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PROTOKÓŁ nr XXVIII/2020 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  21 grudnia  2020 r. 

 

 

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

21 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 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 zgromadzonych radnych, Wójta Gminy Krzysztofa 

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

Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, Kierownika Referatu Inwestycji Waldemara Lembowicza, 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosława Wierzba, a także obsługę 

prawną Mec. Mirosława Semeniuka. 
 

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

Rady Gminy Bierawa będzie się przedstawiać następująco: 
 

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

obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  1 grudnia 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 dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok; 

2) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 2021 rok; 

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

4) w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla samorządowego 

zakładu budżetowego; 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na 

realizację zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego; 

6) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu; 

7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych; 

8) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet.  
 

8. Interpelacje i wnioski radnych. 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad. 
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Wnioski o zmianę porządku obrad zgłosił Wójt Gminy, który zawnioskował o wprowadzenie do 

porządku obrad dwóch projektów uchwał: 

1) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa; 

2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzeźcach. 

 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgłoszone wnioski zostaną poddane pod 

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

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

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem, czym będzie różniła się uchwała o zmianie 

wieloletniej prognozy finansowej od uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, która jest już  

w porządku obrad? 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej, którą Wójt chce wprowadzić do porządku obrad dotyczy jeszcze roku 2020.  

Natomiast uchwała o wieloletniej prognozie finansowej, która jest w porządku obrad będzie 

obowiązywała od 1 stycznia 2021 r. przez 3 kolejne lata.  

 

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

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – opowiedziało 

się w głosowaniu 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość głosów  

i został przyjęty. 

 

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

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzeźcach – opowiedziało się 

w głosowaniu 15 radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość głosów  

i został przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

zmienionego porządku obrad. Dodatkowe projekty uchwał zostały wprowadzone jako pkt. 

7.9. i 7.10. 

 

 

 

Ad. 3. 
 

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

z dwudziestej siódmej sesji Rady Gminy z dnia  1 grudnia 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. 

 

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 

protokół nr XXVII/2020 z sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2020 r. - został przyjęty. 

 



str. 3 
 

Ad. 4.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował 

następujące działania: 

1) brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu 7 i 16 grudnia 

br., 

2) brał udział w posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 15 grudnia br.,  

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 spotkała się raz 15 grudnia br. w celu 

dokonania analizy przychodów i wykorzystania dotacji przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 

w Bierawie za rok 2019. 

 

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

obradowała na dwóch posiedzeniach, tj. 7 i 16 grudnia br. w celu omówienia projektów uchwał na 

dzisiejszą sesję. 

 

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

fizycznego i sportu poinformowała, że komisja w okresie międzysesyjnym się nie spotykała. 

 

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

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

obradowała. 

 

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

komisja w okresie międzysesyjnym się nie spotykała. 

 

 

 

Ad. 6. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że w okresie od ostatniej sesji, tj. 1 grudnia br. między innymi 

podejmował takie działania jak:  

 w dniu 4 grudnia br. spotkał się z Dyrektorem Marcinem Jarzyńskim z Wód Polskich oraz 

Dyrektorem Zlewni Gliwice w sprawie planowanej budowy wału w Dziergowicach o długości 

2,85 km. Poinformował, że projekt został ukończony i złożony u Wojewody Opolskiego. 

Obecnie trwa procedura związana z wydaniem pozwolenia na realizację zadania. Szacuje się, 

że w pierwszych tygodniach nowego roku to pozwolenie się uprawomocni. Pozwoli to na 

uruchomienie procedury wykupienia działek  i wypłaty odszkodowań. Inwestycja może ruszyć 

nie wcześniej niż pod koniec przyszłego roku, 
 

 w dniu 7 grudnia br. złożono wniosek  do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczący 

budowy drogi – ulicy Stawowej w Dziergowicach. Tego samego dnia uczestniczył również  

w posiedzeniu komisji budżetowej w sprawie projektu budżetu gminy Bierawa na 2021 rok, 
 

 w dniu 8 grudnia br. spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy Bierawa; 

tematem wiodącym było funkcjonowanie placówek w czasie pandemii, 
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 w dniu 10 grudnia br. uczestniczył w pogrzebie śp. Piotra Musioła wieloletniego radnego 

gminy Bierawa. Tego samego dnia spotkał się również z Dyrektorem Sokołowskim z Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Opolu. Główny temat spotkania dotyczył rozpoczętej przebudowy 

części ulicy Dworcowej w Bierawie związanej z budową ścieżki pieszo-rowerowej,  
 

 w dniu 11 grudnia br. spotkał się z Dyrektorem Banku Spółdzielczego w Polski Cerekwi w celu 

omówienia spraw bieżących oraz z projektantem sieci wodno-kanalizacyjnej przy ulicy Polnej 

i Leśnej w Starym Koźlu (inwestycja musi być wykonana w pierwszej połowie przyszłego 

roku), 
 

 w dniu 15 grudnia br. uczestniczył w zarządzie Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz  

w posiedzeniu komisji rewizyjnej w sprawie funkcjonowania domów kultury na terenie naszej 

gminy, 
 

 w dniu 16 grudnia br. spotkał się z Prezesami Ludowych Zespołów Sportowych w celu 

omówienia bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem klubów oraz brał udział  

w posiedzeniu komisji budżetowej na temat zmian w budżecie gminy, 
 

 w dniu 21 grudnia br. na zaproszenie Burmistrza Kuźni Raciborskiej  brał udział w spotkaniu  

z Marszałkiem Województwa Śląskiego w celu lobbowania w sprawie modernizacji odcinka 

drogi wojewódzkiej nr 425 z Solarni (województwo opolskie) do Kuźni Raciborskiej 

(województwo śląskie). 

