały wykonane w kwocie  33.916.807,37 zł, w tym 

dochody bieżące  33.759.371,76 zł, a dochody majątkowe  157.435,61 zł.  

 

 

 

 

 



 

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się dochody własne (10.639.526,45 zł), udziały  

w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (5.737.194,37 zł), dotacje celowe z budżetu 

państwa (8.012.002,48 zł), subwencja ogólna z budżetu państwa (8.983.517 zł) i środki na 

realizację projektów i programów z Unii Europejskiej  (544.567,07 zł).  

 

 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 31,37 %. Najwyższy udział mają 

podatki od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych. Znaczącym 

składnikiem dochodów gminy są subwencje rządowe, a także rządowy program „Rodzina 500+”.   

Wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy Bierawa, 

przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej, wynosił na dzień 1.01.2018 roku – 1.841,30 zł 

(w kraju 1.790,33 zł). 

Dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł ponad 4,5 tys. zł.  

Gmina ponosiła wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym. 

W 2018 roku wydatkowano z budżetu gminy łącznie  34.436.992,19 zł, w tym na wydatki bieżące 

30.119.415,41 zł (87,46 % ogółu wydatków), a na wydatki majątkowe  4.317.576,78 zł. 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł  12,54 %.  
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Poziom wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu  gminy jest wielkością dość 

znaczącą, co wskazuje na prorozwojowy charakter gminy. Działalność inwestycyjna 

ukierunkowana była przede wszystkim na rozbudowę infrastruktury technicznej. 

Wydatki budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły ponad 4,6 tys. zł. 

W strukturze wydatków bieżących największą część stanowią wydatki na finansowanie oświaty,  

pomocy społecznej i rodziny. Wydatki ponoszono również na gospodarkę komunalną, 

utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, ochronę środowiska, kulturę i sport oraz utrzymanie gminnych 

jednostek. 

 

 

 

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło  6.432.652,35 zł z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia związane z budową kanalizacji sanitarnej. Spłata tych 

zobowiązań planowana jest do 2024 roku.   

Dzięki staraniom Gminy, udało się pozyskać do budżetu gminy środki zewnętrzne z Unii 

Europejskiej na realizację różnych projektów i programów w kwocie 544.567,07 zł.  

 

 

2.2. Realizacja funduszu sołeckiego 
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Fundusz sołecki są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie 

przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, a także na usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych. O tym, na co te pieniądze zostaną przeznaczone decydują mieszkańcy danej 

wsi. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo zależy od liczby mieszkańców 

sołectwa oraz jednakowych dla wszystkich wskaźników budżetowych. 

W budżecie gminy na 2018 rok fundusz sołecki został wyodrębniony w kwocie  318.469,36 zł.  

Kwota ta stanowi ok. 1 % wydatków budżetowych.  

 

 

 

 

 

Środki te zostały wykorzystane w wielkościach przyznanych sołectwu, co obrazuje poniższa 

tabela: 

 

Nazwa sołectwa Środki 

przyznane 

Środki 

wykorzystane 

Fundusz przeznaczono na następujące cele: 

Bierawa 37.392 zł 36.900 zł - utrzymanie terenów zielonych 

- integracja społeczna 

- wykonanie skweru przy parkingu na  

  przeciw Domu Kultury 

Brzeźce 29.913 zł 29.388 zł - utrzymanie terenów zielonych 

- integracja społeczna 

- doposażenie klubu 

- zakup i wymiana urządzeń na plac zabaw 

- opłatę za energię na placu festynowym 

Dziergowice 37.392 zł 37.314 zł - utrzymanie terenów zielonych 

- zakup urządzenia na plac zabaw i gabloty  

   na ogłoszenia 

- montaż lampy solarnej i monitoringu 

- szycie strojów ludowych 

- integracja społeczna 

Goszyce 13.797 zł 13.734 zł - utrzymanie terenów zielonych 

- zakup urządzeń na plac zabaw i ławek 

- doposażenie świetlicy 

- integracja społeczna  

Grabówka 14.994 zł 14.773 zł - utrzymanie terenów zielonych 

- integracja społeczna 

- zakup urządzeń na plac zabaw 

Korzonek 16.078 zł 15.579 zł - remont urządzeń na placu zabaw i zakup 

  nowych 

- eksploatacja pomieszczenia sołeckiego 

- utrzymanie terenów zielonych 

- integracja społeczna 

Kotlarnia 28.904 zł 27.557 zł - utrzymanie terenów zielonych 

- integracja społeczna 

- wykonanie graweru na tablicy  

   pamiątkowej 

- oświetlenie placu wielofunkcyjnego 

- wyposażenie siłowni wewnętrznej 



Lubieszów  27.595 zł 27.193 zł - zakup urządzeń na plac zabaw i siłowni 

  zewnętrznej 

- doposażenie pomieszczeń na boisku  

  i konserwacja parkietu 

- utrzymanie terenów zielonych 

- integracja społeczna 

Ortowice 17.200 zł 14.795 zł - zakup urządzeń na plac zabaw i siłowni 

- utrzymanie terenów zielonych 

- integracja społeczna 

  



Solarnia 26.024 zł 25.879 zł - promocja sołectwa – oświetlenie kaplicy 

- zakup wiaty 

- zakup urządzeń zabawowych 

- utrzymanie terenów zielonych 

- integracja społeczna 

Stara Kuźnia 31.783 zł 30.379 zł - wykonanie zadaszenia i zakup ławek 

- zakup ław i stołów do parku oraz 

  uzupełnienie ogrodzenia 

- zakup witaczy 

- utrzymanie terenów zielonych 

- integracja społeczna 

Stare Koźle 37.392 zł 37.364 zł - utwardzenie ścieżki rowerowo-pieszej 

- zakup wiaty przystankowej 

- utrzymanie terenów zielonych 

- integracja społeczna 

 

 

 

2.3. Stan mienia komunalnego 

 

Mienie komunalne, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to własność i inne prawa 

majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób 

prawnych, w tym przedsiębiorstw.  

Gmina Bierawa według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. posiada 212,5008 ha gruntów, o łącznej 

wartości 12.494.682,63 zł.  49 % ogólnej powierzchni terenów gminnych stanowią drogi. 

Pozostałe to tereny rolne, użytki zielone, tereny zabudowane, place, skwery, tereny rekreacyjne, 

rowy i lasy.  

Podmiotami gospodarującymi mieniem komunalnym, oprócz Wójta, są dyrektorzy szkół  

i przedszkoli, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, Dyrektor Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, a także Prezesi Jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych. 

Część nieruchomości gminnych jest wydzierżawiana, bądź oddana w najem. W okresie od  

1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. z dzierżawy uzyskano przychody: 

- z dzierżawy w wysokości  61.225,03 zł 

- z najmu w wysokości  45.233,25 zł. 

Część nieruchomości została przeznaczona do sprzedaży. Uzyskane wpływy z tego tytułu to 

68.502,52 zł. 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Bierawa nie posiadała żadnych udziałów w spółach prawa 

handlowego oraz żadnych papierów wartościowych w akcjach bądź obligacjach. Nie zawarła 

również żadnych umów w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

  



3. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

 

Urząd Gminy, jako gminna jednostka organizacyjna przy pomocy której Wójt wykonuje swoje 

obowiązki, realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji 

publicznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i przyjęte dokumenty programowe.  

