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PROTOKÓŁ nr XXX/2021 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  29 marca 2021 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył trzydziestą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu  29 marca 

2021 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. 14 radnych potwierdziło udział  

w sesji Rady Gminy. Nieobecna była radna Wanda Cyran.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy  14 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, pracownika Urzędu Gminy Michała Klimka, a także obsługę 

prawną Mec. Mirosława Semeniuka. 

 

Następnie poinformował, że dalszy porządek obrad trzydziestej 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  15 lutego 2021 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: 

1) informacji o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym; 

2) sprawozdania na temat realizacji programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

za rok 2020. 

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu z wykonania w 2020 roku gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych. 
 

8. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok; 

2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 

3) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt; 

4) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy;  

5) w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; 

6) w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży w roku 2021; 
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7) w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich  

w Kościele Parafialnym w Starym Koźlu, wpisanym do rejestru zabytków; 

8) w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy. 

 

9. Interpelacje i wnioski radnych. 

10. Dyskusja i wolne wnioski. 

11. Zakończenie obrad. 

 

Wnioski o zmianę porządku obrad zgłosił Wójt Gminy, który wniósł: 

1) o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa – 

III edycja, 

2) o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska 

dotyczącego rozpatrzenia 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. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał zgłoszone wnioski pod głosowanie radnych. 

 

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

w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bierawa – III edycja – głosowało 14 radnych, nikt z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek został przyjęty. 

 

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

w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia skargi – opowiedziało się  

w głosowaniu 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek został przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

zmienionego porządku obrad, dodatkowe projekty uchwał zostaną wprowadzone jako pkt.  

8. 9 i 8.10. 

 

 

Ad. 3. 

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

z dwudziestej dziewiątej  sesji Rady Gminy z dnia 15 lutego 2021 r.  i że w celu jego przyjęcia, 

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

z zapytaniem, czy są uwagi do tego protokołu? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

W głosowaniu przeprowadzonym przez Przewodniczącego Rady Gminy – protokół  

nr XXIX/2021 z sesji Rady Gminy z dnia 15 lutego 2021 r. – został przyjęty jednogłośnie –  

14 głosami za. 
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Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował 

następujące działania: 

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

i ochrony środowiska w dniach 8 i 22 marca 2021 r. 

2) brał udział w posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 25 marca br.  

3) brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu 25 marca br. 

4) wspólnie z Wójtem uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Firmy Betafence w Kotlarni, 

5) brał udział w pogrzebie ks. Biskupa Gerarda Kusza 

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

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

 

 

 

Ad. 5. 

 

Informację o pracach komisji przedstawili: 

 

Radny P. Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna spotykała się jeden raz, tj. w dniu  

25 marca br. w sprawie analizy wykorzystania dotacji za rok 2019 z uwzględnieniem struktury 

zatrudnienia wynikającej z uregulowań wewnętrznych oraz przychodów Gminnego Centrum 

Kultury i Rekreacji w Bierawie za rok 2019. 

 

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

się na posiedzeniu w dniu 25 marca br. w celu omówienia projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

Radna V. Klimanek – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu obradowała w dniu 29 marca br. na temat projektów uchwał na dzisiejszą sesję.  

 

Radny M. Połulich – poinformował, że w okresie międzysesyjnym komisja ds. porządku 

publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska  obradowała dwa razy. Pierwsze 

posiedzenie odbyło się 8 marca br. Było to posiedzenie wyjazdowe z zastosowaniem zasad reżimu 

sanitarnego. Celem posiedzenia było przeprowadzenie wizji na posesji jednego mieszkańca 

Lubieszowa. Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 22 marca br. podczas którego omawiano  

i procedowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.  

 

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

komisja w okresie międzysesyjnym spotykała się 3-krotnie, tj. w dniach 5 marca, 25 marca  

i 29 marca br. w celu omówienia i rozpatrzenia wniesionych skarg oraz przygotowania projektów 

uchwał w tych sprawach na dzisiejszą sesję. 

 

 

 



str. 4 

 

Ad. 6. 1. 

