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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. Charakterystyka Gminy 

 

1.1. Położenia 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 2019 r.) 

 
Sołectwo Powierzchnia 

ogółem 

w tym stanowiąca mienie gminy 

Bierawa 1 272,37 ha 41,63 ha 

Brzeźce 394,49 ha 20,11 ha 

Dziergowice 1 683,53 ha 33,97 ha 

Goszyce 1 082,28 ha 8,42 ha 

Grabówka i Korzonek 123,41 ha 11,21 ha 

Kotlarnia 1 055,71 ha 13,58 ha 

Lubieszów 920,60 ha 18,84 ha 

Ortowice 766,60 ha 5,83 ha 
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Solarnia 175,07 ha 14,26 ha 

Stara Kuźnia 3 859,38 ha 15,05 ha 

Stare Koźle 506,19 ha 29,38 ha 

 

 

1.3. Ludność i dynamika zmian 
 

Gminę Bierawa, według danych ewidencji ludności, w dniu 31 grudnia 2019 r. zamieszkiwało 7.465 

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 2019 

Bierawa 1363 1321 1351 1346 1354 1361 

Brzeźce 653 575 571 567 560 568 

Dziergowice 1756 1686 1666 1653 1653 1668 

Goszyce 146 157 166 169 172 181 

Grabówka 206 193 189 188 178 188 

Korzonek 270 246 243 217 214 215 

Kotlarnia 726 628 584 556 547 554 

Lubieszów 490 487 527 535 523 520 

Ortowice 289 273 260 251 246 247 

Solarnia 544 507 488 481 480 474 

Stara Kuźnia 653 618 613 647 636 633 

Stare Koźle 840 802 825 847 861 856 

 7936 7493 7483 7457 7424 7465 
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Dane pokazują, że potencjał demograficzny od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. 

Liczba ludności w poszczególnych sołectwach wykazuje podobną tendencję.  

 

W 2019 r. odnotowano  66 urodzeń oraz 99 zgonów. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Bierawie 

zarejestrowano 47 małżeństw. 

 

 

1.4. Gminne jednostki organizacyjne 
 

W okresie od stycznia do sierpnia 2019 roku w Gminie Bierawa funkcjonowało 10 jednostek 

organizacyjnych, a od dnia 1 września 2019 r. w wyniku przekształcenia niektórych jednostek 

oświatowych – 11 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,  

a od 1 września 2019 r. Zespół szkolno-przedszkolny w Starym Koźlu, powstały w wyniku 

połączenia Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego; 

 

1) Szkoła Podstawowa w Dziergowicach; 

2) Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni; 

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

4) Publiczne Przedszkole w Bierawie; 

5) Publiczne Przedszkole w Dziergowicach; 

6) Publiczne Przedszkole w Kotlarni – od dnia 1 września 2019 r. 
 

 

1.5. Partnerstwa, 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.  
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W dniach od 10-13 maja 2019 roku kilkudziesięcioosobowa delegacja z Gminy Bierawa, 

składająca się z przedstawicieli Urzędu, policji, nauczycieli, uczestniczyła w wymianie w 

partnerskim  mieście Ostfildern. Podczas tej wizyty podpisano porozumienie partnerskie na 

temat rozszerzenia współpracy w zakresie wymiany młodzieży oraz współpracy pomiędzy 

szkołami podstawowymi.   
 

W  dniach 22-25 sierpnia 2019 delegacja z Gminy Bierawa na zaproszenie Miejskiego Związku 

Polaków w Chmielniku na Ukrainie wzięła udział w obchodach Święta Niepodległości 

Ukrainy.  
 

Tradycyjnie, jak co roku, delegacja z Gminy Bierawa składająca się z radnych, sołtysów i 

pracowników Urzędu Gminy wyjechała do czeskiej gminy Markvartovice na Jarmark 

Świąteczny z okazji rozpoczęcia Adwentu.  Wcześniej, Burmistrz tamtejszej Gminy Pavel 

Mysliwec wraz z małżonką oraz grupą radnych przyjechali do Gminy Bierawa i brali udział w 

Koncercie z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada. 
 

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

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

 

Składki członkowskie jakie Gmina ponosiła w 2019 roku wynosiły 26.476,30 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 2019 roku  na terenie Gminy Bierawa 

zarejestrowanych było 314 podmiotów gospodarczych.  
 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2019 roku wynosiła 174 osoby. Odnotowano 

niewielki spadek w porównaniu z rokiem wcześniejszym, gdzie zarejestrowanych było 182 

osoby bezrobotne. 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 
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1.7. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy 
 

Na terenie gminy Bierawa w 2019 roku działały następujące organizacje pozarządowe: 

dziewięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych; 

1) cztery Ludowe Zespoły Sportowe; 

2) Caritas Diecezji Opolskiej - Stacja Obsługi w Bierawie; 

3) Zarząd Gminny Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku 

Opolskim; 

4) Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc; 

5) Związek Śląskich Kobiet Wiejskich – Koło w Bierawie; 

6) Koło Gospodyń Wiejskich w Kotlarni; 

7) Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Opolskiego. 
 

2. Sytuacja finansowa gminy i stan mienia komunalnego 

 

2.1. Wysokość budżetu i jego wykonania  
 

Finanse gminy realizowane były w oparciu o uchwałę budżetową na rok 2019, 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 2019 rok zostały wykonane w kwocie  35.534.539,48 zł, w tym 

dochody bieżące  35.199.511,95 zł, a dochody majątkowe  335.027,53 zł.  
 

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się dochody własne (11.047.357,27 zł), udziały  

w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (6.232.628,88 zł), dotacje celowe z 

budżetu państwa (8.025.906,10 zł), subwencja ogólna z budżetu państwa (9.615.395 zł, w tym 

subwencja oświatowa 8.515.156 zł)) i środki na realizację projektów i programów z Unii 

Europejskiej  (613.252,23 zł).  
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Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 31,08 %. 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, wyniósł na 2019 rok – 1.841,30 zł (w kraju 

1.790,33 zł). 
 

Dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł ponad 4,7 tys. zł.  
 

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

W 2019 roku wydatkowano z budżetu gminy łącznie  34.397.588,05 zł, w tym na wydatki 

bieżące 30.827.036,42 zł (89,62 % ogółu wydatków), a na wydatki majątkowe  3.570.551,63 zł 

(10,38 % ogólnej kwoty wydatków). 
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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 – sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 

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. 

 

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

35 000 000,00

wydatki bieżące wydatki majątkowe

Wydatki wg rodzaju



str. 10 

 

 

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło  5.522.652,35 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   613.252,23 zł.  