W 2018 roku działania były podejmowane w oparciu o następujące polityki i programy: 

Nazwa programu realizacja programu 

Wieloletnia prognoza finansowa 

gminy Bierawa na lata 2018-2021 

Uchwała stanowiła podstawę do realizacji zaplanowanych 

przedsięwzięć w roku 2018.  

Strategia Rozwoju Gminy 

Bierawa 

Strategia przyjęta uchwałą z dnia 1 września 2006 r. jest elementem 

planowania rozwoju gminy.  Jest podstawą realizacji zapisanych  

w niej priorytetów rozwojowych i celów strategicznych rozwoju 

gminy Bierawa. Wśród nich można wymienić: 

- stworzenie instrumentów przyciągania inwestorów celem 

  pozyskania nowych miejsc pracy, 

- skanalizowanie gminy i uporządkowanie gospodarki  

  wodno-ściekowej, 

- budowa i renowacja lokalnych dróg i chodników, 

- wybudowanie budynku socjalnego, 

- poczynione starania o wybudowanie mostu na rzece Odrze. 

Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bierawa 

Studium jest aktem planowania, określającym w sposób ogólny 

politykę przestrzenną i lokalne zasady gospodarowania. W 2018 

roku Studium ulegało zmianom celem dostosowania do 

zgłaszanych potrzeb. 

Miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego 

dla wszystkich sołectw 

 

Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego  

w gminie. Określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania  

i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu 

publicznego. Gmina posiada plany miejscowe dla wszystkich 

sołectw. W 2018 roku uchwalono plan miejscowy dla Lubieszowa, 

Dziergowic i Solarni oraz dla wyodrębnionego terenu  

w Dziergowicach planowanego pod eksploatację kruszyw. 

Przystępowano również do opracowania kolejnych zmian. 

Założenia do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla gminy 

Bierawa 

 

Obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe został nałożony na gminę na mocy 

ustawy Prawo energetyczne. Gmina realizuje to zadanie zgodnie  

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz 

zgodnie z programem ochrony powietrza.  

Program ochrony środowiska dla 

gminy Bierawa na lata 2018-2021 

wraz z perspektywą na lata 2022-

2025, 

 

W ramach programu w 2018 roku były podejmowane działania 

związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej w następujących 

miejscowościach: Lubieszów (uzupełnienie), Dziergowice  

ul. Stawowa, Bierawa ul. Dębowa i Jana Pawła II, Stare Koźle  

ul. Polna i Stara Kuźnia ul. Sosnowa 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest określenie, na 

podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii  

i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Gminy Bierawa, działań 

zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia 

wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych wraz z ekologiczną oceną ich efektywności. 

Działania te przybliżą Polskę do osiągnięcia celów określonych 

przez Unię Europejską w pakiecie klimatyczno – energetycznym  

(3 x 20 %) do roku 2020. 



W 2018 roku: 

1) Prowadzono akcję promocyjno – edukacyjną – uruchomiono 

serwis www.gminabierawa.gminazenergia.pl/, 

2) Aktualizowano miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego celem dostosowania ich do wymogów 

Programu ochrony powietrza do strefy opolskiej, 

3) Dokonano wymiany okien w Przedszkolu w Dziergowicach  

i wymiany oświetlenia na LED w budynku Urzędu Gminy.  

 

Gminny program opieki nad 

zabytkami na lata 2017-2020 

W ramach tego programu podmioty odpowiedzialne za 

poszczególne obiekty zabytkowe podejmują działania związane  

z ich ochroną. 

Wieloletni program 

gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy 

 

W 2018 roku obowiązywał program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy przyjęty na lata 2014-2018. 

Jednym z założeń programu to analiza potrzeb oraz plan remontów 

i modernizacji, wynikający ze stanu technicznego posiadanych 

budynków i lokali. 

W 2018 roku zostały zrobione następujące zadania: 

 wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej oraz wewnętrzną 

instalację kanalizacyjną w budynku socjalnym w Solarni 

przy ulicy Raciborskiej 19, pomalowano klatkę schodową 

oraz położono tam nowe wykładziny, 

 wyremontowano wejście do budynku socjalnego  

w Bierawie przy ul. Powstańców, 

 wykonano remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu 

przy ul. Nowej 9/5 w Korzonku, 

 pomalowano klatkę schodową w budynku w Bierawie przy 

ul. Dąbrowy 8, 

 wymieniono drzwi wejściowe do klatki schodowej  

w budynku w Dziergowicach ul. Dworcowa 8, 

Ponadto część budynku komunalnego w Brzeźcach przy  

ul. Gliwickiej 41 została zaadoptowana na cele handlowe.  

 

Program wspierania rodziny  

i systemie pieczy zastępczej 

 

Gmina Bierawa, realizując ustawę o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej oraz Gminny Program Wspierania 

Rodziny, w roku 2018 swoje zadania oparła na pracy pracowników 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie oraz pracy asystenta 

rodziny. 

Do głównych zadań związanych z rozpoznawaniem  

i rozwiązywaniem kluczowego problemu będącego priorytetem 

programu należało między innymi: 

*  stałe monitorowanie rodzin i środowisk, w których występuje  

     problem niewydolności wychowawczo – opiekuńczej bądź  

     trudna sytuacja materialna, 

* udzielanie różnorodnej pomocy rodzinom w poprawie ich  

     sytuacji życiowej, 

*  doradztwo i pomoc w zdobywaniu umiejętności prawidłowego  

     prowadzenia gospodarstwa domowego,  

* udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów  

    socjalnych, psychologicznych i wychowawczych.  

Gmina w 2018 r.  poniosła koszty dotyczące umieszczenia  dzieci 

w pieczy zastępczej w wysokości  48 845,50 zł.  

 

http://www.gminabierawa.gminazenergia.pl/


Ośrodek realizował również projekt współfinansowany z środków 

Unii Europejskiej „Bliżej dziecka i rodziny” w ramach którego 

zatrudniono asystenta rodziny. Kwota dotacji na realizację zadania 

w ramach programu wyniosła 10 178 zł. Asystent objął opieką  

17 rodzin , w których wychowywało się  26 dzieci. 

Lokalny Program Pomocy 

Społecznej obejmujący 

problematykę dożywiania  

oraz zdrowego żywienia na lata  

2013 – 2018 

Gmina Bierawa była realizatorem wieloletniego rządowego 

programu w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania na lata 2014 – 2020”.  W 60 % zadanie to było 

dofinansowane przez budżet państwa. Ogólny koszt Programu 

wyniósł 43 250 zł, w tym środki gminy 17.300 zł i środki budżetu 

państwa  25.950 zł. Zadanie było realizowane na podstawie 

zawartej umowy z Wojewodą. W ramach programu dożywiania 

pomocą zostało objętych łącznie 74 osoby, w tym: 

 4 dzieci do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych 

 7 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 

 63 osoby dorosłe spełniające ustawowe kryteria kwalifikujące do 

otrzymania pomocy.  

