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PROTOKÓŁ nr XXXI/2021 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  26 kwietnia 2021 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył trzydziestą pierwszą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu   

26 kwietnia 2021 r. zwołaną w trybie nadzwyczajnym 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 potwierdzili 

udział w sesji Rady Gminy.  

 

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. W trakcie sesji do obrad dołączył radny Mariusz Matuszek. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał zgromadzonych radnych, Wójta Gminy Krzysztofa 

Ficonia, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek-Kubicką, Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, 

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, a  także obsługę prawną 

Mec. Klaudię Górczany. 

 

Następnie poinformował, że dalszy porządek obrad trzydziestej pierwszej 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  29 marca 2021 r. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu; 

2) w sprawie rozpatrzenia petycji; 

3) w sprawie rozpatrzenia petycji; 

4) w sprawie załatwienia skargi na działalność Urzędu Gminy. 
 

5. Interpelacje i wnioski radnych. 

6. Dyskusja i wolne wnioski. 

7. Zakończenie obrad. 

 

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

przedstawionego porządku obrad. 

 

 

 

Ad. 3. 

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

z trzydziestej sesji Rady Gminy z dnia  29 marca 2021 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? 
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Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu. 

 

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 

protokół nr XXX/2021 z sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2021 r. - został przyjęty. 

 

 

 

Ad 4. 1.  

 

Dyr. Walkiewicz – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu.  

 

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

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym  

- 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXI/233/2021  w sprawie przyjęcia 

projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu – pod głosowanie radnych. Po czym poinformował, że za 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXI/233/2021  w sprawie przyjęcia 

projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 4. 2. 
 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji   

o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego. 

 

Radny M. Permus – poinformował, że komisja ds. skarg, wniosków i petycji jednogłośnie 

zagłosowała za przyjęciem tego projektu uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w omawianym temacie.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXI/234/2021 w sprawie rozpatrzenia 

petycji – pod głosowanie radnych. Następnie poinformował, że za przyjęciem uchwały 

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

się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała  nr XXXI/234/2021 w sprawie 

rozpatrzenia petycji – została podjęta. 
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Ad 4. 3.  
 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej wyrażenia opinii na temat przeprowadzenia Referendum Ludowego. 

 

Radny M. Permus – poinformował, że komisja ds. skarg, wniosków i petycji jednomyślnie 

zaopiniowała projekt omawianej uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tej sprawie.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXI/235/2021 w sprawie rozpatrzenia 

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

15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXI/235/2021 w sprawie 

rozpatrzenia petycji – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad 4. 4. 
 

Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Urzędu 

Gminy. 

 

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

komisja jednomyślnie zaopiniowała projekt tejże uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania projektu uchwały nr XXXI/236/2021  

w sprawie załatwienia skargi na działalność Urzędu Gminy. Następnie poinformował, że za 

przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, 

ani  nie wstrzymał się od głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXI/236/2021 w sprawie 

załatwienia skargi na działalność Urzędu Gminy – została podjęta. 

 

 

 

 

 

Ad. 5.    Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny J. Pankala – skierował słowa podziękowania do Wód Polskich za wyczyszczenie koryta 

rzeki Bierawka przy ujściu do Odry. Jednocześnie w imieniu mieszkańców złożył wniosek  

o wyczyszczenie tej rzeki na odcinku od mostu na ulicy Ottona Steiera w Bierawie do wodospadu. 
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Ad 6.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

Radny J. Morcinek – przedstawił radnym treść pisma Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

Niemców na Śląsku Opolskim w sprawie dwujęzycznych tablic – kopię pisma dołączono do 

niniejszego protokołu. 

 

Radna A. Palińska – złożyła wniosek o rozpatrzenie możliwości wybudowania kolumbarium na 

cmentarzu komunalnym w Kotlarni, rozeznanie jaki byłby koszt i jakie obowiązują procedury? 

