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PROTOKÓŁ nr XXXIII/2021 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  28 czerwca 2021 r. 

 

 

 

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

28 czerwca 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, Dyrektora Zakładu Gospodarki  Komunalnej  

w Bierawie Piotra Walkiewicza, a także obsługę prawną Mec. Mirosława Semeniuka. W części 

obrad uczestniczyła również Pani Katarzyna Mazurkiewicz – inspektor ds. nieruchomości  

w Urzędzie Gminy.  
 

Następnie poinformował, że dalszy porządek obrad trzydziestej trzeciej 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  24 maja 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 informacji o podejmowanych działaniach w okresie 

międzysesyjnym; 

7. Debata nad raportem o stanie gminy Bierawa za 2020 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Bierawa. 

9. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 

rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 

10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Bierawa oraz  sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za rok 2020: 

1) przedstawienie przez Wójta Gminy informacji na temat sprawozdania finansowego  

i sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego,  

2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu gminy za rok 2020, 

3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  

z wykonania budżetu, 

4) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji 

Rewizyjnej, 

5) dyskusja nad wnioskiem Komisji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania 

budżetu, 
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6) głosowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

    z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2020 rok, 

b)  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za  

     2020 rok 
 

11. Podjęcie uchwał: 

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

2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy 

Bierawa; 

3) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;  

4) w sprawie nazw ulic; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej 

położonej w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa; 

6) w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu 

zbiorowego; 

7) w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, 

dla których organizatorem jest gmina Bierawa; 

8) w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich  

w publicznym transporcie zbiorowym; 

9) w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej  

w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym; 

10) o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej dla pomiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy 

Bierawa; 

11) w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia skargi. 
 

12. Interpelacje i wnioski radnych. 

13. Dyskusja i wolne wnioski. 

14. 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 drugiej sesji Rady Gminy z dnia  24 maja 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. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu  

z trzydziestej drugiej sesji Rady Gminy. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 14 radnych, 

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

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 

protokół nr XXXII/2021 z sesji Rady Gminy z dnia 24 maja 2021 r. - został przyjęty. 
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Ad. 4. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie 

działania jak: 

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

i ochrony środowiska w dniach 31 maja i 21 czerwca 2021 r. 

2) brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu 24 czerwca 

2021 r. 

3) wspólnie z  Wójtem uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Miejski  

w Sośnicowicach w sprawie planowanego remontu Kaplicy Marii Magdaleny  

w Goszycach; 

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

5) 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 w dniu 16 czerwca br. 

Tematem posiedzenia była analiza uchwały Rady Gminy dotyczącej trybu i sposobu załatwiania 

wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła w 2020 roku i ewentualnych zmian w tym 

regulaminie. 

 

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

się na posiedzeniu w dniu 24 czerwca br. w celu omówienia projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

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

fizycznego i sportu w okresie międzysesyjnym nie obradowała. 

 

Radny M. Połulich – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego spotkała się na jednym 

posiedzeniu w dniu 21 czerwca br. na którym omawiano projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

Radny M. Permus – poinformował, że komisja ds. skarg, wniosków i petycji obradowała w dniu 

14 czerwca br. Na posiedzeniu omawiano projekty uchwał związane z obradami dzisiejszej sesji. 

 

 

 

 

Ad. 6.  

 

Wójt Gminy – poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie działania jak: 

• w dniu 28 maja br. uczestniczył w spotkaniu w Wodach Polskich. Wiodącym tematem to 

budowa zbiornika Kotlarnia. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie to 1 lipca br. będzie 

podpisywany list intencyjny w tej sprawie przez zainteresowane strony, tj. Regionalną 

Dyrekcję Lasów Państwowych, samorząd Gminy Bierawa i Gminy Kuźnia Raciborska, 

oraz Kopalnię Piasku „Kotlarnia”. Na tym spotkaniu będzie również Pan Przemysław 

Daca – jako przedstawiciel Wód Polskich, a także Pan Minister Gróbarczyk,  

• w dniu 31 maja br.  brał udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego  

z udziałem przedstawiciela Oddziału Firmy Remondis w Kędzierzynie-Koźlu  w sprawie 

odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Bierawa i problemów z tym 

związanych, 
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• w dniu 2 czerwca br. spotkał się z Panem Dyr. Rafałem Adamiszynem z Opolskiej Spółki 

gazowniczej. Temat wiodący to rozbudowa sieci gazowniczej w kierunku Dziergowic. 

Podkreślił, że niestety w tej sprawie dalej nie ma pozytywnych informacji. Zmieniły się 

kalkulacje. Wcześniej opłacalność tej inwestycji była liczona na okres 30 lat, teraz na 

okres 20-tu, przez co zmniejszyły się szanse na jej realizację. Spółka Gazownicza nie ma 

po prostu pieniędzy. W związku z tą sytuacją wystosowane zostało pismo do Premiera 

Rzeczypospolitej Polskiej o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, w którym zwrócono 

uwagę, że ta sytuacja jest niezrozumiała dla mieszkańców z punktu widzenia ochrony 

środowiska i wdrożonego rządowego programu „Czyste powietrze”, gdzie jedną  

z alternatyw może być wymiana źródła ciepła na gaz,  

• w dniu 8 czerwca br. brał udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Śląska 

Opolskiego, 

• w dniu 10 czerwca br. spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy 

Bierawa w kwestii planowanego zakończenia roku szkolnego oraz spraw bieżących, 

• w dniu 11 czerwca br. brał udział w spotkaniu Wójtów z Komendantem Powiatowym 

Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu. Główny temat to partycypacja  

w kosztach zakupu samochodu cysterny w 2022 roku, która będzie służyć nam przy 

większych pożarach. Tego samego dnia uczestniczył również w spotkaniu w sprawie 

transportu publicznego, 

• w dniu 14 czerwca br. spotkał się z przedstawicielami Rady Sołeckiej w Korzonku oraz 

radnym z Korzonka, 

• w dniu 15 czerwca br. uczestniczył w spotkaniu w Sośnicowicach w sprawie remontu 

Kaplicy Marii Magdaleny w Goszycach. Poinformował, że dokumentacja projektowa jest 

na ukończeniu. Musi ona zostać zaakceptowana przez opolskiego konserwatora zabytków. 

Ma zostać powołana grupa robocza i grupa honorowa, w skład której mają wejść osoby 

decyzyjne w zakresie budżetu. Do współpracy zostanie zaproszony również Marszałek 

Województwa Opolskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Starosta Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Starostwa Powiatu Gliwickiego i Dyrektor Lasów 

Państwowych. Szacowany koszt tego etapu prac to ok. 500 tysięcy zł,  

• w dniu 21 czerwca br. brał udział w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz  

w posiedzeniu komisji Rady Gminy Bierawa ds. porządku publicznego, która omawiała 

tematy związane z organizacją transportu publicznego na terenie gminy Bierawa,  

• w dniu 22 czerwca br. spotkał się ze Starostą Powiatu kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

• w dniu 23 czerwca br. odbyło się spotkanie w sprawie organizacji „Pływadeł” z udziałem 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie oraz Kierownika Domu 

Kultury w Dziergowicach, które odbyły się w minioną sobotę. Podkreślił, że w tym roku 

odstąpiono od części artystycznej. Jednocześnie skierował słowa podziękowania 

strażakom ochotnikom za pomoc w obsłudze tej imprezy, 

• w dniu 24 czerwca br. brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju 

gospodarczego w sprawie projektów uchwał na dzisiejszą sesję, 

• w dniu 25 czerwca br. uczestniczył w oficjalnym otwarciu przebudowanego odcinka drogi 

nr 425 w Bierawie oraz w akademiach szkolnych z okazji zakończenia roku szkolnego, 

• w dniu 26 czerwca br. brał udział w organizowanej imprezie plenerowej „Pływadła 2021”. 

 

Dyskusji na temat przedstawionego sprawozdania nie podejmowano.  
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Ad. 7.  