 

Dyskusji na przedstawione tematy nie podejmowano. 

 

 

 

Ad. 7. 1. 

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok.  

 

Radna D. Szczygieł – poinformowała, że komisja ds. budżetu przegłosowała projekt uchwały  

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok – 3 głosami za, przy udziale  

w głosowaniu 3 radnych.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny W. Plutta – przedstawił następujące zapytania: 

- na remonty jakich dróg planuje się wydatkować kwotę 45 tys. zł? 

- z czego wynika kwota 14 tys. zł przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg, czy z podpisanych  

   umów z firmami wytypowanymi do odśnieżania, czy też są to jakieś inne dodatkowe wydatki? 

- z czego wynika kwota 6,5 tys. zł na nalepki na kosze? Zauważył, że koszt wykonania nalepek  

   powinien zostać sfinansowany ze środków przeznaczonych na zakup nowych koszy.  

   Zwrócił uwagę, że na początku roku  radni zostali poinformowani przez Panią Skarbnik, że  

   dodatkowe środki pozyskane w związku z podwyżką opłat za odbiór odpadów muszą  

   sfinansować ten system, 

- czym podyktowana jest kwota 20.500 zł przeznaczona na wykonanie audytów u osób, które  

   ubiegały się o dotację na ekologiczne źródło ciepła, czy jest to kwota dla komisji  

   sprawdzającej? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że kwota 20.500 zł przeznaczona zostanie na wykonanie audytu  

i dokumentacji związanej z udziałem gminy Bierawa w programie „Niskoemisyjna gmina”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego. Środki te zostały zapisane w budżecie na sesji w miesiącu sierpniu br.  
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Pierwotnie miały być przeznaczone na wymianę źródła ciepła na Osiedlu Korzonek. W związku  

z tym, że takie zadanie nie może być w tym projekcie realizowane, środki zostały przeznaczone na 

inne zadanie. Projekt będzie realizowany wspólnie z Gminą Ujazd i Leśnica.  

Jeżeli chodzi o środki na zimowe utrzymanie dróg poinformował, że są to środki rezerwowe. Jeżeli 

do końca bieżącego roku nie zajdzie potrzeba odśnieżania dróg, to te środki nie będą wykorzystane 

i przejdą do nadwyżki budżetowej.    

Przypomniał, że Gmina pomogła mieszkańcom zaopatrzyć się  w pojemniki na odpady, między 

innymi na popiół, za które mieszkańcy ponosili odpłatność. Te pojemniki musiały zostać 

odpowiednio oznaczone, dlatego Gmina zamówiła nalepki i przekazała je nieodpłatnie 

mieszkańcom. Na remonty dróg zaplanowano wydatkować kwotę 45 tys. zł. Środki te będą 

przeznaczone na remont cząstkowy różnych odcinków dróg. Jednym z większych zadań, to zjazd 

na ulicę Odrzańską w Dziergowicach, gdzie został zarwany cały przepust. Pozostałe to drobne 

remonty dróg w różnych sołectwach. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie przeprowadził głosowanie w sprawie 

projektu uchwały nr XXVIII/206/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

Poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVIII/206/2020 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok – została podjęta.  

 

 

 

Ad. 7. 2. 

 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 

2021 rok oraz opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok (dołączono do protokołu w formie 

załącznika). 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 2021 rok 

pozytywnie 2 głosami za i 1 głosem wstrzymującym, przy udziale w głosowaniu 3 członków 

komisji. 

 

Wójt Gminy – przedstawiając radnym budżet gminy zwrócił uwagę, iż na kwotę dochodów 

bieżących i majątkowych w wys. ok. 39 mln zł składają się głównie: 

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – ok. 6 mln zł, 

- subwencje z budżetu państwa – ok. 10 mln zł, 

- dotacje na zadania zlecone, w tym głównie program „500+”, na który planuje się wydatkować   

   6.724 tys. zł, 

- dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości  

    prawnej – ponad 14 mln zł. 

