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Wstęp
Instytucję raportu o stanie jednostki samorządowej wprowadziła ustawa z dnia 11 stycznia
2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z ustawą
raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
w zakresie realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

1. Charakterystyka Gminy
1.1. Położenie i powierzchnia gminy
Gmina Bierawa, położona w południowo-wschodniej części województwa opolskiego, została
utworzona z dniem 1 stycznia 1973 roku na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Opolu. Jej tereny przylegają do prawobrzeżnej Odry, która tworzy naturalną granicę z gminą
Cisek. Od strony południowo wschodniej graniczy z województwem śląskim, a od północnej
z miastem Kędzierzyn-Koźle.
Obszar gminy wynosi 118,39 km2, z czego 63 % stanowią lasy i obszary zalesione, a 37 %
to tereny mieszkaniowe i zakładów pracy.
Gmina Bierawa znajduje się w strefie oddziaływania i powiązań ekonomicznych, społecznych
i kulturalnych aglomeracji opolskiej oraz jej zespołów miejsko- przemysłowych ukształtowanych
na osi Odry, tj. Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Zdzieszowice i Krapkowice.

1.2. Sołectwa
W skład Gminy Bierawa wchodzi 12 sołectw.
Powierzchnia poszczególnych sołectw przedstawia się następująco (dane na 31 grudnia 2020 r.)
Sołectwo
Bierawa
Brzeźce
Dziergowice
Goszyce
Grabówka i Korzonek
Kotlarnia
Lubieszów
Ortowice
Solarnia
Stara Kuźnia
Stare Koźle

Powierzchnia
ogółem
1 272,37 ha
394,49 ha
1 683,53 ha
1 082,28 ha
123,41 ha
1 055,71 ha
920,60 ha
766,60 ha
175,07 ha
3 859,38 ha
506,19 ha
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w tym stanowiąca mienie gminy
41,63 ha
20,11 ha
33,97 ha
8,42 ha
11,21 ha
13,58 ha
18,84 ha
5,83 ha
14,26 ha
15,05 ha
29,38 ha

1.3. Ludność i dynamika zmian
Gminę Bierawa, według danych ewidencji ludności, w dniu 31 grudnia 2020 r. zamieszkiwało
7.446 mieszkańców. Dane na temat liczby ludności w poszczególnych sołectwach przedstawia
poniższa tabela:
Liczba ludności gminy Bierawa według stanu na dzień 31 grudnia
sołectwo
Bierawa
Brzeźce
Dziergowice
Goszyce
Grabówka
Korzonek
Kotlarnia
Lubieszów
Ortowice
Solarnia
Stara Kuźnia
Stare Koźle

2005

2010

2015

2018

2019

2020

1363
653
1756
146
206
270
726
490
289
544
653
840
7936

1321
575
1686
157
193
246
628
487
273
507
618
802
7493

1351
571
1666
166
189
243
584
527
260
488
613
825
7483

1354
560
1653
172
178
214
547
523
246
480
636
861
7424

1361
568
1668
181
188
215
554
520
247
474
633
856
7465

1365
565
1654
186
183
204
533
526
251
482
640
857
7446

Liczba ludności Gminy Bierawa
2000
1500
1000
500
0

Liczba ludności gminy Bierawa według stanu na dzień 31 grudnia 2005
Liczba ludności gminy Bierawa według stanu na dzień 31 grudnia 2010
Liczba ludności gminy Bierawa według stanu na dzień 31 grudnia 2015
Liczba ludności gminy Bierawa według stanu na dzień 31 grudnia 2018
Liczba ludności gminy Bierawa według stanu na dzień 31 grudnia 2019
Liczba ludności gminy Bierawa według stanu na dzień 31 grudnia 2020

Dane pokazują, że potencjał demograficzny od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie.
Liczba ludności w poszczególnych sołectwach wykazuje podobną tendencję.
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W 2020 r. odnotowano 62 urodzeń (66 w 2019 r.) oraz 128 zgonów (99 w 2019 r.) W Urzędzie
Stanu Cywilnego w Bierawie zarejestrowano 36 małżeństw (47 w 2019 r.)

