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PROTOKÓŁ nr XXV/2020 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  14 września 2020 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dwudziestą piątą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu   

14 września 2020 r. i poinformował, że sesja z uwagi na panującą sytuację sanitarno- 

epidemiologiczną prowadzona będzie w trybie zdalnym. 

 

Następnie zwrócił się do radnych o potwierdzenie obecności. Wyczytani kolejno radni, według listy 

obecności, potwierdzili udział w sesji Rady Gminy.  

 

Po potwierdzeniu obecności  przez  radnych Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy   

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

obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

 

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

Zastępcę Wójta Gminy Stanisława Wróbla, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek-Kubicką, 

Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, a także obsługę prawną Mec. Mirosława Semeniuka  

i przedstawiciela Firmy planistycznej Mateusza Węgrzyka. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dalszy porządek obrad dwudziestej piątej sesji Rady 

Gminy Bierawa został ustalony następująco: 
 

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

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  12 sierpnia 2020 r. 

4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji o podejmowanych działaniach  

w okresie międzysesyjnym. 

5. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji. 

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

międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych  

w granicach złoża kruszyw naturalnych „Bierawa” w gminie Bierawa; 

2) w sprawie zmiany załącznika do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw 

naturalnych „Kotlarnia Solarnia” w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa; 

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych „Bierawa 2”  

w gminie Bierawa;  

4) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok; 

5) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa; 

6) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierawie; 

7) w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle” przy realizacji 

zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle; 

8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Brzeźcach; 

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

i najmu; 

10) w sprawie załatwienia skargi na działalność wójta gminy; 

11) w sprawie skargi na sołtysa wsi; 
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12) w sprawie skargi na sołtysa wsi; 

13) w sprawie nazwy ulicy. 
 

8. Interpelacje i wnioski radnych. 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad. 

 

 Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpili: 

 

Wójt Gminy – zawnioskował o dodanie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

Przewodniczący Rady – zawnioskował o wykreślenie z porządku obrad drugiego projektu uchwały  

w sprawie skargi na sołtysa wsi Lubieszów – pkt. 7.12, ponieważ wezwano Skarżącego do 

uszczegółowienia przedmiotu skargi. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgłoszone wnioski zostaną poddane pod 

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

większość ustawowego składu Rady, tj. co najmniej 8 radnych. 

 

Za zmianą porządku obrad polegającą na dodaniu do porządku obrad projektu uchwały o zmianie 

uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – opowiedziało się w głosowaniu  

15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że za wnioskiem opowiedziała się wymagana 

większość radnych – wniosek został przyjęty. 

 

Za zmianą porządku obrad polegającą na wykreśleniu z porządku obrad drugiego projektu uchwały 

w sprawie skargi na sołtysa wsi Lubieszów – opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że za wnioskiem opowiedziała się wymagana 

większość radnych – wniosek został przyjęty. 

 

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

z wykreśleniem pkt. 7.12 i  dodaniem pkt. 7.14. 

 

Ad. 3. 

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

z dwudziestej czwartej sesji Rady Gminy z dnia  12 sierpnia 2020 r.  i w celu jego przyjęcia, 

zgodnie z § 22 statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie.  Zwrócił się również  

z zapytaniem, czy radni mają uwagi do tego protokołu? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

W głosowaniu przeprowadzonym przez Przewodniczącego Rady Gminy – za przyjęciem protokołu 

opowiedziało się 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 

protokół nr XXIV/2020 został przyjęty. 
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Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie 

działania jak: 

1) brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego oraz w posiedzeniu 

komisji ds. skarg, wniosków i petycji w dniu 9 września 2020 r. 

2) brał udział w spotkaniu z Zarządem Kopalni Piasku „Kotlarnia” w sprawie gazyfikacji, 

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

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

 

 

 

Ad. 5.  Informację o pracach komisji złożyli: 

 

Radny P. Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna w okresie międzysesyjnym się nie 

spotykała. 

 

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

poinformowała, że komisja spotykała się na jednym posiedzeniu w dniu 9 września br. w celu 

omówienia projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

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

fizycznego i sportu poinformował, że komisja obradowała w dniu 31 sierpnia br. Tematem 

spotkania było przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego w czasie 

pandemii. 

 

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

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

posiedzenie w dniu 24 sierpnia br. było związane z wizją terenów leśnych objętych wnioskowaną 

zmianą o przeznaczenie pod eksploatację kruszyw. Natomiast drugie posiedzenie w dniu 7 września 

br. dotyczyło procedowania projektów uchwał na dzisiejsze posiedzenie. 

 

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

komisja obradowała w dniu 9 września br. celem  rozpatrzenia wniesionych skarg na wójta gminy  

i sołtysa wsi Lubieszów. 

 

 

 

Ad. 6. 

 

Wójt Gminy - poinformował, że w okresie międzysesyjnym, tj. od dnia 1 lipca do dnia dzisiejszego 

podejmował takie działania jak: 
 

 w dniu 2 lipca br. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP w celu omówienia 

spraw bieżących, 

 w okresie od 3-16 lipca br. przebywał na urlopie wypoczynkowym, 

 w dniu 20 lipca br. spotkał się z Panem Witoldem Gołąb – kierownikiem inwestycji  

w Spółce Gazowniczej w Zabrzu w kwestii realizowanej inwestycji rozbudowy sieci 

gazowniczej na terenie Goszyc i Kotlarni, 

 w dniu 21 lipca br. wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy spotkał się z Prezesem 

Kopalni Piasku „Kotlarnia” na temat rozbudowy gazociągu w kierunku Kotlarni, który  

w części biegnie przez tereny Kopalni, 

 w dniu 25 lipca br. uczestniczył w uroczystości zorganizowanej przez OSP Dziergowice 

połączonej z prezentacją nowego samochodu pożarniczego  typu średniego z pełnym 

wyposażeniem, 
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 w dniu 27 lipca br. miało miejsce otwarcie ofert na wywóz odpadów z terenu gminy 

Bierawa. Poinformował, że po raz pierwszy w przetargu pojawiła się konkurencja. Zostały 

złożone dwie oferty. Jednakże z powodu braku wystarczających środków w budżecie gminy 

przetarg został unieważniony. Obecnie wywóz następuje na podstawie umowy z tzw. wolnej 

ręki. Urząd Gminy przygotowuje się do ogłoszenia nowego przetargu, 

 w dniu 29 lipca br. spotkał się z Panem Henrykiem Milewskim  - kierownikiem Regionu 

Tauron Strzelce Opolskie - Kędzierzyn-Koźle celem omówienia największych problemów 

wynikających ze współpracy gminy z firmą Tauron, 

 w dniu 30 lipca br. spotkał się z Panią Barbarą Lesik – przedstawicielką Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w zakresie możliwości pozyskiwania środków 

Funduszu na różne inwestycje ekologiczne. Jedno z zapytań dotyczyło możliwości 

pozyskania wsparcia na przebudowę sieci ciepłowniczej w Korzonku pod kątem gazu, 

 w dniu 31 lipca br. uczestniczył w przeglądzie Stacji Uzdatniania Wody w Korzonku, 

 w dniu 5 sierpnia br. spotkał się z projektantem Panem Mirosławem Sieją w celu omówienia 

kwestii związanych z opracowywanymi projektami, między innymi na łącznik ulicy 

Kolejowej i Dworcowej w Dziergowicach, w tym związanych z koniecznością dokonania 

wielu uzgodnień, 

 w dniu 7 sierpnia br. spotkał się z szefem Firmy TARBAU, która realizuje rozbudowę 

gazociągu na terenie Goszyc i Kotlarni, 

 w dniu 8 sierpnia br. udzielał ślubów cywilnych, 

 w dniu 10 sierpnia br. uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, 

bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska.  Głównym tematem było ustalenie stawek 

opłaty za odbiór odpadów komunalnych, w tym odpadów zielonych oraz wdrażanie 

przepisów nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, 

 w dniu 11 sierpnia br. brał udział w dyskusji publicznej na temat zmiany przeznaczenia 

terenów w planie zagospodarowania przestrzennego pod eksploatację kruszyw w Bierawie,  

 w dniu 12 sierpnia br. wspólnie z Panią Skarbnik w siedzibie Euro-Country podpisał umowę 

na dofinansowanie projektu pn. „Spotkajmy się pod bocianami” dotyczącego 

zagospodarowania terenu wokół stawu w Dziergowicach. Tego samego dnia odbyła się sesja 

nadzwyczajna określająca nowe stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych, 

 w dniu 13 sierpnia br. spotkał się z inspektorem nadzoru, realizującym wykonywane zadania, 

 w dniu 18 sierpnia br. spotkał się z Panem Piotrem Podolskim  - kierownikiem Spółki 

Gazowniczej w Opolu na temat rozbudowy sieci gazowniczej w Bierawie i wykonania 

przyłączy gazowych, co jest bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców uczestniczących 

w projekcie wymiany źródła ciepła, 

 w dniu 21 sierpnia br. odbyło się spotkanie  w sprawie ustalenia przebiegu ścieżek 

rowerowych, wyboru jak najbardziej optymalnych tras łączących poszczególne krańce 

gminy Bierawa, a także ich oznakowania, 

 w dniu 24 sierpnia br. brał udział w wyjazdowym posiedzeniu komisji ds. porządku 

publicznego w sprawie oględzin terenów, które objęte zostały wnioskiem o zmianę 

przeznaczenia pod eksploatację kruszyw, 

 w dniu 26 sierpnia br. uczestniczył w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w sprawie 

omówienia przebiegu kanału Odra-Dunaj, gdzie gminę Bierawa poproszono o akceptację czy 

też wniesienie uwag do proponowanego przebiegu tego kanału,  

 w dniu 31 sierpnia br. spotkał się z sołtysami wsi. Tematem wiodącym były zmiany  

w gospodarce odpadami, 

 w dniu 2 września br. miała miejsce w Urzędzie Gminy krótka wizyta Starosty z Gminy 

Markvartovice Pawla Myśliwca, 

 w dniu  3 września br. uczestniczył w obradach komisji ds. porządku publicznego 

poświęconych tematowi przebiegu kanału Odra-Dunaj, 
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 w dniu 9 września br. nastąpił odbiór ulicy Okrężnej w Lubieszowie. Tego samego dnia 

uczestniczył również w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego na temat 

omówienia projektów uchwał na dzisiejszą sesję oraz w posiedzeniu komisji ds. skarg  

i wniosków w sprawie dwóch rozpatrywanych skarg, 

 w dniu 10 września br. brał udział w konferencji zorganizowanej przez Marszałka 

Województwa Opolskiego dotyczącej planowanego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-

2027, 

 w dniu 11 września br. wspólnie z Przewodniczącym Rady i radnym Szewerdą uczestniczył 

w pogrzebie Jerzego Płaczka - długoletniego sołtysa wsi Stara Kuźnia.  