 

Wydatki to z kolei kwota ponad 38 mln zł. Wśród planowanych zadań wymienił wydatki na: 

 transport publiczny, który Gmina finansuje od 2 lat – ponad 300 tys. zł, 

 działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, realizujących bardzo ważne zadanie jeżeli  

chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców – 225 tys. zł, 

 oświatę, która dzięki dobrze rozbudowanej sieci odpowiadającej potrzebom mieszkańców,  

stanowiąc o atrakcyjności naszej gminy – ponad 13 mln zł, 

 pomoc społeczną, gdzie Gmina odgrywa coraz większą rolę w udzielaniu pomocy dla 

potrzebujących – 1430 tys. zł, 
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 funkcjonowanie domów kultury, które muszą dostosować ofertę do zaistniałych warunków  

spowodowanych pandemią – 1180 tys. zł, 

 gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – prawie 2,7 mln zł, z czego odbiór odpadów  

z gospodarstw domowych to 1.850 tys. zł. Zwrócił uwagę, że w tym zakresie zrobiono 

wszystko co było możliwe, aby zachęcić firmy do odbioru odpadów z terenu gminy 

Bierawa, co w konsekwencji powinno zahamować proces zwyżki tych opłat. Póki co 

wydaje się, że w przyszłym roku opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców 

pozostaną niezmienione, 

 oświetlenie uliczne – ok. 500 tys. zł,  gdzie koszty zużytej energii są bardzo wysokie. 

Pomocą był zakup energii w ramach wspólnej Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska 

Opolskiego, a także zrealizowane inwestycje w zakresie fotowoltaiki, 

 działania związane z ochroną środowiska, w tym na realizację projektu „Niskoemisyjna 

gmina” – ponad 400 tys. zł. Pierwszy projekt w przyszłym roku powinien zostać 

zakończony i ok. 60 gospodarstw domowych zmieni swoje źródło ciepła na ekologiczne.  

Drugi projekt, który ma być realizowany wspólnie z Gminą Leśnica i Ujazd, ma zostać 

dopiero rozstrzygnięty. Obejmie on 28 gospodarstw domowych, 

 kulturę fizyczną i sport – blisko 300 tys. zł, w tym na wydatki związane z realizacją 

projektów zgłoszonych do Euroregionu Pradziad  ze środków pogranicza polsko-czeskiego. 

 

W przyszłorocznym budżecie zapewniono również środki  na spłatę pożyczek  zaciągniętych 

głównie na budowę kanalizacji. Podkreślił, że była to na ten czas bardzo słuszna decyzja. Dzięki 

pozyskanym środkom udało się skanalizować największe sołectwa, tj. Dziergowice, Solarnię  

i Lubieszów.  Mimo, iż nie wszyscy widzieli ten temat w ten sposób, podjęto to wyzwanie. 

Zaciągnięto niskooprocentowane pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu, częściowo umarzalne, dzięki którym za rozsądną cenę udało się   

w dużej mierze skanalizować  naszą gminę. Nieskanalizowane zostały tylko niewielkie fragmenty, 

np. Podświęcie w Dziergowicach, część ulicy Odrzańskiej, Leśnej, czy nowe tereny mieszkaniowe. 

Ponadto Gmina zaciągnęła pożyczki na wkład własny do programu „Niskoemisyjna Gmina”  

i na zakup pojemników na odpady komunalne, które w użyczenie przekazano  mieszkańcom. 

Celowość zaciągniętych pożyczek z pewnością była pożądana. Zaciągnięto te pożyczki na bardzo 

dobrych warunkach i na zadania, które dotyczą bezpośrednio naszych mieszkańców. 

W przyszłym roku na spłatę pożyczek musimy przeznaczyć kwotę 1260 tys. zł. Zadłużenie gminy 

na początku nowego roku wyniesie 4.676.485,95 zł.  

Jeżeli chodzi o plan inwestycji, to obejmuje on trzy główne pozycje, a mianowicie: 

 rozbudowę drogi do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu – II etap. W roku 2020 

wykonano projekt na to zadanie, natomiast realizacja nastąpi w całości w roku przyszłym, 

całość zadania to ok. 1,6 mln zł. Zadanie uzyska 50 % dofinansowanie ze  środków 

unijnych. Przed wykonaniem tej drogi zostanie wykonana jeszcze sieć wodna, 

kanalizacyjna i gazowa, 

 wykonanie I etapu ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej - ulicy Dworcowej 

w Bierawie (w kierunku Zakładów Azotowych). Na to zadanie został już wykonany 

projekt. Szacunkowa wartość tego etapu (ok. 400 m) 1,2 mln zł. Wkład własny Gminy 

Bierawa to kwota 580 tys. zł. Pozostałe środki musi zapewnić Zarząd Województwa. 

Gmina będzie robiła wszystko aby ta inwestycja, od lat wyczekiwana, została wykonana 

przynajmniej do ostatnich domostw, 

 wymiana źródła ciepła i stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni. Zadanie będzie 

realizowane w ramach Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, uzyska 85 % 

dofinansowania (ponad 900 tys. zł). 
 

Podkreślił, iż przewiduje się realizację też mniejszych zadań, np. dalszą rozbudowę sieci wodno-

kanalizacyjnej. Gmina Bierawa, z czego się bardzo cieszymy, dalej jest traktowana jako Gmina 

atrakcyjna do zamieszkania pod względem lokalizacji, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 

gazowej, funkcjonowania placówek szkolnych, przedszkolnych, domów kultury, działalności 

Ochotniczych Straży Pożarnych, czy sportu.  
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W związku z czym Gmina musi o to zadbać i starać się pozyskiwać nowych mieszkańców. 