1.4. Gminne jednostki organizacyjne
W 2020 roku w Gminie Bierawa funkcjonowało 11 jednostek organizacyjnych. Były to:
1) Urząd Gminy Bierawa
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie;
3) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie;
4) Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie;
5) Zespół szkolno-przedszkolny w Starym Koźlu;
6) Szkoła Podstawowa w Dziergowicach;
7) Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni;
8) Szkoła Podstawowa w Solarni z nauczaniem języka mniejszości narodowej;
9) Publiczne Przedszkole w Bierawie;
10) Publiczne Przedszkole w Dziergowicach;
11) Publiczne Przedszkole w Kotlarni.

1.5. Partnerstwa i związki międzygminne
Gmina Bierawa realizuje trzy partnerstwa międzynarodowe z miastem Ostfildern
w Niemczech, z gminą Markvartovice w Czechach i z Miejskim Związkiem Polaków im.
Władysława Reymonta na Ukrainie. Współpraca ta polega przede wszystkim na przyjacielskich
wizytach, wymianie kulturalnej i sportowej młodzieży, a także spotkaniach i kontaktach
pomiędzy organami i instytucjami samorządowymi.
W 2020 roku współpraca z partnerami zagranicznymi została znacznie ograniczona z powodu
pandemii koronawirusa i wprowadzonych w związku z tym ograniczeń w podróżowaniu,
czasowym zamknięciem szkół, hoteli, restauracji, odwołanymi imprezami kulturalnymi
i sportowymi oraz nałożoną kwarantanną. Tym samym wcześniejsze plany dotyczące między
innymi przyjacielskich wizyt nie zostały zrealizowane. Współpraca ograniczyła się do kontaktów
telefonicznych.
Gmina Bierawa jest członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia ,,EuroCountry" i Euroregionu Pradziad oraz Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielsko-Strzeleckiego.
Składki członkowskie jakie Gmina poniosła w 2020 roku wyniosły 26.619,90 zł.
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1.6. Rynek pracy
Gmina Bierawa jest gminą przemysłowo-rolniczą. Podstawą gospodarki stanowią małe i średnie
firmy. Około 90 % zarejestrowanych firm, prowadzonych jest przez osoby fizyczne na podstawie
wpisu dokonanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Według
danych na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie Gminy Bierawa zarejestrowanych było
324 podmiotów gospodarczych.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2020 roku wynosiła 191 osób, w tym 125
kobiet. Odnotowano niewielki wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym, gdzie
zarejestrowanych było 174 osoby bezrobotne. Działania na rzecz ograniczenia bezrobocia
i łagodzenia jego skutków pozostają przede wszystkim w gestii Powiatowego Urzędu Pracy
w Kędzierzynie-Koźlu. W działania te włączyła się również Gmina Bierawa poprzez organizację
staży i robót społecznie-użytecznych.

1.7. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy
Na terenie gminy Bierawa w 2020 roku działały następujące organizacje pozarządowe:
1) dziewięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
2) cztery Ludowe Zespoły Sportowe (w Starym Koźlu, Dziergowicach, Starej Kuźni
i Kotlarni);
3) Caritas Diecezji Opolskiej - Stacja Obsługi w Bierawie;
4) Zarząd Gminny Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim;
5) Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc;
6) Związek Śląskich Kobiet Wiejskich – Koło w Bierawie;
7) Koło Gospodyń Wiejskich w Kotlarni;
8) Polski Związek Wędkarski Okręg Opole, Koło Bierawa;
9) Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Opolskiego.

2. Sytuacja finansowa gminy i stan mienia komunalnego
2.1. Wysokość budżetu i jego wykonanie
Rok 2020 z powodu pandemii koronawirusa był trudny dla finansów Gminy. Podstawowymi
kierunkami działań było:
•
•

poszukiwanie oszczędności w poszczególnych pozycjach budżetu gminy i wszystkich
gminnych instytucji,
poszukiwanie nowych źródeł dotacji na inwestycje gminne i różne działania na terenie
gminy.