 

Wójt Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym, tj. od 15 lutego br. podejmował między 

innymi takie działania jak: 

 

 18 lutego br. spotkał się z przedstawicielem Firmy ENSOL, która wygrała przetarg na zmianę 

źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Solarni, 

 19 lutego br. spotkał się z przedstawicielem Firmy SIGMA, która zarządza częścią Wspólnot 

Mieszkaniowych na Osiedlu Korzonek. Tematem wiodącym była wymiana źródła ciepła, 

ponieważ w roku 2023 nitka z gazem powinna zostać doprowadzona do Korzonka, 

 23 lutego br. spotkał się z Firmą ENSOL w Szkole Podstawowej w Solarni, która przygotowuje 

się do prac związanych z wymianą źródła ciepła. Oprócz tego w Szkole będzie wymieniana 

stolarka okienna, a także pokrycie dachowe, 

 26 lutego br. wspólnie z Przewodniczącym Rady spotkał się z Komendantem Powiatowym 

Policji Hubertem Adamkiem w celu omówienia spraw bieżących, 

 4 marca br. brał udział w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego w sprawie konkursu „Gmina atrakcyjna dla inwestora”- promocja 

terenów inwestycyjnych, 

 5 marca br. uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Kopalni Piasku „Kotlarnia”- tematem 

wiodącym była budowa zbiornika „Kotlarnia”, 

 10 marca br. miało miejsce otwarcie ofert w przetargu na budowę sieci wodociągowo-

kanalizacyjnych w Starym Koźlu przy ulicy Polnej i Leśnej, 

 11 marca br. spotkał się z Panią Małgorzatą Tudaj - Starostą Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego. Głównym tematem był stan dróg powiatowych na terenie naszej gminy. 

Poruszono przede wszystkim temat dotyczący remontu odcinka drogi Ortowice – Stara Kuźnia, 

aby to zadanie w końcu zostało przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu potraktowane 

priorytetowo. W tym też dniu spotkał się z Szefem Firmy Betafence, to jedna z Firm, która póki 

co w dobie pandemii funkcjonuje bardzo dobrze. Dokonała szeregu modernizacji i innowacji. 

Wprawdzie po zmianie właściciela było zagrożenie, że Firma opuści teren gminy Bierawa. 

Jednak w wyniku wspólnych działań udało się tą Firmę zatrzymać, a także spowodować, że 

przyszłość Firmy przez najbliższe lata nie powinna być zagrożona, 

 12 marca br. uczestniczył w Zarządzie Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielsko-Strzeleckiego, 

 16 marca br. spotkał się z przedstawicielami Firmy, która chciałaby otworzyć żłobek na terenie 

gminy Bierawa, 

 17 marca br. brał udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Głównym tematem to pandemia koronawirusa oraz rozszerzanie się „ptasiej grypy” na terenie 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Tego samego dnia spotkał się także z Nadleśniczym 

Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, 

 19 marca br. spotkał się z Radą Sołecką Lubieszowa w kwestii podjętej uchwały dotyczącej 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów kopalnianych, 

 20 marca br. brał udział w pogrzebie ks. Biskupa Gerarda Kusza, 

 22 marca br. brał udział w posiedzeniu komisji Rady Gminy ds. porządku publicznego na temat 

projektów uchwał na dzisiejszą sesję, 

 23 marca br. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Gmin Śląska Opolskiego, 

 25 marca br.  uczestniczył w Zarządzie Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielsko-Strzeleckiego,  

a także spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy Bierawa i uczestniczył 

w posiedzeniu komisji budżetowej, 

 26 marca br. brał udział w posiedzeniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. 
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Radny M. Matuszek – zwrócił się o uszczegółowienie informacji na temat spotkania w sprawie 

budowy zbiornika w Kotlarni. 

 

Wójt Gminy  - poinformował, że został przygotowany tzw. list intencyjny, którego stronami będą 

Główny Prezes Wód Polskich Przemysław Gaca, Dyrektor Wód Polskich z Gliwic, samorządy 

Gminy Bierawa i Gminy Kuźnia Raciborska, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 

a także przedstawiciele Kopalni Piasku Kotlarnia. Treść tego listu wymagała pewnych konsultacji. 