Wójt Gminy – przypomniał, że Raport o stanie Gminy za rok 2020 został przedstawiony na 

poprzedniej sesji w dniu 24 maja 2021 r. Zgodnie z obowiązującym prawem na kolejnej sesji ma 

odbyć się debata nad tym dokumentem. Podkreślił, że w tym raporcie starano się przedstawić 

najważniejsze obszary funkcjonowania naszej gminy, począwszy od oświaty, ale także kwestie 

związane z budżetem, działaniami i poświęceniem osób zatrudnionych. Pomimo trudnego okresu 

pandemii udało się zapewnić ciągłość nauczania. Gmina uczestniczyła w programach 

oświatowych, pozyskując między innymi laptopy dla uczniów z uboższych rodzin. Gmina 

Bierawa działa dobrze również pod względem kultury. Oczywiście są różne zdania na ten temat, 

jednak w porównaniu do wielu gmin wiejskich jest to dział, który wyróżnia naszą gminę. Mamy 

również kluby sportowe. Mimo tego, że jedne działają lepiej, drugie gorzej, to każdy Klub ma 

możliwość pozyskania środków na prowadzenie tej działalności. W Gminie funkcjonują również 

jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Dwie z nich są w Krajowym systemie ratowniczo-

gaśniczym. W stanach kryzysowych zawsze można na te jednostki liczyć. Na potrzeby tych 

Jednostek w minionym roku zakupiono niezbędny sprzęt pożarniczy. Zakupiono również nowy 

samochód pożarniczy dla OSP w Dziergowicach. W Gminie Bierawa powstaje też dużo nowych 

budynków mieszkalnych. Po tym względem w ostatnich dwóch latach odnotowano swoisty 

rekord. Rodzi to jednak określone konsekwencje związane między innymi z potrzebą rozbudowy 

infrastruktury, głównie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Ta infrastruktura, pomimo  

narastających problemów finansowych, jest stale rozbudowywana. Od jakiegoś czasu realizacja 

tych inwestycji ze względów finansowych jest coraz trudniejsza. Jednak jest to robione i to 

przynosi efekty. Gmina Bierawa jest na zewnątrz pozytywnie postrzegana. Mamy też 

odpowiednią liczbę dzieci w naszych placówkach oświatowych. Nie mamy takich zmartwień jak 

wiele gmin w Polsce, że musimy te placówki zamykać. A wręcz odwrotnie w bieżącym roku 

powstanie dodatkowy oddział przedszkolny w Dziergowicach, co oczywiście będzie związane ze 

zwiększonymi kosztami. Dzięki temu, że pozyskujemy nowych mieszkańców, nasza Gmina się 

rozwija. Generalnie mamy problemy inne niż w wielu innych gminach wiejskich. Jednym z takich 

problemów to zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Jeżeli Gmina nie otrzyma pomocy ze strony 

Państwa Polskiego, to sama sobie z tym nie poradzi. Udało się wykonać dokumentację na budowę 

wału w Dziergowicach. Mamy też pozwolenie na realizację tej inwestycji. Teraz oczekuje się 

tylko na rozpoczęcie chociażby pierwszego etapu tego zadania. Sądzi, że jesienią będzie można 

już podyskutować o kolejnych etapach. Jeżeli chodzi o zbiornik Kotlarnia, to co już zostało 

powiedziane wcześniej, w najbliższych dniach ma dojść do podpisania listu intencyjnego w tej 

sprawie. Zbiornik Kotlarnia jest wpisany we wszystkich dokumentach strategicznych. I jest 

szansa, że w ciągu paru lat, tym bardziej jeżeli dojdzie do podpisania listu intencyjnego, to 

realizacja tego zadania ruszy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że żaden z mieszkańców nie zgłosił chęci udziału 

w debacie. 

 

W debacie nad raportem o stanie gminy Bierawa udział wzięli następujący radni:  

 

Radny W. Plutta – zwrócił się o przedstawienie informacji na temat stanu sieci wodociągowych, 

które są obsługiwane przez Stację Uzdatniania Wody w Korzonku i w Dziergowicach oraz sieci 

hydrantów w ramach funkcjonowania  tych Stacji Uzdatniania Wody i tych sieci, które te stacje 

obsługują, ponieważ w tym raporcie te dwa zagadnienia zostały opisane bardzo pobieżnie.  

 

Dyr. Walkiewicz – poinformował, że Stacja wodociągowa w Korzonku została wybudowana  

50 lat temu. Główna magistrala tej Stacji, która doprowadza wodę w kierunku Bierawy i Kotlarni 

jest również z tamtych lat. Na przestrzeni lat sieć była rozbudowywana, ale nie zostały 

poczynione żadne modernizacje. Sieć ta nie do końca odpowiada  przepisom obowiązującym 

obecnie. Ta sieć tylko w pierwszych fragmentach spełnia funkcję przeciwpożarową i to jeszcze  

w zależności od pory dnia i oddalenia od głównej magistrali.  
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Wraz z oddaleniem średnice rury się zmieniają. Podobnie jest ze Stacją uzdatniania wody  

w Dziergowicach, która została wybudowana na początku lat osiemdziesiątych. Do tej Stacji 

również były dokładane sukcesywnie kolejne odcinki wodociągu. Nie jest to sieć pierścieniowa, 

czyli jest zasilana tylko z jednego miejsca. Połączenie między tymi dwoma Stacjami uzdatniania 

wody w Korzonku i w Dziergowicach nie występuje. Każda awaria głównej magistrali  

w Korzonku powoduje brak dostawy wody w kilku miejscowościach. Wydatek na hydrantach jest 

sprawdzany w zależności od potrzeb. Inne wymagania są w stosunku do budynków 

jednorodzinnych, a inne w stosunku do firm i do działalności gospodarczej. Zgodnie z nowymi 

przepisami  wymagania te określa Państwowa Straż Pożarna przed rozpoczęciem jakiegoś 

projektu. Użytkownik dokonuje pomiaru na konkretnym hydrancie, który ma zabezpieczać jego 

interesy. I w zależności od tych parametrów są wystawiane warunki dotyczące zabezpieczenia 

przeciwpożarowego. Sieć wodociągowa w naszej gminie została wybudowana jako sieć do 

zaopatrywania ludzi w wodę, a nie jako sieć przeciwpożarowa.  

 

Radny M. Matuszek – nawiązując do wypowiedzi Pana Wójta przychylił się do stwierdzenia, że 

nasza Gmina jest w miarę dobrym stanie. Sieć oświatowa funkcjonuje w miarę poprawnie. Mamy 

szkoły, mamy przedszkola. W najbliższym czasie powstanie również żłobek. Oznacza to, że 

Gmina zapewnia opiekę i kształcenie dla wszystkich dzieci. Należy zastanowić się jednak czy 

obecna struktura placówek oświatowych jest odpowiednia. Kilka lat temu został utworzony 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu. Należałoby ocenić ten system głównie pod 

względem finansowym i zastanowić się czy nie należałoby pójść w tym kierunku również  

w innych miejscowościach. Kolejny temat, o którym Pan Wójt nie wspomniał, to niestety 

niepokoje społeczne związane z ochroną środowiska na terenie naszej gminy. Należałoby się 

pochylić nad tym tematem, gdyż to co będzie nas czekało w najbliższym czasie może wywołać 

niezadowolenie  wśród mieszkańców. Chodzi przede wszystkim o tereny kopalni, o tereny które 

będziemy chcieli przeznaczyć pod wydobycie. Jakiś czas temu ten temat został podjęty.  

I będziemy musieli go w najbliższym czasie  w jakiś sposób rozwiązać. Ale rozwiązać go w ten 

sposób żeby mieszkańcy też byli usatysfakcjonowani. Jeżeli chodzi o drogi, to drogi gminne 

mamy w miarę w dobrym stanie. W ubiegłym roku pewne drogi zostały wyremontowane. W tym 

roku została ukończona budowa ulicy Sosnowej w Lubieszowie, za co składa podziękowania.  

W dalszym ciągu nie został natomiast rozwiązany temat dróg wojewódzkich i dróg powiatowych. 

Należy mieć nadzieję, że nowy Starosta naszego Powiatu podejmie ten temat i będzie chciał go  

w jakiś sposób rozwiązać. Gorzej wygląda sprawa dróg wojewódzkich. Osobiście, jak i radni  

z Dziergowic, od dłuższego czasu zgłasza problem ze stanem drogi wojewódzkiej 425. Jednak nic 

się w tym temacie nie dzieje. Z kolei dobrą informacją, to o czym wspomniał Pan Wójt, jest to że 

coraz więcej osób  kupuje działki na terenie naszej Gminy i buduje nowe budynki. Dzięki 

podejmowanym działaniom, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury, nasza Gmina jest w miarę 

dobrze postrzegana i osoby spoza Gminy chcą tutaj zamieszkać. Ale niepokoi to, że mimo tych 

działań nasza Gmina jednak się wyludnia. Można zauważyć, że znowu mamy mniej 

mieszkańców. Z pewnością przyczyniła się do tego panująca pandemia, ale przyczyn może być 

więcej, na co Gmina nie do końca może mieć wpływ. 