Program dożywiania obejmował osoby i rodziny, których dochód 

na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% ustawowego kryterium 

dochodowego pomocy społecznej, tj. kwoty 771 zł w przypadku 

osoby w rodzinie i 951 zł w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej, a od października 2018 r. kwoty 792 zł  

w przypadku osoby w rodzinie i 1 051,50 zł w przypadku osoby 

samotnie gospodarującej. Dzieci i młodzież realizujące obowiązek 

szkolny posiadały możliwość korzystania z obiadów  

w stołówkach. 

Ośrodek uczestniczył również w realizacji Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa realizowana w ramach Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD. W ramach 

tego Programu osoby i rodziny zakwalifikowane i skierowane przez 

Ośrodek mogły odbierać paczki z artykułami żywnościowymi  

w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Kotlarni,  

z którym  to została nawiązana współpraca. Z pomocy  w tej formie 

skorzystało 179 osób. 

Gminny program profilaktyki  

i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkotykowych 

 

W oparciu o przedmiotowy program realizowano programy 

profilaktyczne, prowadzono punkt konsultacyjny dla mieszkańców 

dotkniętych tymi problemami, zlecano przeprowadzanie badań  

o stopniu uzależnienia od alkoholu, dofinansowano organizację 

wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i prowadzenie świetlic. 

Program współpracy gminy 

Bierawa z organizacjami 

pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego 

na rok 2018 

Głównym celem Programu było zwiększenie udziału  

i zaangażowania organizacji pozarządowych w działaniach na 

rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz dążenie do 

harmonijnej i partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą, a 

organizacjami pozarządowymi. 

Program stanowił podstawę do ogłoszenia konkursów ofert na 

realizację zadań publicznych. W roku 2018 Gmina Bierawa 

zrealizowała we współpracy z organizacjami pozarządowymi  

7 zadań publicznych. Wymienione zadania zostały zrealizowane  

na łączną kwotę  544.807,16 zł. Z budżetu Gminy przekazano na 

realizację tych zadań  kwotę   382.674,41 zł, z czego sfinansowano 

70,24 % poniesionych wydatków.   Udział środków finansowych 

przeznaczonych przez organizacje wyniósł  162.132,75 zł (29,76 % 

ogólnej kwoty wydatków). 

  



Program szczepień 

profilaktycznych przeciw HPV na 

lata 2017-2019 

Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości 

zdrowotnej  na temat możliwości  zapobiegania i wczesnego 

wykrywania raka szyjki macicy oraz zmniejszenie liczby 

zachorowań. W 2018 roku w ramach programu zaszczepiono  

17 dziewczynek. Poniesione koszty z tego tytułu to 11.730 zł. 

Dopłata rodziców wyniosła 1.530 zł. 

Plany odnowy miejscowości  

dla sołectw Bierawa, Brzeźce, 

Goszyce, Dziergowice, 

Lubieszów, Stara Kuźnia i Stare 

Koźle 

 

Plany odnowy miejscowości stanowiły podstawę do aplikowania  

o środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Złożono wnioski, a następnie 19 listopada 2018 r. podpisano 

umowy o dofinansowanie na realizację dwóch zadań w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z 63,63% 

dofinansowaniem. Są to: 

1) Letnia Baza Kultury przy Gminnym Centrum Kultury  

i Rekreacji w Bierawie, wartość projektu: 536 195,76 zł; 

2) Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne 

działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach, 

wartość projektu: 397 979,04 zł 

 

 

 

4. Informacja o stanie realizacji uchwał Rady Gminy 

 

W roku 2018 zostało podjętych przez Radę Gminy Bierawa  w sumie 87 uchwał, w tym 67 uchwał 

przez Radę Gminy kadencji 2014-2018 i 20 uchwał przez obecną Radę Gminy.  

Podjęte uchwały dotyczyły szeregu różnych kwestii. Część podjętych uchwał to tzw. akty prawa 

miejscowego skierowane do mieszkańców gminy, a pozostałe to akty kierownictwa 

wewnętrznego. Część uchwał została zrealizowana, a część jest w trakcie realizacji.  

Obrazuje to poniższa tabela. 

 

Lp. przedmiot uchwały, data podjęcia Opis wykonania 

1. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego w Dziergowicach 

- z 12.02.2018, nr XL/253/2018  

 

Uchwała określiła przeznaczenie terenu w obrębie 

Dziergowice o pow. 14,70 ha, obejmującego złoże 

piasku „Dziergowice 3”, wydzielone z części obszaru 

udokumentowanego złoża piasku.  

Na jej podstawie Kopalnia Górażdże może rozpocząć 

eksploatację. 

2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego -  z 12.02.2018,  

nr XL/254/2018 

Uchwała została zrealizowana. Dotyczyła ona 

powiększenia obszaru Firmy Betafence w Kotlarni. 

Zmiana dotyczyła przeznaczenia terenu leśnego na 

produkcyjno-usługowy. 

Zmiana Studium została przyjęta uchwałą  

nr L/307/2018 z 29.10.2018 r. 

 

3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 

– z 12.02.2018, nr XL/255/2018 

Uchwała została zrealizowana. Na jej podstawie 

zawarto umowę najmu lokalu użytkowego  

(kotłowni)  w Kotlarni o pow. 115,58 m2 z trzema 

Wspólnotami Mieszkaniowymi na okres 20 lat. 

Miesięczna opłata wynosi 450 zł brutto. 



4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa na 

opracowanie dokumentacji na realizację 

inwestycji – z 12.02.2018, nr XL/256/2018 

Na mocy niniejszej uchwały Gmina udzieliła ze 

swojego budżetu pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa na wykonanie projektu wału 

przeciwpowodziowego na terenie gminy. Koszt 

199.260 zł. Realizacja drugiego zadania dotyczącego 

opracowania projektu na budowę chodnika przy  

ul. Dworcowej w Bierawie – została przeniesiona na 

rok 2019. 

5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi na rzecz Warsztatów Terapii 

Zajęciowej – z 12.02.2018,  

nr XL/257/2018) 

Uchwała została zrealizowana. Na jej podstawie 

zostało zawarte stosowne porozumienie. W 2018 

roku Warsztaty Terapii Zajęciowej swoją opieką 

objęły dwóch mieszkańców gminy. 

Przekazano na ten cel dotację w kwocie 3.555 zł  

6. o zmianie uchwały w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami oraz ustalenia 

stawki takiej opłaty oraz w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości 

tej opłaty – z 12.02.2018, nr XL/258/2018 

i nr XL/260/2018 

Uchwały zostały zrealizowane. Na ich podstawie, od 

dnia 1 marca do 31 grudnia 2018 r.  były  pobierane 

zwiększone opłaty za odbiór odpadów z gospodarstw 

domowych. Według stanu na dzień 31.12.2018 r. 

deklaracje złożyło 2.141 właścicieli nieruchomości 

dla 6.096 osób. Wpływy do budżetu z tego tytułu 

wyniosły  847.394,84 zł.  

7. w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej - 

12.02.2018, nr XL/259/2018 

Uchwała została zrealizowana.  

8. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy i w wieloletniej prognozie 

finansowej 

- z 26.03.2018, nr XLI/261-262/2018  

- z 30.04.2018, nr XLII/270-271/2018  

- z 14.05.2018, XLIII/280/2019 

- z 18.06.2018, nr XLV/286-287/2018 

- z 3.09.2018, nr XLVII/298-299/2019 

- z 26.09.2018, nr XLVIII/303-304/2018 

- z 15.10.2018, nr XLIX/305-306/2018 

- z 29.10.2018, nr L/308-309/2018 

- z 15.11.2018, nr LI/316/2018 

- z 17.12.2018, nr III/9/2018 

Uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie  

i o zmianie wieloletniej prognozy finansowej zostały 

zrealizowane. 

Na podstawie tych uchwał uaktualniano uchwałę 

budżetową na 2018 rok oraz wieloletnią prognozę 

finansową gminy Bierawa na lata 2018-2021. 

9. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia 

poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso - z 26.03.2018,  

nr XLI/263/2018 

Uchwała została zrealizowana. Na mocy tej uchwały 

wyznaczono inkasenta podatków w sołectwie Stara 

Kuźnia. 

10. w sprawie nazwy ulicy – z 26.03.2018,  

nr XLI/264/2018 

Uchwała została zrealizowana. W związku  

z dekomunizacją nadano nazwę „ulica Szkolna” 

dotychczasowej ulicy „Józefa Wieczorka” w Starej 

Kuźni.  

11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżawy nieruchomości 

– z 26.03.2018, nr XLI/265/2019 

Uchwała została zrealizowana. Na jej podstawie 

zawarto 5 umów dzierżawy części działki  

z przeznaczeniem pod  garaże. Roczna opłata wynosi 

łącznie 531,36 zł 

12. w sprawie uchwalenia gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz narkotykowych  

-  z 26.03.2018, nr XLI/266/2018 

Uchwała została zrealizowana. Na jej podstawie 

prowadzone były działania związane z profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

narkotykowych.  

  



13. w sprawie podziału gminy Bierawa na 

okręgi wyborcze i stałe obwody 

głosowania – z 26.03.2018, nr XLI/267-

268/2018 

Uchwały w trakcie realizacji. Uchwała w sprawie 

okręgów wyborczych ma zastosowanie w wyborach 

do Rady Gminy. Natomiast uchwała w sprawie 

obwodów głosowana jest stosowana w przypadku 

wszystkich zarządzanych wyborów 

14. w sprawie Planu Odnowy Miejscowości 

Dziergowice – z 26.03.2018,  

nr XLI/269/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. Daje możliwość 

zgłaszania projektów w konkursach ogłaszanych 

przez Urząd Marszałkowski.  

15. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla miasta Opola - z 30.04.2018,  

nr XLII/272/2018 

Uchwała nie została zrealizowana. 

Na jej podstawie miała zostać przekazana dotacja na 

remont Katedry w Opolu. Powodem nie przekazania 

dotacji był późny termin podjęcia uchwały (po dacie 

podpisania umowy przez Miasto Opole). 

16. w sprawie przekazania środków 

finansowych na fundusz wsparcia policji  

z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu radiowozu – z 30.04.2018,  

nr XLII/273/2018 

Uchwała została zrealizowana. Przekazano na 

fundusz wsparcia policji kwotę 7.400 zł, z czego 

dofinansowano zakup radiowozu dla Komedy 

Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu  

17. w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie gminy Bierawa w roli 

partnera projektu do przygotowania  

i realizacji projektu pn. „Strefa rekreacji 

Osiedla Stare Miasto – rewitalizacja wyspy 

w Kędzierzynie-Koźlu – z 30.04.2018,  

nr XLII/274/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. Podpisano umowę  

o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Gmina 

jest zobowiązana do promocji projektu.  

18. w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego 

– z 30.04.2018, nr XLII/275/2018  

Uchwała w trakcie realizacji. Na jej podstawie 

pobierane są opłaty za świadczenia przedszkoli  

w czasie wykraczającym poza podstawę progra-

mową. Opłata za każda rozpoczętą godzinę wynosi  

1 zł. 

19. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli 

- 30.04.2018, nr XLII/277/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. Na mocy tej uchwały 

zmieniono postanowienia dotyczące wysokości 

dodatku dla nauczycieli za trudne i uciążliwe warunki 

pracy. 

20. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa na remont 

chodnika w Lubieszowie – 30.04.2018,  

nr XLII/278/2019 

Uchwała, na mocy której miała zostać udzielona 

dotacja dla Samorządu Województwa na remont 

chodnika w kwocie 95.000 zł, nie została 

zrealizowana. Zadanie przeniesiono na rok 2019. 

21. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska – z 24.05.2018,  

nr XLIV/281/2018 

Uchwała została zrealizowana. Zaciągnięto pożyczki 

na realizację 4 zadań dotyczących przedłużenia sieci 

kanalizacyjnych: w Lubieszowie na kwotę 

357.971,82 zł, w Dziergowicach przy ul. Stawowej 

na kwotę 261.028,18 zł, w Bierawie przy ul. Dębowej 

na kwotę 31.298,82 zł i w Starym Koźlu przy  

ul. Polnej na kwotę 485.501,18 zł. 

22. w sprawie zatwierdzenia rocznych 

sprawozdań finansowych i z wykonania 

budżetu – z 18.06.2018 r. oraz udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy,  

nr XLV/282-284/2018 

Uchwały zostały zrealizowane. Zatwierdzono nimi 

roczne sprawozdania finansowe samorządowego 

zakładu budżetowego, Gminy Bierawa oraz  

z wykonania budżetu gminy za 2017 r. Udzielono 

Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu  

23. w sprawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego gminy dla 

sołectw Lubieszów, Dziergowice  

i Solarnia -z 18.06.2018, nr XLV/285/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. Plan obejmuje obszar 

trzech sołectw. Na jej podstawie można rozpocząć 

realizację inwestycji. 



24. w sprawie nadania imienia Publicznej 

Szkole Podstawowej w Starej Kuźni 

- z 18.06.2018, nr XLV/288/2018 

Uchwała została zrealizowana. Szkole w sposób 

uroczysty nadano imię „Orła białego”.  

25. w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej  

w Starej Kuźni do kategorii dróg gminnych 

– z 18.06.2018, nr XLV/289/2018 

Uchwała została zrealizowana. Dwie działki, 

stanowiące odnogę ulicy Szkolnej, zaliczono do dróg 

gminnych. 

26. w sprawie udzielenia długoterminowej 

pożyczki Stowarzyszeniu OSP w Starej 

Kuźni - z 18.06.2018, nr XLV/290/2018  

Uchwała jest w trakcie realizacji. Pożyczka została 

udzielona na budowę  boiska przy Szkole 

Podstawowej w Starej Kuźni w kwocie 230 tys. zł. 

Zadanie zostało zrealizowane. Spłata pożyczki 

przewidziana jest do 30 czerwca 2020 r.  

27. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta 

– z 18.06.2018, nr XLV/293/2018 

Uchwała została zrealizowana. Na jej podstawie 

Wójtowi od dnia 1 lipca 2018 r. ustalono niższe 

wynagrodzenie  

28. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Kierownika GOPS w Bierawie  

– z 18.06.2018, nr XLV/294/2018 

Skarga została uznana za bezzasadną. Uchwała wraz 

z odpowiedzią na skargę została przesłana 

skarżącemu. 

29. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków – z 30.07.2018,  

nr XLVI/295/2018 

Uchwała została zrealizowana. Projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię Dyrektora Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.  