Chodziło także o prawa do projektu zbiornika, który wprawdzie stracił już swoją ważność, ale na 

którym będzie można oprzeć opracowanie nowej dokumentacji.  

Według planu zarządzania ryzykiem powodziowym  to zadanie ma zostać rozpoczęte w styczniu 

2023 roku. Trzeba odpowiednio wykorzystać dwuletni okres, jaki pozostał do planowanego 

rozpoczęcia inwestycji. Na pewno rola Kopalni Piasku „Kotlarnia” jest nieodzowna. Kopalnia 

chętnie odstąpi te materiały, które kiedyś w dużej mierze sfinansowała. Porozumienie miało być 

podpisane do końca marca. Prawdopodobnie ze względów na pandemię przedłuży się to o jakiś 

czas. Wspólnie z Burmistrzem Kuźni Raciborskiej robi wiele, aby sprawy nabrały większego 

tempa. Goszczono także w Biurze Premiera Morawieckiego.  

 

 

 

Ad. 6. 2. 

 

Zastępca Wójta – odczytał sprawozdanie na temat realizacji programu współpracy gminy Bierawa 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok 2020 – dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 1. 

 

Dyskusji w tym temacie nie podejmowano. 

 

 

 

Ad. 7. 

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym Raport z wykonania w 2020 roku gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych - dołączono do 

niniejszego protokołu jako załącznik nr 2. 

 

Dyskusji na temat Raportu nie podejmowano. 

 

 

 

 

Ad. 8. 1.  

 

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

2021 rok. 

 

Radna D. Szczygieł – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy został przegłosowany 5 głosami za, przy udziale w głosowaniu 5 członków komisji. 
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Radny W. Plutta – stwierdził, iż ma pewną uwagę do proponowanych zmian w budżecie, 

ponieważ proponuje się podjąć cały szereg nowych inwestycji, większych lub mniejszych nowych 

przedsięwzięć, a nie do końca pamięta się o zadaniach rozpoczętych i nie dokończonych. Mamy na 

terenie gminy pewne inwestycje już rozpoczęte. Chociażby ulica Sosnowa w Lubieszowie, czy 

ulica Sosnowa w Dziergowicach. Mamy też projekt na dokończenie kanalizacji w miejscowości 

Dziergowice. Te pozycje od dłuższego czasu nie znajdują się w planach budżetowych. Należałoby 

w pierwszej kolejności konsekwentnie dokończyć to co już jest rozpoczęte. Parametry kruszyw 

wymienionych dwóch ulic Sosnowych, które są rozpoczęte, a nie dokończone, cały czas są tracone. 

Te kruszywa tracą swoje właściwości. A my podejmujemy nowe zobowiązania finansowe,  

z których również część, jak można zauważyć, może nie będzie dokończona w całości. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, że temat był podejmowany na posiedzeniu komisji 

budżetowej. Jeżeli chodzi o ulicę Sosnową w Lubieszowie, Wójt wyjaśnił, że został już 

przygotowany kosztorys i na następnej sesji zostaną przeznaczone środki na to zadanie. Droga ma 

zostać utwardzona jeszcze w tym roku. Będą też podejmowane kolejne zadania, prawdopodobnie 

w grę wchodzi również ulica Sosnowa w Dziergowicach. 

 

Wójt Gminy – stwierdził, że ze słowami radnego Plutty w ogóle się nie zgadza, ponieważ każde  

z proponowanych zadań jest bardzo ważne. Szczególnie jeśli chodzi o sieć wodociągową  

i kanalizacyjną, która musi być wykonana przed utwardzeniem drogi. Nie może być innej 

kolejności. Wodociąg i sieć kanalizacyjna będą poprowadzone do nowych terenów 

mieszkaniowych, gdzie budowy budynków mieszkalnych są już rozpoczęte, albo zostaną 

rozpoczęte w najbliższym czasie.  Nie tak dawno radny zadał pytanie po co nam nowi mieszkańcy? 

Po to żeby zapewnić ciągłość funkcjonowania przedszkoli, szkół, czy innych placówek.   