Finanse gminy realizowane były w oparciu o uchwałę budżetową na rok 2020, określającą źródła
dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Realizacja inwestycji następowała w oparciu
o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w załączniku do
uchwały budżetowej obrazującej wydatki majątkowe.
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Dochody budżetu gminy za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 39.417.863,63 zł, w tym
dochody bieżące 37.432.469,02 zł, a dochody majątkowe 1.985.394,61 zł.

Dochody bieżące i majątkowe
45000000
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
dochody bieżące

dochody majątkowe
2019

dochody ogółem

2020

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się dochody własne (12.866.514,96 zł), udziały
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (5.979.647,09 zł), dotacje celowe z budżetu
państwa (10.105.327,44 zł), subwencja ogólna z budżetu państwa (9.725.622 zł, w tym
subwencja oświatowa 8.524.840 zł) i środki na realizację projektów i programów z Unii
Europejskiej (740.752,14 zł).

Dochody gminy według rodzajów
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Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 32,64 % (31,08 w 2019 roku).
Najwyższy udział w tych dochodach mają podatki od osób prawnych, osób fizycznych i innych
jednostek organizacyjnych. Wpływy te wzrosły w stosunku do roku 2019 o 3,2 %. Znaczącym
składnikiem dochodów gminy są subwencje i dotacje rządowe. Kwota dotacji celowych
z budżetu państwa zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o ponad 25 %, w tym
głównie na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”.
Z kolei niższe wpływy o ponad 4 % odnotowano w zrealizowanych udziałach gminy w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
uzyskano w kwocie 5.780.892 zł, tj. o 3,84 % mniej niż w roku 2019 (6.011.970 zł), a z podatku
dochodowego od osób prawnych 198.755,09 zł, tj. o 9,9 % mniej niż roku poprzednim
(220.658,88 zł) przy zmniejszonej wartości tej kwoty w planie pierwotnym.
Ubytki w tym źródle dochodów są po części spowodowane ogólną sytuacją gospodarczą
spowodowaną przez pandemię koronawirusa, ale jest to również rezultat różnych ulg i zwolnień
podatkowych wprowadzonych przez Rząd. Chodzi m.in. o obniżenie stawki PIT z 18 % do
17 %, podwyższenie kwoty uzyskania przychodu, czy zwolnienie z PIT osób poniżej 26 roku
życia.
Wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy Bierawa,
przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej, wyniósł na 2020 rok – 1.927,99 zł (w kraju
1.956,15 zł).
Dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł 5.293 zł.
Gmina ponosiła wydatki na realizację zadań własnych określonych w ustawie o samorządzie
gminnym, a także wynikające z zawartych umów i porozumień.
Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 36.775.047,86 zł, co stanowi 91,98 % planu. Niższa
realizacja planu dotyczy zarówno wydatków bieżących, jak i majątkowych. Wydatki bieżące
wykonano w kwocie 33.811.257,77 zł (91,94 % ogółu wydatków), a wydatki majątkowe
w kwocie 2.963.790,09 zł (8,06 % ogólnej kwoty wydatków).
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Wydatki budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły ponad 4,9 tys. zł.
W strukturze wydatków bieżących największą część stanowią wydatki na finansowanie oświaty,
pomocy społecznej i rodziny. Wydatki ponoszono również na gospodarkę komunalną,
utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, ochronę środowiska, kulturę i sport oraz utrzymanie gminnych
jednostek.

wydatki według działów
kultura fizyczna
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
gospodarka komunalna
rodzina
edukacyjna opieka wychowawcza
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
pomoc społeczna
ochrona zdrowia
oświata i wychowanie
różne rozliczenia
obsługa długu publicznego
bezpieczeństwo publiczne
obrona narodowa
urzędy naczelnych organów władzy
administracja publiczna
działalność usługowa
gospodarka mieszkaniowa
transport i łączność
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
rolnictwo i łowiectwo
0

