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PROTOKÓŁ nr XXVII/2020 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  1 grudnia  2020 r. 

 

 

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

1 grudnia 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, Kierownika Referatu Inwestycji Waldemara Lembowicza, a 

także obsługę prawną Mec. Mirosława Semeniuka. 
 

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

Rady Gminy Bierawa został ustalony następująco: 
 

2. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  26 października 2020 r. 

5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji o podejmowanych działaniach  

w okresie międzysesyjnym. 

6. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji. 

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

międzysesyjnym. 

8. Podjęcie uchwał: 

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

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

3) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziergowicach; 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Brzeźcach; 

5) w sprawie rocznego programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021; 

6) o zmianie uchwały  w sprawie określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego  

w Kotlarni oraz wysokości opłat. 

 

9. Interpelacje i wnioski radnych. 

10. Dyskusja i wolne wnioski. 

11. Zakończenie obrad. 
 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

odczytanego porządku obrad. 
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Ad. 3. 

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

z dwudziestej szóstej sesji Rady Gminy z dnia  26 października 2020 r.  i że w celu jego przyjęcia, 

zgodnie z § 22 statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. Następnie zwrócił się  

z zapytaniem czy są uwagi do tego protokołu? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

W głosowaniu przeprowadzonym przez Przewodniczącego Rady za przyjęciem protokołu 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół nr XXVI/2020 z sesji Rady Gminy  

z dnia 26 października 2020 r. - został przyjęty. 

 

 

 

Ad. 4. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie 

działania jak: 

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

i ochrony środowiska oraz komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu  

30 listopada 2020 r.; 

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

3) uczestniczył w przygotowaniu sesji oraz organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy. 

 

 

 

 

Ad. 5.  Informację o pracach komisji przedstawili: 

 

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 obradowała w dniu 30 listopada br. celem omówienia projektów 

uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

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

fizycznego i sportu poinformowała, że komisja spotkała się w dniu 30 listopada br.  w celu 

omówienia projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

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

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja spotkała się na jednym posiedzeniu  

w dniu 30 listopada br. celem omówienia projektów uchwał związanych z tematyką dzisiejszej 

sesji. 

 

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

w okresie międzysesyjnym się nie spotykała. 
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Ad. 6.   

 

Wójt Gminy - poinformował, że w okresie od ostatniej sesji, która miała miejsce 26 października 

2020 r. podejmował między innymi takie działania jak: 

 w dniu 29 października br. spotkał się z przedstawicielem Firmy „Przykona” zajmującej się 

budową ferm fotowoltaicznych, 

 w dniu 2 grudnia br. uczestniczył w odbiorze technicznym wyremontowanej odnogi ulicy 

Słonecznej w Dziergowicach, 

 w dniu 6 listopada br. uczestniczył w telekonferencji z dyrektorami szkół z terenu gminy 

Bierawa w celu omówienia spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół  

w okresie pandemii koronawirusa i nauczania zdalnego, 

 w dniu 10 listopada br. przekazał medale od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom 

obchodzącym jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (z zachowaniem najwyższych 

środków ostrożności), 

 w dniu 14 listopada br. brał udział w pogrzebie śp. Helmuta Fliegla długoletniego sołtysa 

sołectwa Lubieszów i radnego gminy Bierawa, człowieka działającego w wielu 

organizacjach, 

 w dniu 17 listopada br. spotkał się z przedstawicielami firmy „Domax” realizującej zadanie 

„Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu celem omówienia kwestii 

technicznych związanych z tym zadaniem, 

 w dniu 19 listopada br. spotkał się z Panem Henrykiem Milewskim z Firmy Tauron w celu 

omówienia bieżących problemów, 

 w dniu 20 listopada br. spotkał się z projektantem sieci wodno-kanalizacyjnej przy ulicy 

Polnej i Leśnej w Starym Koźlu celem  ustalenia toku prac przed planowaną przebudową 

tych dróg, a także uczestniczył w konferencji (on-line) z Marszałkiem Województwa 

Opolskiego w sprawie projektu dotyczącego zakupu laptopów dla nauczycieli z terenu 

województwa opolskiego, gdzie gmina Bierawa zgłosiła chęć udziału w tym projekcie, 

 w dniu 25 listopada br. uczestniczył w pogrzebie śp. Konrada Dreszera – byłego sołtysa wsi 

Dziergowice, 

 w dniu 26 listopada br. prowadził negocjacje z Firmą Remondis dotyczące odpłatności za 

wywóz odpadów komunalnych w miesiącu grudniu br., 

 w dniu 27 listopada br. brał udział w pogrzebie śp. Marty Wątroba, osoby która przez wiele 

lat działała na rzecz sołectwa Dziergowice i gminy Bierawa, 

 w dniu 30 listopada br. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Subregionu Kędzierzyńsko-