Nie zgadza się z tym, że nasze działania są nie logiczne, nie mają zapewnionej hierarchii.  Są one 

bardzo dobrze przemyślane, również pod względem ważności. I ten załącznik finansowy to w pełni 

odzwierciedla.  

 

Radna E. Garbas  - zwróciła się o wyjaśnienie pozycji „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że chodzi wyłącznie o zmianę techniczną. Środki na wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka są wyodrębnione w subwencji oświatowej. Przeniesienie środków  

z rozdziału przedszkola na rozdział wczesne wspomaganie rozwoju dziecka bardziej uwidoczni tę 

pozycję i wydatki związane z realizacją tego zadania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania dotyczącego projektu 

uchwały nr XXX/223/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Po czym 

poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych było przeciwnych  

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

 

Stwierdził, że uchwała nr XXX/223/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2021 rok – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 2. 

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Radna D. Szczygieł – poinformowała, że projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej komisja przegłosowała pozytywnie 5 głosami za. 
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Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXX/224/2021 o zmianie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – pod głosowanie radnych. Po czym poinformował, że 

za przyjęciem głosowało 12 radnych, 2 radnych było przeciwnych (W. Plutta i E. Garbas), nikt  

z radnych nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXX/224/2021 o zmianie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – została podjęta.  

 

 

 

 

Ad. 8. 3.  

 

M. Klimek  - odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem czy zakup budy, kojca i karmy dla 

przyjętego zwierzęcia jest jednorazowe, czy może to mieć zastosowanie w każdym przypadku? 

 

M. Klimek – wyjaśnił, że zapis ten dopuszcza możliwość zakupu budy, kojca, czy karmy dla 

przyjętego zwierzęcia w zależności od potrzeb, ale nie jest to obowiązek obligatoryjny. Jest to 

również uzależnione od możliwości finansowych gminy. Taki zapis w programie  musi być. Gmina 

oddając zwierzę osobie zainteresowanej musi rozważyć, które koszty będą niższe, może taniej 

będzie oddanie zwierzęcia do schroniska.  

 

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

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że na posiedzeniu w dniu 22 marca br. komisja przy  

4 obecnych członkach, 4 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania projektu uchwały nr XXX/225/2021  

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. Następnie poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 

głosów przeciwnych nie było, a jeden radny wstrzymał się od głosowania (M. Permus).  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXX/225/2021 w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 

została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 4. 

 

M. Klimek – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.  

 

M. Połulich – Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego poinformował, że komisja na 

posiedzeniu w dniu 22 marca br. przy 4 obecnych członkach, 4 głosami za - pozytywnie 

zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.  
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Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy na wynajem tej działki rekreacyjnej  

zgłaszały się również inne zainteresowane osoby? 

 

M. Klimek – wyjaśnił, że dotychczasowy dzierżawca poniósł dosyć duże nakłady na tej działce, 

dlatego docelowo ma zamiar ją wykupić. Obecnie z pewnych względów rodzinnych nie ma 

możliwości realizacji tego zamierzenia. Wykazanie tej działki do przetargu, z powodu 

poniesionych nakładów na działce przez dzierżawcę, stwarzałoby dosyć duże problemy. 

 

Radna V. Klimanek – zwróciła się z zapytaniem czy chodzi o działkę przy Piaskowni  

w Dziergowicach? 

 

M. Klimek  - poinformował, że jest to jedna z działek położonych przy Piaskowni. Na tej działce 

został postawiony dom letniskowy przez obecnego dzierżawcę. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że działki rekreacyjne w Dziergowicach, które miały uregulowany 

stan prawny, zostały sprzedane. Pozostały tylko dwie lub trzy działki, które ten stan prawny mają 

nie do końca uregulowany. Dlatego przedłużane są umowy dzierżawy.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy zostało udzielone jakieś pozwolenie na 

wybudowanie tego domu letniskowego przez Urząd Gminy? 

 

M. Klimek – stwierdził, że Urząd Gminy nie udziela pozwoleń na budowę. Takie pozwolenia są 

wydawane przez Starostwo Powiatowe. Dzierżawca może złożyć wniosek do Starostwa i uzyskać 

takie pozwolenie, ponieważ umowa dzierżawy to dopuszcza. I to co Wójt powiedział, jest to 

działka z pewnym obciążeniem prawnym.  