 

 

2.2. Realizacja funduszu sołeckiego  
 

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 2019 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: 
 

0 200 000 400 000 600 000 800 000

Przedłużenie sieci wodociągowej

Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej

Dotacja dla Województwa Opolskiego na opracowanie…

Dotacja dla Województwa Opolskiego na remont chodnika w…

Dotacja dla Powiatu na budowę ścieżki rowerowej w…

Przebudowa dróg gminnych

Zakup samochodów pożarniczych

Przebudowa szkoły w Starym Koźlu na potrzeby oddziałów…

Budowa oświetlenia ulicznego

Dotacje dla osób fizycznych na wymianę instalacji grzewczych

Budowa letniej bazy kultury

Zakup urządzeń na place zabaw

Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach

Zakup wyposażenia technicznego do Domu Kultury w…

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Domu Kultury w…

Wydatki na zadania inwestycyjne
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Nazwa sołectwa Środki 

przyznane 

Środki 

wykorzystane 

Fundusz przeznaczono na następujące 

cele: 

Bierawa 41 905,90 41 834,67 - integracja społeczna 

- utrzymanie terenów zielonych 

- zakup ławeczek parkowych 

- zakup elementów do skateparku 

Brzeźce 32 141,83 31 543,51 - integracja społeczna 

- utrzymanie terenów zielonych 

- zakup i wymiana urządzeń na plac 

zabaw 

- doprowadzenie energii elektrycznej  

   na plac festynowy 

Dziergowice 41 905,90 41 385,07 - integracja społeczna 

- utrzymanie terenów zielonych 

- rozbudowa urządzenia zabawowego 

- zakup namiotu, ław i stołów biesiadnych 

- wykonanie gabloty informacyjnej 

- zakup zadaszenia z ławkami i bujaka 

Goszyce 15 588,99 15 581,72 - integracja społeczna 

- utrzymanie terenów zielonych 

- doposażenie wiejskiego zaplecza 

- remont świetlicy 

Grabówka 16 385,21 16 279,94 - integracja społeczna 

- utrzymanie terenów zielonych 

- zakup urządzeń na plac zabaw 

Korzonek 18 019,54 16 402,69 - integracja społeczna 

- utrzymanie terenów zielonych 

- zakup i remont urządzeń na placu zabaw  

  i boisku 

- eksploatacja pomieszczeń sołeckich 
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Kotlarnia 31 764,67 31 737,58 - integracja społeczna 

- utrzymanie terenów zielonych 

- zakup i montaż piaskownicy przy bloku  

  nr 15 

- zakup urządzeń na plac zabaw 

Lubieszów  30 717,02 30 370,23 - integracja społeczna 

- utrzymanie terenów zielonych 

- zakup urządzeń na plac zabaw przy  

   świetlicy 

- zakup urządzeń fitness na plac zabaw  

  przy Remizie 

- zakup ławek i stołów na plac zabaw przy  

   Remizie 

Ortowice 18 815,75 18 793,53 - integracja społeczna 

- utrzymanie terenów zielonych 

- zakup tablic ogłoszeniowych 

- remont świetlicy 

- zagospodarowanie boiska 

Solarnia 29 166,51 28 667,91 - integracja społeczna 

- utrzymanie terenów zielonych 

- promocja sołectwa w oświetlenie 

kaplicy 

- zakup urządzeń zabawowych 

- - utwardzenie podłoża pod wiatą 

Stara Kuźnia 35 326,67 35 278,44 - integracja społeczna 

- utrzymanie terenów zielonych 

- zakup traktorka ogrodowego 

- wykonanie i montaż garażu  

   z utwardzeniem podłoża 

- zakup witaczy i kamer 

Stare Koźle 41 905,90 41 897,03 - integracja społeczna 

- utrzymanie terenów zielonych 

- wykonanie oświetlenia ulicznego – ulicy 

  Braci Wolnych nr 9 c-e 

- wykonanie oświetlenia ścieżki 

rowerowo- 

   pieszej 

- montaż gontu i opierzenia przystanku  

   rowerowego 
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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 2019 r.  posiadała  212,2623 ha gruntów,  

o łącznej wartości 12.525.975,23 zł.  49 % ogólnej powierzchni terenów gminnych stanowią 

drogi.  49 km dróg mają status drogi gminnej, a ok. 59 km to drogi transportu rolnego. Pozostałe 

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

i lasy.  

 

   

 

Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej o długości 87,7 km, która zaopatruje 

mieszkańców w wodę oraz 114,44 km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do dwóch 

oczyszczalni znajdujących się poza gminą Bierawa.  
 

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. 
 

Powierzchnia mienia gminnego dla 
poszczególnych obrębów ewidencyjnych

na dzień 31.12.2019 r. 

Brzeźce Bierawa Grabówka Dziergowice
Goszyce Kotlarnia Lubieszów Ortowice
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Część nieruchomości gminnych jest wydzierżawiana, bądź oddana w najem. W okresie od  

1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. uzyskano przychody: 

- z dzierżawy w wysokości  59.382,90 zł 

- z najmu w wysokości        45 917,67 zł. 

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

147.058,94 zł. 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 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 polityki, 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 2019 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 2019.  

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 2019  

Rada Gminy przystąpiła do zmiany Studium. 

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 2019 roku uchwalono miejscowe plany zagospodaro-

wania przestrzennego: 

- dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia – etap II, 

- dla terenu położonego w sołectwie Bierawa, 

- dla terenu położonego w obrębie Solarnia, 
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- dla wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa 

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

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 2019 roku były podejmowane działania 

związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej w poszczególnych 

miejscowościach gminy Bierawa 

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 2019 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) Kontynuowano wymianę 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 2019 roku został uchwalony wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2019-2023. Jednym  

z założeń programu to analiza potrzeb oraz opracowanie planu 

remontów i modernizacji, wynikający ze stanu technicznego 

posiadanych budynków i lokali. W 2019 roku zostały zrobione 

następujące zadania: 

• wykonano prace dekarskie na budynku w Bierawie  

przy ul. Powstańców, 

• przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w budynku  

w Solarni przy ul. Raciborskiej, 

• naprawiono dach na budynku w Dziergowicach przy ulicy 

Dworcowej, 

• wymieniono stolarkę okienną w budynku mieszkalnym  

w Korzonku przy ulicy Nowej, 

• przeprowadzono naprawy w części wspólnej budynku przy 

ulicy Gliwickiej 5 w Kotlarni, 

http://www.gminabierawa.gminazenergia.pl/
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• dokonano wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych 

w Kotlarni przy ulicy Gliwickiej 

Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania na lata 2014-2020  

pn. „Posiłek w szkole i w domu” 

Gmina Bierawa była realizatorem wieloletniego rządowego 

programu w zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu”.   

W 60 % zadanie to było dofinansowane przez budżet państwa. 

Ogólny koszt Programu wyniósł 50.000 zł, w tym środki gminy 

20.000 zł i środki budżetu państwa  30.000 zł. Zadanie było 

realizowane na podstawie zawartej umowy z Wojewodą. W ramach 

programu dożywiania pomocą zostało objętych łącznie 72 osoby 

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 792 zł w przypadku 

osoby w rodzinie  1.051,50 zł w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej. 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 181 osób. 

Gminny program osłonowy 

gminy Bierawa „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2019 

Programem pn. „Opieka wytchnieniowa” realizowany w ramach 

programu Ministerstwa Rodziny, Pracy Polityki Społecznej  - objęto 

2 rodziny. Pomoc ta polegała  na udzieleniu wsparcia w opiece nad 

niepełnosprawnymi dziećmi. W ramach tego świadczenia przyznano 

240 godzin usług opiekuńczych, wydatkując na ten cel kwotę  

7.200 zł, w tym wkład gminy wyniósł 1.440 zł. 

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 2019 

Głównym celem Programu było podejmowanie działań na rzecz 

poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy 

gminy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności dla 

podnoszenia skuteczności i efektywności działań podejmowanych  

w zakresie zlecania i realizacji zadań publicznych oraz wspólnego 

określania zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej 

współpracy. 