 

Dyskusji na temat przedstawionej informacji nie podejmowano. 

 

 

 

ad. 7. 1. 

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych 

„Bierawa” w gminie Bierawa. 

Przypomniał, że temat ten został  bardzo szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji. Chodzi  

o tereny położone w Bierawie w sąsiedztwie terenów obecnie eksploatowanych przez Firmę Cemex.  

Jest to obszar, który wcześniej pomimo chęci nie mógł zostać przekształcony, ponieważ nie było na 

to zgody właściciela. Działki te obecnie bardzo trudno jest uprawiać rolniczo. Właściciel tych  

działek zmienił zdanie co do ich przeznaczenia. Dlatego przystąpiono do przekwalifikowania tego 

obszaru.  Jest to finalna uchwała, która pozwoli na podjęcie działań związanych z uzyskaniem zgody 

Ministra Rolnictwa na wyłączenie tego gruntu z produkcji rolnej na cele  związane z eksploatacją 

złoża kruszyw naturalnych. 

 

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

rolnictwa i ochrony środowiska na posiedzeniu w dniu 7 września br. przy udziale w posiedzeniu  

3 radnych, 3 głosami za – pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania projektu uchwały nr XXV/181/2020  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach 

złoża kruszyw naturalnych „Bierawa” w gminie Bierawa. Następnie poinformował, że za 

przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXV/181/2020 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw 

naturalnych „Bierawa” w gminie Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 2. 
 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały  

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych „Kotlarnia Solarnia” w sołectwie Dziergowice 

w gminie Bierawa. Poinformował, że przedstawiony projekt uchwały mówi o zmianie załącznika do 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

jaką Rada Gminy podjęła w grudniu 2019 r. na podstawie wniosku Kopalni Górażdże, 
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podyktowanej wnioskiem Kopalni Piasku „Kotlarnia”  dotyczącym całości obszaru zapisanego  

w Studium.    Potrzeba zmiany załącznika graficznego do uchwały wynika z przepisu art. 14 ust. 3 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan miejscowy, w wyniku którego 

następuje zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, sporządza 

się dla całego obszaru wyznaczonego w studium. Obszar objęty planem o powierzchni około  

144,10 ha położony jest w granicach złóż kruszyw naturalnych „Kotlarnia Solarnia” oraz „Kotlarnia 

pole Północne”.  

Radni którzy wzięli udział w wyjazdowym posiedzeniu komisji w dniu 24 sierpnia br. mogli  

w terenie zaznajomić się ze specyfiką tego terenu, zobaczyć, gdzie ten teren się znajduje. Nie jest to 

łatwy temat. Potrzeba powiększenia planu to także być, albo nie być dwóch firm na terenie gminy 

Bierawa. To także sygnał dla nich, jak należy planować dalszą działalność. Uważa, że pod kątem 

logistycznym i planowania, temat ten jest o wiele ważniejszy dla Kopalni Piasku „Kotlarnia”, z racji 

tego, że mówimy o dużym zakładzie, zatrudniającym ok. 250 pracowników. Kopalnia musi 

otrzymać jasny sygnał, aby móc właściwie zaplanować swoją przyszłość. Jest zdania, że od Gminy 

powinien wyjść sygnał prorozwojowy, polegający na tym, że dajemy możliwość prowadzenia tej 

działalności na kolejne lata. W jakim to nastąpi zakresie, to dopiero pokaże czas. Wiadomym jest, że 

bez przystąpienia do sporządzenia zmiany planu nie można uzyskać stanowiska Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych, a w konsekwencji Ministra Środowiska co do ewentualnej zmiany 

przeznaczenia terenów leśnych na cele związane z eksploatacją kruszyw. Musimy rozpocząć proces 

planistyczny, żeby takie stanowisko uzyskać. Będzie ono kluczowe. Na spotkaniu przedstawiciele 

Lasów Państwowych potwierdzili, że stanowisko Lasów może być wydane  tylko po rozpoczęciu 

takiej procedury. Ale też dali do zrozumienia, patrząc na obecną politykę Lasów Państwowych, że 

cały wnioskowany obszar, jeżeli jakikolwiek, z pewnością nie uzyska akceptacji Dyrekcji Lasów 

Państwowych, a także Ministerstwa. Okaże się to dopiero za parę miesięcy. Podkreślił, iż 

rozpoczęcie tej procedury, oprócz pozyskania stanowiska Lasów Państwowych, niczego nie 

przesądza. Nie przesądza o ostatecznym kształcenie tego terenu. Nawet, gdyby wniosek uzyskał 

dużą przychylność Lasów Państwowych, to od decyzji Rady Gminy zależeć będzie jaki obszar  

w planie miejscowym przeznaczy się pod działalność wydobywczą. Po przyjęciu proponowanej 

uchwały i po podpisaniu umowy z wykonawcą, zostanie rozpoczęta dyskusja w tym temacie. 

Wszystkie uwagi, które padły już na wspomnianej komisji będzie można zapisać. To Gmina póki co 

jest szefem tej sytuacji i to od nas będzie zależeć ostateczny kształt  tego terenu. Stwierdził, iż jest 

za tym aby dać zielone światło do rozpoczęcia prac planistycznych. A to jaki będzie finalny kształt 

tej uchwały, po uzyskaniu opinii Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Ministra Środowiska, 

zależeć będzie tylko i wyłącznie od Rady Gminy.  

 

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

rolnictwa i ochrony środowiska na posiedzeniu w dniu 7.09.br. nie zajęła stanowiska w tej sprawie. 

Na 3 obecnych członków – 1 głos był za, 1 głos był przeciwny, a jeden wstrzymujący. 

 

Radny M. Matuszek – poinformował, że osobiście będzie głosował za przyjęciem proponowanej 

uchwały, żeby umożliwić dalsze funkcjonowanie tym dwom podmiotom gospodarczym działającym 

na naszym terenie, ale pod warunkiem zachowania zasady zrównoważonego rozwoju.  W tym planie 

musi zostać zachowana możliwość komunikacji dla mieszkańców Lubieszowa w kierunku 

wschodnim i w kierunku południowym. W przeciwnym razie mieszkańcy Lubieszowa zostali by 

odcięci od całego kompleksu leśnego. Ten warunek musi być zatem zrealizowany w przyszłych 

pracach planistycznych.  

 

Radny W. Plutta – zauważył, że radni na komisji w dniu 24 sierpnia dość szeroko omówili cały ten 

temat. Warto by jednak mieszkańcom powtórzyć co ważniejsze argumenty z tamtego spotkania. 

Podkreślił, że taki argument ekonomiczny i argument polegający na tym, że my przedłużamy żywot 

tych firm, pozwalamy im jakość planować swoją przyszłość, się w ogóle nie broni. Te kopalnie mają 

tereny do eksploatacji  na przynajmniej 10 lat. I nasza Gmina ma też zagwarantowane dochody na 

najbliższe 10 lat z tytułu prowadzonych przez nich prac.  
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W niczym nie koliduje to z tym, żeby dzisiaj tej uchwały po prostu nie podejmować. Stanowisko 

Wójta też jest nie do końca zrozumiałe.  Przecież obecny Wójt już nie będzie długo w naszej 

gminie, bo ustawa mu na to nie pozwala. Długo po tym, te żwirownie będą jeszcze wpłacały podatki 

do naszego budżetu. I my nie musimy już dzisiaj oddawać im kolejnych 140 hektarów, żeby mieli 

zabezpieczoną przyszłość. 

Kolejny argument jest taki, że te lasy przecież nie są naszą własnością. One nie są ani własnością 

Wójta, ani własnością Radnych. I nie mamy prawa rozporządzać tym terenem w tak nie 

odpowiedzialny sposób.  My nie mamy prawa pozbawiać przyszłych pokoleń dostępu do terenów 

leśnych. To co tam się dzieje, to tego nie można nazwać inaczej jak gospodarka rabunkowa  

i dewastacja środowiska naturalnego. Już obecnie mamy ponad tysiąc hektarów wyrobiska, które nie 

jest zagospodarowane ani w kierunku turystycznym, ani rekreacyjnym, ani w jakimś innym 

przemysłowym, który mógłby naszej gminie przynosić dochody. Jak jest wiadomym, spora część 

tych terenów jest oddana organizacjom pożytku publicznego, które nie płacą podatków. I z tego 

tytułu nasza Gmina nie uzyskuje dochodów. Te tereny, które stanowią dzisiaj wyrobisko one  

w przyszłości również dochodów do naszej Gminy wprowadzać nie będą. Dokonana została 

nieodwracalna zmiana w środowisku naturalnym. Są opracowania prof. Sulinskiego, czy prof. 

Sawickiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, które są niepodważalne. Ten teren już nigdy 

nie wróci do swojej równowagi hydrologicznej. Do takiej równowagi jaką miał przed rozpoczęciem 

wydobycia. Tereny te znajdują się też w strefie oddziaływania głównego zbiornika wód 

podziemnych. Jest to tzw. subniecka kędzierzyńsko-głubczycka. Samo wydobycie też nie odbywa 

się bez wpływu na ten zbiornik, bez wpływu na poziom wód gruntowych. Jakie są problemy  

w miejscowości Dziergowice z poziomem wody, o tym powszechnie wiadomo. Ostatnio pojawiły 

się problemy już nawet w Starym Koźlu. Śmie twierdzić, że te problemy nie wzięły się znikąd.  

To też jest konsekwencja oddziaływania tzw. leja depresyjnego. To opracowanie prof. Sulinskiego 

dowodzi, że ten lej zaczyna oddziaływać już nawet w okolicy 3 km od wyrobiska. Świadczą o tym 

zaniki wszelkich cieków wodnych. Tak namacalnie nawet dla laików widać, że ten lej depresyjny 

tak szeroko oddziałuje. Od lat mieszkańcy są przecież błędnie informowani o zagospodarowaniu  

w jakieś perspektywie tych terenów w kierunku turystycznym. Kilkadziesiąt lat jest dzikie 

kąpielisko w Dziergowicach. Nikt go do tej pory nie zagospodarował w kierunku turystycznym. 

Próby, które tam były podejmowane skończyły się praktycznie niczym. A żwirownie posiadają  inne 

lokalizacje. Chociażby żwirownia Kotlarnia w Siedliskach. Kopalnia Górażdże też ma inne  

lokalizacje w sąsiednich gminach. Także nie podejmowanie dzisiaj tej uchwały nie zamyka tym 

podmiotom w ogóle drogi do rozwoju, ponieważ one dysponują innymi terenami. Pomoc żwirowni 

w zasadzie jest znikoma i nie adekwatna do strat jakie ponoszą mieszkańcy gminy. Jest to utrata 

bezpieczeństwa na drogach, niszczenie dróg. Nie otrzymujemy ani adekwatnej pomocy ze strony 

tych podmiotów gospodarczych, ani ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich jeśli chodzi  

o podejmowane inwestycje na terenie naszej gminy. Uważa, że tak naprawdę to nie wiadomo też 

komu udzielana jest zgoda na dalsze wydobycie. Uchwalając przeznaczenie kolejnych terenów 

leśnych pod wyrobisko, tak naprawdę otwiera się drogę do biznesu. Na komisji 24 sierpnia br. 

pytano kto jest właścicielem Kopalni Piasku „Kotlarnia”?  Tej odpowiedzi nie uzyskano. Z tego co 

udało się ustalić, jest to kilka Spółek, które nawzajem powymieniały się akcjami. Są to prywatne 

podmioty. Ich zasoby pieniężne w gotówce opiewają na kwotę blisko 19 mln zł. Rocznie do 

podziału dla zarządu i rady nadzorczej jest ponad 2 mln zł. Jest to praktycznie więcej, niż Gmina 

uzyskuje z tytułu podatków z tej działalności. Także ten argument, że nasza Gmina coś na tym 

zyskuje, też jest bardzo chybiony. W Kopalni Piasku Kotlarnia, według informacji podanej przez 

Wójta, zatrudnionych jest  250 osób. Ta informacja nie polega na prawdzie. Ze sprawozdania 

finansowego za rok 2019 wynika, że w Kopalni Piasku „Kotlarnia” jest zatrudnionych 189 osób.  

Od tego należy jeszcze odliczyć osoby zatrudnione w żwirowni na Siedliskach (w innym 

województwie), w Liniach Kolejowych, które obsługują to wyrobisko, czy zatrudnionych w kilku 

drobniejszych formach działalności, które Kopalnia Kotlarnia prowadzi jako całość. Gdyby jeszcze 

wziąć pod uwagę tylko pracowników pochodzących z gminy Bierawa i to ile Gmina uzyskuje 

wpływów z podatku dochodowego, to z pewnością ta liczba znacznie by się jeszcze zmniejszyła.  
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Podkreślił, iż radni powinni się nad tą sprawą dobrze zastanowić,  bo nazwiska osób, które dzisiaj 

zagłosują za przeznaczeniem tych terenów, choć na razie w planie (bo jeszcze będzie wyłożenie, 

dyskusja, możliwość zgłoszenia uwag), na zawsze będą zarejestrowane chociażby w postaci 

nagrania z tej sesji, czy w postaci protokołu, który zostanie z tej sesji sporządzony.  

Poszerzenie wyrobiska o kolejne 140 ha będzie miało negatywne skutki na  środowisko naturalne.  

Jeżeli ktoś kiedyś zada pytanie, kto jest odpowiedzialny za to, że mieszkańcy Lubieszowa zostali 

odcięci od terenów leśnych, kto jest odpowiedzialny za to, że mieszkańcy Dziergowic i Solarni 

zostali odcięci od terenów leśnych, to te nazwiska radnych w tym protokole będą. Radni, którzy 

zamierzają za chwilę głosować za przyjęciem tego nowego załącznika zaproponowanego przez 

Wójta, powinni się nad tym dobrze zastanowić. Poinformował, że będzie głosował przeciw. I sądzi, 

że radni również skłonią się do takiej refleksji i zagłosują przeciw.  

 

Radna E. Garbas – zwróciła uwagę, że złoże Kotlarnia-Solarnia  jest ogromne, rozciąga się pod 

granice miasta Kuźnia Raciborska, praktycznie do samego boiska. Obejmuje cały teren lasu. A Rada 

Gminy co kilka lat kolejne tereny przeznacza pod wydobycie. Na komisji która odbyła się  

24 sierpnia br. padło pytanie, w którym miejscu planuje się zakończyć wydobycie żwiru i całą 

eksploatację złoża? Zapadła cisza, nikt na to pytanie nie odpowiedział. Było to pytanie chyba bardzo 

niewygodne. Poinformowała, że mieszkańców Dziergowic nie interesuje rozbudowa piaskowni  

w Kotlarni. Bardziej interesuje ich infrastruktura drogowa. Na sesji w miesiącu czerwcu, Wójt 

udzielając odpowiedzi na pytanie, poinformował, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie przewiduje 

remontu naszych dróg. A przecież uciążliwości spowodowane przez przejeżdżające samochody 

naładowane piaskiem, również te puste, powodują duże uciążliwości związane z nasileniem hałasu, 

czy drganiem dróg przenoszonym na budynki. Ten transport drogowy jest niebezpieczny również 

dla rowerzystów. Paradoksem jest to, że w Rudach, z drugiej strony lasu rudzkiego, miliony złotych 

wydaje się na renowację, odbudowę parku i pałacu. Wydaje się pieniądze na ścieżki edukacyjne  

i turystyczne, na rozwój turystyki. Natomiast po naszej stronie powstaje ogromna dziura w ziemi, 

która powoduje degradację środowiska. Być może w tym momencie Gmina zaprzepaszcza 

możliwość wykorzystania  tego terenu w kierunku turystycznym. Obszar oddziaływania tej kopalni 

nie obejmuje tylko samego wyrobiska. Jest to obszar tego leja depresyjnego, który wg Nadleśnictwa 

Rudy obejmuje prawie pół tysiąca hektarów. Do tego dochodzi degradacja stosunków wodnych, 

która zarówno obejmuje lasy, jak i tereny zamieszkałe zarówno w Solarni, jak i w Dziergowicach. 

Uważa, że konsekwencję tej decyzji Rady Gminy  należy rozpatrywać w kontekście szerokiego 

wpływu na środowisko naturalne. Lasy, które otaczają nasze tereny mieszkalne, należą do płuc 

Śląska. I oddziałują nie tylko na nasze tereny, ale na miliony mieszkańców Górnego Śląska. 

Powinno się to również wziąć pod uwagę, szczególnie teraz w nasileniu chorób nowotworowych na 

naszych terenach.  

 

Radny M. Matuszek – uważa, że radni praktycznie nie mają innego wyjścia, jak umożliwić tym 

firmom funkcjonowanie. Z przemysłu wydobywczego rocznie wpływa do budżetu gminy ponad  

2 mln zł. To nie są pieniądze, którymi należałoby pogardzić. Te firmy powinny działać, ale na 

odpowiednich warunkach określonych przez Radę Gminy. Podkreślił, że argument taki, że te firmy 

mają możliwość prowadzenia eksploatacji poza gminą Bierawa, w ogóle Go nie interesuje. 