2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000

Inwestycje podejmowane przez gminę są podstawowym czynnikiem rozbudowy lokalnej
infrastruktury technicznej i społecznej, a w konsekwencji prowadzą do powiększenia majątku
gminy. Dlatego też wielkość inwestycji traktowana jest jako ważny wskaźnik rozwoju i kondycji
finansowej. Inwestycje zaspokajają podstawowe i codzienne potrzeby ludności, jednostek
gospodarczych oraz instytucji zlokalizowanych na terenie gminy, a także podnoszą standard
życia mieszkańców. Mówiąc o inwestycjach ważnych z punktu widzenia realizacji usług
publicznych i wykonywania zadań własnych gminy, mamy na myśli inwestycje w zakresie
oświaty, kultury, opieki społecznej, a także inwestycje poprawiające usługi komunalne i obsługę
ludności. Do takich inwestycji, realizowanych w 2020 roku, w naszej gminie należą m.in.:
➢ budowa odcinków sieci wodociągowej w Starej Kuźni, w Bierawie, w Kotlarni i Starym
Koźlu,
➢ odwiert nowej studni na Stacji Uzdatniania Wody w Starym Koźlu,
➢ rozpoczęcie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 425 w Bierawie (dotacja dla
ZDW w Opolu),
➢ wykonanie odwodnienia na części ulicy Leśnej w Lubieszowie,
➢ utwardzenie ulicy Nepomucena w Solarni,
➢ przebudowa ulicy Cichej w Bierawie,
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

budowa chodnika przy bloku nr 36 w Kotlarni,
przebudowa ulicy Okrężnej w Lubieszowie,
budowa odnogi ulicy Słonecznej w Dziergowicach,
utwardzenie odnogi ulicy Parkowej w Starej Kuźni,
przebudowa ulicy Wierzbowej w Starym Koźlu (etap I),
utwardzenie ulicy Dębowej w Bierawie,
dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Dziergowice,
przebudowa kotłowni na opalaną gazem ziemnym w budynku szkoły w Bierawie,
w przedszkolu w Bierawie i w Urzędzie Gminy,
➢ budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie, Starej Kuźni, Starym Koźlu
i Lubieszowie,
➢ wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidulanych (dotacje dla osób fizycznych),
➢ przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach.

Struktura wydatków inwestycyjnych
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Zadłużenie Gminy Bierawa na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło 4.549.076,68 zł z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia związane z budową kanalizacji sanitarnej. Spłata tych
zobowiązań planowana jest do 2024 roku.
Zadłużenie gminy Bierawa w latach 2018 – 2020 w stosunku do wykonanych dochodów
przedstawia się następująco:
2018
Dochody ogółem

2019

2020

33 916 807,37 35 534 539,48 39 417 863,63

Zadłużenie ogółem

6 432 652,35

Wielkość zadłużenia ogółem w stosunku
do dochodów

18,97 %

5 522 652,35

4 549 076,68

15,54 %

11,54 %

2.2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Dzięki staraniom Gminy, udało się pozyskać do budżetu gminy na realizację różnych projektów
i programów środki zewnętrzne z Unii Europejskiej (740.752,14 zł), jak i z funduszy krajowych.
W 2020 roku złożone zostały następujące wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
1) w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
nabór I:
1) przebudowa drogi w Dziergowicach – łącznik przy stacji PKP
2) przebudowa drogi - ulicy Ogrodowej w Bierawie
3) remont Domu Ludowego w Brzeźcach
4) wymiana stropów w budynku wielomieszkaniowym w Brzeźcach ul. Gliwicka 41
nabór II:
1) remont Domu Ludowego w Brzeźcach
2) budowa sali gimnastycznej i wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej
w Dziergowicach;
3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Starym Koźlu;
2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – wymiana
źródeł ciepła w ramach działania 5.5. Ochrona powietrza;
3) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - budowa ulicy Stawowej
w Dziergowicach;
4) do Funduszu Dróg Samorządowych zgłoszono następujące zadania:
1) przebudowa drogi gminnej – ulicy Wierzbowej w Starym Koźlu – etap II
2) remont drogi gminnej – ulicy Wiejskiej w Goszycach – etap II
Dotychczas akceptację uzyskał tylko jeden projekt dotyczący wymiany stropów w budynku
wielomieszkaniowym w Brzeźcach ul. Gliwicka 41.
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2.3. Realizacja funduszu sołeckiego
Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim środki finansowe funduszu przeznacza się na
realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia
mieszkańców i zostały zgłoszone we wniosku danego sołectwa. O przeznaczeniu funduszu
decydują mieszkańcy danego sołectwa na zebraniu wiejskim. W ramach funduszu sołeckiego na
każde sołectwo przypada konkretna kwota, której wysokość zależy od liczby mieszkańców
danego sołectwa oraz jednakowych dla wszystkich wskaźników budżetowych.
W ramach funduszu sołeckiego, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 343.124 zł. Z funduszu
sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
Nazwa sołectwa
Bierawa