 

Wójt Gminy – przypomniał, że raport o stanie gminy był przedstawiany na poprzedniej sesji  

i dotyczył roku poprzedniego. Tematy, które zostały nagłośnione w zakresie rozszerzenia 

obszarów kopalnianych i ochrony lasów zaistniały w tym roku. Więc na ten temat można będzie 

rozmawiać szczegółowo oceniając rok bieżący.  Jeżeli chodzi o zmiany w oświacie, podkreślił, że 

można wiele rzeczy analizować, ale trzeba pamiętać, że teraz wiodącą rolę odgrywa Kuratorium 

Oświaty w Opolu. Każda zmiana musi być przez Kuratorium zaakceptowana.  Kompetencje 

Kuratorów Oświaty mają iść jeszcze dalej, np. mają dotyczyć  powoływania dyrektorów 

placówek. Należy cieszyć się z tego, że mamy liczebne klasy i możemy mówić o dobrym 

funkcjonowaniu oświaty w naszej Gminie. Uważa, że  teraz mamy  nieodpowiedni czas na 

jakiekolwiek zmiany. W ogóle nie należy przystępować do żadnych zmian, bo i tak nie będzie na 

to zgody Kuratorium Oświaty. 
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Jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie i drogi powiatowe podkreślił, że niestety Gmina nie może  

w tym zakresie wiele pomóc. Każdy remont, czy inwestycja na tych drogach wymaga wkładu 

finansowego Gminy. Zawsze wybieramy pewne priorytety, ponieważ na wszystko nas nie stać.  

Dobrą informacją dla nas jest to, że Powiat w tym roku przekazał środki na dwa projekty, tj. na 

drogę Ortowice – Stara Kuźnia oraz drogę Bierawa – most na Odrze. Ma nadzieję, że w ciągu 

dwóch, trzech lat te dwie ważne drogi będą wreszcie zrobione. W ostatniej dekadzie najmniej 

wykonano w Gminie Bierawa, potwierdził to również nowo wybrany Starosta. 

Co do wyludnienia, stwierdził, iż z tym się za bardzo nie zgadza. Wprawdzie wskutek pandemii 

zmarło wiele osób,  w Polsce odnotowano wysoką śmiertelność, jednak w większości 

miejscowości naszej gminy liczba ludności rośnie, albo utrzymuje się na podobnym poziomie.  

W porównaniu do innych gmin wiejskich Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, to Gmina 

Bierawa plasuje się na najlepszym miejscu. Oczywiście mamy miejscowości, jak np. Kotlarnia, 

gdzie liczba ludności spada. Być może przyczyna tkwi w braku terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe. Istniejące tam zakłady nie zwiększają też zatrudnienia. Mamy pojedyncze 

miejscowości, które borykają się ze spadkiem liczby mieszkańców, ale patrząc na dane Gminy,  

to można powiedzieć, że jest dobrze. Można to zaobserwować na przykładzie liczby dzieci  

w przedszkolach i szkołach. W tym roku otwieramy kolejny oddział przedszkolny  

w Dziergowicach oraz oddział szkolny w Zespole szkolno-przedszkolnym w Starym Koźlu. 

Zapewne można jeszcze coś w tym kierunku zrobić, uatrakcyjnić nasze miejscowości.  

Ale generalnie na tle Opolszczyzny Gmina Bierawa pod względem liczby mieszkańców nie 

wygląda źle.  

 

Radna E. Garbas – nawiązując do wypowiedzi Dyrektora Walkiewicza na temat stacji 

wodociągowych zwróciła się z prośbą o przygotowanie informacji  o tym jakie inwestycje należy 

podjąć w najbliższych latach w celu poprawienia sytuacji w tym zakresie? Uważa, że wypowiedź 

Pana Dyrektora  co do stanu naszych sieci wodociągowych, nie mówiąc już nawet o  hydrantach, 

nie zabrzmiała  optymistycznie. Pan Dyrektor poinformował o tym jak przyłączają się nowe 

jednostki, czy zakłady. Jednak nic nie powiedział na temat tego, jak to wygląda w stosunku do 

całej sieci  i do zabezpieczenia mieszkańców w wodę? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że Dyrektor przygotuje informację na temat stanu sieci 

wodociągowej w naszej gminie, aby była pełna wiedza  na ten temat. Jednak należy pamiętać  

o tym, że nasza sieć wodociągowa nie zapewni pełnej ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom 

gminy Bierawa. Szczególnie jeżeli chodzi o zakłady, które są zobowiązane we własnym zakresie 

spełnić wymogi przeciwpożarowe. Są takie normy przeciwpożarowe, gdzie żadna sieć 

wodociągowa, nawet nowo wybudowana, nie jest w stanie  tego zapewnić. Obowiązujące 

przepisy nakładają określone wymogi dla nowych inwestycji. Przykładem może być budowany 

dom opieki w Solarni, gdzie inwestor musi ponieść dodatkowe koszty w celu dostosowania 

inwestycji do wymogów przeciwpożarowych. Hydranty muszą być sprawne i tego trzeba 

pilnować. Również dobrą inicjatywą, o czym była już mowa, jest planowany zakup dużej cysterny 

przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej, która będzie mogła być wykorzystywana przy 

dużych pożarach.  

 

Radna E. Garbas – zwróciła uwagę, że nie chodzi Jej tylko o zabezpieczenie przeciwpożarowe, 

ale i o zabezpieczenie mieszkańców w wodę do picia.  Ponieważ mimo tego, iż na jednej  

z komisji radni byli informowani, że problemów z wodą u nas w gminie nie będzie, to  

w ubiegłym roku doszło do poważnej awarii w Starym Koźlu. Nie można dopuścić do 

powtórzenia się tej sytuacji.  

 

Wójt Gminy – zwrócił uwagę, że studnie są stale kontrolowane. Wodociąg w Starym Koźlu 

zaopatrują dwie studnie. Generalnie jedna studnia powinna wystarczyć na zaopatrzenie w wodę 

mieszkańców Starego Koźla i Brzeziec. Druga studnia powinna być rezerwowa. To był 

wyjątkowy zbieg okoliczności, gdzie w danym czasie zepsuły się obie studnie.   
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Było to wyjaśniane na ostatnim posiedzeniu komisji. Tłumaczono w jakim celu ma zostać 

zakopany rurociąg pomiędzy Bierawą, a Starym Koźlem. Jednak jak można zauważyć część 

radnych poddało to działanie pod wątpliwość. Osobiście uważa, że na ten temat  w ogóle nie ma 

co dyskutować. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie i od tego się nie odstąpi. Dzięki temu duża 

część naszej gminy będzie mogła być zaopatrywana w wodę z dwóch źródeł. Położony rurociąg 

będzie działał w dwie strony. Będzie mógł doprowadzać wodę z Bierawy do Starego Koźla, ale 

także odwrotnie ze Starego Koźla do Bierawy. Zaopatrzenie mieszkańców w zdrową wodę,  

w czym w pełni zgadza się z radną Ewą Garbas, jest podstawą.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się o poinformowanie radnych na temat ilości posiadanych 

zbiorników na wodę do celów przeciwpożarowych, oprócz hydrantów. Uważa, że skoro  

Powiatowa Straż Pożarna zaopatrzy się w nową beczkę na wodę, to będzie musiała mieć 

wskazane miejsce czerpania wody. Taki zbiornik przeciwpożarowy istnieje w Brzeźcach. Ale on 

jest na tyle zaniedbany, że trudno byłoby z niego pobierać wodę. Dlatego dobrze byłoby  nasze 

zbiorniki zinwentaryzować i poprawić ich funkcjonalność. 

 

Radny J. Pankala – pogratulował Wójtowi i pracownikom Urzędu pozyskanych środków 

zewnętrznych w wysokości około 750 tys. zł. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o przekazywanie 

radnym informacji o tym do jakich programów unijnych, bądź rządowych Gmina kieruje wnioski 

o dofinansowanie i na jakie projekty? 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, że nie można wszystkich problemów przerzucać 

tylko na Wójta. Są też radni. Niektórzy pełnią tą funkcję od wielu lat. Wszystkie problemy, czy to 

z wodą, czy z drogami wojewódzkimi, bądź powiatowymi, są dobrze znane.  Wszystko można 

krytykować, jest to bardzo populistyczne. Ale przecież gospodarujemy razem. Na wszystko nie 

starcza środków. Czy ktoś ma złą wolę żeby czegokolwiek nie zrobić? Wola jest, ale skąd brać 

środki na to żeby zrobić więcej? Uważa, że i tak robimy ponad miarę. Możemy remontować drogi 

wojewódzkie, budować szpitale. Tylko niech Gmina na to dostanie pieniądze. Nie można tylko 

wymagać. A pieniędzy w budżecie jest coraz mniej.  