Bez nowych rodzin, a także dobrych lat urodzeń, Gminie będzie się trudniej rozwijać. 

Ważnym podkreślenia w tym budżecie to wydatki przewidziane na realizację zadań w ramach 

funduszu sołeckiego. Duże sołectwa na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego otrzymają 

kwoty ponad 40 tys. zł. Jest to kwota, za którą można już wykonać bardzo fajne zadanie na rzecz 

swojego sołectwa.  

Podkreślił, iż opracowanie budżetu gminy na 2021 rok było najtrudniejszym zadaniem, z jakim 

musiał się zmierzyć w dotychczasowej pracy w samorządzie. Trzeba było wybrać priorytety, aby 

zapewnić dalsze dobre funkcjonowanie gminy Bierawa. Są oczywiście też zadania, które nie udało 

się wpisać do przyszłorocznego budżetu. Musi zostać zachowania pewna hierarchia. Najpierw 

należy skończyć zadania rozpoczęte, a później wprowadzać nowe, ale w miarę możliwości. 

Oczywiście nie jest to budżet, o którym się marzy i do jakiego się aspiruje. 

Wyraził nadzieję, że krajowa, a także europejska gospodarka zacznie się znowu rozwijać i nastąpi 

to przysłowiowe odbicie i że to będzie miało pozytywny wpływ na finanse gminy. Obecnie  

z powodu pandemii, ale również wcześniejszego lekkiego spowolnienia  gospodarczego, wpływy 

budżetowe zostały bardzo ograniczone. Do tego dochodzą rosnące koszty pracy. W związku z tym 

takie, a nie inne są możliwości przyszłorocznego budżetu.  

W tym wszystkim nie należy zapominać o atutach tej Gminy. O dobrze prosperujących szkołach, 

które z powodu pandemii muszą pracować zdalnie, co stanowi utrudnienie zarówno dla uczniów, 

nauczycieli, jak i dla rodziców, dobrym dostępie do przedszkoli dzięki stworzeniu dodatkowych 

miejsc w tych placówkach, dobrym funkcjonowaniu naszych ośrodków kultury działających 

niestety w ograniczonym zakresie i w trochę innej formie, jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych, czy prowadzonej działalności sportowej.  

Pomimo tego trudnego budżetu, będziemy starali się utrzymywać atrakcyjność naszej gminy i dbać 

o jej rozwój, choć może trochę wolniejszy.  Uznał, że Rada Gminy powinna ten projekt budżetu na 

rok 2021 przyjąć.  

 

Radny W. Plutta – jako radny trochę wypchnięty do opozycji, może też nie do końca krytycznie, 

ale zwrócił uwagę na kilka słabych punktów tego budżetu. Podkreślił, że Wójt oczywiście 

rekomenduje naszą Gminę jako przyjazną do osiedlania się. Ale to też kosztuje. Wydatki 

ponoszone na rozbudowę infrastruktury dla nowych mieszkańców w żaden sposób nie są 

rekompensowane. Gmina ponosi wydatki na kolejne przedłużanie sieci kanalizacyjnej, 

wodociągowej, dróg do nowo powstałych zabudowań, a niektóre osoby od pokoleń mieszkający  

w naszej gminie nie mogą się tego doczekać. Również Wójt o tym wspomniał, że część 

Dziergowic, czyli ulica Odrzańska, ulica Leśna, cała praktycznie ulica Turska nie są jeszcze 

skanalizowane. Jest to do zrobienia, a dalej takiego zadania nie ma w planie wieloletniej prognozy 

finansowej. Ma jednak nadzieję, że na podstawie zapisu paragrafu 16 uchwały, gdzie jest mowa  

o tym, że Wójt może dokonać przesunięć w ramach poszczególnych pozycji budżetowych, że 

środki na to zadanie w końcu uda się wygospodarować. I ta część Dziergowic, która nie jest 

skanalizowana, również tej kanalizacji się doczeka. 

W Gminie mamy złożonych ok. 6100 deklaracji śmieciowych, a mieszkańców mamy dużo 

powyżej 7 tysięcy. To pokazuje, że ten przyrost liczby mieszkańców w żaden sposób nie jest 

rekompensowany w ponoszonych przez nas wydatkach. My dopłacimy w przyszłym roku, według 

założeń budżetowych, ponad 300 tys. zł do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Nie jest to 

oczywiście wina Dyrektora tego Zakładu. Ale wynika to z takich przyczyn obiektywnych,  

o których radni rozmawiali na komisjach w minionym roku.  