Program stanowił podstawę do ogłoszenia konkursów ofert na 

realizację zadań publicznych. W roku 2019 Gmina Bierawa 

zrealizowała we współpracy z organizacjami pozarządowymi  

7 zadań publicznych. Wymienione zadania zostały zrealizowane  na 

łączną kwotę  486.487,13 zł. Z budżetu Gminy przekazano  

na realizację tych zadań  kwotę   379.980 zł, z czego sfinansowano 

78,11 % poniesionych wydatków.   Udział środków finansowych 

przeznaczonych przez organizacje wyniósł  106.507,13 zł (21,89 % 

ogólnej kwoty wydatków). 
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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 2019 roku program nie był realizowany z powodu 

braku szczepionek na rynku. 

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 i podpisano umowy o dofinansowanie na 

realizację dwóch zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Niżej wymienione zadania zostały zrealizowane: 

1) Letnia Baza Kultury przy Gminnym Centrum Kultury  

i Rekreacji w Bierawie,  

2) Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne 

działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach 

 

4. Informacja o realizacji uchwały rady gminy 
 

W roku 2019 zostało podjętych przez Radę Gminy Bierawa  w sumie 105 uchwał. 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 przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bierawa dla terenu położonego w obrębie 

Solarnia z dnia 25.02.2019 r.,  

nr IV/21/2019 

Uchwała dotyczyła lokalizacji inwestycji o funkcji 

usługowej w obrębie Solarnia (dom pomocy). 

Uchwała została zrealizowana.  

Zmiana planu została przyjęta uchwałą  

nr XIII/103/2019 z dnia 2.12.2019 r.  

2. w sprawie wprowadzenia zmian  

w statutach sołectw gminy Bierawa z dnia 

25.02.2019 r., nr IV/23/2019 

Uchwała została zrealizowana. W statutach 

wszystkich sołectw wprowadzono postanowienie 

mówiące o tym, że kadencja sołtysa i rady sołeckiej 

trwa 5 lat. 

3.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi na rzecz Warsztatów Terapii 

Zajęciowej – z dnia 25.02.2019 r.,  

nr IV/24/2019) 

Uchwała nie została zrealizowana. W 2019 roku nie 

przekazano dotacji na Warsztaty Terapii Zajęciowej 

z uwagi na brak osób z terenu gminy Bierawa 

biorących udział w tych zajęciach. 

4. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia z dnia 25.02.2019 

r.,  

nr IV/25/2019 

Uchwała w trakcie realizacji 

 

 

 

5. w sprawie przekształcenia Przedszkola  

w Bierawie poprze likwidację oddziałów 
Uchwała została zrealizowana 
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zamiejscowych z dnia 25.02.2019 r.,  

nr IV/26/2019  

6.  w sprawie utworzenia punktu 

przedszkolnego na terenie gminy Bierawa 

– z dnia 25.02.2019 r., nr IV/27/2019 

Uchwała została zrealizowana. Utworzono punkt 

przedszkolny w Lubieszowie, organizacyjnie  

podporządkowany pod Przedszkole w Bierawie 

7. w sprawie utworzenia Publicznego 

Przedszkola w Kotlarni – z dnia 

25.02,2019 r., nr IV/28/2019 

Uchwała została zrealizowana. Z dniem 1 września 

2019 r. Przedszkole w Kotlarni działa jako 

samodzielna jednostka organizacyjna 

8. w sprawie utworzenia Publicznego 

Przedszkola w Starym Koźlu – z dnia 

25.02,2019 r., nr IV/29/2019 

Uchwała została zrealizowana. Z dniem 1 września 

2019 r. utworzono Przedszkole w Starym Koźlu, 

które następnie włączono w skład Zespołu szkolno-

przedszkolnego w Starym Koźlu 

9. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Starym Koźlu – z dnia 

25.02.2019 r., nr IV/30/2019 

Uchwała została zrealizowana. Zespół szkolno-

przedszkolny funkcjonuje od dnia 1 września 2019 

r.  

10. w sprawie powierzenia reprezentowania 

Gminy Bierawa w Zgromadzeniu 

Związku Gmin Śląska Opolskiego – z 

dnia 25.02.2019 r., nr IV/31/2019 

Uchwała w trakcie realizacji. Reprezentowanie 

Gminy Bierawa w Związku Gmin, w zastępstwie 

Wójta Gminy, powierzono zastępcy Wójta. 
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11. w sprawie Planu Odnowy miejscowości 

Brzeźce – z dnia 25.02.2019 r.,  

nr IV/32/2019 

Uchwała w trakcie realizacji. Plan na lata 2019-2026 

zawiera między innymi opis planowanych zadań  

i przedsięwzięć aktywujących społeczność lokalną. 

Plan jest dokumentem otwartym, w związku z tym 

może być modyfikowany w zależności od potrzeb 

lokalnej społeczności, finansów i uwarunkowań. 

12. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji 

rewizyjnej na rok 2019 – z dnia  

25.02.2019 r., nr IV/33/2019 

Uchwała została zrealizowana 

13. w sprawie uchwalenia gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii – z dnia 

25.02.2019 r.,  

nr IV/34/2019 wraz ze zmianami: 

- z dnia 27.05.2019 r., nr VI/55/2019 

- z dnia 17.06.2019 r., nr V/74/2019 

- z dnia 17.12.2019 r., nr XIV/121/2019 

Uchwała została zrealizowana. Program określał 

lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz 

minimalizacji szkód społecznych, zdrowotnych  

i indywidualnych, wynikających z nadużywania 

alkoholu oraz zażywania środków 

psychoaktywnych. Wydatki poniesiono na zadania i 

działania wpisane  

w preliminarzu, określonym w tym programie.  

14. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia 

poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso – z dnia 

25.02.2019 r., nr IV/35/2019 

Uchwała w trakcie realizacji. Na mocy tej uchwały 

zaktualizowano wykaz inkasentów opłat i podatków 

lokalnych. 

15. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy i w wieloletniej prognozie 

finansowej 

- z 25.02.2019 r., nr IV/22/2019 

- z 8.04.2019 r., nr V/36/2019 

- z 8.04.2019 r., nr V/37/2019 

- z 27.05.2019 r., nr VI/53/2019 

- z 27.05.2019 r., nr VI/54/2019 

- z 10.06.2019 r., nr VII/63/2019 

- z 10.06.2019 r., nr VII/64/2019 

- z 17.06.2019 r., nr VIII/71/2019 

- z 17.06.2019 r., nr VIII/72/2019 

- z 7.08.2019 r., nr IX/81/2019 

- z 7.08.2019 r., nr IX/82/2019 

- z 9.09.2019 r., nr X/87/2019 

- z 9.09.2019 r., nr X/88/2019 

- z 21.10.2019 r., nr XI/94/2019 

- z 18.11.2019 r., nr XII/101/2019 

- z 2.12.2019 r., nr XIII/107/2019 

- z 2.12.2019 r., nr XIII/108/2019 

- z 17.12.2019 r., nr XIV/117/2019 

- z 27.12.2019 r., nr XV/125/2019 

Uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie  

i o zmianie wieloletniej prognozy finansowej 

zostały zrealizowane. 