Odnosząc się do tematu zaopatrzenia mieszkańców w wodę, podkreślił, że tymczasowy wodociąg 

doprowadzający wodę z Bierawy do Starego Koźla, zgodnie z założeniami powinien zostać 

ułożony na stałe. Inwestycja ta pochłonęła już znaczne środki i powinna być dokończona. 

Wodociąg ten będzie stanowił pewnego rodzaju bajpas dla wodociągu w Bierawie i w Starym 

Koźlu, dzięki któremu w  czasie ewentualnej awarii będzie można zasilać w wodę poszczególne 

miejscowości. Jest to bardzo mądre działanie. Wójt stara się działać jak najlepiej. Wiadomym jest, 

że zbiornik wodny na Stacji Uzdatniania Wody w Korzonku jest w złym stanie technicznym. 

Powinien być w przyszłym roku wyremontowany. Planowana jest również budowa nowej studni 

w Dziergowicach. Wszystko jest robione po to, aby zabezpieczyć mieszkańców w wodę.  Jednak 

wybudowanie sieci wodociągowej, która spełniała by wymogi przeciwpożarowe, byłoby bardzo 

trudne. Wymagałoby to znacznych nakładów finansowych.  Nie jesteśmy w stanie wszystkiego 

zrobić. Musimy być realistami. Gmina i tak inwestuje w budowę wałów, czy w modernizację 

drogi wojewódzkiej. Uważa, że nasza Gmina nie jest w złym stanie. Jest w miarę dobrze.  

Nie można jednak wymagać od Wójta zadań, na które nas po prostu nie stać.  

 

Radny W. Plutta – zwrócił uwagę, że na komisji nie kwestionowano zasadności samego 

rurociągu, który łączy Bierawę ze Starym Koźlem, tylko średnicę tej rury. Uważa, że tego typu 

rurociąg tranzytowy  docelowo powinien mieć średnicę minimum sto sześćdziesiąt milimetrów.  

A tam mamy rurę sto dziesięć milimetrów. Jeżeli już wykonujemy taką inwestycję na stałe to 

należałoby się zastanowić czy ta rura jest prawidłowa? Czy to jest zasadne na dzień dzisiejszy 

żeby rurę, która nie spełnia wymogów rurociągu tranzytowego,  na stałe instalować? Przecież 

łączne koszty razem z przyszłym położeniem tej rury wyniosą grubo ponad milion złotych.  

Nie jest temu przeciwny, bo jest zdania, że mieszkańcy Starego Koźla zasługują na to żeby 

poczuć się pewnie i żeby mieć zapewnioną wodę do picia. Ale chodzi również o to żeby ta rura 

spełniała również wymogi przeciwpożarowe. 
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Dyr. Walkiewicz – poinformował, że wodociąg, który został położony od ulicy Mickiewicza  

w Bierawie do Stacji Uzdatniania Wody w Starym Koźlu ma długość ok. 2,2 km. Istniejąca rura 

na ulicy Mickiewicza w Bierawie ma średnicę 110 mm. Średnica rury była dobierana pod kątem 

przepływu, pod kątem wydajności  stacji uzdatniania wody i pod kątem kosztów, ponieważ im 

większa średnica rury tym większe koszty.  Były przeprowadzane obliczenia przez osoby, które 

się nad tym znają. Jeżeli nowo położony odcinek wodociągu będzie miał za dużą średnicę, rura  

o mniejszej średnicy będzie połączona z rurą o większej średnicy, to przepływająca woda nie 

będzie miała  odpowiedniego procesu samoczyszczenia, czyli ta woda będzie traciła swoje 

parametry.  Podczas awarii studni w Starym Koźlu tym tymczasowym wodociągiem była 

doprowadzana woda do Starego Koźla. Nie było problemu z ciśnieniem, a woda spełniała 

odpowiednie parametry.  Zwrócił również uwagę, że tak naprawdę ten odcinek wodociągu ma 

stanowić tylko awaryjne zasilanie w przypadku jakiś ekstremalnych awarii, ewentualnie  

w przypadku prac remontowych na stacji uzdatniania wody i konieczności wyłączenia studni 

głębinowych. Generalnie po to była wybudowana nowa studnia w Starym Koźlu, a druga 

wyremontowana, żeby z tego korzystać. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwpożarowe, to na 

pewno średnica 110 mm na tym odcinku sieci jest za mała. Ponadto przepływająca woda jest 

dławiona przez wodomierz, który również ma określoną przepustowość. 

 

Wójt Gminy – zwrócił uwagę, iż każdy powinien rozsądnie operować własnymi wypowiedziami.  

Skąd radny wie, że średnica rury jest za mała? Przecież to jest nieprawda. W tej kwestii 

wypowiedzieli się fachowcy, były robione obliczenia na podstawie których uznali, że właśnie taka 

rura jest najbardziej odpowiednia.  

 

Radny W. Plutta – przypomniał, iż dla celów przeciwpożarowych, co zostało powiedziane, ta 

średnica rury jest niewystarczająca. Zasięgnął opinii u specjalistów. Jednak życie pokaże kto miał 

rację. 

 

Radny M. Matuszek – uważa, że to co zostało powiedziane powinno wszystkich przekonać co 

do słuszności. My przede wszystkim mamy zabezpieczyć wodę dla mieszkańców.  I nie będziemy 

zmieniać rury tylko dlatego, żeby jeden czy dwa hydranty mogły być zasilone.  

Może w przyszłym roku zostanie zakupiona przez Powiat nowa cysterna, która rozwiąże problem 

wody do celów pożarowych.  Wracając do debaty, zauważył, że niezależnie od tego jakie tematy 

są podejmowane, powinny być podejmowane w miarę sprawnie, w miarę krótko.  

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że w czasie, kiedy woda była dostarczana do Starego Koźla 

i Brzeziec tym nowy  rurociągiem, czyli tym bajpasem, o którym jest mowa, odbiorcy  nie mieli 

żadnych utrudnień spowodowanych ciśnieniem. W początkowej fazie były tylko pewne 

utrudnienia z jakością wody. Żeby ten rurociąg  spełniał wymogi przeciwpożarowe, to do tego 

miejsca należałoby doprowadzić rurę o całkowicie innym przekroju, która zasilałaby hydranty. 

Uważa, że sama rury nic nie stanowi, tym bardziej, że ma zapewnić przepływ wody w dwie 

strony. To ma być zasilanie awaryjne.   

 

Na tym debatę zakończono.  

 

Ad. 8. 

 

Zastępca Wójta  - przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta 

Gminy Bierawa. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania projektu uchwały nr XXXIII/241/2021  

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Bierawa. Po czym poinformował, że za przyjęciem 

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

z radnych nie wstrzymał się od głosowania. W głosowaniu nie brał udziału radny Piotr Szewerda. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXIII/241/2021 w sprawie wotum 

zaufania dla Wójta Gminy Bierawa – została podjęta. 

 

W tym miejscu Wójt Gminy podziękował radnym za udzielone wotum zaufania. 

 

 

 

Ad. 9.  

Dyr. Walkiewicz – odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego samorządowego zakładu budżetowego. 

 

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

poinformowała, że komisja jednogłośnie zagłosowała za omawianym projektem uchwały - 

4 głosami za. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w sprawie sprawozdania finansowego samorządowego zakładu 

budżetowego i odczytanego projektu uchwały w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania projektu uchwały nr XXXIII/242/2021  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu 

budżetowego. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących. W głosowaniu nie brał udziału radny Piotr Szewerda. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXIII/242/2021 w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego – 

została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 10. 1.  

 

Wójt Gminy – przedstawił informację na temat sprawozdania finansowego i sprawozdania  

z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.  

Poinformował, że wydatki budżetu wykonano w kwocie 39.980.498,06 zł, w tym wydatki 

majątkowe w kwocie 2.963.790,09 zł. Dochody budżetowe uzyskano w kwocie 39.417.863,63 zł 

w tym z dochodów majątkowych 1.985.394,61 zł.  