 

Radny M. Permus – zauważył, że nie pyta o to kto wydaje pozwolenia na budowę, tylko o to czy 

zawarta umowa dzierżawy dopuszczała możliwość postawienia takiego obiektu? Jakie 

uregulowania prawne przeszkodziły w sprzedaży działki? 

 

M. Klimek – wyjaśnił, że umowa dzierżawy dopuszcza postawienie obiektu na danej działce. 

Działka nie została dotychczas sprzedana ze względu na śmierć użytkownika. W tej chwili 

prowadzone jest postępowanie spadkowe.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy później sprzedaż tej działki będzie następowała 

w trybie przetargowym, czy bezprzetargowym? 

 

M. Klimek – wyjaśnił, że w tej sytuacji sprzedaż działki powinna nastąpić w trybie 

bezprzetargowym, ale będzie to zależało od woli Rady Gminy, którą musi wyrazić w formie  

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie przystąpił do głosowania projektu 

uchwały nr XXX/226/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy. Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało  

12 radnych, 1 radny był przeciwny (M. Permus), a radna V. Klimanek wstrzymała się od 

głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXX/226/2021 w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – została podjęta. 
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Ad. 8. 5. 

 

Wójt Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Nawiązując do 

zapisu programu podkreślił, że generalnie w ostatnich latach, z uwagi na ograniczone środki 

finansowe, działania zapisane w programie w dużej mierze się powielają. Trudno dokonać jakiś 

większych zmian. Omawiając preliminarz wydatków zwrócił uwagę na planowany remont 

świetlicy przy OSP w Dziergowicach, wydatki związane z funkcjonowaniem trzech świetlic  

w Kotlarni, Korzonku i Brzeźcach, wydatki ponoszone na konsultacje z psychologiem, działalność 

punktu konsultacyjnego i koszty pracownika.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXX/227/2021 w sprawie uchwalenia 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii – pod głosowanie radnych. Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały 

głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXX/227/2021 w sprawie uchwalenia 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 8. 6. 

 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części 

opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXX/228/2021 w sprawie zwolnienia  

i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 – pod 

głosowanie radnych. Następnie poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXX/228/2021 w sprawie zwolnienia  

i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 – 

została podjęta. 
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Ad. 8. 7. 

 

Zastępca Wójta  - przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na 

przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w Kościele Parafialnym w Starym 

Koźlu, wpisanym do rejestru zabytków. 

 

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

poinformowała, że projekt omawianej uchwały został przez komisję przegłosowany jednogłośnie  

5 głosami za. 

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że Parafia w Starym Koźlu również będzie ponosiła koszty 

związane z malowaniem Kościoła. Poprosił, aby Wójt poinformował radnych jakie koszty z tego 

tytułu będzie ponosiła Parafia? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że Kościół w Starym Koźlu jest obiektem zabytkowym wpisanym 

do rejestru zabytków. Dlatego Parafia może ubiegać się o dotację z budżetu gminy na remont tego 

obiektu. Zgodnie z przedstawionym kosztorysem, ten zakres zadania został wyszacowany na kwotę 

60 tys. zł. Dotacja z budżetu gminy w wys. 20 tys. zł będzie stanowiła 1/3 kosztów. Pozostałe 

koszty poniesie Parafia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania projektu uchwały nr XXX/229/2021  

w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich  

w Kościele Parafialnym w Starym Koźlu, wpisanym do rejestru zabytków. 

Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących nie było. W głosowaniu nie wziął udziału radny P. Szewerda. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXX/229/2021 w sprawie udzielenia 

dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w Kościele 

Parafialnym w Starym Koźlu, wpisanym do rejestru zabytków – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 8. 8. 

 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta 

Gminy. 

 

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

komisja na swoim posiedzeniu jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem omawianego projektu 

uchwały.  

 

Radna E. Garbas – zauważyła, że radni nie otrzymali treści tej skargi, dlatego trudno się do niej 

odnieść. 

 

Zastępca Wójta – odczytał treść skargi. 