Regulamin został uchwalony w dniu 8.04.2019 r. 

30. w sprawie przekazania skargi na uchwałę 

do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu  

– z 30.07.2018, nr XLVI/296/2018 

Uchwała została zrealizowana. Skarga dotycząca nie 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym uchwały  

w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia 

do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie  

z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności, 

została przekazana do rozpatrzenia do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  Uchwała 

została uchylona. 

31. w sprawie powierzenia Wójtowi 

uprawnienia do ustania wysokości cen  

i opłat za korzystanie z gminnych 

obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej – z 30.07.2018,  

nr XLVI/297/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. Na jej podstawie Wójt 

Gminy w drodze zarządzenia ustalił wysokość opłat 

za korzystanie z sal gimnastycznych i z oświetlenia 

na boiskach wielofunkcyjnych.  

32. o zmianie uchwały w sprawie jednostko-

wych stawek dotacji przedmiotowej na 

2018 rok dla samorządowego zakładu 

budżetowego – z 3.09.2018,  

nr XLVII/300/2018 

Uchwała została zrealizowana. Zmieniono wysokość 

stawki dotacji na utrzymanie terenów zielonych. 

33. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 –  

z 3.09.2018, nr XLII/301/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. Podstawowym 

założeniem jest utworzenie spójnego systemu 

wsparcia rodzin przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

34. w sprawie ustalenia max. liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 

sprzedaży i podawania tych napojów – 

3.09.2018, nr XLVII/302/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. Max. liczba zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu wynosi 

40, a dla gastronomii 25.  

Obecnie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w detalu korzysta 16 podmiotów,  

a w gastronomii 8. 

35. w sprawie uchwalenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

- z 29.10.2018, nr L/307/2018 

Uchwała została zrealizowana. Dotyczyła ona 

zmiany kierunku zagospodarowania terenu  

w Kotlarni o pow. 7,4 ha z kierunku leśnego na 

kierunek produkcyjno-usługowy dla Firmy 

Betafence.  



36. o zmianie uchwały w sprawie określenia 

zasad, nabywania, zamiany, zbywania  

i obciążania nieruchomości stanowiących 

mienie gminy Bierawa oraz ich 

wydzierżawiania i użyczania na czas 

dłuższy niż 3 lata  - z 29.10.2018,  

nr L/310/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. Na jej podstawie 

prowadzone są procedury związane z nabywaniem, 

zbywaniem, zamianą i wydzierżawianiem 

nieruchomości gminnych. 

37.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów najmu i dzierżawy 

nieruchomości – z 29.10.2018,  

nr L/311/2018 

Uchwała została zrealizowana. Zawarto umowy na 

dzierżawę lub najem wszystkich wskazanych 

nieruchomości. Z tytułu najmu gmina uzyskuje 

wpływy w wys. 126,23 brutto miesięcznie, a z tyt. 

dzierżaw 3.776,59 zł brutto rocznie. 

38. w sprawie statutu gminy – z 29.10.2018,  

nr L/312/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. 

39. w sprawie załatwienia skargi na wójta 

gminy – z 29.10.2018, nr L/313/2018 

Uchwała została zrealizowana. Skarga dotycząca 

sprzedaży części działki w Bierawie (drogi) została 

uznana za nieuzasadnioną. Odpowiedź wraz  

z uchwałą została przesłana skarżącemu. 

40. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości – z 29.10.2018, 

nr L/314/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. Stanowi podstawę do 

wymiaru podatku od dnia 1.01.2019 r.  

41. w sprawie nazwy ulicy – z 29.10.2018,  

nr L/315/2018 

Uchwała została zrealizowana. Na wniosek Rady 

Sołeckiej nadano nazwę ulica Józefa Jaksiewicza 

drodze gminnej w Starym Koźlu. 

42. w sprawie rocznego programu współpracy 

gminy z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2019 

rok – z 15.11.2018, nr LI/317/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. Na jej podstawie 

ogłaszane są otwarte konkursy ofert na realizację 

zadań publicznych.  

43. o zmianie uchwały w sprawie Planu 

Odnowy miejscowości Bierawa –  

z 15.11.2018, nr LI/318/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. Stanowi podstawę do 

składania wniosków w konkursach ogłaszanych 

przez Urząd Marszałkowski 

44. o zmianie uchwały w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty  

– z 15.11.2018, nr LI/319/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. Ustalono nowe stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od osób fizycznych. Stawka ta wynosi 14,50 zł od 

jednej osoby w gospodarstwie domowym 

Uchwała obowiązuje od 1.01.2019 r.  

45. w sprawie wyboru przewodniczącego  

i wiceprzewodniczącego Rady, powołania 

komisji Rady – z 19 i 29.11.2018,  

nr I/1-2/2018 i II/3-4/2018 oraz II/8/2018 

Uchwały w trakcie realizacji. 

46. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – z 29.11.2018, nr II/5/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. 

47. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

z 29.11.2018, nr II/6/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. Przedmiotową uchwałą 

ustalono nowe terminy wnoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

z dwumiesięcznych na jednomiesięczne. 

48. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta 

gminy – z 29.11.2018, nr II/7/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. 

49. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 

2019 rok i wieloletniej prognozy 

finansowej – z 17.12.2018,  

nr III/10-11/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. 



50. w sprawie jednostkowych stawek dotacji 

przedmiotowej na 2019 rok dla zakładu 

budżetowego – z 17.12.2018,  

nr III/12/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. Na jej podstawie 

ustalona została wysokość dotacji dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Bierawie 

51. w sprawie zwolnienia zakładu 

budżetowego z obowiązku wpłaty 

nadwyżki środków obrotowych do budżetu 

gminy – z 17.12.2018, nr III/13/2018 

Uchwała została zrealizowana. Nadwyżka środków 

obrotowych za 2018 rok wyniosła 113.017,71 zł. 

Środki pozostawiono do dyspozycji Zakładu. 

52. w sprawie przyjęcia programu osłonowego 

z zakresu pomocy uczniom w dostępie do 

posiłku w szkole lub przedszkolu objętych 

wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-

2023”, określenia zasad zwrotu wydatków 

w zakresie dożywiania oraz podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnej pomocy  

w zakresie dożywiania w ramach tego 

programu - z 17.12.2018, nr III/14-16/2018 

Uchwały w trakcie realizacji 

53. w sprawie zamiaru przekształcenia 

Przedszkola w Bierawie poprzez 

likwidację oddziałów zamiejscowych  

– z 17.12.2018, nr III/17/2018 

Uchwała została zrealizowana. Podjęto uchwałę  

o przekształceniu tej placówki od dnia 1.09.2019 r. 

54. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego – z 17.12.2018,  

nr III/18/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. 

55. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie 

bonifikaty od opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe  

w prawo własności tych gruntów  

– z 17.12.2018, nr III/19/2018 

Uchwała w trakcie realizacji. Według stanu do 

30.04.2019 r. z przysługującego prawa skorzystało 

64 dotychczasowych użytkowników wieczystych. 