Kolejnym słabym punktem tego budżetu są nadmierne wydatki, ponad możliwości finansowe tej 

gminy, na oświatę. Jakie są tego przyczyny, o tym wielokrotnie dyskutowano teraz, jak i w latach 

poprzednich na komisjach. W przyszłym roku radni mogliby porozmawiać o optymalizacji tych 

wydatków i zastanowić się czy w oświacie nie ma jakiś rezerw, które mogłyby spowodować, że te 

wydatki na oświatę będą bardziej racjonalnie poukładane.  
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Podkreślił, że punktem w budżecie z którym przede wszystkim nie może się zgodzić, to obcięcie 

środków dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji.  

W roku poprzednim te wydatki wynosiły w planie budżetowym 1.303 tys. zł. W tym roku były 

planowane na poziomie 1.302 tys. zł. Jednak w ostatniej chwili dokonano zmiany i zmniejszono 

ten plan o 20 tys. zł. Absolutnie nie może się z tym zgodzić, ponieważ nie uwzględniono rosnących 

kosztów funkcjonowania tej jednostki. W przyszłym roku wejdą w życie pracownicze plany 

kapitałowe, co zmusiło dyrekcję Gminnego Centrum Kultury do skorygowania planu wydatków na 

wynagrodzenia. Wzrosły również opłaty za wszystkie stałe przeglądy i różnego rodzaju wydatki 

związane z utrzymaniem pracowników i utrzymaniem wszystkich instalacji, które w Gminnym 

Centrum Kultury funkcjonują.  

Uważa, że te słabe punkty budżetu, ale głównie zmniejszenie dotacji dla Gminnego Centrum 

Kultury powodują, że jako radny tego budżetu akceptować nie może. Będzie głosował  za jego 

nieprzyjęciem i za dokonaniem korekty chociażby kwoty dotacji dla Gminnego Centrum Kultury. 

Wspominając zapis paragrafu 16 uchwały, wyraził nadzieję, że jeśli chodzi o Gminne Centrum 

Kultury, to te środki się znajdą. Tym bardziej, że w założeniach budżetowych zbyt optymistycznie 

oszacowano dochody Gminnego Centrum. Przecież z powodu pandemii pozycje, które stanowiły 

możliwość uzyskania dochodów przez Gminne Centrum, zostały zablokowane poprzez obostrzenia 

wprowadzone  przez władze centralne w naszym kraju. To jest kwota ok. 100 tys. zł. Dotacja 

podmiotowa ma wynosić 1,2 mln zł, a wydatki Gminnego Centrum Kultury 1,3 mln zł. A więc 

brakujące 100 tys. zł też trzeba będzie gdzieś w ciągu roku budżetowego znaleźć. Myśli, że Wójt 

ma świadomość tego, że te kolejne 100 tys. zł też będzie musiał do Gminnego Centrum w jakiś 

pozycjach wygospodarować, aby było możliwe zbilansowanie budżetu tej jednostki. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie projektu uchwały nr XXVIII/207/2020  

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 2021 rok. Po czym poinformował, że za 

przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych było przeciwnych (W. Plutta i E. Garbas),  

2 radnych wstrzymało się od głosowania (E. Szymańska i J. Pankala). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVIII/207/2020 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 2021 rok – została podjęta.  

 

Wójt Gminy – podziękował radnym za przyjęcie budżetu na rok 2021. Podkreślił, że postara się te 

osoby, które miały pewne wątpliwości i nie zagłosowały za tym budżetem, w trakcie roku 

przekonać. Jest to budżet najbardziej optymalny i bierze za to pełną odpowiedzialność.   

 

 

 

 

Ad. 7. 3. 
 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej dla gminy Bierawa oraz opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierawa, 

którą dołączono do niniejszego protokołu w formie załącznika. 

 

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

poinformowała, że projekt omawianej uchwały został przez komisję przegłosowany pozytywnie  

3 głosami za, przy udziale w głosowaniu 3 członków komisji. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie dotyczące projektu uchwały  

nr XXVIII/208/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa. 
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Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych było 

przeciwnych (E. Garbas i W. Plutta), żaden z radnych nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVIII/208/2020 w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

 

ad.7. 4.  

 

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

przedmiotowej na 2021 rok dla samorządowego zakładu budżetowego. 

 

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

przegłosowała projekt omawianej uchwały 3 głosami za, przy udziale w głosowaniu 3 członków 

komisji.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie dotyczące projektu uchwały  

nr XXVIII/209/2020 w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla 

samorządowego zakładu budżetowego. 

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

przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVIII/209/2020 w sprawie 

jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla samorządowego zakładu 

budżetowego – została podjęta. 

 

 

 

 

ad. 7. 5. 
 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na realizację zadania z zakresu organizacji 

publicznego transportu zbiorowego.  

 

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

przegłosowała projekt omawianej uchwały 3 głosami za, przy udziale w głosowaniu 3 członków 

komisji.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania dotyczącego projektu 

uchwały nr XXVIII/210/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-

Kozielskiemu na realizację zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego. 

Poinformował, że za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVIII/210/2020 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na realizację zadania 

z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego – została podjęta. 
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Ad. 7. 6.  