Kozielsko-Strzeleckiego, którego tematem było przygotowanie i podjęcie uchwał do 

Walnego Zebrania, które zaplanowano na styczeń przyszłego roku. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek  - odnosząc się do informacji na temat spotkania z przedstawicielem Firmy 

Tauron, zwrócił się z zapytaniem czy podczas tych spotkań Wójt podejmował tematy związane  

z remontem sieci  elektroenergetycznej, głównie jeżeli chodzi o Lubieszów? Czy są jakieś plany  

w tym zakresie? A jeżeli nie, to czy ten temat zostanie na którymś spotkaniu podjęty? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że w trakcie ostatniego spotkania omawiano temat dotyczący 

przeniesienia, czy zmiany lokalizacji słupów energetycznych, bądź linii energetycznych, które 

kolidują z nowo wydzielanymi działkami budowlanymi. Nie rozmawiano na temat planów 

modernizacji sieci energetycznej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to w miesiącu grudniu może 

zorganizować spotkanie z przedstawicielem Tauronu w celu poznania planów inwestycyjnych, czy 

prac modernizacyjnych w tym zakresie na terenie gminy Bierawa.  
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Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że na jednym ze spotkań z przedstawicielami 

Tauronu została przekazana informacja, iż kapitalne remonty linii energetycznych są wykonywane 

według harmonogramu przyjętego przez Tauron. Radni mogą zgłaszać tylko uszkodzone słupy, ale 

już o całościowej modernizacji sieci decyduje wyłącznie Firma Tauron, radni na to wpływu nie 

mają. 

 

Radny M. Matuszek – stwierdził, iż nie może się z tym zgodzić, ponieważ jest zdania, że sieci 

elektroenergetyczne w większości miejscowości naszej gminy  są przestarzałe. Są to sieci 

aluminiowe, które w skutek warunków atmosferycznych korodują. Przez to występują też straty  

w sieci. To nie chodzi tylko o sprawy bezpieczeństwa. Sieci te powinny być sukcesywnie co 30 lat 

wymieniane na sieć izolowaną. Radni powinni otrzymać plan wymiany sieci, bądź informację 

kiedy taki remont w danej miejscowości zostanie przeprowadzony. Uważa, że Gmina musi te 

tematy podejmować, ponieważ Tauron nie jest tym zainteresowany. Firmie nie zależy na 

inwestowaniu, tylko na zarabianiu. Odbiorcy energii płacą również za dostępność. Jeżeli nie 

będziemy dbali o to, aby sieci energetyczne były remontowane, to ta dostępność będzie spadała. 

Zwrócił się do Wójta o podjęcie tego tematu w rozmowach z przedstawicielami Tauronu. 

 

 

 

 

Ad. 7. 1. 

 

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

gminy na 2020 rok.  

 

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

poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt omawianej uchwały pozytywnie 4 głosami za, 

przy jednym głosie wstrzymującym, przy udziale w głosowaniu 5 radnych. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat planowanych zmian w budżecie gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie projektu 

uchwały nr XXVII/200/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Po czym 

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

i wstrzymujących. 

 

Stwierdził, że uchwała nr XXVII/200/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2020 rok – została podjęta. 

  

 

 

Ad. 7. 2. 

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym 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 przegłosowała projekt omawianej uchwały 5 głosami za, przy  

5 obecnych. 

 

Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie projektu 

uchwały nr XXVII/201/2020 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla 

gminy Bierawa. Następnie poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, żaden 

z radnych nie był przeciwny, a dwóch radnych wstrzymało się od głosowania (E. Garbas  

i W. Plutta). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVII/201/2020 o zmianie uchwały  

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

 

 

 

 

Ad. 7. 3. 

 

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

Pożarnej w Dziergowicach. 

 

Radna D. Szczygieł – poinformowała, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

jednogłośnie przegłosowała projekt omawianej uchwały, 5 głosami za. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania projektu uchwały  

nr XXVII/202/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Dziergowicach. Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt  

z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Następnie stwierdził, że uchwała nr XXVII/202/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziergowicach – została podjęta.  

 

 

 

Ad. 7. 4. 

 

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

nieruchomości położonej w Brzeźcach, tj. działki zabudowanej budynkiem byłej świetlicy 

wiejskiej przy ul. Łąkowej 7.  

 

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

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja po dość burzliwej dyskusji  4 głosami 

za, przy jednym głosie wstrzymującym – pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.   