Na podstawie tych uchwał uaktualniano uchwałę 

budżetową na 2019 rok oraz wieloletnią prognozę 

finansową gminy Bierawa na lata 2018-2021. 

16. w sprawie udzielenia dotacji jednostkom 

Ochotniczej Straży Pożarnej – z dnia 

8.04.2019 r., nr V/38/2019 

Uchwała została zrealizowana. Udzielono dotacji  

w kwocie 1.400 zł dla OSP w Dziergowicach oraz  

w kwocie 5.100 zł dla OSP w Starym Koźlu. 
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z przeznaczeniem na zakup umundurowania. 

Zakupiono: 

- 3 kpl. umundurowania – na łączną kwotę 2.060,75 zł 

   (dodatkowe środki pozyskano z Zarządu Wojew. OSP) 

- 10 kp. umundurowania – na łączną kwotę 5.280,52 zł 

   (różnicę sfinansowano ze środków własnych) 

17. w sprawie udzielenia dotacji na remont 

Kaplicy cmentarnej w Dziergowicach, 

wpisanej do rejestru zbytków – z dnia 

8.04.2019 r., nr V/39/2019 

Uchwała została zrealizowana. Udzielono dotacji na 

remont Kaplicy w kwocie 35.000 zł. Remont został 

sfinansowany w większości ze środków dotacji, 

różnicę Parafia pokryła z własnych środków. 

18. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 

Środowiska dla gminy Bierawa na lata 

2018-2021 wraz z perspektywą na lata 

2022-2025 – z dnia 8.04.2019 r., 

nr V/40/2019 

Uchwała w trakcie realizacji. Podstawowym celem 

uchwalenia Planu Ochrony Środowiska jest 

realizacja przez Gminę polityki ochrony środowiska 

zbieżnej z założeniami najważniejszych 

dokumentów strategicznych i programowych. 

Program wyznacza cele i kierunki działań konieczne 

do realizacji w zakresie ochrony środowiska. 

19. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt –  

z dnia 8.04.2019 r., nr V/41/2019 

Uchwała została zrealizowana. W 2019 roku Gmina 

zapewniła opiekę dla 15 bezdomnych zwierząt,  

w tym dla 4 psów i 11 kotów. Opieka obejmowała 

zapewnienie miejsca w schronisku oraz 

sfinansowanie zabiegu kastracji czy sterylizacji 

zwierzęcia. Koszt realizacji zadań wynikających  

z opieki na bezdomnymi zwierzętami wyniósł 

5.136,22 zł.  

20. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów najmu i dzierżawy 

nieruchomości – z dnia 8.04.2019 r., 

nr V/42/2019 

Uchwała została zrealizowana. Na mocy tej uchwały 

zawarto umowy najmu lokali użytkowych 

znajdujących się w Bierawie przy ulicy Gliwickiej 7 

oraz działek położonych w Kotlarni, Bierawie  

i Dziergowicach. 

21. w sprawie Planu Odnowy miejscowości 

Stare Koźle – z dnia 8.04.2019 r.,  

nr V/43/2019 

Uchwała w trakcie realizacji. Plan Odnowy na lata 

2019-2026 zawiera między innymi opis 

planowanych zadań i przedsięwzięć, które mają 

aktywizować społeczność lokalną.  

22. w sprawie aktualizacji Planu Odnowy 

miejscowości Bierawa – z dnia  

8.04.2019 r., nr V/44/2019 

Uchwała jest w trakcie realizacji. Uchwałą przyjęto 

zaktualizowany Plan odnowy miejscowości 

Bierawa na lata 2016-2023.  Aktualizacji uległy 

między innymi planowane zadania i 

przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w tym 

okresie.  

23. w sprawie uchwalenia regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków w gminie Bierawa – z dnia 

8.04.2019 r., nr V/45/2019 

Uchwała w trakcie realizacji 

24. w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy Bierawa na lata 2019-

2023 – z dnia 8.04.2019 r., nr V/46/2019 

Uchwała w trakcie realizacji. Program określa 

między innymi analizę potrzeb oraz plan remontów  

i modernizacji budynków i lokali stanowiących 

własność gminy Bierawa, zasady polityki 

czynszowej oraz priorytetowe działania związane  

z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym.  

25. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospoda-

Uchwała została zrealizowana. Zmiany 

miejscowego planu dotyczące terenu kurników przy 
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rowania przestrzennego gminy Bierawa 

dla terenu położonego w sołectwie 

Bierawa – z dnia 8.04.2019 r., nr 

V/47/2019 

ulicy Nowe Osiedle, dokonano uchwałą nr 

XIII/102/2019 z dnia  

2.12.2019 r.  

26. w sprawie zaliczenia ulicy Józefa 

Jaksiewicza w Starym Koźlu do kategorii 

dróg gminnych – z dnia 8.04.2019 r.,  

nr V/48/2019 

Uchwała została zrealizowana 

27. w sprawie nazwy ulicy – z dnia  

8.04.2019 r., nr V/49/2019 

Uchwała została zrealizowana, dotyczyła ona 

nadania nazwy „ulica Dworcowa” działce gminnej  

o numerze 828/4 w Dziergowicach. 

28. w sprawie ustalenia sieci publicznych 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Bierawa – z dnia 8.04.2019 r.,  

nr V/50/2019 

Uchwała została zrealizowana. Sieć przedszkoli 

obejmuje: przedszkole w Bierawie wraz z punktem 

przedszkolnym w Lubieszowie, przedszkole  

w Dziergowicach, przedszkole w Kotlarni oraz 

przedszkole w Starym Koźlu wchodzące w skład 

Zespołu szkolno-przedszkolnego.  

 

29. w sprawie określenia szczegółowych 

zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 

zasad tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych i formalnych 

wymogów, jakim muszą odpowiadać 

składane projekty – z dnia 8.04.2019 r., nr 

V/51/2019 

Uchwała w trakcie realizacji 

30. w sprawie wyrażenia intencji zawarcia 

porozumienia pomiędzy gminą Bierawa, a 

Powiatem kędzierzyńsko-kozielskim –  

z dnia 8.04.2019 r., nr V/52/2019 

Uchwała została zrealizowana. Rada Gminy 

wyraziła wolę zawarcia porozumienia z Powiatem 

kędzierzyńsko-kozielskim w sprawie realizacji 

zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego.  

31. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Opolskiego 

na realizację inwestycji na terenie gminy 

Bierawa – z dnia 27.05.2019 r.,  

nr VI/56/2019 

Uchwała została zrealizowana. Na mocy niniejszej 

uchwały Gmina udzieliła ze swojego budżetu 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa na 

wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 

chodnika przy ulicy Dworcowej w Bierawie  

w kwocie 90 tys. zł oraz na modernizację chodnika 

przy ulicy Bierawskiej w Lubieszowie w kwocie  

100 tys. zł 

32. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu 

na budowę ścieżki rowerowej w Bierawie 

- z dnia 27.05.2019 r., nr VI/57/2019 

Uchwała została zrealizowana. Gmina udzieliła ze 

swojego budżetu dotacji celowej na budowę ścieżki 

rowerowej przy ulicy Nowe Osiedle w Bierawie  

(etap III) w kwocie 62.400 zł. 

33. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 

– z dnia 27.05.2019 r., nr VI/58/2019 

Uchwała została zrealizowana. Na jej podstawie 

zawarto umowę dzierżawy działek położonych  

w Brzeźcach na okres 10 lat. 

34. w sprawie zaliczenia ulicy Dworcowej  

w Dziergowicach do kategorii dróg 

gminnych – z dnia 27.05.2019 r.,  

nr VI/59/2019 

Uchwała została zrealizowana. 
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35. w sprawie określenia wzoru wniosku  

o dodatek energetyczny – z dnia 

27.05.2019 r., nr VI/60/2019 

Uchwała w trakcie realizacji. 

36. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bierawa dla sołectw Lubieszów, 

Dziergowice i Solarnia – etap 2 – z dnia 

27.05.2019 r., nr VI/61/2019 

Uchwała w trakcie realizacji. Plan dotyczy terenu 

znajdującego się w granicach istniejącego boiska  

w Dziergowicach oraz pasa terenu pomiędzy 

boiskiem, a ulicą Brzozową. Podstawowym celem 

sporządzenia planu było umożliwienie lokalizacji 

trybun wzdłuż południowej granicy istniejącego 

boiska. 

37. o zmianie uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bierawa – z dnia 27.05.2019 r.,  

nr VI/62/2019 

Uchwała w trakcie realizacji. Na mocy tej uchwały 

zwiększono obszar zmian Studium  uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

o tereny w miejscowości Bierawa. 

38. w sprawie współdziałania gminy Bierawa  

z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim  

w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego – z dnia 10.06.2019 r.,  

nr VII/65/2019 

Uchwała została zrealizowana. Zawarto 

porozumienie z Powiatem kędzierzyńsko-

kozielskim w sprawie organizacji publicznego 

transportu zbiorowego. 

39. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu 

na realizację zadania z zakresu organizacji 

publicznego transportu zbiorowego –  

z dnia 10.06.2019 r., nr VII/66/2019 

Uchwała w trakcie realizacji. W 2019 Gmina na 

mocy porozumienia udzieliła Powiatowi dotacji 

celowej na organizację publicznego transportu 

zbiorowego w kwocie 153.090 zł. 

40. w sprawie udzielenia wotum zaufania 

wójtowi gminy – z dnia 17.06.2019 r.,  

nr VIII/67/2019 

Uchwała została zrealizowana. 

41. w sprawie zatwierdzenia rocznych 

sprawozdań finansowych i z wykonania 

budżetu – z 17.06.2019 r. oraz udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy,  

nr VIII/68-70/2019 

Uchwały zostały zrealizowane. Zatwierdzono nimi 

roczne sprawozdania finansowe samorządowego 

zakładu budżetowego, Gminy Bierawa oraz  

z wykonania budżetu gminy za 2018 r. Udzielono 

Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu  

42. w sprawie udzielenia dotacji dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Dziergowicach - dnia 17.06.2019 r.,  

nr VIII/73/2019 

Uchwała została zrealizowana.  

Jednostce OSP w Dziergowicach udzielono dotacji 

celowej   w wysokości 15 tys. zł z przeznaczeniem 

na remont Remizy. Całkowity koszt Remizy 

wyniósł 33.000 zł. Na ten cel dodatkowo zostały 

pozyskane środki od Państwowej Straży Pożarnej.  

43. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bierawie – z dnia 

17.06.2019 r., nr VIII/75/2019 

Uchwała w trakcie realizacji.  

44. o zmianie uchwały w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami oraz ustalenia 

stawki takiej opłaty– z dnia 17.06.2019 r.,  

nr VIII/76/2019 

Uchwała została zrealizowana. Na jej podstawie, od 

dnia 1 października do 29 lutego 2020 r.  były  

pobierane zwiększone opłaty za odbiór odpadów  

z gospodarstw domowych w wys. 17 zł od osoby.  

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. deklaracje 

złożyło 2.170 właścicieli nieruchomości dla  

6.141 osób. Wpływy do budżetu z tego tytułu 

wyniosły w 2019 roku kwotę  1.038.345,32 zł.  
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45. w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości – z dnia 

17.06.2019 r., nr VIII/77/2019 

Uchwała została zrealizowana 

46. w sprawie powołania Zespołu do 

zaopiniowania kandydatów na ławników 

do sądów powszechnych – z dnia 

17.06.2019 r., nr VIII/78/2019 

Uchwała została zrealizowana.  

47. w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa 

do realizacji projektu pn. „Niskoemisyjna 

gmina – poprawa efektywności 

energetycznej i ograniczenie niskiej emisji 

na terenie gminy Bierawa – z dnia 

7.08.2019 r., nr IX/79/2019 

Uchwała w trakcie realizacji. W ramach tego 

programu 70 mieszkańców gminy złożyło wnioski  

o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony 

środowiska. Wnioski przyjęto do realizacji w latach 

2020-2021 

 

48. w sprawie przystąpienia gminy Bierawa 

do realizacji projektu pn. „Ciekawy świat 

przedszkolaka” – z dnia 7.08.2019 r.,  

nr IX/80/2019 

Uchwała w trakcie realizacji. Gmina przystąpiła do 

realizacji projektu „Ciekawy świat przedszkolaka”. 

Projekt jest realizowany w placówkach 

przedszkolnych od 1 września 2019 r.  

Na realizację programu w 2019 r. wydano 

115.393,16 zł. W 2020 roku projekt jest 

kontynuowany. 

49. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez gminę Bierawa  oraz 

określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych mających siedzibę 

na obszarze  gminy od dnia 1 września 

2019 roku – z dnia 7.08.2019 r., nr 

IX/83/2019  

Uchwała w trakcie realizacji. Plan sieci publicznych 

szkół podstawowych obejmuje 4 szkoły 

podstawowe: w Starym Koźlu, w Dziergowicach, w 

Starej Kuźni  

i w Solarni oraz określa granice obwodów 

poszczególnych szkół.  

50. w sprawie przyjęcia programu 

profilaktyki zdrowotnej pn. „Szczepienia 

profilaktyczne przeciw HPV” na lata 

2020-2022 – z dnia 7.08.2019, nr 

IX/84/2019 

Uchwała przewidziała realizację programu polityki 

zdrowotnej w latach 2020-2022. 

51. w sprawie zasięgnięcia informacji  

o kandydatce na ławnika do sądu 

powszechnego – z dnia 7.08.2019 r.,  

nr IX/85/2019 

Uchwała została zrealizowana.  

52.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych  

w granicach złoża kruszyw naturalnych 

„Bierawa” w gminie Bierawa – z dnia 

9.09.2019 r., nr X/86/2019 

Uchwała w trakcie realizacji. Rada Gminy 

postanowiła przystąpić do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w granicach 

złoża kruszyw naturalnych „Bierawa” 

53. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

sprawiania pogrzebu przez gminę Bierawa 

– z dnia 9.09.2019 r., nr X/89/2019 

Uchwała została zrealizowana. W miejsce uchylonej 

uchwały w dniu 9.09.2019 r., podjęto nową uchwałę 

w tej sprawie o numerze X/90/2019 
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54. w sprawie przyjęcia gminnego programu 

osłonowego gminy Bierawa „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2019 – z dnia 

9.09.2019, nr X/91/2019 

Uchwała została zrealizowana. Celem programu  

było wsparcie opiekunów sprawujących opiekę nad 

niepełnosprawnymi członkami rodzin, poprzez 

udzielenie doraźnej pomocy – usług opieki 

wytchnieniowej w formie  pobytu dziennego. 