Interesują Go dochody, które będą wpływały do budżetu gminy Bierawa, a nie te, które będą 

odprowadzane do innych gmin. Ochrona środowiska  jest naprawdę ważnym argumentem, jeżeli 

chodzi o naszą Gminę i w ogóle jeśli chodzi o rozwój gospodarczy w Polsce. Ale też nie można 

całkowicie blokować  możliwości rozwoju tym firmom. Przecież miejsca pracy też są ważnym 

argumentem. Zdaje sobie sprawę z tego, że na terenie gminy Bierawa nastąpiła już bardzo duża 

degradacja środowiska naturalnego. Ale ta degradacja trwa już od lat 70-tych, kiedy to podjęto 

decyzję o utworzeniu na tym terenie kopalni piasku. Gminie powinno zależeć na tym i powinno się 

wszystko w tym temacie robić, żeby odpowiednio ten teren zagospodarować i w miejsce wielkiej 

dziury, która  tutaj została zrobiona, wybudować w końcu zbiornik Kotlarnia.  Będzie to miało 

pozytywny wpływ na stosunki wodne i warunki środowiskowe, które tutaj w naszej gminie 

występują. I to też będzie związane z rozwojem gminy Bierawa i z możliwością rozwoju turystyki,  

o czym mówiła radna Ewa Garbas.  
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Należy tylko podwoić nasze wysiłki i wysiłki przedsiębiorców, którzy chcą działać na terenie tej 

gminy, żeby ten zbiornik w końcu powstał.  Uważa, że radni powinni zagłosować za przyjęciem tej 

uchwały. Ale też jedocześnie dopilnować, aby narzucone warunki zostały zrealizowane, głównie 

jeżeli chodzi o zachowanie dostępu  mieszkańców do tego kompleksu leśnego. Przygotowywany 

plan nie może naruszać tych praw. 

 

Radna E. Garbas – przypomniała, że Kopalnia Piasku „Kotlarnia” ma jeszcze 68 ha gruntów pod 

przyszłą eksploatację, która im gwarantuje rozwój  jeszcze przez 8-10 lat. To dzisiejsze głosowanie 

uważa za przedwczesne.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż nie można zapominać o tym, że Kopalnia Piasku 

„Kotlarnia” od pół wieku jest głównym przedsiębiorcą na terenie gminy Bierawa i z tej działalności 

Gmina pozyskuje duże dochody do swojego budżetu. Gmina Bierawa przez to znalazła się w setce 

najbogatszych gmin w Polsce. Dużo zadań zostało zrobionych dzięki wpływom pozyskanym 

właśnie z tej działalności wydobywczej. Zostało powiedziane, że jest tam lej depresyjny. A przecież 

w miejscu, gdzie w latach 60-tych i 70-tych było prowadzone wydobycie, dzisiaj jest potężny las, 

 w którym żyje dużo ptactwa i innej zwierzyny. Tam nadal jest naturalne środowisko, które się  

obroniło. Susza, co zostało powiedziane przez Nadleśniczego, nie dotyczy tylko Kotlarni, czy leja 

depresyjnego. Problemy ma Nadleśnictwo Rudziniec, Nadleśnictwo Kędzierzyn. Po prostu mamy 

ocieplenie klimatu. Jest susza i następuje obniżenie poziomu wód gruntowych.  Wybudowanie 

jakiegoś jeziorka, sadzawki, daje pozytywne efekty dla środowiska. Argument, że w Budziskach jest 

kopalnia, też nie jest trafiony. Przecież to jest żwirownia podlegająca pod Kopalnię w Kotlarni.   

W Kopalni Piasku „Kotlarnia” pracuje ok. 250 osób i 60 osób w Kopalni Górażdże. Daje to łącznie 

ponad 300 pracowników. Do tego należy uwzględnić ich rodziny. Czy faktycznie Gmina ma 

doprowadzić do zaprzestania tej działalności na terenie gminy Bierawa? My musimy wszelkimi 

siłami dążyć do tego, aby zbiornik w Kotlarni został wybudowany jak najszybciej. Ale nie 

powinniśmy zamykać drogi do rozwoju tych firm. Główny dochód budżetu gminy z działalności 

gospodarczej pochodzi z podatków odprowadzanych przez Kopalnię Piasku „Kotlarnia” i Kopalnię 

Górażdże.  Żadnych większych zakładów na terenie gminy Bierawa już nie mamy. Z czego chcemy 

uzyskiwać dochody i realizować jakieś zadania? Na następnych sesjach radni będą domagać się 

wybudowania np. chodnika, czy kanalizacji. Skąd weźmiemy na to fundusze? Uważa, że radni 

muszą być realistami. 

 

Wójt Gminy – stwierdził, iż ma takie wrażenie, szczególnie po wypowiedzi radnego Plutty, że to 

jest jak gdyby inicjatywa Wójta. A tak nie jest. Do Urzędu Gminy wpłynęły oficjalne wnioski w tej 

sprawie. Jako Wójt jest zobowiązany te wnioski przedstawić Radzie Gminy. W tej sprawie wyraził 

swoje stanowisko. W Gminie mamy parę tysięcy hektarów lasów. Na pewno trzeba się temu 

tematowi dobrze przyjrzeć i tak ten plan kształtować, aby uczynić jak najmniej szkód dla 

środowiska. Cyt. „Ale moje stanowisko jest jasne, że dla mnie najważniejszy w tym wszystkim  jest 

człowiek i jego możliwości zarobku i utrzymania rodzin”. Jeżeli Kopalnia Piasku nie zatrudnia  

250 pracowników, a ok. 200, to i tak jest to spora ilość. Do tego trzeba jeszcze doliczyć 

pracowników zatrudnionych w firmach kooperujących. Tak jednostronnie, jak chociażby radny 

Plutta, tego tematu by nie przestawiał. Nie rozumie też stwierdzenia wypowiedzianego przez 

radnego Pluttę, że nazwiska radnych, którzy zagłosują za tą uchwałą zostaną w jakiś sposób 

utrwalone. Przecież to działa w dwie strony. Czy radni chcieli by się spotkać z tym personelem, 

który może w najbliższych latach utracić pracę? Należy sobie z tego zdawać sprawę, ponieważ 

Kopalnia Piasku „Kotlarnia” nie jest przeciętną firmą.  Jeżeli zatrudnia około 250 pracowników,  

to jest zaliczana do dużych przedsiębiorstw. Decyzje związane z istnieniem firmy nie mogą być 

podejmowane z dnia na dzień. Jeżeli Gmina nie zajmie stanowiska odnośnie złożonego wniosku, to 

będzie to sygnał dla Kopalni, że muszą zacząć powoli podejmować decyzje o likwidacji tego 

zakładu. Takiego zakładu z roku na rok się nie wygasza. Cyt. „W związku z tym moje stanowisko 

jest jasne. Ale oczywiście każdy z państwa musi podjąć swoją wewnętrzną decyzję”. Kopalnia 

Piasku „Kotlarnia” nie stwarza też aż tak dużych uciążliwości dla mieszkańców, jak chociażby 

Firma Cemex w Bierawie.  
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Kopalnia znajduje się w dość dużej odległości od zabudowy mieszkaniowej, urobek wywożony jest 

bezpośrednio na drogę wojewódzką, w większości w stronę województwa śląskiego. Gorzej 

wygląda sytuacja jeżeli chodzi o Kopalnię Górażdże. Jeżeli jednak ta Kopalnia pozyska nowe tereny 

leśne pod eksploatację, to Gmina podejmie niezbędne kroki związane z odciążeniem ulicy 

Dworcowej w Dziergowicach. Takie próby były już podejmowane, ale nie było odpowiedniego 

wsparcia. Teraz można do tego celu wykorzystać „spec ustawę”.  

Nie zgodził się również z argumentem, że Kopalnie mają inne tereny do eksploatacji, np.  

w sąsiednich gminach. Jeżeli eksploatacja będzie prowadzona w sąsiedniej gminie, np. w Cisku, to 

transport urobku i tak będzie odbywał się głównymi drogami w gminie Bierawa, bo są to drogi 

wojewódzkie. Czy to by było dobre rozwiązanie? Lepiej, gdy samochody będą jeździły z urobkiem 

wydobytym na terenie naszej gminy. Wówczas podatki z kopalń zasilą nasz budżet i miejsca pracy 

będą stworzone na terenie naszej gminy. Budżet gminy otrzymuje też odpisy z podatku 

dochodowego PIT i CIT. To nie jest taka zero jedynkowa sprawa. Z pewnością nie jest to prosta 

sprawa i występują pewnego rodzaju obawy. Jest zdania, że w tym przypadku więcej racji mają te 

osoby, które chcą pokazać firmom zielone światło, niż przeciwnicy. Gmina chciałaby z tymi 

kopalniami dalej współpracować. 

 

Radny W. Plutta – przypomniał, że jeśli dzisiaj nie zostanie podjęta ta uchwała, to żaden z tych 

podmiotów gospodarczych z dnia na dzień nie znajdzie się w sytuacji, w której będzie musiał 

zaprzestać swojej działalności. Kopalnia Piasku „Kotlarnia” ma w perspektywie prowadzenie tej 

działalności jeszcze przez ok. 10 lat. I tak jak Wójt powiedział, nie podejmując tej uchwały dajemy 

im sygnał, że mają te 10 lat na poważne zastanowienie się nad kierunkiem rozwoju. Podkreślił, iż 

reprezentuje tu mieszkańców, a mieszkańcy nie chcą dalszego ciężkiego ruchu przez naszą gminę. 