56. w sprawie uchylenia uchwały o zaliczeniu 

niektórych sołectw do trzeciego okręgu 

podatkowego w zakresie podatku rolnego. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

 

5.1. Zagospodarowanie przestrzenne 

 

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 roku obowiązującymi miejscowymi  planami 

zagospodarowania przestrzennego objęte były tereny wszystkich sołectw. Ze względu na 

zgłaszane potrzeby zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne, występują ciągłe 

potrzeby w zakresie zmiany funkcji określonych terenów. W 2018 r. Rada Gminy przystępowała 

zarówno do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, jak i miejscowych planów. Zakończono procedurę planistyczną dla 3 sołectw, tj. 

Lubieszowa, Dziergowic i Solarni oraz dla terenu przeznaczonego pod eksploatację kruszyw.  

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian wydatkowano w 2018 

roku - 88.799,50 zł. 

 



5.2. Infrastruktura techniczna 

 

Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  

wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie. Zakład zajmuje się 

bieżącą eksploatacją sieci wodociągowej o długości  88,55 km oraz sieci kanalizacyjnej  

o długości 124,41 km. W 2018 r. oddano do użytku nową sieć wodociągową o długości 0,24 km 

i 20 nowych przyłączy. Długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o 2,56 km. Wybudowano 

145 nowych przyłączy kanalizacyjnych. 

Z usług wodociągowych korzysta 99,4 % mieszkańców gminy Bierawa, a z usług 

kanalizacyjnych ok. 85 %.  

Woda dostarczana jest mieszkańcom z trzech stacji uzdatniania, będących własnością gminy 

Bierawa. Stacja w Starym Koźlu zaopatruje w wodę mieszkańców Starego Koźla i Brzeziec. 

Stacja w Dziergowicach zaopatruje w wodę mieszkańców Lubieszowa, Dziergowic i Solarni. 

Trzecia stacja w Korzonku zaopatruje w wodę mieszkańców pozostałych siedmiu sołectw.  

W 2018 r. poniesiono nakłady związane z malowaniem elewacji na budynku Stacji Uzdatniania 

Wody w Korzonku oraz wykonanie opaski wokół budynku. 

Ścieki  komunalne powstające na terenie gminy Bierawa transportowane są do dwóch 

oczyszczalni ścieków, nie będących własnością Gminy, tj. oczyszczalni w Zakładach Azotowych 

„Kędzierzyn”  oraz miejskiej oczyszczalni w Kędzierzynie-Koźlu.  

Opłaty za wodę i ścieki ustalane są postawie Taryfy. Ceny netto kształtują się następująco: 

 do 28.05.2018 od 29.05.2018  

do 28.05.2019 

od 29.05.2019  

do 28.05.2020 

cena za wodę 3,36 3,37 3,39 

opłata abonamentowa za wodę 4,07 3,55 3,55 

cena za odprowadzanie ścieków 7,35 7,43 7,45 

 

 

5.3. Drogi 

 

Gmina Bierawa jest zarządcą dla 116 dróg gminnych o łącznej długości 49,022 km oraz 68 dróg 

transportu rolnego o długości 59,44 km. W 2018 roku poniesiono nakłady na remont tych dróg 

w kwocie 275.728,34 zł. W ramach inwestycji z zakresu dróg wykonano: 

 część ulicy Wiejskiej w Goszycach za kwotę 274.655,76 zł,  

 ulicę Kwiatową w Brzeźcach za kwotę 66.288,30 zł,  

 ulicę Polną Starym Koźlu za kwotę 181.509,16 zł,  

 ulicę Sosnową w Lubieszowie za kwotę 152.963,42 zł,  

 drogę do bloku nr 15 w Kotlarni za kwotę 139.605 zł,  

 ulicę Wiejską w Ortowicach za kwotę  67.806,39 zł,   

 odnogę ulicy Parkowej w Starej Kuźni za kwotę  89.000 zł,  

 drogę gminną w Solarni za kwotę 61.944,34 zł,  

 drogę transportu rolnego w Dziergowicach za kwotę 139.834,85 zł,  

 chodnik wraz z odbudową nawierzchni przy ulicy Kozielskiej i Dworcowej w Dziergowicach 

po budowie kanalizacji za kwotę 503.295,82 zł 

Na te zadania wydatkowano łącznie  1.676.903 zł. 



Drogi gminne to drogi o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innych kategorii, stanowiące 

uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom. 

Oprócz tych dróg, przez teren gminy Bierawa przechodzą drogi o wyższej kategorii, tj. dwie 

drogi wojewódzkie nr 408 relacji Kędzierzyn-Koźle – Gliwice i nr 425 relacji Bierawa-Rudy, 

których zarządcą jest Urząd Marszałkowski w Opolu oraz drogi powiatowe, których zarządcą 

jest Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.  

Stan dróg wojewódzkich jest bardzo niepokojący. Przedłużające się terminy wyboru wykonawcy 

na remont drogi gliwickiej powoduje, że stan techniczny tej drogi jest coraz gorszy. Wszelkie 

interwencje  mieszkańców są przekazywane zarządcy, ale jak dotychczas bez większego 

rezultatu. W złym stanie technicznym są również niektóre drogi powiatowe, głównie droga 

Ortowice-Stara Kuźnia oraz ulica Powstańców w Bierawie w kierunku mostu na Odrze. Gmina 

oczekuje od zarządcy podjęcia właściwych działań w celu poprawy stanu tych dróg. 

 

 

6. Ochrona przeciwpowodziowa 

 

Istniejące obwałowania odcinka rzeki Odry na terenie przepływu przez obszar Gminy Bierawa 

wybudowano w latach 30-tych minionego stulecia i stanowi ono fragmentaryczne zabezpieczenie 

terenu. Podczas powodzi w 1997 roku oraz w 2010 roku istniejące zabezpieczenia powodziowe 

nie spełniły swego zadania – okazały się zbyt niskie, a ponadto doszło do ich  częściowego 

uszkodzenia, na skutek czego powstały pęknięcia i wyrwy. Spowodowało to podtopienie wielu 

budynków oraz zalanie ponad  600 ha terenów gminy.  

 

Aby można było mówić o systemie zabezpieczenia powodziowego Gminy Bierawa oraz 

przyległych terenów miasta Kędzierzyna Koźla, należy gruntownie przebudować  

i zmodernizować istniejące obwałowania oraz uzupełnić brakujące odcinki, jak również stworzyć 

odpowiednią infrastrukturę techniczną.  

Obecnie w całości  wybudowano i  zmodernizowano lewostronne obwałowania rzeki Odry,   

tworząc zabudowę ciągłą od województwa śląskiego do miasta Kędzierzyn. Sytuacja ta znacznie 

zwiększyła zagrożenie powodziowe dla gminy Bierawa, położonej  wzdłuż prawego brzegu 

rzeki. W ostatnich latach wybudowany został na terenie Gminy Bierawa odcinek 150 m 

obwałowania od granicy województwa śląskiego do istniejącego fragmentu obwałowania na 

terenie sołectwa Dziergowice. Sytuacja ta spowodowała, że miejscowości położone wzdłuż rzeki 

Odry na terenie województwa śląskiego zostały zabezpieczone przed powodzią. Natomiast 

zwiększyło to w znaczący sposób ryzyko powodziowe dla naszej gminy . 

Obecnie na terenie Gminy Bierawa brak jest jakiegokolwiek systemu,  który pozwala na 

zabezpieczenie naszych miejscowości, a co  za tym idzie całej gminy przed wezbraniami wód 

rzeki Odry oraz jej dopływu rzeki Bierawki.  