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że wola sprzedaży tej nieruchomości została wyrażona przez 

sołectwo podczas zebrania wiejskiego w Brzeźcach. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVII/203/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości położonej w Brzeźcach – pod głosowanie radnych. Następnie 

poinformował, że za przyjęcie uchwały głosowało 14 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny,  

a jeden radny wstrzymał się od głosowania (W. Plutta).  

 

Stwierdził, że uchwała nr XXVII/203/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości położonej w Brzeźcach – została podjęta. 
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Ad. 7. 5. 

 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie rocznego programu 

współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 oraz wyniki konsultacji projektu 

uchwały w tej sprawie. 

Omawiając projekt uchwały poinformowała, że program współpracy został opracowany w oparciu 

o program obowiązujący w roku 2020. W programie tym nie wprowadzono większych zmian. 

Program zawiera zapisy wymagane ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie, tj.  

w szczególności: 

 cele główne i cele szczegółowe programu,  

 zasady współpracy,  

 zakres przedmiotowy - którym jest wspólne wykonywanie zadań publicznych wymienionych  

w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w celu zaspokojenia istniejących 

potrzeb społecznych mieszkańców gminy Bierawa, 

 formy współpracy określone w art. 5 ust. 2 cyt. ustawy mające charakter finansowy  

i pozafinansowy,  

 priorytetowe zadania publiczne, które w zasadzie zostały powielone z roku 2020,  

nie wprowadzono żadnych nowych zadań,  

 okres realizacji programu i sposób jego realizacji poprzez powierzenie zadania do realizacji lub 

jego wsparcie, wspólną realizację zadań o charakterze pozafinansowym, czy wymianę 

informacji, 

 wysokość środków planowanych na realizację tego programu w kwocie nie mniejszej niż  

380 tys. zł, w tym zgodnie z projektem uchwały budżetowej na zadania z zakresu zdrowia  

i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 195 tys. zł, na zadania z zakresu kultury 

fizycznej 170 tys. zł, na zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych  

18 tys. zł.  

 

Omawiając wyniki konsultacji projektu rocznego programu współpracy gminy z organizacjami 

pozarządowymi (załącznik do podjętej w tej sprawie uchwały), poinformowała, że projekt został 

rozesłany do 11 organizacji pozarządowych, których zakres działania obejmuje obszar gminy 

Bierawa. Projekt został zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy. W bezpośredniej ocenie projektu programu współpracy wzięły udział 

tylko dwie organizacje, nie wnosząc żadnych uwag do tego projektu. Pozostałe organizacje nie 

wyraziły swojej opinii, co w myśl obowiązującej uchwały o sposobie konsultowania   

projektów aktów prawa miejscowego i innych aktów z organizacjami pozarządowymi, oznacza 

rezygnację z prawa do jej wyrażenia.  

 

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

fizycznego i sportu, poinformowała, że komisja zagłosowała za przyjęciem omawianej uchwały  

5 głosami za. 

 

Radny W. Plutta – zwrócił uwagę, że w omawianym programie w rozdziale VI określającym 

priorytetowe zadania publiczne na 2021 wykreślono, w porównaniu do zadań zawartych  

w programie z roku poprzedniego,  zadanie „ratownictwo i ochronę ludności”. To dotyczy głównie 

Straży Pożarnych. Czy to jest zmiana podyktowana tym, że władze gminy nie zamierzają wspierać 

takich inicjatyw, gdyby taki ewentualny wniosek przez Straże Pożarne został złożony, czy jest to 

raczej wynik jakiegoś przypadku? W programie jest co prawda zapis, że Wójt może określić  

w ciągu roku kolejne zadania do realizacji, ale czy zamiarem gminy było wyłączenie straży 

pożarnych z udziału w tym programie? 
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Sekretarz Gminy – poinformowała, że wykreślenie takiego zadania nie było żadnym 

zamierzonym działaniem. Dotychczas Gmina nie zlecała żadnej organizacji zadań związanych  

z ratownictwem i ochroną ludności. Jednostki Straży Pożarnych realizują swoje zadania 

bezpośrednio w oparciu o budżet gminy, a nie w trybie ustawy o pożytku publicznym i o 

wolontariacie. Do tej pory żadna Jednostka Straży Pożarnej, działająca w formie Stowarzyszenia, 

nie przystępowała też do konkursów na realizację innych zadań na rzecz mieszkańców, np.  

z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej i sportu. W latach wcześniejszych OSP 

występowało o dofinansowanie organizowanych zawodów pożarniczych dla dzieci, ale w ramach 

małych grantów.  