Nikogo nie stawiamy w sytuacji, że już musi tą firmę zamykać. Na 10 lat te podmioty mają grunty 

już w planie miejscowym na ten cel przeznaczone. Uważa, że nasza karta negocjacyjna po 

dzisiejszym głosowaniu, jeśli radni zagłosują za, w przyszłości będzie dużo słabsza w staraniach  

o modernizację dróg, czy o jakiekolwiek inne dofinansowanie, bo oddamy już większą część terenu 

pod eksploatację, który jest tutaj do dyspozycji. 

Ze względu na negatywne oddziaływanie  kopalni surowców mineralnych na miejscowości 

Dziergowice, Lubieszów i Solarnię, które to oddziaływanie powoduje trwałe i nieodwracalne 

zmiany środowiska naturalnego oraz degradację stosunków wodnych, wniósł w trybie art. 5a 

ustawy o samorządzie gminnym wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej 

sprawie. Przypomniał, że taki wniosek padł już na zebraniu wiejskim w Dziergowicach. Ale nie 

został on, jak zresztą również inne wnioski, przegłosowany. Wystąpił o jego przegłosowanie, a tym 

samym o umożliwienie ludziom zapoznanie się z argumentacją wszystkich stron. Może nawet dojść  

do spotkania z pracownikami Kopalni Piasku „Kotlarnia” i Kopalni Górażdże. Państwo 

przedstawicie swoje racje, Przewodniczący Rady, Pan Wójt, Dyrektorzy żwirowni. My jako 

przeciwnicy też przedstawimy swoje racje. I może dojdziemy do porozumienia. Uważa, że takie 

konsultacje społeczne szeroko pojęte są potrzebne i jak najbardziej w trybie ustawy o samorządzie 

gminnym dopuszczalne. I powinny się odbyć.  Zwrócił się do Przewodniczącego Rady  

o uwzględnienie tego wniosku i poddanie go pod głosowanie. 

 

Radny P. Szewerda – poinformował, że Kopalnia Piasku „Kotlarnia”, gdzie pracuje 196 osób  

i Kopalnia Piasku Linie Kolejowe, gdzie pracuje 55 osób, to jest w sumie jedna firma licząca łącznie 

250 pracowników. To co zostało powiedziane, że ta Kopalnia ma terenów na 10 lat, nie polega na 

prawdzie. Te tereny, według aktualnego wydobycia i sprzedaży, wystarczą na ok. 6 lat eksploatacji. 

Procedura związana ze zmianą przeznaczenia terenów trwa też ok. 5 lat. Dlatego ten czas, w którym 

teraz ma być podjęta ta decyzja, jest jak najbardziej odpowiedni. 

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż sołectwo Brzeźce z racji położenia, jest daleko od tego 

problemu. Ale to sołectwo jest również cząstką tej gminy. W tym sołectwie mieszkają ludzie, którzy 

pracują w Kopalni Piasku. I nie ma co tutaj ukrywać, Kopalnia Piasku jest największym pracodawcą 

na terenie naszej gminy. Ma to bardzo istotne znaczenie.  
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Po drugie radny Plutta mówił o konsultacjach społecznych. Nie twierdzi, że jest to zły pomysł. 

Tylko jeżeli już, to należałoby te konsultacje społeczne przewidzieć nie tylko w sołectwie 

Dziergowice, tylko we wszystkich sołectwach, bo jest to sprawa dotycząca całej gminy, jako że 

finanse gminy dotykają częściowo każdego z sołectw. Ochrona Środowiska  też jest bardzo istotna. 

Dlatego rozumie te obawy jakie zgłaszają radni z Dziergowic. Jednak osobiście zagłosuje za 

przyjęciem tej uchwały, ale warunkowo.  

W momencie, gdy Rada będzie podejmowała już konkretniejsze decyzje w tym temacie, to jest po 

uzyskaniu stanowiska Lasów Państwowych, wszystkie kwestie, które będą się wiązały z ochroną 

środowiska, ochroną ludzi mieszkających w pobliżu tego zbiornika i uciążliwością tych działań, 

będą musiały zostać uwzględnione. Podkreślił, iż z uwagi na to, że jest to planowanie 

długoterminowe, nie może też zgodzić się z wypowiedzią radnego Plutty, który twierdził, że jest 

jeszcze czas  na podjęcie tej decyzji, bo kopalnia ma teren na ok. 10 lat. Jest zdania, że podmiot 

gospodarczy, który nie patrzy perspektywicznie, który będzie już dzisiaj miał jakby po części 

odciętą drogę do tego co sobie zaplanował, nie będzie miał większych szans na dalsze prowadzenie 

tej działalności.  Nawet 6 lat, o czym mówił radny Szewerda, to dla dużego przedsiębiorstwa nie jest 

dużo. To jest czas, w którym to przedsiębiorstwo może podjąć kroki na wycofanie się z gminy 

Bierawa. Czy radny Plutta jest w stanie powiedzieć w jaki sposób radni tej gminy mają zapewnić 

fundusze na utrzymanie całej gminy, poszczególnych sołectw? Faktem jest, że sołectwo 

Dziergowice jest w sytuacji gorszej niż Brzeźce, bo te uciążliwości nie dotyczą tej miejscowości.  

Ale jako radny sołectwa Brzeźce musi dbać o to, żeby cała gmina się rozwijała i również sołectwo 

Brzeźce. Będzie głosował za przyjęciem tej uchwały, ale będzie bardzo mocno przypatrywał się 

wszystkim zapisom, które będą istniały w następnych uchwałach dotyczących tej sprawy w zakresie 

uciążliwości dla ludzi i uciążliwości dla środowiska tej inwestycji.  

 

Radny W. Plutta – wyjaśnił, iż mówiąc o konsultacjach miał na myśli szerokie konsultacje  

z mieszkańcami wszystkich miejscowości na terenie gminy, gdyż transport odbywa się po 

wszystkich drogach i pracownicy pochodzą z różnych miejscowości. Uważa, że bardzo dobrze 

byłoby gdyby Rada Miasta Kędzierzyna-Koźla została poinformowana o takich konsultacjach. 

Może chciałaby się na ten temat też wypowiedzieć, bo jakby nie było te nasze lasy są również 

płucami dla miasta Kędzierzyna-Koźla. A jeśli chodzi o kwestię alternatywy dla dochodów budżetu 

naszej gminy, to należy wskazać na to, że my w tej chwili w ogóle nie wykorzystujemy potencjału 

tego terenu, który już jest częściowo, w znikomym co prawda stopniu, ale zrekultywowany.  

My w ogóle nie wykorzystujemy potencjału jaki tam, jest jeśli chodzi o pozyskiwanie dochodów. 

Ten teren w ogóle nie został przez poprzednie Rady, z różnych powodów, jakby predysponowany 

odpowiednimi uchwałami pod rozwój w kierunku turystycznym i rekreacyjnym. Tutaj mamy bardzo 

duże pole do działania, nie mówiąc już o tym, że na pewno można zracjonalizować pewne wydatki 

budżetowe, które mamy w tej chwili. Uważa, że chociażby to powinno wystarczyć, że te argumenty 

takie ekonomiczne nie do końca tutaj się same obronią. Radni mogą do kwestii dochodów naszej 

gminy jeszcze wrócić, na przykład podczas dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy za pierwsze półrocze br.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, że obecna Rada Gminy działa już prawie 2 lata, a do tej 

pory żadne pomysły na temat zwiększenia dochodów do budżetu gminy ze strony radnego nie padły.  

Wyraził nadzieję, że radny w najbliższym czasie przedstawi jakieś pomysły na temat wykorzystania 

terenów pod kątem pozyskania dochodów do budżetu gminy.  

 

Radny M. Permus – uważa, że gmina Bierawa, tym samym Rada Gminy Bierawa powinna się 

zastanowić nad tym w jakim kierunku rozwoju należy pójść. Czy my chcemy rozwijać się jako 

gmina rolniczo-przemysłowa, jako rolnicza, jako przemysłowa, jako turystyczna? Taką strategię 

musimy przyjąć. Musimy zrobić audyt tego co mamy, czym dysponujemy i jakie mamy możliwości. 

Należy obrać jakiś kierunek. Oczywiście nie będzie to przymus, ale będzie to jakby drogowskaz dla 

następnych rad gminnych, które będą mogły te doświadczenia wykorzystać i w tym kierunku iść.  
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Radny H. Musioł  - zwrócił uwagę, iż transport przez drogę w Solarni będzie odbywał się jak 

dotychczas.  Nie ma szans na jego ograniczenie. Wydobycie piasku, a remonty dróg, to są dwie 

niezależne sprawy. Nie mają ze sobą nic wspólnego. Dodał, iż nie zostało jeszcze powiedziane to, że 

Kopalnia Piasku „Kotlarnia” zamierza wydobywać piasek z terenów, które pozyska, z wody. To nie 

będzie polegało na pogłębianiu tego dołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  - potwierdził, że ze strony Kopalni Piasku padła deklaracja 

mówiąca o tym, że mogą wydobywać piasek na zasadzie refulera, a nie jak do tej pory posadzkowo. 

 

Radna E. Garbas  - zwróciła uwagę, że wg dokumentacji opracowanej przez prof. Sawickiego 

prowadzenie wydobycia przez refuler też spowoduje obniżenie wody w wyrobisku Górażdże 

corocznie o 15 cm. Kolejne 12 cm wody przenika do wyrobiska Kotlarni. Więc rocznie poziom 

wody w wyrobisku Górażdże obniży się o 27 cm. Jeżeli nastąpi powiększenie obszaru wyrobiska, to 

poziom wody będzie się jeszcze bardziej obniżał. Jak jedna, tak druga kopalnia, pewnie posiadają 

jakieś opracowania związane z tym tematem. Dobrze byłoby się z nimi zapoznać.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie przystąpił do przeprowadzenia 

głosowania projektu uchwały nr XXV/182/2020 w sprawie zmiany załącznika do uchwały  

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych „Kotlarnia Solarnia” w sołectwie Dziergowice 

w gminie Bierawa.  

Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw głosowało  

3 radnych (W. Klimanek, W. Plutta, E. Garbas), a 2 radnych wstrzymało się od głosowania  

(J. Pankala, H. Musioł). 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXV/182/2020 w sprawie zmiany 

załącznika do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych „Kotlarnia 

Solarnia” w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa – została podjęta. 

 

 

Radny W. Plutta – przypomniał sprawę dotyczącą zgłoszonego wniosku 

 

Mec. Semeniuk – odnosząc się do wniosku radnego Plutty poinformował, że przepis art. 5a ustawy 

o samorządzie gminnym mówi o tym, że konsultacje z mieszkańcami można przeprowadzić  

w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy. Jedne 

konsultacje są obligatoryjne nakazane ustawą, a inne fakultatywne. Sprawa objęta wnioskiem 

radnego Plutty nie ma charakteru obligatoryjności.  O tym czy ta sprawa jest ważna dla gminy, czy 

też nie, musi zdecydować Rada Gminy. Podkreślił, że w przypadku uchwał dotyczących planowania 

przestrzennego, obowiązuje procedura określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Procedura ta również przewiduje pewne formy konsultacji z mieszkańcami, którzy 

na poszczególnych etapach tego planowania mogą wypowiadać swoje zdanie w zakresie 

postanowień sporządzanych planów miejscowych. Radni muszą rozważyć czy sensownym będzie 

dublowanie tychże konsultacji w oparciu o art. 5a ustawy o samorządzie gminnym i zastanowić się 

nad wpływem mieszkańców na przyszły kształt tych planów. Nie mogą te konsultacje prowadzić do 

podważenia kompetencji Rady Gminy do decydowania w tym zakresie.  

 

Radny W. Plutta – zauważył, że konsultacje w trybie uchwały o zmianie planu zagospodarowania 

przestrzennego mają charakter indywidualny. Natomiast zgłoszony wniosek dotyczy konsultacji 

powszechnych i szerokich. Jeżeli zdaniem Przewodniczącego ten wniosek powinien zostać złożony 

na piśmie, to taki wniosek złoży. Wystąpił o poddanie tego wniosku pod głosowanie czy to na 

najbliższej sesji, czy na sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Tak aby wszystko było zgodne  

z uchwałą Rady Gminy o zasadach przeprowadzania konsultacji.  
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Ad. 7. 3.  
 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża 

kruszyw naturalnych „Bierawa 2” w gminie Bierawa. 

Przypomniał, iż chodzi o obszar ok. 49 ha w Bierawie obejmuje tereny udokumentowanego złoża 

kruszyw naturalnych, jakie zostały ujawnione w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Załącznik graficzny pokazuje maksymalny obszar, jaki będzie 

można przeznaczyć pod wydobycie. Ten obszar ostatecznie zostanie jeszcze zmniejszony, między 

innymi z tego względu, że w pobliżu jest planowany przebieg rurociągu strategicznego do Czech. 

Teren obejmuje wysokie klasy gruntów rolnych od pierwszej do trzeciej, dlatego wyłączenie ich  

z produkcji rolnej wymagać będzie zgody Ministra Rolnictwa, co niestety jest bardzo trudne do 

uzyskania w obecnych czasach. Jaki będzie ostateczny kształt tego terenu przeznaczonego pod 

ewentualną eksploatację, zależeć będzie od Rady Gminy. Tą uchwałą rozpoczęta zostanie procedura 

planistyczna. Jeżeli zostanie ona podjęta, to należy spotkać się z firmą planistyczną i złożyć już na 

starcie wszystkie uwagi dotyczące tego zadania. Przypomniał, że zanim w ogóle rozpoczęto 

rozmowy w sprawie prac planistycznych firmie postawiono warunek, że urobek nie może być 

wywożony drogą gminną. Firma uzyskała wstępną zgodę na przejazd drogą azotową obok 

Piskorzowca z wyjazdem na drogę wojewódzką nr 408. 

 

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

i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 7 września br. przy  

3 obecnych członkach – 2 głosami za i jednym głosie przeciwnym – pozytywnie zaopiniowała 

projekt niniejszej uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania projektu uchwały   

nr XXV/183/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych „Bierawa 2” w gminie 

Bierawa. Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów 

przeciwnych 0, głosów wstrzymujących 4 (D. Szczygieł, W. Cyran, W. Plutta i E. Garbas). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXV/183/2020 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych „Bierawa 2” w gminie Bierawa – została 

podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 4. 
 

Skarbnik Gminy- odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2020 rok. 

 

Radna D. Szczygieł - poinformowała, że komisja ds. budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt 

omawianej uchwały 5 głosami za, przy 5 obecnych członkach. 

 

Radny W. Plutta – zwrócił się z zapytaniem w sprawie planowanego wydatku w kwocie 55 tys. zł 

na budowę trybuny dla widzów na boisku w Dziergowicach, jak ta trybuna by miała wyglądać?  

Poinformował, że z tego co udało mu się dowiedzieć nieoficjalnie, bo radni nie otrzymali żadnych 

szczegółowych informacji, ma to być wykonane w formie konstrukcji stalowej. Te konstrukcje 

cechują się tym, że kibice dosyć gęsto są umiejscowieni obok siebie.  
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A teraz w czasie pandemii są wymagane odległości dla osób biorących udział w imprezach. Czy 

takie rozwiązanie się sprawdzi w tych nowych warunkach z jakimi mamy do czynienia? Te warunki 

raczej się już nigdy nie zmienią. Jeśli miałaby to być taka mała trybuna, gdzie ludzie są stłoczeni na 

bardzo małej powierzchni w stosunkowo dużej liczbie, to ta trybuna w ogóle nie będzie spełniała 

swojej funkcji. Pomijając to, że one nie do końca chronią przed słońcem  i przed deszczem, mimo że 

mają zadaszenie. Czy ktoś może powiedzieć jakie są wymiary tej trybuny, jak by to miało 

wyglądać? Czy już jest jakaś koncepcja, czy na razie jest to tylko plan? Jak już coś robimy, coś 

kupujemy, żeby to było funkcjonalne, estetyczne i spełniało swoje zadanie.  

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że ta kwota dotyczy jedynie ułożenia podłoża pod konstrukcję 

planowanej trybuny dla widzów.  Na poprzedniej sesji zostały przeznaczone środki na zakup kostki 

brukowej, a te 55 tys. zł ma być przeznaczone na ułożenie tej kostki. To nie ma na razie nic 

wspólnego z tym jaka ta trybuna będzie. Taką decyzję podejmie prawdopodobnie Wójt pod koniec 

roku przy uchwalaniu planu budżetu na rok następny. W tym roku nic więcej nie będzie realizowane 

przy tym zadaniu.  

 

Radny W. Plutta -  poinformował, że z powodu tej jednej pozycji w projekcie uchwały budżetowej 

wstrzyma się od głosowania, ponieważ nie chciałby być zaskoczony jakimiś uwagami co do ilości 

osób, które będą mogły korzystać z tej trybuny.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXV/184/2020 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2020 rok - pod głosowanie radnych. Po czym poinformował, że za 

przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, głosów wstrzymujących  

2 (W. Plutta i E. Szymańska). 

 

Stwierdził, że uchwała nr XXV/184/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2020 rok – została podjęta.   

 

 

 

Ad. 7. 5. 

 

Skarbnik Gminy- odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej dla Gminy Bierawa. 

 

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

poinformowała, że komisja na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały  

5 głosami za, przy 5 obecnych członkach. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie uchwały nr XXV/185/2020  

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa. Po czym 

poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, głosów 

wstrzymujących 2 (W. Plutta i M. Matuszek). 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXV/185/2020 o zmianie uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Ad 7. 6. 

 

Skarbnik Gminy - odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Bierawie. 

 

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

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierawie – 5 głosami za, przy 5 obecnych członkach.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania w sprawie projektu uchwały  

nr XXV/186/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierawie. 

Poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych  

i wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXV/186/2020 w sprawie udzielenia 

dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierawie – została podjęta.  

 

 

 

 

Ad. 7. 7. 

 

W. Lembowicz – odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji 

„Kędzierzyn-Koźle” przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji Kędzierzyn-Koźle. 

 

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

i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 7 września br. przy  

3 obecnych członkach – 3 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie projektu 

uchwały nr XXV/187/2020 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle” przy 

realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle.  

Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych  

i wstrzymujących nie było. W głosowaniu nie wzięła udziału radna Danuta Szczygieł. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała  nr XXV/187/2020 w sprawie wyrażenia 

woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących 

w skład aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle” przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu 

obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle – została podjęta. 
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Ad. 7. 8. 

 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gminnych położonych w Brzeźcach.  

 

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

i ochrony środowiska poinformował, że o kupno tych gruntów ubiegają się ich dotychczasowi 

użytkownicy. Osoby te, jak podano na komisji, nie mają prawa pierwokupu tych gruntów. Sprzedaż 

będzie prowadzona w formie przetargu. Komisja na posiedzeniu w dniu 7 września br. - 3 głosami 

za – pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiocie omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie projektu 

uchwały nr XXV/188/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych 

położonych w Brzeźcach. Poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Stwierdził, że uchwała  nr XXV/188/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gminnych położonych w Brzeźcach – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 9. 
 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw i najmu. 