 

Radny W. Plutta – stwierdził, że z treści skargi nie wynika jednoznacznie o czym chciał 

rozmawiać Skarżący z Panem Wójtem. A w uzasadnieniu do uchwały, które sporządziła komisja 

ds. skarg jest mowa o tym, że tam jednak doszło do jakieś wymiany zdań. Przecież to też może być 

istotne dla radnych, o co ten Pan chciał zapytać. Czy chodziło o tą sprawę w Lubieszowie, którą 

ostatnio zajmowała się komisja, czy była to jakaś inna sprawa? 
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Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, że nie wiadomo o czym chciał rozmawiać Skarżący. 

Wiadomym jest natomiast, że Pan Wójt nie chciał z Nim rozmawiać w tym miejscu, ponieważ 

przyjechał tam w innej sprawie. Zaprosił tego Pana do rozmów w Urzędzie Gminy. 

 

Radny W. Plutta – uważa, że chodziło prawdopodobnie o tą sprawę w Lubieszowie, która była 

rozpatrywana przez komisję.   

 

Radny M. Permus – poinformował, że na posiedzeniu komisji Wójt wyjaśnił, że Skarżący chciał  

z Nim porozmawiać, ale szczerze mówiąc nie wiadomo o czym. Pan Wójt przybył tam na 

spotkanie z Prezesem LZS Stare Koźle, dlatego nie zgodził się na rozmowę ze Skarżącym. 

Jednocześnie poinformował tego Pana, że może się umówić w każdym czasie i odbyć rozmowę  

w Urzędzie Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXX/230/2021 w sprawie załatwienia 

skargi na działalność Wójta Gminy – pod głosowanie radnych. Po czym poinformował, że za 

przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXX/230/2021 w sprawie załatwienia 

skargi na działalność Wójta Gminy – została podjęta.  

 

 

 

 

Ad. 8. 9.  

 

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

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa – III 

edycja. 

 

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

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 22 marca br.,  

po przedstawieniu tego tematu przez Wójta Gminy i po dyskusji, 4 głosami za, przy 4 obecnych 

członkach, pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 

 

Radny W. Plutta – zwrócił się o wyjaśnienie na czym polega wskazanie Wojewody w tej sprawie. 

W uzasadnieniu do uchwały została zawarta informacja na ten temat, jednak nie do końca jest ona 

wystarczająca. Osoby, które oglądają dzisiejszą sesję z pewnością też chciałyby się dowiedzieć 

dlaczego Gmina przystępuje do zmiany Studium. Takie wyjaśnienie, dlaczego Wojewoda zwrócił 

się o aktualizację Studium, będzie pomocne w podjęciu decyzji.  

 

Wójt Gminy – przypomniał, że w ostatnich latach zostały uchwalone plany zagospodarowania 

przestrzennego dla wszystkich naszych miejscowości. Było to podzielone na trzy etapy.  

W pierwszym etapie uchwalono plan dla Brzeziec, Starego Koźla i Bierawy. W drugim etapie 

uchwalono plan dla Lubieszowa, Dziergowic i Solarni, a w trzecim dla pozostałych miejscowości, 

począwszy od Grabówki, aż po Goszyce. W niektórych planach zostały usunięte przez organ 

nadzoru zapisy dla pewnych działek, w wyniku czego powstały tzw. „białe plamy”. Ponadto ze 

względu na upływ czasu niektóre zapisy straciły na aktualności. Wojewoda odniósł się do różnych 

kwestii. Jednak niezależnie od tego na co wskazywał Wojewoda, drugą, a może nawet ważniejszą 

kwestią w perspektywie utrzymania potencjału gminy, to nowe źródło dochodu gminy Bierawa  

i nowe możliwości, jakimi są fermy fotowoltaiczne. W najbliższym czasie będzie opracowana tzw.  

eko-fizjografia, która wskaże tereny predysponowane do wybudowania takich ferm 

fotowoltaicznych.  
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Głównie może to być na gruntach V i VI klasy, a także niektórych gruntach klasy IV. Muszą to być 

przede wszystkim tereny odpowiednio oddalone od osiedli mieszkaniowych i nie zalewowe. 