Środki
Fundusz przeznaczono na następujące cele:
wykorzystane
41.919,14 zł * utrzymanie terenów zielonych
* zakup urządzeń na plac zabaw
* remont pomieszczeń w szatni
* wykonanie ogrodzenia przy placu
* integracja społeczna

Brzeźce

26.513,15 zł * utrzymanie terenów zielonych
* zakup i wymiana urządzeń na plac zabaw
* integracja społeczna
* doprowadzenie oświetlenia na boisko
i utrzymanie przyłącza elektrycznego

Dziergowice

42.429,95 zł * integracja społeczna
* utrzymanie terenów zielonych
* zakup ślizgawki na plac zabaw
* budowa studzienki kanalizacyjnej
* wykonanie murku oporowego i ułożenie
kostki brukowej
* zakup urządzenia na plac zabaw
* remont toalety publicznej

Goszyce

16.099,18 zł * integracja społeczna
* utrzymanie terenów zielonych
* wykonanie nawierzchni na placu zabaw
* zagospodarowanie parku wiejskiego
* remont świetlicy

Grabówka

15.710,41 * integracja społeczna
* utrzymanie terenów zielonych
* zakup namiotu i ławek
* zakup urządzeń na plac zabaw
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Korzonek

17.731,26 zł * integracja społeczna
* utrzymanie terenów zielonych
* zakup i remont urządzeń na placu zabaw i boisku
* eksploatacja pomieszczenia sołeckiego
* zakup gabloty i siatki ogrodzeniowej

Kotlarnia

32.125,74 zł * integracja społeczna
* utrzymanie terenów zielonych
* zakup namiotu i gabloty zewnętrznej
* remont parkingu

Lubieszów

25.288,59 zł * integracja społeczna
* utrzymanie terenów zielonych
* zakup urządzeń na plac zabaw, wiaty biesiadnej,
ławek i stołów
* uporządkowanie terenu
* zakup kostki brukowej
* wykonanie odwodnienia na ulicy Okrężnej

Ortowice

19.003,72 zł * integracja społeczna
* utrzymanie terenów zielonych
* zakup namiotu
* remont świetlicy

Solarnia

28.488,87 zł * integracja społeczna
* utrzymanie terenów zielonych
* oświetlenie kaplicy – promocja sołectwa
* zakup urządzeń zabawowych, ław i stołów
biesiadnych

Stara Kuźnia

35.424,78 zł * integracja społeczna
* utrzymanie terenów zielonych
* zakup namiotu i wiaty przystankowej
* utwardzenie dróg gminnych

Stare Koźle

42.389,21 zł * integracja społeczna
* utrzymanie terenów zielonych
* doposażenie boiska „Orlik” w ławki i wiatę
* zakup urządzeń dla OSP
* uporządkowanie terenu zaplecza Klubu
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2.4. Stan mienia komunalnego
Mienie komunalne, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to własność i inne prawa
majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób
prawnych, w tym przedsiębiorstw.
Gmina Bierawa według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadała 212,0582 ha gruntów,
o łącznej wartości 12.655.346,38 zł. 49 % ogólnej powierzchni terenów gminnych stanowią
drogi. Gmina posiada 49 km dróg o statusie drogi gminnej oraz ok. 59 km dróg transportu
rolnego. Pozostałe to tereny rolne, użytki zielone, tereny zabudowane, place, skwery, tereny
rekreacyjne, rowy i lasy.