 

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

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

 

Radna E. Garbas – zwróciła się z zapytaniem ile wynosi miesięczny dochód z najmu tej 

nieruchomości? 

 

K. Mazurkiewicz – poinformowała, że za najem nieruchomości,  o której jest mowa w uchwale, 

Gmina otrzymuje 100,71 zł netto miesięcznie.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVIII/211/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu – pod głosowanie radnych.  

Następnie poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, 

ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXVIII/211/2020 w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu – została 

podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 7. 7. 

 

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

nieruchomości gminnych. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVIII/212/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych – pod głosowanie radnych. 

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

wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVIII/212/2020 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 7. 8. 

 

Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

diet.  

 

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

przegłosowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet 3 głosami 

za, przy udziale w głosowaniu 3 członków komisji. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie dotyczące projektu uchwały  

nr XXVIII/213/2020 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet. Po czym 

poinformował, że za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciwnych nie 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVIII/213/2020 o zmianie uchwały 

w sprawie ustalenia wysokości diet – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 9. 

 

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 zaopiniowała projekt omawianej uchwały pozytywnie 3 głosami za, 

przy udziale w głosowaniu 3 członków komisji. 

 

Radny W. Plutta  - zawnioskował o omówienie treści zmian, o których mowa w uchwale. 

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia do wieloletniej 

prognozy finansowej – uaktualniono kwotę zadania: 

  nr 1.1.2.3. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez 

przebudowę drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu oraz limit 

wydatków na 2020 rok, 

 nr 1.3.2.6. Dotacja celowa do budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 ulica 

Dworcowa w Bierawie - uaktualniono limit wydatków na 2020 do kwoty 20 tys. zł oraz na 

rok 2021 do kwoty 580 tys. zł. 

 

Z kolei w załączniku nr 1 wprowadzono wszystkie zmiany, które wyniknęły ze zmian w budżecie 

zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie projektu uchwały  

nr XXVIII/214/2020 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy 

Bierawa. Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów 

przeciwnych nie było, a 2 radnych wstrzymało się od głosowania (W. Plutta i E. Garbas). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVIII/214/2020 o zmianie uchwały  

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

 

 

 

 

Ad. 7. 10. 

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Brzeźcach. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania projektu uchwały nr XXVIII/215/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzeźcach. 
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Poinformował, że za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, nikt z radnych nie był 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVIII/215/2020 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzeźcach – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 8.   Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny H. Musioł  - poinformował, że w Solarni została wykazana do sprzedaży działka przy ulicy 

Kościuszki (na przeciwko sklepu Lewiatan, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 425). Jest to 

działka zabudowana, ściana budynku praktycznie znajduje się w odległości pół metra od krawędzi 

drogi wojewódzkiej. Jest to droga na której w tym roku doszło do dwóch bardzo groźnych 

wypadków. Zawnioskował o rozważenie możliwości wykupienia tej działki i wyburzenie 

znajdujących się tam zabudowań w celu poprawy widoczności na łuku tej drogi, co jest dla 

mieszkańców Solarni bardzo ważne. 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że działka o którą wnioskuje radny Musioł jest poddana licytacji przez 

komornika. Wniosek został przyjęty. Jednak na chwilę obecną nie jesteśmy przygotowani na jej 

wykup.  

 

Radny W. Plutta – poparł wniosek radnego Musioła, uznając go za bardzo słuszny. Uważa, że 

Gmina powinna dopilnować tą sprawę i podjąć wszelkie starania w celu wykupienia tej działki. 

Znajdujący się na tej działce budynek przylega praktycznie do krawędzi jezdni. Uniemożliwia to 

wykonanie bezpiecznego dojścia chociażby dzieci do szkoły dwujęzycznej w Solarni. Uważa, że 

ten wniosek powinien zostać uwzględniony przez Wójta. W budżecie powinno się 

wygospodarować środki zarówno na wykupienie działki, jak i wykonanie w tym miejscu chodnika. 

Na pewno poprawi to widoczność dla pojazdów poruszających się po drodze wojewódzkiej, 

głównie jadących od strony Kuźni Raciborskiej, ale także wyjeżdżających od strony sklepu na 

drogę główną, gdzie ruch jest dość intensywny. Ze względu na poprawę widoczności i poprawę 

bezpieczeństwa dla pieszych, głównie dzieci idących tą drogą do szkoły, Gmina powinna się do 

tego wniosku przychylić. 