 

Wójt Gminy – zwrócił uwagę, że Gmina wspiera jednostki OSP w innej formie. Żadna polityka, 

niechęć, czy celowe działanie związane z wykreśleniem jakiegoś zadania w programie współpracy 

nie miało miejsca. Jednostki OSP mogą też starać się o środki z budżetu gminy na realizację 

określonego zadania w formie małych grantów.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie przystąpił do przeprowadzenia 

głosowania w sprawie projektu uchwały nr XXVII/204/2020 w sprawie rocznego programu 

współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Po czym poinformował, że za 

przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVII/204/2020 w sprawie rocznego 

programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 6.  

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały o zmianie uchwały  w sprawie określenia 

zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Kotlarni oraz wysokości opłat. Wyjaśnił, iż zmiana 

dotyczy wyłącznie wysokości opłat, które zostały określone w załączniku do uchwały. Decyzja  

o podwyższeniu opłat została podyktowana stale zwiększającymi się kosztami utrzymania 

cmentarza, w tym kosztami wywozu odpadów. 

 

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

poinformowała, że komisja jednogłośnie przegłosowała projekt omawianej uchwały, 5 głosami za. 

 

Dyskusji w przedmiocie omawianej uchwały nie podejmowano. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania projektu uchwały  

nr XXVII/205/2020 w sprawie określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Kotlarni 

oraz wysokości opłat. Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 

żaden z radnych nie był przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od glosowania (M. Permus).  

 

Przewodniczący Rad Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVII/205/2020 w sprawie określenia 

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

podjęta.  
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Ad. 8.  Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny M. Matuszek – przypomniał, że w ubiegłym roku w tym czasie przedstawiciele gminy 

Bierawa odwiedzili partnerską gminę Markvartovice. Do naszej gminy wpłynęły też pozdrowienia 

z gminy Ostfildern. W związku z tym zawnioskował, aby z naszej gminy również poszły 

informacje do tych gmin partnerskich, że o nich pamiętamy i oczekujemy czasu w którym będzie 

można się znowu spotkać.  

 

Radny P. Szewerda – zwrócił się z zapytaniem jak daleko posunięta jest sprawa przejęcia przez 

Gminę dodatkowego terenu pod cmentarz w Starej Kuźni oraz o wyjaśnienie powodu 

wprowadzenia opłat na cmentarzu w Starej Kuźni. Dodał, iż ma informację, że to Rada Gminy 

zadecydowała, że Parafie mają się dokładać do odpłatności za wywóz odpadów z cmentarzy. Jako 

radny nic o tym nie wie. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że informację na temat odpłatności za wywóz odpadów z cmentarzy 

przedstawiał radnym na wczorajszym posiedzeniu komisji. Podkreślił, iż Rada Gminy w tym 

zakresie nie podejmuje żadnych decyzji i żadnej decyzji też nie podjęła. Informację w tym temacie 

przekaże radnemu  bezpośrednio po zakończeniu sesji. 

Jeżeli chodzi o temat powiększenia cmentarza w Starej Kuźni poinformował, że dodatkowy teren 

został już wpisany w planie zagospodarowania przestrzennego. Pozostaje  jednak jeszcze kwestia 

przejęcia tego terenu od Lasów Państwowych. Zgodnie z warunkami określonymi przez Lasy 

Państwowe grunt ten może zostać przejęty tylko na zasadzie zamiany. Oznacza to, że Gmina musi 

przekazać Lasom Państwowym w zamian za przejęty teren pod cmentarz również grunt leśny, 

który wkomponuje się w cały kompleks leśny. Zaproponowano dwa takie tereny, ale nie zyskały 

one akceptacji. W ostatnim czasie wskazano kolejny teren. Jeżeli Lasy Państwowe zgodzą się na 

propozycję Gminy, to ta transakcja wymiany gruntów zostanie dokonana i pozostanie tylko jeszcze 

kwestia umowy z Parafią.  

 

Radny P. Szewerda – zwrócił uwagę, iż na cmentarzach parafialnych znajdują się groby osób 

zmarłych nie tylko należących do kościoła katolickiego. W Starej Kuźni jest dużo pochowanych 

osób innych wyznań, czy spoza Parafii. Jak będzie pobierana odpłatność za te groby? 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, iż zarządcą cmentarza jest Proboszcz Parafii i to On 

powinien o tym decydować. Opłaty za grób powinny być pobierane, ponieważ posiadanie grobu 

wiąże się z generowaniem odpadów. 

 

 

 

Ad. 9.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem czy została podjęta już decyzja  

o przeznaczeniu środków przeznaczonych przez Starostwo Powiatowe na drogi powiatowe  

w gminie Bierawa?  