Wydatki budżetowe zostały w części pokryte przychodami w kwocie 1.701.519,27 zł, z tego: 

- z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  

  Wodnej w Opolu - 356.528,73 zł 

- z oddanej pożyczki przez OSP Stara Kuźnia - 226.500 zł 

- z nadwyżki z lat ubiegłych 1.118.490,54 zł  

Rozchody budżetu przeznaczone były na spłaty zaciągniętych pożyczek w latach wcześniejszych  

i wynosiły 1.330.104,40 zł. Do najważniejszych inwestycji i remontów należą następujące 

zadania: 

1) zakupy gruntów 68.910 zł 

2) sieć wodociągowa w Bierawie ul. Gliwicka - 108.766,66 zł (Fundusz Inwestycji 

Lokalnych) 
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3) sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Starej Kuźni ul. Okrężna - 207.068,88 zł 

4) sieć wodociągowa do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu - 65.149,50 zł 

5) sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Bierawie do działki nr 1039 w kwocie 87.699 zł 

6) sieć wodociągowa Bierawa – Stare Koźle - 47.085,10 zł 

7) sieć kanalizacji sanitarnej w Lubieszowie ul. Bierawska - 65.049,27 zł 

8) przebudowa ul. Okrężnej w Lubieszowie - 180.989,07 zł 

9) przebudowa ul. Leśnej w Lubieszowie - 70.971 zł 

10) przebudowa ul. Cichej w Bierawie - 54.177,20 zł 

11) przebudowa dróg w Starej Kuźni (odnoga Parkowej, ul. Sosnowa) 174.826 zł 

12) przebudowa ul. Wierzbowej w Starym Koźlu - 337.946,40 zł (Fundusz Dróg 

Samorządowych) 

13) budowa odnogi ul. Słonecznej w Dziergowicach - 78.737,99 zł 

14) droga do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu - 45.711,72 zł  

15) zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dziergowice - 310.000,- zł 

16) zmiana sposobu ogrzewania w szkole w Bierawie - 61.230,- zł 

17) zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu w Bierawie - 47.109,- zł 

18) zmiana sposobu ogrzewania budynku Urzędu Gminy - 33.794,44 zł  

19) program Niskoemisyjna Gmina - 371.505,14 zł 

20) przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach - 240.569,65 zł 

 

Inwestycje wykonano na łączną kwotę 2.963.790,09 zł.  

Najważniejsze zadania remontowe to: 

1) remonty rowów melioracyjnych - 49.043,10 zł 

2) remont studni wodociągowej w Starym Koźlu - 144.836,16 zł 

3) remont zbiorników wodnych na Stacji Uzdatniania Wody w Korzonku - 46.248 zł 

4) remonty dróg gminnych - 396.953,96 zł, w tym: 

- remonty bieżące - 199.523,96 zł 

-  ul. Ogrodowej w Starej Kuźni - 43.000 zł 

-  ul. Kościelnej i Dąbrowy w Bierawie - 65.000 zł 

-  Parkowej w Starej Kuźni (z Funduszu Sołeckiego) - 25.000 zł 

-  parkingu w Kotlarni - 33.430 zł 

5) remont remizy OSP w Dziergowicach - 30.000,- zł 

6) remont schodów w szkole w Bierawie - 18.000 zł 

7) remont Przedszkola w Kotlarni - 40.000 zł 

8) wymiana pieca w Przedszkolu w Lubieszowie - 54.304,50 zł 

9) remont świetlicy w Starym Koźlu - 19.041,46 

10) remonty oświetlenia ulicznego - 16.520,76 zł 

11) remont toalety publicznej w Dziergowicach - 16.823,19 zł 

12) remont świetlicy w Ortowicach - 17.281,71 zł 

13) remont klimatyzacji w Domu Kultury w Bierawie - 17.430,26 

14) remont świetlicy w Goszycach – Fundusz Sołecki - 6.491,30 zł  

 

Z budżetu Gminy udzielono dotacji dla następujących podmiotów: 

1. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie - 299.977 zł 

2. Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie - 1.180.000 zł 

3. Ludowych Zespołów Sportowych  - 162.984 zł 

4. Stacji Opieki CARITAS - 195.000 zł 

5. Promyczek w Kędzierzynie - Koźlu  - 9.288 zł. 
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Wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy przedstawiały się następująco: 

 010 – Rolnictwo i łowiectwo  - 358.590 zł 

 020 – Leśnictwo    -   22.171zł 

 400 – Zaopatrywanie w gaz, energię elektryczną i wodę - 770.723 zł 

 600 – Transport i łączność    - 1.928.666 zł 

 700 – Gospodarka Mieszkaniowa  - 339.662 zł 

 710 – Działalność Usługowa          - 171.256 zł 

 750 – Administracja Publiczna    - 3.205.557 zł 

 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej - 63.854 zł 

 752 – Obrona Narodowa   - 400 zł 

 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa  - 682.134 zł 

 757 – Obsługa Długu Publicznego - 93.759 zł 

 758 – Różne Rozliczenia   - 19.985 zł 

 801 – Oświata i wychowanie      - 12.737.444 zł 

 851 – Ochrona Zdrowia         - 306.568 zł 

 852 – Pomoc Społeczna         - 1.534.223 zł 

 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 7.494 zł 

 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 17.032 zł 

 855 – Rodzina           - 9.022.402 zł 

 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - 3.740.126 zł 

 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      - 1.527.721 zł 

 926 – Kultura fizyczna  - 225.282 zł. 
 

Gmina Bierawa na dzień 31.12.2020 r. posiadała łącznie zobowiązania na kwotę 4.549.076,68 zł  

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:  
1) na kwotę 1.300.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu na I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach. Całość pożyczki wynosiła 

3.153.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2017-2023; 
2) na kwotę 850.325,20 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu na II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach. Całość pożyczki 

wynosiła 1.870.000,- zł. Spłata nastąpi w latach 2017-2023; 
 

3) na kwotę 1.226.422,75 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubieszowie. Całość pożyczki wyniesie 

2.308.000 zł.  Spłata nastąpi w latach 2018-2024; 
4) na kwotę 449.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Opolu na przedłużenie kanalizacji sanitarnych do nowych zamieszkałych terenów.  

Całość pożyczki wynosiła 619.000,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2019-2024. 
5) na kwotę 366.800 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Opolu na przedłużenie kanalizacji sanitarnych do nowych , zamieszkałych terenów. 

Całość pożyczki wynosiła 516.800,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2019-2024; 
6) na kwotę 140.590,73 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu na program Niskoemisyjna Gmina. Pożyczka była realizowana  

w latach 2020-2021. Całość pożyczki wynosiła 455.000 zł. Spłata planowana na lata 2021-

2024; 
7) na kwotę 215.938 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Opolu na zakup pojemników na odpady zmieszane dla mieszkańców. Całość pożyczki 

wynosiła 215.938,- zł. Spłata nastąpi w latach 2021-2024. 
 

 

Ad. 10. 2. 
 

Skarbnik Gminy – odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu gminy Bierawa na 2020 rok – dołączono do protokołu. 
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Ad. 10. 3. 
 

Sekretarz Gminy  - odczytała uchwałę nr 3/2021 Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, 

której kserokopię dołączono do protokołu. 

 

 

 

Ad. 10. 4.  
 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa z wykonania 

budżetu gminy za 2020 rok, zawartą w uchwale nr 205/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r., którą 

dołączono do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Ad. 10. 5.  

 

W dyskusji nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy z tytułu wykonania budżetu głos zabrali: 
 

Radny M. Matuszek – stwierdził, iż chciałby aby ten rok, który minął nigdy więcej się nie 

powtórzył. Był to naprawdę trudny rok, rok pandemiczny, w którym kontakty międzyludzkie 

zostały dość mocno ograniczone.  Przez cały rok radni nie spotykali się na sesjach stacjonarnych 

w Urzędzie Gminy. Ten rok pandemii, to również rok, w którym zmarło wielu mieszkańców 

naszej gminy. Rok w którym mieliśmy zamknięte szkoły, urzędy, biura, kiedy musieliśmy 

pracować zdalnie. Wszystko to sprawiało wiele trudności. Mimo tak trudnego czasu  

w naszej gminie można było zauważyć sporą ofiarność, między innymi Jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych, które pomagały w wielu sytuacjach naszym mieszkańcom.  

 

Oprócz pandemii, naszą gminę nawiedziła też powódź, gdzie zostało zalanych 500 ha gruntów. 