 

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

i ochrony środowiska poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały był procedowany na 

posiedzeniu komisji w dniu 7 września br. Przy 3 obecnych członkach, 3 głosami za – pozytywnie 

zaopiniowano projekt tej uchwały. 

 

Dyskusji w tym temacie nie podejmowano. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania we sprawie projektu 

uchwały nr XXV/189/2020  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umów dzierżaw i najmu. Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało  

15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

Stwierdził, że uchwała nr XXV/189/2020  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw i najmu – została podjęta. 
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Ad 7. 10. 

 

Sekretarz Gminy - przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na 

działalność wójta gminy. 

 

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

komisja na posiedzeniu w dniu 9 września br. po rozpatrzeniu skargi na wójta gminy Bierawa uznała 

ją za bezzasadną 3 głosami za, przy 3 obecnych. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w omawianej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie projektu uchwały  

nr XXV/190/2020 w sprawie załatwienia skargi na działalność wójta gminy. Poinformował, że za 

przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania skarga została uznana za bezzasadną. 

 

Stwierdził, że uchwała  nr XXV/190/2020 w sprawie załatwienia skargi na działalność wójta 

gminy – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad 7. 11. 

 

Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie skargi na sołtysa wsi. 

 

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

komisja na posiedzeniu w dniu 9 września br. omawiając skargę na Panią sołtys wsi Lubieszów 

uznała, że jest organem niewłaściwym do jej rozpatrzenia – 3 głosami za, przy 3 obecnych. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w omawianej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie projektu uchwały  

nr XXV/191/2020 w sprawie skargi na sołtysa wsi. Poinformował, że za przyjęciem uchwały 

głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących -0.  

 

Stwierdził, że uchwała nr XXV/191/2020 w sprawie skargi na sołtysa wsi – została podjęta. 

 

 

 

Ad 7. 12.  wykreślono 

 

 

ad. 7. 13. 

 

Zastępca wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy. 

 

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

i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 7 września br. przy  

3 obecnych członkach, 3 głosami za – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.  
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Wójt Gminy – na zapytanie radnego Permusa, poinformował, że sprawa ta była konsultowana  

z Radą Sołecką w Dziergowicach.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXV/192/2020  w sprawie nazwy ulicy 

pod głosowanie radnych. Poinformował, że za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 

15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

Stwierdził, że uchwała  nr XXV/192/2020  w sprawie nazwy ulicy – została podjęta. 

 

 

 

Ad 7. 14. 

 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiocie omawianej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie projektu 

uchwały nr XXV/193/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Po czym 

poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących.  

 

Stwierdził, że uchwała nr XXV/193/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

– została podjęta. 

 

 

 

Ad 8.  Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny M. Permus  - zwrócił się z zapytaniem czy Gminne Centrum Kultury i Rekreacji  

w Bierawie w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa sygnalizowało 

jakieś oszczędności? Uważa, że Gminne Centrum Kultury, tak jak szkoły, działało w trochę 

mniejszym zakresie niż zazwyczaj.  Czy z tego względu są przewidywane jakieś oszczędności, czy 

zaoszczędzone środki zostały przeznaczone na inne cele? 

 

Wójt Gminy – stwierdził, że to pytanie raczej powinno pójść w drugą stronę. Ma sygnały, że jest 

wręcz odwrotnie. Jest to podobna sytuacja jak z budżetem gminy. Oszczędności powstały  

w związku z rezygnacją z imprez takich jak dożynki, czy partnerstwa. Jednak wpływy i ograniczenia 

z powodu spowolnienia gospodarczego są znacznie większe. I ta sama sytuacja, w dużym 

oczywiście przybliżeniu z relacji słownej Dyrektora, ma miejsce w Gminnym Centrum Kultury. 

Wpływy z wynajmów są o wiele bardziej ograniczone niż oszczędności z racji mniejszej ilości 

zorganizowanych imprez. Te wpływy były ograniczone i na pewno to się nie bilansuje.  

 

Radny M. Permus – z tego co Wójt powiedział, to Gminne Centrum odnotowało mniejsze wpływy 

z wynajmu. Ale zakres działalności też był mniejszy i to nie chodzi tylko o planowane imprezy.   

Nie były czynne kluby i w ogóle działalność była prowadzona w mniejszym zakresie, to czy  

wykazano jakieś oszczędności? 
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Wójt Gminy – poinformował, iż z informacji ustnej przekazanej przez Dyrektora te ograniczone 

wpływy były o wiele większe niż oszczędności. Podkreślił, iż należy mieć na względzie to, że 

wydatki planowane na organizację dożynek gminnych, czy pływadeł są zapisane w budżecie gminy, 

a nie w budżecie Gminnego Centrum. Nie organizowanie tych imprez nie jest zatem oszczędnością 

Gminnego Centrum.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zasugerował zorganizowanie spotkania celem omówienia tego 

tematu. Uważa, że w ostatnim okresie wiele rzeczy w ogóle się nie działo, wszystkie obiekty 

kulturalne były pozamykane, nie organizowano żadnych kursów, ani zajęć dla dzieci. Dyrektor 

powinien poinformować Radę czy i jakie zadania były realizowane i czy są jakieś oszczędności? 

 

Radna V. Klimanek – poinformowała, że zajęcia  w Domach Kultury odbywały się, ale zdalnie. 

Dzieci nie miały indywidualnych spotkań. Nie wiadomo czy z tego tytułu powstały oszczędności. 

Nie było żadnych imprez wewnątrz Domów Kultury.  

 

Radny J. Pankala – zgłosił wniosek o wyznaczenie w przyszłych zmianach planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów o niskich klas bonitacyjnych pod budowę instalacji 

odnawialnych źródeł energii. Uzasadniając stwierdził, że działki piątej i szóstej klasy są zwolnione  

z podatku rolnego, a zatem nie przynoszą żadnych dochodów do budżety gminy. Jeżeli na takich 

działkach powstanie instalacja fotowoltaiczna, wówczas te grunty będą opodatkowane podatkiem 

przewidzianym dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą. W innych gminach, np. 

Reńskiej Wsi, takie instalacje już powstały.  Należy to przemyśleć i takie tereny w planie 

wyznaczyć. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że w niedługim czasie zostaną rozpoczęte prace nad budżetem gminy 

na rok 2021. Jednym z planowanych zadań jest przystąpienie do opracowania od podstaw nowego 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli to zadanie uda się 

wpisać do budżetu, to ta sugestia radnego Pankali zostanie w tym opracowaniu uwzględniona. Musi 

zostać przeprowadzona inwentaryzacja gruntów celem wyznaczenia miejsc na których mogły by 

powstać fermy fotowoltaiczne. Takie tereny powinny znajdować się w pobliżu instalacji średniego 

napięcia. Po uchwaleniu Studium będzie można przystąpić do zmiany planów.  

 

Radny W. Plutta  
– przypomniał wniosek dotyczący przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie 

przeznaczenia 144 hektarów pod wyrobisko żwirowni, 

- poruszył temat dotyczący wykonania brakującej kanalizacji dla części Dziergowic, zwracając się  

z zapytaniem czy wykonana dokumentacja na to zadanie posiada jeszcze ważność i czy ta 

inwestycja powinna zostać podjęta do realizacji w najbliższym czasie?  Jakie są w ogóle szanse na 

podjęcie tej inwestycji? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że Gmina czuwa nad ważnością dokumentacji na budowę kanalizacji 

dla Podświęcia. Tu nic złego się nie wydarzy. W przyszłym roku planuje się wykonać jeszcze 

brakującą dokumentację dla ulicy Odrzańskiej. Być może zadanie związane z przygotowaniem 

projektu znajdzie się w przyszłorocznym budżecie. Później docelowo planuje się tą część 

Dziergowic skanalizować. 

 

Radna E. Garbas – poinformowała, że na zebraniu wiejskim w Dziergowicach pojawił się temat 

przykrego zapachu jaki jest odczuwalny w sali gimnastycznej w Dziergowicach. Podobno rodzice 

zgłaszają ten problem już od dłuższego czasu.  Zwróciła się o wyjaśnienie tego tematu i ewentualne 

podjęcie działań zmierzających do budowy nowej hali. 
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Wójt Gminy – poinformował, że prawdopodobnie problem nieprzyjemnego zapachu w sali 

gimnastycznej miał miejsce przed wykonaniem nowej nawierzchni, która w tym roku została 

wykonana. Na dzień dzisiejszy chyba już tego problemu nie ma, ale zostanie to sprawdzone. 

Jeżeli chodzi o nową salę, stwierdził, że to nie tylko jest życzenie Pani radnej, ale nas wszystkich 

żeby Dziergowice miały nową salę gimnastyczną. Jednak należy mierzyć siły na zamiary. Robi się 

wszystko żeby ten cel też w przyszłości zrealizować. 

 

 

 

Ad. 9.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

Radna E. Szymańska – zwróciła się z zapytaniem na jakim etapie są prace remontowe studni 

zaopatrującej w wodę mieszkańców w Starym Koźlu? 