Powierzchnia mienia gminnego wg obrębów
geodezyjnych na dzień 31 grudnia 2020 r.

Brzeźce

Bierawa

Grabówka

Dziergowice

Goszyce

Kotlarnia

Lubieszów

Ortowice

Solarnia

Stara Kuźnia

Stare Koźle

Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej o długości 87,7 km, która zaopatruje mieszkańców
w wodę oraz 114,44 km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do dwóch oczyszczalni
znajdujących się poza gminą Bierawa.
Podmiotami gospodarującymi mieniem komunalnym, oprócz Wójta, są dyrektorzy szkół
i przedszkoli, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, Dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, a także Prezesi Jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Część nieruchomości gminnych jest wydzierżawiana, bądź oddana w najem. W okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. uzyskano przychody:
- z dzierżawy w wysokości 69.197,28 zł
- z najmu w wysokości
58.514,10 zł.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Gmina Bierawa sprzedała grunty o powierzchni
0,5828 ha i uzyskała przychód z tego tytułu w wysokości 191.867,76 zł.
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Zbyciu podlegały następujące nieruchomości:
1. gruntowe
1) działka nr 192/4, 189/5 w Starej Kuźni o powierzchni 0,1344 ha – 55 552,85 zł
2) działka nr 970/2 w Bierawie o powierzchni 0,0138 ha – 2 660,00 zł
3) działka nr 782/1 w Bierawie o powierzchni 0,0138 ha – 4 360,00 zł
4) działka nr 970/4, 970/5 w Bierawie o powierzchni 0,0328 ha – 15 140,00 zł
5) działka nr 695 w Starym Koźlu o powierzchni 0,0380 ha – 9 400,00 zł
6) działka nr 337, 338 w Starym Koźlu o powierzchni 0,0757 ha – 26 263,52 zł
7) działka nr 352/10 w Starej Kuźni o powierzchni 0,0845 ha – 42 699,18 zł
8) działka nr 247, 479 w Lubieszowie o powierzchni 0,1124 ha – 3 370,00 zł
9) działka nr 766/10 w Dziergowicach o powierzchni 0,0413 ha – 17 271,55 zł
10) działka nr 766/85 w Dziergowicach o powierzchni 0,0361 ha – 15 150,66 zł
2. lokalowe: lokal użytkowy w Kotlarni przy ul. Gliwickiej 36d wraz z udziałem w prawie
własności 168/10000 – 4 105,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Bierawa nie posiadała żadnych udziałów w spółach prawa
handlowego oraz żadnych papierów wartościowych w akcjach bądź obligacjach. Nie zawarła
również żadnych umów w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego objęte były tereny wszystkich sołectw. Ze względu na
zgłaszane potrzeby zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne, występują ciągłe
potrzeby w zakresie zmiany funkcji określonych terenów. W 2020 r. Rada Gminy przystępowała
zarówno do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, jak i zmiany miejscowych planów.
Zakończono procedurę planistyczną w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka,
Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce – etap 2 oraz dla terenów położonych
w granicach złoża kruszyw naturalnych „Bierawa”. Uchwalono również zmianę Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa
Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz Studium wydano
w 2020 roku – 142.434 zł.
Zadania w zakresie ochrony środowiska w gminie Bierawa w 2020 roku podejmowane były
w oparciu o Program ochrony środowiska na lata 2018-2021 wraz z perspektywą na lata 20222025 oraz Plan gospodarki niskoemisyjnej, którego celem jest podejmowanie działań
zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
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W ramach tego programu podejmowane były między innymi działania związane z rozbudową
sieci kanalizacyjnej. Realizowano również program „Niskoemisyjna gmina – poprawa
efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa”.
W 2020 roku w ramach tego programu 25 mieszkańców dokonało wymiany instalacji
grzewczych na łączną kwotę 371.505,14 zł, w tym:
➢
➢
➢
➢

na gaz - 12,
na biomasę - 10,
pompy ciepła – 2,
piec na ekogroszek – 1.