Wystąpił też duży problem z wodą na skutek awarii studni na Stacji Wodociągowej w Starym 

Koźlu, co dotychczas się nigdy nie zdarzyło. Pan Wójt i pracownicy Urzędu musieli wówczas 

odpowiednio zareagować i ostatecznie udało się ten temat w jakiś sposób rozwiązać  

i przezwyciężyć.  Kolejną kwestią to niepokoje społeczne, o czym była już wcześniej mowa.  

Ten temat również trzeba będzie w przyszłości jakoś rozwiązać.  

Podkreślił, że w ubiegłym roku odnotowano rekordowy budżet. Dochody osiągnęły kwotę blisko 

40 mln zł, a wydatki ponad 36,7 mln zł. Takiego budżetu w przeszłości jeszcze nie było. To jest 

znowu kolejny sukces Pana Wójta i pracowników Urzędu. I o tym nie można zapominać. 

Kolejnym tematem to sprawy oświaty i utrzymanie szkół podstawowych. Niestety jak można 

zauważyć przeprowadzona reforma, mniejsza liczba roczników w szkołach, nie przełożyła się na 

mniejszy budżet w oświacie. Także wydatki na pomoc społeczną stanowią bardzo dużą część 

naszego budżetu. Można jednak zauważyć zmniejszenie liczby osób o trudnej sytuacji rodzinnej. 

Mimo tej trudnej sytuacji, o czym wspomniał już Pan Wójt, dużo środków przeznaczono na 

remonty dróg gminnych. Można powiedzieć, że drogi gminne w naszej gminie wyglądają w miarę 

dobrze. Obserwuje się natomiast  degradację dróg transportu rolnego. Te drogi są w coraz 

gorszym stanie, mają wiele dziur i to nawet te, które były niedawno remontowane. Należałoby się 

nad tą sprawą znowu pochylić. Może udałoby się pozyskać jakieś środki, albo w jakiś inny sposób 

rozwiązać ten temat własnymi siłami, czy wspólnie z innymi gminami. Może należałoby 

pomyśleć o stworzeniu wspólnie ze Starostwem Powiatowym firmy, która zajmowałaby się 

remontem dróg.  Przecież są w Polsce gminy, które do budowy, czy remontu dróg zatrudniają 

pracowników własnych jednostek. Może we współpracy z innymi podmiotami, innymi Gminami 

w Powiecie udałoby się taką firmę stworzyć? Na remonty cząstkowe dróg gminnych tylko  

z naszego budżetu przeznaczono w ubiegłym roku około 170 tysięcy złotych.  
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Gdyby udałoby się pozyskać środki na tego typu prace z kilku gmin, to wówczas uzyskałoby się 

około miliona złotych. Może pozwoliłoby to na zakup jakiegoś sprzętu i rozwój takiej firmy. 

Podkreślił ponadto, że bardzo pozytywnie ocenia rozwój sieci gazowniczej na terenie naszej 

gminy i działania Wójta podejmowane w tym temacie, co przyczynia się do powiększania zakresu 

usług świadczonych na rzecz mieszkańców, jak również temat związany z wymianą pieców. 

Dzięki wdrożonemu przez Urząd Gminy programowi pn. „Niskoemisyjna gmina” sytuacja 

ekologiczna, szczególnie w zimie, na terenie naszej gminy ulega poprawie. Dobrze ocenia 

również sprawy ochrony przeciwpowodziowej.  Z tego co zostało powiedziane to pod koniec 

roku, czy na początku przyszłego roku ma zostać rozpoczęta budowa odcinka 2,8 km wału  

w Dziergowicach. Ma ruszyć również sprawa budowy zbiornika Kotlarnia. Dzięki podpisaniu 

listu intencyjnego w sprawie tego zbiornika temat powodziowy na terenie gminy i temat 

zagospodarowania prawie ośmiuset hektarów gruntów pozostałych po eksploatacji piasku 

powinien zostać rozwiązany. Podkreślił ponownie, że dobrze ocenia sprawy oświaty i Zespołu 

szkolno-przedszkolnego w Starym Koźlu. Uważa, że ten temat należałoby przedyskutować, po to 

aby uzyskać potwierdzenie co do słuszności tego przedsięwzięcia. Wprawdzie Wójt zwrócił 

uwagę, że jest to sprawa Kuratorium. Jednak należałoby ten temat podjąć i nad tym się 

zastanowić.  Ocenia pozytywnie, tak jak Komisja Rewizyjna, tak jak Regionalna Izba 

Obrachunkowa te działania, które były podejmowane w ubiegłym roku w naszej gminie. Środki, 

które były wydatkowane, były wydatkowane poprawnie. Nie zmarnowano pieniędzy 

pochodzących między innymi z podatków od naszych mieszkańców. Nasza Gmina, jeżeli chodzi 

o infrastrukturę, techniczną, się rozwinęła.  

Skierował słowa podziękowania do Wójta Gminy, Skarbnika, pracowników Urzędu Gminy za 

działania podjęte w ubiegłym roku i za właściwe wydatkowanie środków. Stwierdził, iż jako radni 

byli jedynie pomocnikami w tych działaniach i wydatkowaniu pieniędzy budżetowych. 

 

Przewodniczący Rady – podkreślił, że na pewno żadna złotówka naszego budżetu nie została 

zmarnowana. Pieniądze budżetowe były przeznaczane również na zadania poza gminne. 

Nawiązując do wypowiedzi radnego Matuszka na temat problemu z ekologią, zauważył, że Jego 

zdaniem ten temat był sztucznie wywołany i „nadmuchany”. Radni,  jako gospodarze tej gminy, 

dbający o finanse podjęli rozsądne, przemyślane działania, dzięki którym dano możliwość 

wypowiedzenia się w tej sprawie fachowcom, czyli Lasom Państwowym.  Przecież poprzez te 

działania Gmina nie wydała zgody na wycięcie 130 hektarów lasu. Na dzisiaj nie wiadomo, czy  

w ogóle jakieś tereny zostaną przeznaczone pod eksploatację. Tylko co wtedy jak Kopalnie 

Piasku zakończą swoją działalność? Jak będzie wyglądała sytuacja budżetowa naszej gminy? 

Przecież przez ostatnie pół wieku głównym dochodem naszego budżetu były podatki z tych 

kopalń.  

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, iż nie należy operować twierdzeniem, że Gmina  

przekazała pod eksploatację 140 hektarów gruntów leśnych. Dała jedynie zgodę na rozpoczęcie 

procedury po to, aby właściwe instytucje w tym temacie mogły się wypowiedzieć. Radni  

i mieszkańcy również będą mieli możliwość wypowiedzenia się w tym temacie. Na dzień 

dzisiejszy to nie jest przesądzone, że ten las zostanie wycięty. To dopiero jest początek.  

 

 

Ad. 10.6a. 
 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2020 rok. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXIII/243/2021 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

Bierawa za 2020 rok – pod głosowanie radnych. 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. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXIII/243/2021 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy Bierawa za 2020 rok – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 10. 6b. 
 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. 

 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

 

Przewodniczący przystąpił do głosowania projektu uchwały nr XXXIII/244/2021 w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Po czym 

poinformował, że za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, 2 radnych było 

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

W głosowaniu nie brał udziału radny Czesław Kudzia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXIII/244/2021 w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 – została 

podjęta. 

 

 

W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który skierował słowa podziękowania do radnych, 

Skarbnika Gminy, pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 

za wsparcie i pomoc w podejmowanych działaniach. Podkreślił jednocześnie, że nie był to łatwy 

rok, ale mimo tego udało się zrobić mały krok do przodu.  

 

Skarbnik Gminy – podziękowała radnym, Wójtowi i współpracownikom za współpracę przy 

realizacji budżetu i za zrozumienie.  

 

 

 

ad. 11.1  

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2021 rok.  

 

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

poinformowała, że komisja przegłosowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2021 rok – jednogłośnie 4 głosami za. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w omawianym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXIII/245/2021 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2021 rok – pod głosowanie radnych. Następnie poinformował, że za 

przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
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W głosowaniu nie brał udziału radny Czesław Kudzia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXIII/245/2021 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok – została podjęta.  

 

 

 

 

Ad. 11. 2. 

 

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

wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa.  

 

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

poinformowała, że komisja 4 głosami za, przy 4 obecnych, zagłosowała za projektem uchwały  

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa.  

 

Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania projektu uchwały  

nr XXXIII/246/2021 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy 

Bierawa. Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych 

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

W głosowaniu udziału nie brał radny Czesław Kudzia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXIII/246/2021 o zmianie uchwały 

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

 

 

 

 

 

Ad. 11. 3.  

 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku  

o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

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

opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXIII/247/2021 w sprawie 

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  

o dochodach gospodarstwa domowego – została podjęta.  
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Ad. 11. 4. 