Z tej formy pomocy w 2019 roku w formie usług 

opiekuńczych skorzystały 2 rodziny. Wydatki na ten 

cel wyniosły 7.200 zł. 

55. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalisty-

cznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, 

świadczonych w ramach gminnego 

programu osłonowego gminy Bierawa 

„Opieka wytchnieniowa” edycja 2019  

oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat i trybu ich pobierania – z dnia 

9.09.2019 r., nr X/92/2019 

Uchwała została zrealizowana. Miała ona 

zastosowanie w realizacji programu „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2019. 

56. w sprawie wyboru ławnika do Sądu 

Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu –  

z dnia 21.10.2019 r., nr XI/93/2019 

Uchwała została zrealizowana. Na ławnika do Sądu 

Rejonowego została wybrana Pani Anna Stach.  

57. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości – z dnia 

21.10.2019 r., nr XI/95/2019 

Uchwałą określono wysokość stawek podatku od 

nieruchomości, które obowiązują od dnia 1 stycznia 

2020 r.  

58. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów najmu – z dnia 

21.10.2019 r., nr XI/96/2019 

Uchwała została zrealizowana. Na mocy tej uchwały 

zostały zawarte umowy najmu lokali użytkowych 

znajdujących się w Dziergowicach przy ulicy Nowej 

2 oraz w Korzonku 

59. w sprawie udzielenia dotacji dla 

Ochotniczej Straży Pożarnych w Starej 

Kuźni – z dnia 21.10.2019 r.,  

nr XI/97/2019 

Uchwała została zrealizowana. Dotacja z budżetu 

gminy w kwocie 2 tys. zł stanowiła wkład do 

zrealizowanego projektu, który obejmował zakup 

sprzętu bieżącego, łączności, wyposażenia 

osobistego strażaka i remont strażnicy (schodów 

wejściowych). Na ten cel Jednostka pozyskała 

dodatkowo środki z Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w wysokości 11.888 zł oraz 

przeznaczyła środki własne 414 zł.  

60. w sprawie określenia zasad udzielania  

i rozliczania dotacji celowych na 

dofinansowanie kosztów inwestycji  

z zakresu ochrony środowiska oraz 

warunków refundacji kosztów,  

realizowanych w ramach projektu 

„Niskoemisyjna gmina-poprawa 

efektywności energetycznej i ograniczenie 

niskiej emisji na terenie gminy Bierawa” 

– z dnia 21.10.2019 r., nr XI/98/2019 

Uchwała w trakcie realizacji.  
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61. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 

oznaczenia przystanków autobusowych –  

z dnia 21.10.2019 r., nr XI/99/2019 

Uchwała została zrealizowana. Petycja nie została 

uwzględniona, o czym powiadomiono wnoszącą 

petycję. 

62. w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie gminy Bierawa do 

Partnerstwa z Rzymskokatolicką Parafią 

pw. Trójcy Świętej w Bierawie, 

powołanego do realizacji projektu  

z zakresu ochrony zabytków – z dnia 

21.10.2019 r., nr XI/100/2019 

Uchwała została zrealizowana.  

Gmina przystąpiła do partnerstwa z Parafią  

w realizacji projektu z zakresu ochrony zabytków – 

dotyczącego Kościoła w Bierawie 

63. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

wschodniego obszaru gminy Bierawa 

obejmującego sołectwa Grabówka, 

Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, 

Kotlarnia i Goszyce – z dnia 2.12.2019 r., 

nr XIII/104/2019 

Uchwała w trakcie realizacji. Plan obejmuje obszar  

6 sołectw. Na jego podstawie można rozpocząć 

realizację inwestycji. 

64. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych  

w granicach złoża kruszyw naturalnych 

„Kotlarnia-Solarnia” w sołectwie 

Dziergowice w gminie Bierawa – z dnia 

2.12.2019 r., nr XIII/105/2019 

Uchwała w trakcie realizacji.  

65. w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umów najmu i dzierżaw – z dnia 

2.12.2019 r.,  

nr XIII/106/2019 

Uchwała została zrealizowana. Na mocy tej uchwały 

zawarto umowy dzierżawy dwóch lokali 

użytkowych znajdujących się w Dziergowicach 

przy ul. Nowej oraz części działki położonej w 

obrębie Bierawa. 

 

66. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych – z dnia 2.12.2019 r.,  

nr XIII/109/2019 

Uchwała w trakcie realizacji 

67. w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków na usługi, pomoc rzeczową, 

posiłki, zasiłki na ekonomiczne 

usamodzielnienie, zasiłki okresowe  

i zasiłki celowe, przyznane pod 

warunkiem zwrotu części lub całości, 

będące  

w zakresie zadań własnych gminy – z dnia 

2.12.2019 r., nr XIII/110/2019 

Uchwała w trakcie realizacji 

68. w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego 

Uchwała w trakcie realizacji 
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lub całkowitego zwolnienia od opłat  

i trybu ich pobierania – z dnia 2.12.2019 

r., nr XIII/111/2019 

69. w sprawie przyjęcia regulaminu 

określającego zasady i tryb udzielania 

dotacji celowych na realizację zadań 

inwestycyjnych z zakresu ochrony 

środowiska, służących ochronie powietrza 

i ograniczeniu niskiej emisji na terenie 

gminy Bierawa – z dnia 2.12.2019 r.,  

nr XIII/112/2019 

Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała znalazła 

zastosowanie od 2020 roku 

70. w sprawie określenia zasad korzystania  

z cmentarza komunalnego w Kotlarni  

oraz wysokości opłat – z dnia 2.12.2019 

r., nr XIII/113/2019 

Uchwała w trakcie realizacji 

71. w sprawie rocznego programu współpracy 

gminy Bierawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020 – z dnia 

2.12.2019 r., nr XIII/114/2019 

Uchwała w trakcie realizacji. Program określił 

zasady, zakres i formy współpracy gminy Bierawa  

z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku 

72. w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez gminę Bierawa – z 

dnia 2.12.2019 r., nr XIII/115/2019 

Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała określa 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatku za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz nagród 
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73. 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 – z dnia 2.12.2019 r.,  

nr XIII/116/2019 wraz ze zmianą z dnia 

17.12.2019 r., nr XIV/124/2019 

Uchwała w trakcie realizacji 

74. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Bierawa na 2020 rok oraz wieloletniej 

prognozy finansowej dla gminy Bierawa 

- z dnia 17.12.2019 r., nr XIV/118-

119/2019 

Uchwały w realizacji w roku 2020 

75 w sprawie jednostkowych stawek dotacji 

przedmiotowej na 2020 rok dla 

samorządowego zakładu budżetowego –  

z 17.12.2019 r., nr XIV/120/2019 

Uchwała w realizacji w roku 2020 

76. w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego – z dnia 

17.12.2019 r., nr XIV/122/2019  

Uchwała obowiązywała od dnia 1.01.2020 r. 

Została uchylona uchwałą z dnia 10 lutego 2020 r. 

77. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 

zmiany przepisów prawa miejscowego –  

z dnia 17.12.2019 r., nr XIV/123/2019 

Uchwała została zrealizowana. Petycje nie zostały 

uwzględnione, o czym poinformowano osobę 

wnoszącą petycję. 

 

 

5. Zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura techniczna 
 

5.1. Zagospodarowanie przestrzenne 
 

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 r. Rada Gminy 

przystępowała zarówno do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, jak i miejscowych planów. Zakończono procedurę planistyczną w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Lubieszów, 

Dziergowice i Solarnia – etap 2 oraz w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego 

wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, 

Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce. 
 

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian wydatkowano w 2019 

roku – 179.564,99 zł 
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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  89,32 km oraz sieci kanalizacyjnej  

o długości 125,51 km. W 2019 r. oddano do użytku nową sieć wodociągową o długości 0,77 

km i 14 nowych przyłączy. Długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o 1,10 km. 

Wybudowano 32 nowe przyłącza kanalizacyjne. 
 

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 2019 r. poniesiono nakłady związane z: 

- bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz Stacji Uzdatniania 

Wody, 

- wymianą odcinka sieci wodociągowej w Bierawie przy ulicy Mickiewicza oraz ulicy Nowe  

   Osiedle, 

- naprawą węzła wodociągowego w Ortowicach. 
 

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 
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5.3. Drogi gminne 

 
 

Gmina Bierawa jest zarządcą dla 117 dróg gminnych o łącznej długości 50,166 km oraz 68 

dróg transportu rolnego o długości 59,44 km.  
 

W 2019 roku poniesiono nakłady na remont tych dróg w kwocie 307.222,13 zł. Wykonano 

między innymi: 
 

❖ remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Bierawie – 9.689,94 zł  

❖ remont dróg gminnych w Lubieszowie – 37.999,62 zł 

❖ remont ulicy Stawowej w Dziergowicach – 5.996,25 zł 

❖ remont ulicy Cichej w Bierawie (utwardzenie tłuczniem) – 24.999,75 zł 

❖ remont ulicy Sosnowej w Lubieszowie (wykonanie zjazdów) – 9.999,90 zł 

❖ remont nawierzchni ulicy Kędzierzyńskiej w Brzeźcach – 3.999,96 zł 

❖ remont ulicy Ogrodowej w Starym Koźlu (przełożenie kostki brukowej) – 3.321 zł 

❖ remont drogi dojazdowej przy Remizie OSP w Starej Kuźni – 6.765 zł 

❖ remont nawierzchni ulicy Dąbrowy w Bierawie – 2.460 zł 

❖ remont odnogi ulicy Gliwickiej w Bierawie – 1.476 zł 

❖ remont cząstkowy masą na gorąco dróg gminnych – 30.993 zł 

❖ remont ul. Morcinka w Dziergowicach (oczyszczenie studni chłonnych) – 1.849,80 zł 

❖ remont ulicy Dworcowej w Dziergowicach (umocnienie skarpy jezdni) – 3.165 zł 

❖ remont ul. Turskiej w Dziergowicach i odnogi ulicy Strażackiej w Lubieszowie – 24.969 

zł 

❖ remont nawierzchni ulicy Górniczej w Ortowicach – 4.920 zł 

❖ wykonanie odwodnienia przy Przedszkolu w Lubieszowie – 8.600 zł 

❖ remont chodnika przy ulicy Nowej w Brzeźcach – 6.900 zł 

❖ remont ulicy Leśnej w Starej Kuźni – 91.987 zł 

❖ remont wjazdu na ulicę Nową w Starym Koźlu – 1.700 zł 

❖ uzupełnienie nawierzchni placu postojowego przy ul. Dąbrowy w Bierawie – 3.690 zł 

❖ remont chodnika przy garażach w Korzonku – 19.680 zł. 

 

W ramach inwestycji przebudowano: 

❖ ulicę Sosnową w miejscowości Dziergowice – 197.650,55 zł 

❖ drogę gminną - ulicę Wiejską w Grabówce – 40.189,84 zł 

❖ drogę przy bloku nr 17 w Kotlarni – 24.398,88 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.  
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W 2019 roku udzielono dotacji dla: 

 

Samorządu Województwa Opolskiego na:  

- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika przy ulicy Dworcowej w 

Bierawie – w kwocie 90.000 zł 

- remont części chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Lubieszowie – w kwocie 100.000 zł 

 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na budowę ścieżki rowerowej w Bierawie przy ulicy 

Nowe Osiedle – w kwocie 62.323,26 zł. 
 

W 2019 roku wykonano modernizację odcinka drogi 408 od skrzyżowania z ulicą Dworcową  

w Bierawie aż do Korzonka Osiedle na długości 2,72 km.  Jednakże w dalszym ciągu stan dróg 

wojewódzkich jest bardzo niepokojący. 

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. 
 



str. 31 

W 2019 roku z budżetu gminy  wygospodarowano kolejne środki w formie dotacji celowej na 

dokończenie projektu wału przeciwpowodziowego na terenie gminy Bierawa w miejscowości 

Dziergowice.  Łącznie na to zadanie związane z przygotowaniem dokumentacji  wydano  

z budżetu gminy Bierawa 225 tys. zł. Dokumentacja jest w trakcie opracowania. 

 

Sytuacja przeciwpowodziowa na terenie gminy Bierawa ma ulec poprawie dzięki oddanemu do 

użytku zbiornikowi Racibórz. Zbiornik ten w przypadku powodzi  będzie retencjonował około 

185 mln m3 wody, co w sposób znaczący przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców gminy Bierawa. 

 

W 2019 roku były również podejmowane działania dotyczące zbiornika Kotlarnia. Inwestycja 

pn. „Zbiornik przeciwpowodziowy Kotlarnia na rzece Bierawce” została wpisana do Programu 

Planowanych Inwestycji w Gospodarce Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. Została również wprowadzona do projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, 

który obecnie jest opracowywany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  

Pod koniec ubiegłego roku została przesłana do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Warszawie informacja o konieczności umieszczenia wymienionej inwestycji w aktualizacji 

Planu Gospodarowania Wodami. Gmina złożyła również wniosek do aktualizacji Planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym, wskazując zarówno zbiornik Kotlarnia, jak i brakujące 

obwałowania na terenie gminy Bierawa od miejscowości Dziergowice, aż po Brzeźce. 
 

 

7. Gospodarka odpadami 
 

W 2019 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 wielomieszkaniowej. Odpady są 

wywożone na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gliwicach. 
 

Od 1 stycznia 2019 r. do końca września 2019 roku opłata za odbiór odpadów wynosiła 14, 00 

zł miesięcznie od jednej osoby w gospodarstwie domowym. Od 1 października 2019 r.  opłata 

ta uległa podwyższeniu do kwoty 17,00 zł od osoby. Stawka ta obowiązywała do końca lutego  

2020 roku.  Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły ogółem  1.038.345,32 zł. 