 

Radna E. Garbas  

 poparła wniosek radnego Musioła w sprawie wykupu działki w Solarni, 

 nawiązując do wypowiedzi radnego Plutty w czasie debaty nad uchwałą budżetową na 

temat kosztów ponoszonych na oświatę, w celu optymalizacji kosztów oświaty i wydatków 

ponoszonych na oświatę, zawnioskowała o zlecenie niezależnemu podmiotowi wykonania 

analizy kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli w gminie Bierawa z uwzględnieniem 

subwencji oświatowej.  Podkreśliła, że dużo gmin w naszym rejonie zleciło już wykonanie 

takiej analizy, o czym można było przeczytać w wiadomościach zamieszczonych  

w internecie, 

 w celu zwiększenia konkurencyjności i przejrzystości w wyborze firm realizujących usługi 

budowlane, transportowe i tym podobne na terenie gminy Bierawa, zawnioskowała  

o umieszczanie informacji o prowadzonych naborach ofert na planowane prace na stronie 

internetowej  Urzędu Gminy w zakładce ogłoszenia. 
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Radny W. Plutta – nawiązał do planowanego na przyszły rok spisu powszechnego i wskaźnika 

osób zamieszkujących w gminie Bierawa deklarujących narodowość niemiecką. Zwrócił uwagę, że 

jeżeli liczba osób deklarujących narodowość niemiecką na terenie gminy nie przekroczy 20 %,  

to może się zdarzyć, co nie jest jeszcze na dzień dzisiejszy do końca przesądzone, że Gmina  

w której nauczany jest język mniejszości narodowej zostanie pozbawiona dodatkowej subwencji, 

którą dotychczas uzyskiwała. Ma informację, że Gmina Bierawa z tytułu nauczania języka 

mniejszości narodowej otrzymywała  niecałe 2 mln zł. Gdyby ktoś powiązał wyniki tego spisu ze 

zmianą wysokości subwencji oświatowej i pozbawił naszą Gminę tych środków, to Gmina mogła 

by się znaleźć w dosyć dużych tarapatach. Audyt, przeprowadzony przez niezależny podmiot, 

może pomóc odpowiednio przygotować się do ewentualnych skutków wprowadzenia takiej zmiany 

w wysokości subwencji oświatowej.  

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła że 2 mln zł to jest kwota na działalność całej szkoły. Dwujęzyczność 

jest tylko częścią składową subwencji i wynosi ok. 200 tys. zł. 

 

Radny W. Plutta – poinformował, że takie dane pozyskał na piśmie z Urzędu Gminy, podana 

została kwota oscylująca w granicach 2 mln zł. 

 

 

 

Ad. 9.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

Radna E. Garbas  - zwróciła się o przekazanie radnym informacji, jaka pojawiła się w mediach,  

na temat otrzymania przez naszą Gminę dofinansowania z rządowego funduszu inwestycji 

lokalnych na remont budynku komunalnego. 

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że  Gmina Bierawa otrzymała z drugiej transzy rządowego 

funduszu kwotę 550.800 zł na wymianę stropów w budynku komunalnym w Brzeźcach. Środki na 

to zadanie, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu COVID, będą wprowadzone do budżetu gminy 

przez Wójta w terminie do końca bieżącego roku. Zadanie to przewidziano do realizacji w ciągu  

3 lat.  

 

Radna E. Garbas – zwróciła się z zapytaniem, czy Wójt będzie występował o środki z tego 

funduszu w trzecim etapie, którego nabór trwa do 30 grudnia br., a jeżeli tak to na jakie zadania? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że Gmina będzie wnioskowała o te środki, ale na chwilę obecną nie 

wiadomo jeszcze na jakie zadania. Jest prowadzona analiza, które wnioski mają szansę na 

akceptację. Jedno zadanie zostanie powtórzone. W trzeciej transzy do rozdania jest jednak dużo 

mniej środków.  

 

Radna E. Garbas – zauważyła, że w związku z tym, że w pierwszym etapie Wójt składał wnioski 

na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową, Wójt powinien zgłosić do dofinansowania 

planowane wykonanie odwiertu studni w Dziergowicach. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że Gmina nie składała wniosku na  zadanie związane z gospodarką 

wodno-ściekową. Złożono dwa wnioski dotyczące dróg (łącznik ulicy Kolejowej i Dworcowej  

w Dziergowicach oraz ul. Ogrodowa w Bierawie), wniosek dot. świetlicy w Brzeźcach oraz 

wniosek dotyczący wymiany stropów w budynku komunalnym.  

Zgłaszane zadania muszą przekraczać co najmniej wartość 400 tys. zł. Planowane wykonanie 

studni w Dziergowicach nie osiągnie takiej wartości, czyli to zadanie się nie kwalifikuje i na to 

zadanie wniosek na pewno nie będzie złożony. Z większych zadań, które są brane pod uwagę, to 

budowa sali gimnastycznej w Dziergowicach. Dodał, iż pierwszy etap nie miał charakteru 

konkursowego. Gmina otrzymała środki w kwocie 500 tys. zł i sama decydowała na jakie zadania 

te środki przeznaczyć.  
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Radna V. Klimanek – ponowiła wniosek o rozebranie zniszczonej siatki ogrodzeniowej  

i wybudowanie nowego płotu wokół boiska przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach.  

 

Radna E. Garbas  - zwróciła uwagę, że remontu wymaga również nawierzchnia tego  boiska. Jest 

ona w nie najlepszym stanie, a nic się w tym temacie  nie dzieje.  

 

Wójt Gminy – stwierdził, iż żeby mogło się coś dziać, to potrzebne są na to pieniądze. Gmina 

zdaje sobie sprawę, że ta nawierzchnia musi być wymieniona. Zostało to nawet skosztorysowane. 