Niezbędnym jest wybudowanie na terenie Gminy Bierawa około 15 km  obwałowań co  

w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy. 

W roku 2018 z budżetu gminy Bierawa wydatkowano blisko 200 tys. zł na opracowanie projektu 

wału przeciwpowodziowego na terenie gminy Bierawa w miejscowości Dziergowice. Środki 

zostały przekazane w formie dotacji dla Samorządu Województwa, w którego kompetencji była 

budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Obecnie obowiązki te przejęło Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach. 

 

 



7. Gospodarka odpadami 

 

W 2018 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych zajmowała się Gmina. W drodze postępowania przetargowego, 

stosownie do przeprowadzonego zamówienia publicznego wyłoniono firmę świadczącą usługi  

w powyższym zakresie, którym była Firma Remondis Gliwice.  

Odpady komunalne z terenu gminy Bierawa odbierane są w postaci zmieszanej oraz selektywnej. 

Zbieranie odpadów w sposób selektywny stanowi podstawowy element systemu gospodarki 

odpadami. Selektywna zbiórka jest prowadzona w systemie workowym w zabudowie 

jednorodzinnej i pojemnikowym w zabudowie wielomieszkaniowe. Odpady są wywożone na 

Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gliwicach. 

Do końca lutego 2018 roku opłata za odbiór odpadów wynosiła 11, 50 zł od jednej osoby  

w gospodarstwie domowym. Od marca opłata ta uległa podwyższeniu do kwoty 12,50 zł. Stawka 

ta obowiązywała do końca grudnia 2018 r. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 

wyniosły ogółem  847.394,84 zł. Wpływy te były niższe od poniesionych przez gminę kosztów 

z tego tytułu. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów Gmina zapłaciła ponad 980 tys. zł. 

 

 

8.1. Baza oświatowa i realizowane zadania z zakresu oświaty 

 

Gmina Bierawa realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty  

i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjum, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów  

niepełnosprawnych, finansując dowóz tych uczniów do szkół poza terenem gminy. Gmina 

prowadzi cztery szkoły podstawowe, w tym dwie z oddziałami gimnazjalnymi oraz dwa 

przedszkola, w tym jedno z oddziałami zamiejscowymi. 

Liczba uczniów w szkołach przedstawiała się następująco: 

 liczba uczniów liczba oddziałów 

rok szkolny 2017/2018 598 37 

rok szkolny 2018/2019 588 36 

 

W roku szkolnym 2017/2018 – w placówkach przedszkolnych i szkolnych zatrudnionych było 

115 nauczycieli, w tym w pełnym wymiarze 77, a w niepełnym 38. Suma etatów wynosiła 89,59. 

W kolejnym roku szkolnym 2018/2019 wg stanu na dzień 30 września 2018 r.  zatrudnionych 

było 121 nauczycieli, w tym 78 w pełnym wymiarze i 43 w niepełnym. W sumie na 92,69 etatach.  

Nauczyciele zatrudnieni w naszych placówkach nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje.  

Ok. 70 % nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwa – 

z subwencji oświatowej oraz z budżetu gminy.  

 



Wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie (obejmujące przedszkola, szkoły podstawowe  

i odziały gimnazjalne) stanowiły 34,5 % ogólnych wydatków budżetu gminy roku 2018. We 

wszystkich szkołach realizowane były programy profilaktyczne, takie jak: „Badacz wody, „Bieg 

po zdrowie”, „Chroń dziecięce uśmiechy”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Pomyśl za nim 

spróbujesz”, „Trzymaj formę”. 

 

W 2018 roku realizowano następujące projekty: 

1. „Gimnazjum innowacji”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji, Działania 

9.1 – Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.1 – Wsparcie kształcenia ogólnego. Przeznaczony 

dla szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Bierawa. Wsparciem objęto 132 uczniów, 

proponując zajęcia dodatkowe z zakresu przedmiotów ścisłych, humanistycznych, języków 

obcych oraz korygujących wady postawy. Doposażono szkoły w pozostałe pomoce 

dydaktyczne – mobilne laboratorium. Przeprowadzono promocję założeń projektu. Odbyły 

się wycieczki uzupełniające wiedzę  w formie warsztatów oraz Targi edukacji. Nauczyciele 

skorzystali ze szkoleń.  Rzeczową i finansową realizację projektu zakończono 30 czerwca 

2018 r. 

 

2. „Szansa dla Przedszkolaka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX – Wysoka jakość 

edukacji, Działania 9.1 – Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.3 – Wsparcie edukacji 

przedszkolnej. Działaniami objęto wszystkie przedszkola, łącznie ponad 200 

przedszkolaków i 24 nauczycieli. W ramach projektu wydłużono godziny pracy wszystkich 

oddziałów oraz wprowadzono zajęcia dodatkowe, takie jak: angielski, rytmika, teatralne, 

logopedyczne, plastyczne.  

Dzieci skorzystać mogły także ze zorganizowanej wycieczki do Krasiejowa, a nauczyciele 

ze szkolenia. Każde przedszkole zyskało pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny. 

Wszystkie przedmioty dobrane są w sposób zwiększający ekspresję i umiejętności dzieci. 

Przeprowadzono promocję założeń projektu. Odbyły się wycieczki uzupełniające wiedzę, w 

których dzieci spotykały się ze sztuką. Grono skorzystało ze szkoleń. Rzeczową i finansową 

realizację projektu zakończono 31 lipca 2018 r. 

 

3. „Szkoła eksperymentów i doświadczeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX – Wysoka jakość 

edukacji, Działania 9.1 – Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.1 – Wsparcie kształcenia 

ogólnego. Działaniami objęto trzy szkoły podstawowe, łącznie ponad 260 uczniów.  

W ramach projektu zaproponowano dodatkowe zajęcia z zakresu przedmiotów ścisłych, 

humanistycznych, języków obcych, ale także korygujące wady postawy, czy wyrównujące 

deficyty. Placówki zyskały pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny. Wszystkie 

przedmioty dobrane są w sposób zwiększający ekspresję i umiejętności dzieci. 

Przeprowadzono promocję założeń projektu. Odbyły się wycieczki uzupełniające wiedzę 

połączone z warsztatami. 

 

 



4. „Moja gmina w obiektywie” to projekt, którego realizację zaplanowano w szkołach 

podstawowych Gminy Bierawa. Jego celem było podniesienie świadomości na temat 

zagadnień związanych  z ochroną i dbałością o dziedzictwo kulturowe regionu wśród  

240 osób w wieku szkolnym poprzez udział w warsztatach fotograficznych. Projekt został 

zrealizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 - Plan Operacyjny na lata 2018-2019. Beneficjent, Gmina Bierawa, wraz z partnerami, 

przeprowadziła warsztaty fotograficzne wśród młodzieży klas VI-VIII i III gimnazjum oraz 

wydała publikację z nagrodzonymi w konkursie pracami. Ogłoszony konkurs wyłonił 

najciekawsze zdjęcie ukazujące obiekty dziedzictwa kulturowego z terenu, na którym 

realizowane było przedsięwzięcie.  Budżet projektu wyniósł 14 538,12 zł – dofinansowanie 

100 %. 