Tereny pod odnawialne źródła energii o mocy przekraczającej 100 kW muszą mieć wyraźne 

oznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. 

Zwrócił uwagę, że środki finansowe na opracowanie Studium miały już być przeznaczone 

w uchwalanym budżecie. Jednak nie udało się i dopiero teraz zaplanowano ująć to zadanie  

w budżecie gminy. W kolejnej perspektywie unijnej, która ruszy najwcześniej za 2 lata, będzie 

dużo środków na tzw. „zieloną energię”, dlatego trzeba ten czas wykorzystać. Generalnie jest 

mowa o tych dwóch aspektach, tj. wnioskach Wojewody oraz odnawialnych źródłach energii. 

Jednakże w trakcie procedury planistycznej mieszkańcy, czy inne zainteresowane podmioty będą 

mogli składać kolejne wnioski. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXX/231/2021 w sprawie przystąpienia 

do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bierawa – III edycja – pod głosowanie radnych. Następnie poinformował, że za przyjęciem 

uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. W głosowaniu nie 

wziął udziału radny M. Matuszek.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXX/231/2021 w sprawie 

przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bierawa – III edycja – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 8. 10. 

 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego 

rozpatrzenia skargi.  

 

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

komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym jednogłośnie poparła projekt omawianej uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania projektu uchwały nr XXX/232/2021  

w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia skargi. Po czym poinformował, że 

za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

W głosowaniu nie wziął udziału radny M. Matuszek. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXX/232/2021 w sprawie 

podtrzymania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia skargi – została podjęta.  

 
  
 

Ad. 9.  Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny Cz. Kudzia – w imieniu mieszkańców ul. Polnej w Starym Koźlu zgłosił wniosek  

o zamontowanie progów zwalniających na tej drodze. Uzasadniając podkreślił, że chodzi  

o bezpieczeństwo mieszkańców. Droga ta znajduje się w pobliżu nowego pawilonu DINO. Ponadto 

niektórzy kierowcy samochodów ciężarowych skracają sobie drogę i ulicą Polną przejeżdżają do 

ulicy Okrężnej, między innymi z gruzem, czy ze śmieciami na nielegalne wysypisko, które dalej 

jest utrzymywane.  
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Ad. 10.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

Radny Cz. Kudzia – skierował do Wójta słowa podziękowania za wyremontowanie chodnika przy 

ulicy 1 Maja w Starym Koźlu oraz o wykonanie bezpiecznego przejścia na ulicy Braci Wolnych  

w Starym Koźlu koło Pawilonu DINO, o co wnioskował na poprzedniej sesji, a także za pomoc  

w rozwiązaniu problemu odprowadzenia wody z basenu przeciwpożarowego, z którego woda  

została odprowadzona do studzienki, a w przyszłości zgodnie z ustaleniami z Wójtem i Firmą, 

będzie odprowadzana do ulicy Braci Wolnych.   

 

Radny J. Pankala  

– zgłosił uszkodzenie znaków z nazwą miejscowości i terenu zabudowań  przy wjeździe do 

Bierawy od strony Ciska i od strony Starego Koźla, 

- zgłosił wniosek o naprawę drogi transportu rolnego (wysypanie tłucznia), między Bierawą,  

a Starym Koźlem (w pobliżu odstojników). 

 

Radny M. Matuszek -  nawiązując do zgłoszonej jakiś czas temu interpelacji w sprawie 

planowanego Kanału Odra-Dunaj, zwrócił się z zapytaniem czy Wójt otrzymał już informację 

która miała być przekazana w tej sprawie? 

 

Wójt Gminy – przypomniał, że zgodnie z informacją przekazaną przez Panią Pełnomocnik do 

końca lutego br. miała być przekazana informacja na temat planowanego przebiegu kanału przez 

teren gminy Bierawa. Jednakże do dnia dzisiejszego taka informacja do Urzędu nie wpłynęła. 

Uważa, że ta koncepcja przebiegu kanału nie została jeszcze wybrana, dlatego tej informacji nie 

ma.  Ponieważ trudno sobie wyobrazić że nasza Gmina, która powinna być pierwszym adresatem 

takiej informacji, nie zostałaby o tym poinformowana.  