 

Wójt Gminy – stwierdził, iż rozumie to, że możemy być czasami przeciwko poszerzaniu gruntów 

eksploatacyjnych, ale wiązanie tej sprawy z awarią studni w Starym Koźlu, to już jest chyba daleko 

idące nieporozumienie. Tak nie powinno się mówić.  To są dwie niezależne kwestie. Awaria sieci 

wodociągowej  w Starym Koźlu jest wynikiem zamulenia się dwóch studni jednocześnie. Nie ma to 

nic wspólnego z kopalniami na terenie gminy Bierawa. Niestety na tym polu odnotowano pasmo 

porażek. Przeprosił mieszkańców Starego Koźla i Brzeziec za to co się wydarzyło.  

Poinformował, że w dniu dzisiejszym został dostarczony długo oczekiwany filtr i w najbliższym 

czasie powinien zostać zamontowany. Później pozostanie jeszcze kwestia uruchomienia tej studni  

i przyłączenia do sieci wodociągowej.  Jeżeli będą sprzyjały okoliczności, to za około miesiąc z tej 

studni będą zaopatrywani w wodę mieszkańcy obu tych miejscowości. Wówczas odciąży się studnię 

w Korzonku, która obecnie musi pracować na podwyższonych obrotach zaopatrując ok. 70 % 

mieszkańców gminy Bierawa.  

Poza tym, w trybie pilnym projektowany jest przebieg tymczasowego wodociągu, którym obecnie 

dostarczana jest woda ze Stacji Wodociągowej w Korzonku dla mieszkańców tych sołectw.   

Kolejną rzeczą, to po sesji zostanie ogłoszony przetarg na odwiert  nowej studni, na którą 

opracowano już  dokumentację. Jednak termin realizacji to ok. 1,5 roku.  

Poinformował jednocześnie, że ostatnia awaria nie miała nic wspólnego z awarią studni. Przy okazji 

wyłączenia dostawy wody, o czym mieszkańcy byli poinformowani, w związku z budową odcinka 

sieci  wodociągowej do terenów inwestycyjnych (I etap) podjęto decyzję o wymianie zaworu na  

ul. Melcza, który od dawna ciekł. Niestety w momencie zakładania nowego zaworu, doszło do jego 

uszkodzenia. Powstał poważny problem. Czas wyłączenia dostawy wody znacznie się wydłużył.  

Na pewno mieszkańcy mają uzasadnione pretensje, ale tak się wydarzyło. Trudno też było wypłukać 

całą sieć w jednym dniu, dlatego że ten wodociąg funkcjonuje na tymczasowej sieci i są 

ograniczenia. Te płukania trzeba było rozłożyć na dwa dni. Część mieszkańców miało brudną wodę, 

za co można tylko przeprosić. Poinformował, iż w przyszłości będzie robił wszystko, aby takie 

awarie były usuwane nocą. Będzie nas to więcej kosztowało, ale patrząc na potrzeby mieszkańców, 

nie ma innego wyjścia. Na pewno Gmina za te sytuacje ponosi odpowiedzialność i od tej 

odpowiedzialności nie ucieka. Taka awaria jaka miała miejsce w Starym Koźlu, występuje bardzo 

rzadko, ale niestety się wydarzyła.  

 

Radny Cz. Kudzia – poinformował, że woda była brudna nie tylko na końcówkach sieci, ale  

w różnych puntach. Nie wiadomo jaka była tego przyczyna. Zwrócił się z zapytaniem, czy  

w związku z poniesieniem dużych strat wody odprowadzonej do kanalizacji, mieszkańcy mogą 

starać się o jakieś ulgi w opłatach za wodę? 

  

Wójt Gminy – poinformował, że Zakład ma możliwość zwrotu  kosztów za wodę zużytą do 

wypłukania sieci. Zwrot może być dokonywany wyłącznie na wniosek mieszkańca. Zakład na 

pewno od tej odpowiedzialności nie będzie się uchylał. 

 



21 

 

Radna E. Szymańska – zwróciła się z prośbą aby w przypadku jakichkolwiek awarii na sieci 

wodociągowej i koniecznością wyłączenia dostawy wody, czy wydłużania się czasu planowanej 

awarii,  o przekazywanie informacji sołtysowi wsi i radnym z danego sołectwa, aby mogli właściwie 

informować mieszkańców o takiej sytuacji i przewidywanym czasie ich usunięcia. 

 

Wójt Gminy – potwierdził, iż wniosek Pani radnej jest bardzo słuszny. Przy ostatniej awarii 

pracownicy Zakładu nie zachowali się właściwie. Nie przekazano mieszkańcom informacji  

o wydłużeniu czasu usuwania awarii, co było wielkim błędem.  Będzie na to zwracał większą 

uwagę. 

 

Radny M. Permus – zawnioskował o nieprzeprowadzanie jakichkolwiek prac konserwatorskich na 

sieci wodociągowej w Starym Koźlu i Brzeźcach do czasu uruchomienia nowej Studni na Stacji 

Uzdatniania Wody w Starym Koźlu. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że pod koniec miesiąca lipca Urząd Gminy otrzymał informację 

między innymi na interpelację radnego Matuszka w sprawie przyjętych zasad uruchamiania 

zbiornika Racibórz. W informacji tej potwierdzono, że zbiornik będzie uruchamiany dopiero, gdy 

poziom wody na Odrze na wodowskazie w Miedoni będzie wynosił ok. 8 m i przepływie 1200 m3
, 

co dla gminy Bierawa jest bardzo niepokojące.   W związku z czym podjął już wstępne działania 

mające na celu wystąpienie o zmianę tych reguł. Zostały one jednak wstrzymane ze względu na 

zaplanowane spotkanie z Dyrektorem Naczelnym Wód Polskich w Gliwicach. Poinformował, że 

Urząd Gminy przygotowuje pewnego rodzaju symulację o zagrożeniu powodziowym dla 

miejscowości nadodrzańskich przy różnym stanie wody w Miedoni, począwszy od stanu 6,5 metra, 

tak aby radni mogli się właściwie do tej dyskusji  przygotować. Stwierdził, iż Gmina musi w tej 

sprawie podjąć radykalne działania, bo sytuacja z naszego punktu widzenia naszej gminy nie jest 

dobra.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się z apelem do radnych, również z tych miejscowości, które nie są 

położone przy Odrze, żeby w takim duchu solidarnościowym przyszli na spotkanie z Dyrektorem 

Wód Polskich i poparli podejmowane w tym zakresie działania. Mieszkańcy gminy Bierawa czekali  

na wybudowanie zbiornika w Raciborzu, ponieważ byli zwodzeni tym, że ten zbiornik nas ochroni 

przed powodzią. A jak się okazuje, to ten zbiornik dla gminy Bierawa jest po prostu nieużyteczny. 

Jeżeli zbiornik zacznie funkcjonować dopiero przy poziomie 8 metrów, to tereny gminy Bierawa 

będą już w dużej części zalane. Mając na względzie podejmowane od wielu lat działania związane 

czy to z budową wałów, czy to z budową zbiornika i przyjętymi dla niego parametrami dotyczącymi 

przyjmowania wody powodziowej, ma się wrażenie że gminę Bierawa uznano jako polder 

zalewowy. Albo zapomniano o tej gminie, albo robią to celowo. Uważa, że można jeszcze spotkać 

się decydentami zbiornika Racibórz, wysłuchać ich racji. Ale jeżeli te rozmowy nie przyniosą 

efektu, to należy podjąć bardziej radykalne działania, nawet protestacyjne. Takich, które 

doprowadzą do tego, żeby tym tematem zainteresować opinię publiczną, nie tylko naszej gminy.  

 

Radny M. Matuszek – stwierdził, że ochrona przed powodzią jest sprawą bardzo ważną, dlatego 

radni powinni wziąć udział w planowanym spotkaniu. Zwrócił się również o poinformowanie  

w jakiej formie zaplanowano organizację tegorocznych dożynek? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że w tym roku zostanie odprawiona tylko Msza dziękczynna w 

najbliższą niedzielę, tj. 20 września o godz. 13-tej w Kościele w Lubieszowie. Ze względu na 

panującą sytuacje epidemiologiczną niczego więcej się nie przewiduje. 
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Ad. 10. 

 

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

zamknął obrady dwudziestej piątej sesji Rady Gminy w dniu 14 września 2020 r. o godz. 18:20. 

 

 

 

          Przewodniczący Rady 

            Joachim Morcinek 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik     

 

 

 

Załączniki: 

 

1) uchwała nr XXV/181/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych „Bierawa” w gminie Bierawa; 

2) uchwała nr XXV/182/2020 w sprawie zmiany załącznika do uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych  

w granicach złoża kruszyw naturalnych „Kotlarnia Solarnia” w sołectwie Dziergowice  

w gminie Bierawa; 

3) uchwała nr XXV/183/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw 

naturalnych „Bierawa 2” w gminie Bierawa; 

4) uchwała nr XXV/184/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok; 

5) uchwała nr XXV/185/2020 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

dla Gminy Bierawa 

6) uchwała nr XXV/186/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Bierawie; 

7) uchwała nr XXV/187/2020 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji 

„Kędzierzyn-Koźle” przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji Kędzierzyn-Koźle; 

8) uchwała nr XXV/188/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gminnych położonych w Brzeźcach;   

9) uchwała nr XXV/189/2020  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umów dzierżaw i najmu; 

10) uchwała  nr XXV/190/2020 w sprawie załatwienia skargi na działalność wójta gminy; 

11) uchwała nr XXV/191/2020 w sprawie skargi na sołtysa wsi; 

12) uchwała nr XXV/192/2020 w sprawie nazwy ulicy; 

13) uchwała nr XXV/193/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 