 

Radny M. Matuszek – nawiązując do informacji dotyczącej tablicy ścieżek rowerowych na 

terenie gminy Nędza, wykonanej przez PTTK Gliwice i sfinansowanej przez Gminę Nędza, 

zwrócił się o rozpoznanie tego tematu i rozważenie możliwości postawienia takich tablic na terenie 

naszej Gminy. Zauważył, że skoro ten temat został zrealizowany na terenie gminy Nędza,  

to Gmina posiada konkretne informacje o tym w jaki sposób to załatwić i ile to kosztuje? Należy  

o to zapytać. Może udałoby się to powielić i ustawić tablicę z mapą ścieżek, która dotyczy Gminy 

Bierawa, połączonych ze ścieżkami na terenie tamtej Gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy - zauważył, że na temat opracowania mapy ścieżek rowerowych 

rozmawiano już wielokrotnie. Takie opracowanie to koszt kilkunastu tysięcy złotych. Temat ten 

był poruszany również w ramach Fundacji Euro-Country w Zakrzowie. Być może Fundacji 

udałoby się pozyskać jakieś środki na opracowanie takich map dla wszystkich czterech Gmin 

wiejskich naszego Powiatu. Takie mapy powinny zostać opracowane bardzo profesjonalnie, ścieżki 

muszą być sensownie połączone ze ścieżkami z województwa śląskiego. Nie ma sensu, aby mapy 

ścieżek rowerowych opracowywała każda gmina indywidualnie. Tak jak jest opracowana sieć 

dróg, tak powinna być opracowana mapa ścieżek rowerowych.  

 

Radny M. Matuszek – uważa, że nie powinno to stanowić większego problemu. Euro-Country 

może zrobić mamy ścieżek rowerowych dla wszystkich gmin związanych z tą Fundacją. Natomiast 

my możemy to zrobić w ramach naszej Gminy. Wystarczy takie tablice postawić na początku i na 

końcu ścieżki z zaznaczeniem w jaki sposób dana ścieżka biegnie. I to w zupełności wystarczy. 

Wcale tego tematu nie musimy rozwiązywać poprzez jakieś inne instytucje. Zrobić to tak, jak 

zrobiła to gmina Nędza.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, iż aby znaleźć się na mapach ogólnodostępnych, 

opracowanych przez PTTK, Gmina będzie musiała ponieść stosowną opłatę.  Dlatego chodzi tylko 

o to, żeby Euro-Country sfinansowało to opracowanie.  

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, że w tej chwili chodzi tylko i wyłącznie o informację. Aby 

Wójt skontaktował się z Gminą Nędza i zapytał w jaki sposób ten temat zrealizowali.  

 

Radny W. Plutta – przypomniał, że od momentu kiedy sesje są prowadzone w trybie zdalnym nie 

biorą w nich udziału sołtysi. Jednak niektórzy sołtysi chcieliby mieć możliwość zabrania głosu, 

albo zajęcia stanowiska  jeśli dana kwestia omawiana na sesji dotyczy ich sołectwa. W związku  

z czym zwrócił się z zapytaniem czy byłoby technicznie możliwe zapewnienie sołtysom udziału  

w sesjach Rady Gminy, przynajmniej tym którzy wyrażą taką chęć?  

 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że ta kwestia wymaga rozpoznania. Może to być 

jednak trudne ze względu na wielkość ekranu, w którym są widoczne osoby biorące udział  

w zdalnej sesji. 
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Radna D. Szczygieł – zwróciła się z zapytaniem czy została ostatecznie załatwiona sprawa 

wniosku o upamiętnienie postaci Juliusza Jacka? 

 

Radna V. Klimanek  - poinformowała, że wniosek Klubu RODŁO w sprawie upamiętnienia 

postaci Juliusza Jacka był omawiany na posiedzeniu komisji w dniu 19 kwietnia br.  Komisja była 

zdania aby taką tablicę pamiątkową umieścić na cmentarzu w Bierawie lub na Pomniku 

Powstańców Śląskich w Dziergowicach. Osobiście przeprowadziła w tej sprawie rozmowę  

z Proboszczem Parafii w Bierawie, jako zarządcą cmentarza, który ten zamiar zaaprobował. 

Zostało w tej sprawie przygotowane pismo do wnioskodawców, w którym poinformowano 

również, że Gmina jest wstanie podjąć się również współfinansowania tego przedsięwzięcia. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że po otrzymaniu stanowiska komisji w sprawie pamiątkowej 

tablicy zostało wystosowane zapytanie w tej sprawie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Nie wiadomo czy Gmina otrzyma na to zgodę. Takowe zapytanie będzie musiało być jeszcze 

skierowane do Instytutu Pamięci Narodowej.  

 

 

 

 

Ad 7. 
 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad został zrealizowany, po czym zamknął 

obrady trzydziestej pierwszej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu  26 kwietnia 2021 r.  

 

 

         

          Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik        Joachim Morcinek 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1) uchwała nr XXXI/233/2021  w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu; 

2) uchwała nr XXXI/234/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji; 

3) uchwała nr XXXI/235/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji; 

4) uchwała nr XXXI/236/2021 w sprawie załatwienia skargi na działalność Urzędu Gminy. 

 