 

Wójt Gminy – przypomniał, że z budżetu Starostwa Powiatowego  corocznie dla poszczególnych 

gmin Powiatu przeznaczana jest pewna pula środków na remont, modernizację, czy jakąś 

inwestycję na drogach powiatowych. Wysokość środków uzależniona jest od tego ile kilometrów 

dróg powiatowych jest w danej gminie. Pierwotnie dla gminy Bierawa ta kwota na rok 2020 

wynosiła 90 tys. zł. Podjęto decyzję o przeznaczeniu tych środków na wykonanie ścieżki 

rowerowej przy ulicy Mickiewicza w Bierawie. Rozpoczęto prace projektowe tej inwestycji. 

Zakładano realizację w 3 etapach. W drugiej połowie roku wielkość środków została jednak 

zmniejszona do kwoty 60 tys. zł. W związku z czym zrezygnowano z rozpoczęcia pierwszego 

etapu ścieżki rowerowej, ponieważ przy tak niskim finansowaniu okres realizacji musiał by zostać 

wydłużony.   
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Zaproponowano przeznaczenie tych środków na modernizację odcinka drogi powiatowej  

z Bierawy do Grabówki. W miesiącu grudniu to zadanie ma zostać wykonane.  

Jest w stałym kontakcie z Dyrektorem Krysiem ze Starostwa Powiatowego, ale niestety nie za 

wiele udaje się załatwić.  Do dnia dzisiejszego nie udało się nawet wymienić Starostwu  bardzo 

zniszczonych barierek na moście w Starej Kuźni, o co wnioskował radny Szewerda, nie mówiąc  

o remoncie tego mostu, na co trzeba przygotować dokumentację. Uważa, że Gmina nie jest w tej 

materii poważnie traktowana.  

 

Radny P. Szewerda – zwrócił uwagę, że każdy most ma tzw. książkę obiektu budowalnego, gdzie 

wpisywane są wszelkie usterki przez inspektora nadzoru. Zły stan barierek na moście w Starej 

Kuźni jest już od 3 lat, to nie jest nowa usterka.  

 

Wójt Gminy – stwierdził, iż trudno się nie zgodzić z radnym Szewerdą, ma pełną rację.  

Na spotkaniu z przedstawicielami Starostwa Powiatowego bardzo dużo zostało powiedziane. 

Podkreślano, że błędem była likwidacja Zarządu Dróg Powiatowych. Jednak ta likwidacja nastąpiła  

w bieżącym roku. Skoro barierka jest uszkodzona od 3 lat, to ta jednostka jeszcze istniała. Uwagi 

inspektora nadzoru dotyczące złego stanu barierki musiały być wpisane w książce obiektu.  

Ale brak było reakcji ze strony zarządcy. 

 

Radny M. Matuszek – poinformował, że Urząd Marszałkowski w miesiącu listopadzie ogłosił 

konkurs dotyczący ścieżek rowerowych w całym województwie opolskim. Gmina powinna się do 

tego przyłączyć i pozyskać środki zewnętrzne na budowę ścieżek rowerowych w naszej gminie 

bezpośrednio, bądź za pośrednictwem Euro Country w Zakrzowie, które podjęło się tego tematu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, że jeżeli chodzi o pozyskanie środków na budowę 

ścieżek rowerowych, to na pewno Euro Country szybciej pozyska te środki, ponieważ działa  

w całym Powiecie. Tu nie chodzi tylko o ścieżki rowerowe w gminie Bierawa, ale tak jak była już 

mowa, o ścieżkach rowerowych w całym Powiecie. Jeżeli Urząd Marszałkowski ma na ten cel 

środki, to Euro Country powinno się tym zająć i o te środki aplikować.  

  

  

 

Ad. 10. 
 

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

zamknął obrady dwudziestej siódmej sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2020 r. o godz. 16:40 

 

 

          Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik       Joachim Morcinek 

 

 

Załączniki: 
1) uchwała nr XXVII/200/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok; 

2) uchwała nr XXVII/201/2020 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy 

Bierawa; 

3) uchwała nr XXVII/202/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży pożarnej  

w Dziergowicach; 

4) uchwała nr XXVII/203/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej  

w Brzeźcach; 

5) uchwała nr XXVII/204/2020 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Bierawa  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021 oraz wyniki konsultacji projektu programu; 

7) uchwała nr XXVII/205/2020 o zmianie uchwały  w sprawie określenia zasad korzystania  

z cmentarza komunalnego w Kotlarni oraz wysokości opłat. 