Jednak w tych trudnych czasach muszą być wybierane priorytety. Na dzień dzisiejszy nie stać nas 

na to zadanie. Znajduje się ono jednak na liście zadań planowanych do wykonania i to na bardzo 

wysokiej pozycji.  Jeżeli tylko sytuacja budżetu ulegnie poprawie, to będzie można przewidzieć 

wymianę nawierzchni tego boiska. Jednak należy zdać sobie sprawę ze skali problemu, z jakim 

muszą zmagać się samorządy. I nie tylko gmina Bierawa. Rok temu mieliśmy tylko znamiona 

spowolnienia gospodarki. Teraz jesteśmy w głębokim kryzysie. Gospodarka wiosna zatrzymała się 

na kilka tygodni. To ma swoje odbicie. Teraz działa połowicznie. Wpływy do budżetu wyraźnie się 

zmniejszyły. Przede wszystkim muszą być realizowane podstawowe zadania. Należy zdać sobie 

sprawę w jakich warunkach Gmina obecnie funkcjonuje.  Sytuacja jest naprawdę trudna. Dobrze, 

że przez ostatnie lata udało się zrealizować ważne dla gminy inwestycje.  Udało się też obniżyć 

pewne koszty. Np. zrestrukturyzowano placówki oświatowe. Udało się niektóre rzeczy tak 

wymodelować, że te koszty są dużo mniejsze. Przykładem może być oświata, ale też inne rzeczy. 

Niestety najgorszy rok jest przed nami, co pokazuje przyszłoroczny budżet. Podkreślił, iż może 

wymienić wszystkie najbardziej potrzebne zadania, które chciałby zrealizować. Ale Gminy 

Bierawa chwilowo na to nie stać. Działamy tak, jak pozwala nam sytuacja. Oby poprawa sytuacji 

nastąpiła już w drugiej połowie  przyszłego roku, to wówczas te wspomniane zadania będą mogły 

zostać zrealizowane. Jednak teraz musimy stąpać realnie po ziemi. W pierwszej kolejności muszą 

być realizowane zadania podstawowe, o których mówi ustawa o samorządzie gminnym, głównie  

z zakresu oświaty, z którą możemy szczycić, z zakresu pomocy społecznej, zaopatrzenia 

mieszkańców w wodę, czy z zakresu kanalizacji. Są to nasze podstawowe zadania. Uważa, że 

czasami nie docenia się tego co mamy, a przecież poziom  naszej gminie mamy dosyć wysoki. 

Zarówno obecni przedstawiciele gminy, jak i poprzednicy pracujący na rzecz gminy w poprzednich 

kadencjach, podejmowali słuszne decyzje. Ale są lata lepsze i lata gorsze.  Nam jest teraz pracować 

w tych trudniejszych czasach. Ale potrzebne zadania są sukcesywnie realizowane i będą.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 

Roku przekazał zebranym najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne. 

 

Wójt Gminy – podziękował radnym za konstruktywną, merytoryczną współpracę, za wszystkie 

głosy doradcze i to nie tylko te z którymi się zgadzał,  ale również za wszelką krytykę, która 

zmusiła do myślenia. Podkreślił, iż Gmina stara się w tych obecnych warunkach wyciągnąć 

maksymalnie dużo. Kończymy wyjątkowy, rok który daje nam wiele do myślenia, ale także który 

spowodował, że trzeba było trochę inaczej na wiele spraw spojrzeć. Słowa podziękowania 

skierował także do sołtysów, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek oraz pracowników 

Urzędu. Wyraził nadzieję, że kolejny rok będzie bardziej optymistyczny, że wspólnie uda się 

podołać wszystkim wyzwaniom. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzył wszystkim dużo 

zdrowia, błogosławieństwa bożego oraz pomyślności w Nowym Roku. 
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Ad. 10. 

 

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

zamknął obrady dwudziestej ósmej sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 17:35. 

 

 

 

           Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik       Joachim Morcinek 

 

 

Załączniki: 

 

1) uchwała nr XXVIII/206/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok; 

2) uchwała nr XXVIII/207/2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 2021 rok; 

3) uchwała nr 408/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

z dnia 2 grudnia 2020 r.  w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej 

gminy Bierawa na 2021 rok; 

4) uchwała nr XXVIII/208/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla 

gminy Bierawa; 

5) uchwała nr 409/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym  projekcie uchwały o wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Bierawa; 

6) uchwała nr XXVIII/209/2020 w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 

2021 rok dla samorządowego zakładu budżetowego; 

7) uchwała nr XXVIII/210/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na realizację zadania z zakresu organizacji publicznego 

transportu zbiorowego; 

8) uchwała nr XXVIII/211/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu; 

9) uchwała nr XXVIII/212/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gminnych; 

10) uchwała nr XXVIII/213/2020 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet; 

11) uchwała nr XXVIII/214/2020 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej dla gminy Bierawa; 

12) uchwała nr XXVIII/215/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Brzeźcach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