 

Zastępca Wójta - odczytał projekt uchwały w sprawie nazw ulic 

 

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

rolnictwa i ochrony środowiska na posiedzeniu w dniu 21 czerwca br. 5 głosami za – pozytywnie 

zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.  

 

Uwag, ani zapytań do projekt uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania projektu uchwały nr XXXIII/248/2021  

w sprawie nazw ulic. Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXIII/248/2021 w sprawie nazw 

ulic – została podjęta.  

 

 

 

 

Ad. 11. 5. 

 

K. Mazurkiewicz – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach, stanowiącej 

własność Gminy Bierawa.  

 

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

komisja na posiedzeniu w dniu 21 czerwca br. – 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym 

pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania projektu uchwały nr XXXIII/249/2021  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  

w Dziergowicach, stanowiącej własność Gminy Bierawa. Następnie poinformował, że za 

przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXIII/249/2021  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  

w Dziergowicach – została podjęta.  

 

 

 

Ad. 11. 6. 

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu usług 

przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego. Zwrócił radnym uwagę, że uchwała ma 

obowiązywać po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego, a nie jak pierwotnie zakładano z mocą od 1 sierpnia 2021 r. Końcowy zapis został 

wykreślony, ponieważ organizację transportu gminnego planuje się trochę przyśpieszyć. 

Dotychczas transport publiczny na terenie Powiatu był organizowany przez Starostwo Powiatowe 

w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina była tylko partnerem w tym zadaniu. Umowa zawarta pomiędzy 

Starostwem, a przewoźnikiem kończy się z dniem 30 czerwca br.  
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Gmina będzie mogła podpisać umowę z przewoźnikiem od razu po uprawomocnieniu się 

uchwały, tj. prawdopodobnie od 15 lipca br. Przez pierwsze dwa tygodnie lipca br. przewoźnik 

zobowiązał się realizować przewozy bez umowy z Gminą, jako przewozy komercyjne.  

 

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

komisja na posiedzeniu w dniu 21 czerwca br. - 5 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXIII/250/2021 w sprawie przyjęcia 

regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego – pod głosowanie radnych. 

Poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów  przeciwnych 

i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXIII/250/2021 w sprawie 

przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego – została 

podjęta. 

 

 

 

Ad. 11. 7. 

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyznaczenia linii 

komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina 

Bierawa. Wskazał jednocześnie, że tak jak wcześniej zostało powiedziane, Gmina będzie 

organizatorem publicznego transportu zbiorowego  najprawdopodobniej od 15 lipca 2021 r., a nie 

jak pierwotnie zakładano od 1 sierpnia br. Końcowy zapis mówiący o dacie wejścia w życie 

uchwały uległ zmianie. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

(wykreślono „z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r. ). 

 

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

komisja 5 głosami za - pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania projektu uchwały nr XXXIII/251/2021  

w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których 

organizatorem jest Gmina Bierawa. Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały 

opowiedziało się 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXIII/251/2021 w sprawie 

wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których 

organizatorem jest Gmina Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

ad. 11. 8. 

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe  

w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym. 

 

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

przegłosowała pozytywnie projekt omawianej uchwały - 4 głosami za. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXIII/252/2021 w sprawie cen za 

usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym 

pod głosowanie radnych. Następnie poinformował, że za przyjęciem uchwały opowiedziało się  

14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  

 

Stwierdził, że uchwała nr XXXIII/252/2021 w sprawie cen za usługi przewozowe  

w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym – została 

podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 11. 9.  

 

Wójt Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty 

dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie 

zbiorowym, zaznaczając jednocześnie, że uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Opolskiego. Wykreślono zdanie „z mocą 

obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r.” 

 

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

zaopiniowała omawiany projekt uchwały 4 głosami za, przy 4 obecnych. 

 

Radny J. Pankala – zwrócił się z zapytaniem kto będzie sprawdzał ważność biletu, urząd gminy 

czy przewoźnik? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że sprawdzanie biletów będzie po stronie przewoźnika. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania projektu uchwały nr XXXIII/253/2021  

w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych 

przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym. Po czym poinformował, że za 

przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących  nie 

było.  

 

Stwierdził, że uchwała nr XXXIII/253/2021 w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty 

dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym 

transporcie zbiorowym – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 11. 10. 
 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wysokości 

i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla pomiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce na terenie gminy Bierawa. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania projektu uchwały nr XXXIII/254/2021  

o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

pomiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Bierawa.  
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Następnie poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 

nie było, a jedna radna wstrzymała się od głosowania (E. Garbas). 

W głosowaniu nie brała udziału radna D. Szczygieł. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXIII/254/2021 o zmianie 

uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

pomiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Bierawa – została 

podjęta.  

 

 

 

 

Ad. 11. 11. 

 

Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego 

rozpatrzenia skargi. 

 

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

komisja na posiedzeniu 14 czerwca br. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt 

uchwały 5 głosami za, przy udziale w głosowaniu 5 radnych.   

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXIII/255/2021 w sprawie 

podtrzymania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia skargi – pod głosowanie radnych. Po czym 

poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 

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

 

Stwierdził, że uchwała nr XXXIII/255/2021 w sprawie podtrzymania stanowiska 

dotyczącego rozpatrzenia skargi – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 12.  Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny M. Połulich – wystąpił z zapytaniem dotyczącym przyczyn częstego i nadmiernego  

chlorowania wody na stacji uzdatniania wody w Korzonku? Ponadto zwrócił się o wskazanie 

powodów nieinformowania mieszkańców o każdorazowym rozpoczęciu chlorowania wraz  

z podaniem przyczyny oraz o planowanym terminie zakończenia tego procesu, o podanie 

nazwiska osoby, która podjęła taką decyzję oraz informację czy o tych działaniach jest 

informowana Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu. 

Odczytując interpelację podkreślił, że w ostatnim czasie ponownie rozpoczęto chlorowanie wody, 

mimo iż woda była dobrej jakości, co potwierdzono badaniem przez Państwową Stację Sanitarną. 

Woda chlorowana, mimo spełniania normy, nie dla wszystkich jest zdrowa i to zarówno przy 

spożywaniu, jak i przy higienie osobistej. Chodzi głównie o osoby uczulone na chlor, z chorobami 

skóry, czy małe dzieci. Również dla zdrowego człowieka kąpiele, płukanie ust, albo przemywanie 

oczu taką wodą może spowodować podrażnienia i inne problemy zdrowotne. Odbiorcy wody 

muszą być o tych działaniach informowani. Nie mogą być traktowani lekceważąco.  

Pełną treść interpelacji dołączono do niniejszego protokołu. 
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Radny J. Pankala – zwrócił się z zapytaniem: 

- o realizację zgłoszonego wniosku o zawieszenie dodatkowej lampy ulicznej na ulicy Dębowej  

   w Bierawie 

- czy nasz Urząd Gminy na informacje z Urzędu Gminy w Cisku o planowanej tam inwestycji  

   (budowa chlewni) przy wale pomiędzy Przewozem, a Roszowickim Lasem? Podkreślił, że  

    mieszkańcy tych dwóch miejscowości sprzeciwiają się tej inwestycji. Jednak z racji położenia  

    może ona również negatywnie oddziaływać na mieszkańców Lubieszowa, Dziergowic, czy    

    Bierawy. Czy coś na ten temat jest wiadome? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że w ubiegłym roku nie udało się zawiesić lampy ulicznej na ulicy 

Dębowej w Bierawie, ponieważ Tauron miał jakieś problemy z wykonawcą. Ma to być wykonane 

w ramach umowy o eksploatację sieci. Jednak nie wiadomo kiedy to zostanie zrealizowane. 

Jeżeli chodzi o drugie pytanie, poinformował, że zna ten temat i oczekuje na stanowisko Urzędu 

Gminy w Cisku dotyczące oddziaływania planowanej budowy chlewni na środowisko.  

Z dokumentacji, która jest w posiadaniu Urzędu Gminy w Cisku wynika, że ta inwestycja nie 

będzie w żaden sposób oddziaływać na mieszkańców gminy Bierawa. Inwestycja ta ma być 

oddalona około kilometra od zabudowań Przewozu i Roszowickiego Lasu. Ma jednak informację, 

że paru mieszkańców naszej gminy złożyło sprzeciw przeciwko tej inwestycji w Urzędzie Gminy 

w Cisku. Jest to na etapie rozpatrywania.  