 

Radny M. Matuszek – uważa, że jakaś odpowiedź powinna być. Jeżeli nawet prace w dalszym 

ciągu trwają, to również o tym powinni nas poinformować.  Poruszył również temat segregacji 

odpadów komunalnych. Zwrócił się o zastanowienie nad wdrożeniem rozwiązania zastosowanego 

na Osiedlach w Koninie, gdzie mieszkańcy nie segregują odpadów szczegółowo. Są tam stosowane 

dwie frakcje, tj. frakcja bio, frakcja odpadów zmieszanych i surowcowa. Na terenie każdego 

Osiedla znajduje się małe miejsce do segregacji odpadów, gdzie osoba przeszkolona dokonuje tej 

segregacji.  Czy ewentualnie nie można by tego rozwiązania zastosować na Osiedlach w naszej 

gminie? Wówczas mielibyśmy, jeżeli chodzi o Osiedla, ten temat segregacji rozwiązany. 

 

Radny Cz. Kudzia – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym realizacji wniosku  w sprawie 

ustawienia tablicy pomiaru prędkości na ulicy Braci Wolnych w Starym Koźlu, na wysokości 

Pawilonu DINO. 

 

Wójt Gminy  - poinformował, że wniosek został skierowany zarówno do zarządcy drogi, tj. 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, jak i informacyjnie do DINO. Do dnia dzisiejszego 

odpowiedzi w tej sprawie nie otrzymano. 

 

Radna V. Klimanek – skierowała słowa podziękowania do członków Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Dziergowicach, Rady Sołeckiej i mieszkańców Dziergowic oraz Solarni za ofiarną pomoc  

i profesjonalne przygotowanie uroczystości pogrzebowych Ks. Biskupa Gerarda Kusza. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – przekazał życzenia z okazji zbliżających się Świąt 

Wielkanocnych. 
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Wójt Gminy – poinformował, że od dwóch tygodni ze względu na pogarszającą się sytuację 

sanitarno-epidemiologiczną spowodowaną pandemią koronawirusa w Urzędzie wprowadzono 

bardziej restrykcyjne zasady przyjmowania petentów. Ze względu na chorobę wielu pracowników,  

Urząd pracuje w bardzo okrojonym składzie. Załatwiane są przede wszystkim sprawy 

najważniejsze. Najprawdopodobniej przez kolejne tygodnie sytuacja nie ulegnie większej 

poprawie, dlatego prosi o wyrozumiałość jeżeli niektóre sprawy nie będą załatwiane w terminie. 

W imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy dołączył się do życzeń z okazji Świąt 

Wielkanocnych, życząc żeby w tym trudnym czasie pandemii nie opuszczała nas nadzieja na 

lepsze jutro i na lepsze czasy bez pandemii. 

 

 

 

 

Ad. 11. 

 

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

zamknął obrady trzydziestej sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2021 r.  

 

 

          Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik       Joachim Morcinek 

 

 

 

Załączniki: 

 

1) sprawozdanie na temat realizacji programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

za rok 2020; 

2) raport z wykonania w 2020 roku gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz narkotykowych; 

3) uchwała nr XXX/223/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok; 

4) uchwała nr XXX/224/2021 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

dla gminy Bierawa; 

5) uchwała nr XXX/225/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; 

6) uchwała nr XXX/226/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

7) uchwała nr XXX/227/2021 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; 

8) uchwała nr XXX/228/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od 

przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021; 

9) uchwała nr XXX/229/2021 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac 

konserwatorskich i restauratorskich w Kościele Parafialnym w Starym Koźlu, wpisanym do 

rejestru zabytków; 

10) uchwała nr XXX/229/2021 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac 

konserwatorskich i restauratorskich w Kościele Parafialnym w Starym Koźlu, wpisanym do 

rejestru zabytków; 

11) uchwała nr XXX/230/2021 w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy; 

12) uchwała nr XXX/231/2021 w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa – III edycja; 

13) uchwała nr XXX/232/2021 w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia 

skargi. 