 

 

5. „Tajemnice ceramiki, czyli warsztaty polsko – czeskie”. Głównym jego celem było 

zapoznanie mieszkańców z charakterystycznymi dla regionu wzorami i motywami, a także 

popularyzacja ceramiki jako formy kształtowania poczucia estetyki oraz rozwijania 

wyobraźni przestrzennej.  W ramach projektu zaplanowano szereg działań dla mieszkańców 

we wszystkich grupach wiekowych. Najważniejsze z nich to warsztaty ceramiczne  

z profesjonalnymi firmami  oraz spotkania w świetlicach z lokalnymi animatorkami. 

Ogłoszony został  również konkurs pod nazwą Fantazje kwiatowe – wory ludowe. Całość 

zakończył finał połączony z Gminnym Dniem Dziecka. Podczas imprezy laureatom 

konkursu wręczono nagrody, a całość uświetniła zorganizowana wystawa prac.  

Dla najmłodszych – i nie tylko – czekało mnóstwo atrakcji. Wartość projektu wyniosła 

19.582,75 euro, w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 16.645,32 euro stanowi 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 979,15 euro budżet państwa. Wkład własny 

Gminy Bierawa to 1.958,28 euro. Okres realizacji 01.02-30.06.2018.  

 

6. „Sportowe pogranicze  to wspólny projekt Gminy Bierawa i Gminy Markvartovice. Projekt 

miał na celu:  

a)   popularyzację i upowszechnianie sportu, jako najprostszej formy ruchu, 

b) nawiązanie nowych i wzmocnienie istniejących kontaktów oraz przyjaźni polsko -    

      czeskich,  

c) zwiększenie oferty sportowej dla mieszkańców poprzez dodatkowe treningi dla  

      młodzieży, 

d)  doposażenie klubów sportowych, 

e) kształtowanie sportowych postaw fair-play. 
 

    Wartość projektu wyniosła 21.329,58 euro, w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 

18.130,14 euro stanowi Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a w kwocie 1.066,48 

euro budżet państwa. Wkład własny Gminy Bierawa to 2.132,96 euro. Okres realizacji  

01.06 – 31.10.2018 r. 

 

7. „Programowanie sposobem na integrację” program zakładał doposażenie szkół w tablety  

z oprogramowaniem i klocki lego wedo. Przeprowadzono warsztaty z programowania  

w szkołach podstawowych z udziałem strony czeskiej oraz zorganizowano szkolenia dla 

nauczycieli – czeskich i polskich. Wartość projektu wyniosła  21.741,42 euro, w tym 

przyznane dofinansowanie w kwocie 18.480,21 euro stanowi Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego, a w kwocie 1.087,07 euro budżet państwa. Wkład własny Gminy Bierawa to 

2.174,14 euro. Okres realizacji 01.08 – 31.12.2018 r. 



8. Zakupiono sprzęt z dotacji otrzymanej przez gminę z Ministerstwa Sprawiedliwości  

w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 

Sprawiedliwości. Umowa dotacyjna o środki w wysokości 57 330 zł została podpisana  

17 maja br. na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży 

pożarnych. Samorząd gminy Bierawa zakupił m.in. 3 torby ratownicze, 2 defibrylatory, 

pilarki, zestawy oświetleniowe, czy detektory wielogazowe. 20 sierpnia sześć jednostek  

z terenu gminy otrzymało zawnioskowany sprzęt. 

 

Ponadto w 2018 roku złożono wnioski i podpisano umowy na niżej wymienione zadania poza 

oświatowe, których realizacja nastąpi w 2019 r.: 

1) Letnia Baza Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, wartość 

projektu: 536 195,76 zł; 

 

2) Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury 

w Dziergowicach, wartość projektu: 397 979,04 zł - w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, z dofinansowaniem wynoszącym 63,63 %; 

 

3) „Spacerkiem po pograniczu” - w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie 

Pradziad. Głównym jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy na temat wartości 

kulturowych oraz walorów turystycznych gmin partnerskich poprzez stworzenie 

innowacyjnego narzędzia marketingowego. W najbliższych miesiącach wszystkie 

obiekty atrakcyjne turystycznie, wartościowe kulturowo oraz pełniące funkcję jednostek 

użyteczności publicznej, zarówno na terenie Gminy Bierawa jak i na terenie partnerskiej 

Gminy Markvartovice – zostaną odwiedzone z kamerą  i aparatem. W międzyczasie 

tworzone będą opisy w trzech językach – polskim, czeskim i niemieckim. Całość prac 

udostępniona będzie za pomocą wirtualnego spaceru – platformie dostępnej online, za 

pomocą której odwiedzisz każdy zakątek gmin!   

Wartość projektu wynosi 21 100,00 euro, w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 

17.935,00 euro stanowi Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a 1 055,00 euro 

budżet państwa. Wkład własny gminy to 2 110,00 euro; 

 

4) Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę 

dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle. Operacja 

realizowana będzie w roku 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020. Wartość projektu 2 223 942,79 zł przy dofinansowaniu 1 111 971,40 zł  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

 

  



8.2. Działalność kulturalna 

 

Działalnością kulturalną na terenie gminy Bierawa zajmuje się Gminne Centrum Kultury  

i Rekreacji w Bierawie. Działalność ta prowadzona jest w trzech Domach Kultury - w Bierawie, 

Dziergowicach i w Starej Kuźni, w Klubie w Starym Koźlu i w dwóch świetlicach – w Korzonku 

i Brzeźcach. Do Gminnego Centrum należy również obiekt strzelnicy w Solarni. Podstawowym 

zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa wśród mieszkańców 

gminy Bierawa oraz organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. Poza kosztami 

administracyjnymi  dużą część opłat stanowią  działania kulturalne, m.in. organizacje imprez 

gminnych, prowadzenie sekcji wokalnych, instrumentalnych oraz tanecznych, warsztaty dla 

dzieci, spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży. Na potrzeby działalności kulturalnej zakupiono 

niezbędne materiały. Wysokość dotacji organizatora wyniosła 1.020.000 zł. 

 

 

8.3. Promocja 

 

Głównym celem podejmowanych przez Gminę działań promocyjnych była realizacja inicjatyw  

i przedsięwzięć gminnych. Z budżetu gminy wydano na te zadnia  136.614,99 zł. 

W 2018 roku zrealizowano niżej wymienione imprezy promocyjne, sportowe i inne, dla których 

współorganizatorem lub organizatorem była gmina Bierawa: 

1) XVII Lubieszowski Cross w dniach 24-25 marca 2018 r. 

2) Gminny Dzień Dziecka 03 czerwca 2018 r. 

3) Odra rzeką Integracji Europejskiej XIX Pływadła w dniach 16-17 czerwca 2018 r. 

4) Jubileusz 70-lecia LZS „Odrzanka” Dziergowice w dniu 28 lipca 2018 r.  

5) VII Memoriał biegowy im. Haliny Brylant i Jewhena Torochtija – ofiar tragicznego 

wypadku na Ukrainie w 2011 roku w dniu 08 września 2018 r. 

6) Dożynki Gminne 09 września 2018 r. 

7) I Mistrzostwa Świata w sportach psich zaprzęgów ICF 2018 w dniach 5 – 7 października 

2018 r.  

8) Koncert z okazji 11 listopada w dniu 11 listopada 2018 r.  

 