 

J. Pankala – stwierdził, iż poruszył ten temat, ponieważ zna obawy mieszkańców. Przykładowo 

pieczarkarnia w Pawłowiczkach, która jest oddalona więcej niż kilometr od zabudowań, jest 

bardzo uciążliwa dla mieszkańców.    

 

Radny M. Matuszek  - podziękował za utwardzenie ulicy Sosnowej w Lubieszowie. Ponadto 

wystąpił o wyremontowanie odcinka ulicy Leśnej w Lubieszowie do posesji Kubina. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że prace związane z uzupełnieniem ubytków w drogach gminnych 

są trochę opóźnione. Podpisano umowę na drogi w Dziergowicach i Solarni. Następnie będą 

remontowane drogi w kolejnych miejscowościach, ale na pewno nie będzie to z dnia na dzień.   

 

Radna V. Klimanek – zwróciła się z zapytaniem czy Gmina mogła by pomóc w uregulowaniu 

prawa własności jednej z działek w Dziergowicach i dokonać jej wykupu? 

 

Radna E. Garbas  

– w związku z tym, iż na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa w Biuletynie Informacji 

Publicznej zarządzenia wójta zamieszczane są w wersji nieedytowalnej, zwróciła się  

o zamieszczanie tych zarządzeń w wersji umożliwiającej zapoznanie się z ich treścią, 

- zgłosiła wniosek o rozważenie możliwości zamontowania instalacji fotowoltaicznych na 

stacjach uzdatniania wody w celu zoptymalizowania wydatków ponoszonych na energię 

elektryczną 

 

Wójt Gminy – poinformował, iż chciałby aby wszystkie placówki gminne posiadały instalacje 

fotowoltaiczne i takie są zamierzenia. Jednakże potrzebne są na to środki. Nawet jeżeli udałoby 

się pozyskać środki zewnętrzne, to Gmina najpierw musi te środki wyłożyć i dopiero potem starać 

się o refundację. Zależy to też od wielkości dofinansowania. Jeżeli w nowym rozdaniu unijnym 

będzie możliwość pozyskania środków na tego typu zadania, to na pewno Gmina poczyni starania 

w tym kierunku. 
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Ad. 13.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

Radny Cz. Kudzia – w imieniu rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu 

zwrócił się z zapytaniem, dlaczego na pieczątce Szkoły nie podaje się imienia tej Szkoły?  

Szkoła nosiła imię Marii Konopnickiej. Czyżby Gmina, czy ktokolwiek przygotowywał się do 

jakieś zmiany, czy likwidacji Szkoły? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że Gmina nie ma żadnych planów związanych ze zmianą nazwy 

tej Szkoły, czy też z jej likwidacją.  Nie należy tu doszukiwać się żadnych podtekstów. Być może 

są to jakieś kwestie formalne. Zostanie to wyjaśnione. Podkreślił jednocześnie, to co już zostało 

wcześniej powiedziane, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian w oświacie, gdzie Gmina traci 

coraz więcej decyzyjności na rzecz Kuratorium Oświaty, jest bardzo trudne. Mamy w Gminie 

dobrze funkcjonującą oświatę i nie planuje się żadnych zmian. 

 

Sołtys B. Poplucz – poruszyła temat przystanku autobusowego przy ul. Bierawskiej  

w Lubieszowie i remontu wiaty przystankowej. Zwróciła uwagę, że przystanek znajduje się  

w centrum wsi, przy głównej drodze wojewódzkiej. Z tego przystanku korzystają nie tylko dzieci 

szkolne, ale wszyscy mieszkańcy Lubieszowa. Jest to jednak nienajlepsza wizytówka dla wsi. 

Wiata przystankowa wygląda tragicznie. Przy wiacie, po deszczu, tworzy się duże zastoisko 

wody, na co wielokrotnie zwracano uwagę zarówno przedstawicielom Gminy, jak  

i przedstawicielom Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Poprzez te kałuże mieszkańcy mają 

utrudniony dostęp do przystanku. Jest to duży problem, za co tylko należy się wstydzić.  

Poparła również wniosek radnego Matuszka o pilne wyremontowanie drogi dojazdowej do posesji 

Kubina w Lubieszowie, co miało już być wykonane, według zapewniania Wójta, w miesiącu 

marcu. 

Poinformowała, że w dniu dzisiejszym wystosowała pismo do Urzędu Marszałkowskiego  

w Opolu w sprawie remontu drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Lubieszów, która jest  

w tragicznym stanie oraz o wybudowanie ścieżki rowerowej pomiędzy Lubieszowem, a 

Dziergowicami. Jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi, gdzie zginęło już kilkanaście osób.  

Sporo ludzi musi korzystać z tej drogi dojeżdżając między innymi rowerami na stację PKP do 

Dziergowic. Zwróciła się do Wójta o poparcie wniosku skierowanego do Marszałka. 

Zauważyła ponadto, że mieszkańcom Lubieszowa coraz trudniej żyje się w tej miejscowości. 

Gehenną wręcz staje się transport uliczny. Mieszkańcy są już tym bardzo zmęczeni i zniechęceni 

na współpracę. Domy, które bez przerwy są remontowane i na które przeznacza się znaczne 

środki, są stale niszczone przez nadmierny transport.  

Kolejną kwestią, której jest przeciwna, to chęć oddania kolejnych terenów pod wydobycie. 

Przypomniała, że już w 2016 roku była mowa o tym, że zaprzestajemy wydobycia i niszczenia 

tego, co dała nam natura. Lasy, które nas otaczają są naszym bogactwem. Przecież Gmina 

Bierawa jest otoczona kopalniami, a dalej myśli się o powiększaniu obszarów wydobycia  

i wycinaniu lasów.  Czy Gmina będzie kierować się tylko pozyskiwaniem finansów? Czy zakłady, 

które przez tyle lat czerpały dobrobyt z naszych terenów nie mogłyby pomyśleć o zmianie 

kierunku działalności? Mieszkańcom żyje się tu dobrze. Należy zrobić wszystko żeby dalej tak 

było. Żeby kolejne pokolenia chciały tu mieszkać. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy koła 

wędkarskie lub stowarzyszenie, które dzierżawi tereny od Kopalni Piasku w Kotlarni, w ogóle 

płacą podatki na rzecz gminy? Z tego co powiedziała Pani Skarbnik wynika, że Gmina z tych 

terenów nie otrzymuje żadnych podatków. I na to ludzie zwracają uwagę. Kopalnie wydobywają 

nasze bogactwa naturalne, a potem pozbywają się tych terenów. To rodzi brak zaufania. Zwróciła 

się o wzięcie tych słów pod uwagę przy podejmowaniu kolejnych decyzji przez Gminę.  

Wystąpiła również o wykoszenie terenu wokół boiska w Lubieszowie.  
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Ad. 14. 

 

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

zamknął obrady trzydziestej trzeciej sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 18:55. 

 

 

          Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik        Joachim Morcinek 

 

 

 

Załączniki: 

 

1) uchwała nr XXXIII/241/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy 

2) uchwała nr XXXIII/242/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego samorządowego zakładu budżetowego 

3) zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie 

przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2020 rok 

4) uchwała nr 90/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 

Bierawa za 2020 rok, 

5) uchwała nr XXXIII/243/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2020 rok 

6) uchwała nr 3/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bierawa z dnia 24 maja 2021 r. w 

sprawie wniosku o udzielnie absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa z wykonania budżetu 

gminy za 2020 rok 

7) uchwała nr 205/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

z dnia 8 czerwca 2021 r. na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium 

8) uchwała nr XXXIII/244/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2020 

9) uchwała nr XXXIII/245/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok 

10) uchwała nr XXXIII/246/2021 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej dla gminy Bierawa 

11) uchwała nr XXXIII/247/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

12) uchwała nr XXXIII/248/2021 w sprawie nazw ulic   

13) uchwała nr XXXIII/249/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach 

14) uchwała nr XXXIII/250/2021 w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla 

gminnego transportu zbiorowego 

15) uchwała nr XXXIII/251/2021 w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego 

transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Bierawa 

16) uchwała nr XXXIII/252/2021 w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych 

przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym 

17) uchwała nr XXXIII/253/2021 w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i 

manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie 

zbiorowym 

18) uchwała nr XXXIII/254/2021 o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania 

oraz rozliczania dotacji celowej dla pomiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce 

na terenie gminy Bierawa 

19) interpelacja radnego M. Połulicha w sprawie częstego chlorowania wody   