Wpływy te były niższe od poniesionych przez gminę kosztów z tego tytułu. Za odbiór  

i zagospodarowanie odpadów Gmina zapłaciła  1.156.283,97 zł. 
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Gmina nie może na odpadach zarabiać, ale nie może również do tego systemu dokładać. Przepis 

ten wymusił na organach gminy kolejną podwyżkę opłat za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych.  
 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, z pobranych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina 

jest zobowiązana sfinansować wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, a są nimi: 

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3) obsługa administracyjna tego systemu, 

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  

 

 

Główne powody wzrostu opłaty za odbiór odpadów komunalnych to: 
 

• wzrost opłaty za składowanie odpadów na składowisku, w tym opłaty środowiskowej, 

• wzrost kosztów osobowych, 

• rosnąca ilość odpadów wielkogabarytowych, 

• konieczność odbierania dodatkowych frakcji odpadów komunalnych, 

• rosnące koszty stałe funkcjonowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych, 

• wzrost kosztów energii elektrycznej.  
 

Jak można zauważyć, przyczyny podwyżki opłat za odbiór odpadów są niezależne od gminy. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina jest obowiązana do zorganizowania odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

W tym celu Gmina organizuje przetarg na wybór firmy świadczącej usługi w tym zakresie i jest 

zdana na warunki przez nie narzucane. 

8. Oświata, kultura i promocja gminy 
 

8.1. Baza oświatowa i realizowanie zadania z zakresu 

oświaty 
 

Gmina Bierawa realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty  

i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli i szkół 

podstawowych, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów  niepełnosprawnych, 

finansując dowóz tych uczniów do szkół poza terenem gminy.  

Do dnia 31 sierpnia 2019 roku Gmina prowadziła cztery szkoły podstawowe, w tym dwie  

z oddziałami gimnazjalnymi oraz dwa przedszkola, w tym jedno z oddziałami zamiejscowymi. 

Od dnia 1 września 2019 r. placówki oświatowe działają w nowej strukturze organizacyjnej. 
 



str. 33 

Sieć szkół obejmuje 3 szkoły podstawowe w Dziergowicach, w Solarni i Starej Kuźni oraz 

Zespół szkolno-przedszkolny w Starym Koźlu. Natomiast sieć przedszkoli obejmuje trzy 

samodzielne przedszkola w Bierawie z Punktem Przedszkolnym w Lubieszowie, w 

Dziergowicach i w Kotlarni oraz Przedszkole wchodzące w skład wymienionego Zespołu 

szkolno-przedszkolnego. 

Liczba uczniów w szkołach przedstawiała się następująco: 

 liczba uczniów liczba oddziałów 

rok szkolny 2018/2019 588 36 

rok szkolny 2019/2020 540 33 

 

Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwa 

– z subwencji oświatowej oraz z budżetu gminy. Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

Gminy Bierawa wyniosła 8.515.156 zł. 
 

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

do 30 sierpnia 2019 r. również  odziały gimnazjalne) wyniosły ogółem 12.351.371 zł (35,91 % 

ogólnych wydatków budżetu gminy roku 2019).  

 

W 2019 roku realizowano następujące projekty oświatowe i pozaoświatowe: 

1. „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. 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. 

Projekt realizowano do czerwca 2019 roku. Poniesione wydatki to kwota 161.255,89 zł 

2. Ciekawy świat przedszkolaka – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego. Projekt realizowano od października 2019 roku. W ramach 

projektu wprowadzono zajęcia dodatkowe dla dzieci, zakupiono pomoce dydaktyczne, 

organizowano wycieczki dla dzieci oraz szkolenia dla nauczycieli. W 2019 roku wydano 

na realizację tego programu 115.393,16 zł. Projekt jest kontynuowany w 2020 roku. 

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

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

kulturowych oraz walorów turystycznych gmin partnerskich poprzez stworzenie 

innowacyjnego narzędzia marketingowego. Wszystkie obiekty atrakcyjne turystycznie, 

wartościowe kulturowo oraz pełniące funkcję jednostek użyteczności publicznej, zarówno 

na terenie Gminy Bierawa jak i na terenie partnerskiej Gminy Markvartovice – zostały 

odwiedzone z kamerą  i aparatem.  Opisy zawarto w trzech językach – polskim, czeskim  

i niemieckim. Całość prac udostępniona została za pomocą wirtualnego spaceru – 

platformie dostępnej online, za pomocą której odwiedzisz każdy zakątek gmin!  Wartość 

projektu wyniosła 21 100,00 euro, w tym planowane dofinansowanie w kwocie 17.935,00 
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euro stanowi Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a 1 055,00 euro budżet państwa. 

Wkład własny gminy to 2 110,00 euro. Wykonanie za rok 2019 wyniosło 76.300 zł. 

 

4. Letnia Baza Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie – w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość zadania 412 392,17 zł, w tym 

dofinansowanie z PROW - 262 405,00 zł. W ramach zadania wykonano: 

- taras z zadaszeniem oraz pomieszczeniem pomocniczym, 

- instalację wodno-kanalizacyjną, 

- instalację elektryczną, 

- zagospodarowano plac – wykonano kanalizację deszczową i nawierzchnię, 

- zieleń. 

 

5. Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury 

w Dziergowicach - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość projektu 

wynosiła 397 979,04 zł z dofinansowaniem wynoszącym 63,63 %; 

 

Wartość zadania 393 648,37 zł w tym dofinansowanie z PROW 234 640,00 zł. W ramach 

zadania zakupiono: 

- wyposażenie pracowni ceramicznej, 

- wyposażenie pracowni plastycznej, 

- wyposażenie korytarza (animacja kulturalna, miejsce dla dzieci i młodzieży), 

- urządzenia biurowo – kulturalne, 

- wyposażenie studia wokalnego, 

- wyposażenie sali widowiskowej – krzesła i stoły, 

- dwuspadową scenę mobilną wraz z profesjonalnym oświetleniem. 

 

6. Niskoemisyjna Gmina – projekt przewiduje dofinansowanie do wymiany instalacji 

grzewczych dla ok. 70 właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bierawa w wysokości  

67 % (34 % ze środków unijnych i 33 % z budżetu gminy Bierawa). Wspierane projekty 

muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz pyłu 

zawieszonego PM10.  Wartość podpisanej umowy to 1.611.780,41 zł, z czego 547.830,24 

zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Realizacja nastąpi w latach 2020 i 2021. 

 

7. Utworzenie otwartej strefy aktywności w miejscowości Brzeźce – w ramach tego zadania 

zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej. Wydatkowano na ten cel 40.926,48 zł, w tym 

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu  20.400 zł. 
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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 1.100.000 

zł. 
 

8.3. Promocja gminy 
 

Głównym celem podejmowanych przez Gminę działań promocyjnych była realizacja inicjatyw  

i przedsięwzięć gminnych. Z budżetu gminy wydano na te zadnia  178.434,22 zł. 

 

W 2019 roku zrealizowano niżej wymienione imprezy promocyjne, sportowe i inne, dla których 

współorganizatorem lub organizatorem była gmina Bierawa: 

 

1) Gminny Dzień Dziecka, 

2) Odra rzeką Integracji Europejskiej „Pływadła”, 

3) Jubileusz Ludowego Zespołu Sportowego „Zawisza” Stara Kuźnia, 

4) Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kuźni, 

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

wypadku na Ukrainie w 2011 roku 

6) Dożynki Gminne dnia 8 września 2019 r.  
 

Koncert z okazji 11 listopada w dniu 11 listopada 2019 r. 