Ponadto z budżetu gminy w oparciu o uchwałę Rady Gminy Bierawa z dnia 2.12.2019 r.
udzielono dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
służących ochronie powietrza i ograniczeniu niskiej emisji dla 7 gospodarstw domowych na
łączną kwotę 24.440,80 zł (na plan 40.000 zł). Dotacje te przyznano na następujące rodzaje
inwestycji:
➢ instalacja kotła gazowego – 1
➢ pompy ciepła – 2
➢ piece na pelet – 4.

4. Gospodarka komunalna
4. 1. Infrastruktura techniczna
W zakresie gospodarki komunalnej realizowane są działania, których celem jest zaspokajanie
potrzeb mieszkańców Gminy Bierawa. Do najważniejszych zadań Gminy z zakresu gospodarki
komunalnej należą sprawy związane z gospodarką wodno-ściekową, odpadami, utrzymaniem
porządku i czystości na terenie gminy oraz utrzymaniem dróg gminnych. Z kolei zaopatrzeniem
w energię elektryczną, cieplną oraz gaz zajmują się inne podmioty.

1. Sieć wodociągowo-kanalizacyjna
Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie. Zakład zajmuje się
bieżącą eksploatacją sieci wodociągowej o długości 90,84 km oraz sieci kanalizacyjnej
o długości 126,37 km. W 2020 r. oddano do użytku nową sieć wodociągową o długości 1,52 km
i 19 nowych przyłączy. Długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o 0,86 km. Wybudowano
18 nowych przyłączy kanalizacyjnych.
Woda dostarczana jest mieszkańcom z trzech stacji uzdatniania, będących własnością gminy
Bierawa. Ujęcie wody Stare Koźle eksploatuje trzeciorzędowy poziom wodonośny,
wykształcony w postaci piasków drobno i średnioziarnistych oraz pylastych, za pomocą studni
wierconej zlokalizowanej na gruntach miejscowości Stare Koźle.
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Studnie ujęcia wodnego Dziergowice ujmują wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego
rynny kopalnej Kędzierzyn – Koźle – Rudy. Poziom ten cechuje się swobodnym, zwierciadłem
wody. Ujęcie zasilane jest poprzez infiltrację wód opadowych.
Ujęcie wody Korzonek eksploatuje czwartorzędowy poziom wodonośny, wykształcony
w postaci piasków drobno i średnioziarnistych oraz piasków ze żwirami, za pomocą dwóch studni
wierconych nr ARbis i AR awaryjna, zlokalizowanych w miejscowości Korzonek.
Stacja w Starym Koźlu zaopatruje w wodę mieszkańców Starego Koźla i Brzeziec. Stacja
w Dziergowicach zaopatruje w wodę mieszkańców Lubieszowa, Dziergowic i Solarni. Trzecia
stacja w Korzonku zaopatruje w wodę mieszkańców pozostałych siedmiu sołectw.
W 2020 roku ze względu na awarię dwóch studni głębinowych na Stacji Uzdatniania Wody
w Starym Koźlu ułożono tymczasowy rurociąg wody pitnej z Bierawy do Starego Koźla, który
czasowo zaopatrywał w wodę mieszkańców Starego Koźla i Brzeziec.
W 2020 r. wykonano następujące prace na stacjach uzdatniania wody:
1) SUW w Starym Koźlu - wykonano remont jednej studni głębinowej, wykonano projekt
nowej studni głębinowej i rozpoczęto wiercenie nowej studni, zakupiono i wymieniono
zbiornik ciśnieniowy o średnicy 1800 mm, wymieniono złoże w filtrze, dokonano
wymiany uszkodzonych zasuw i zaworu zwrotnego, poddano czyszczeniu i dezynfekcji
filtry po awarii studni, wymieniono zawór bezpieczeństwa (wymóg Urzędu Dozoru
Technicznego);
2) SUW w Dziergowicach – rozpoczęto projektowanie nowej studni głębinowej, usunięto
przecieki i przeprowadzono konserwację dachu na budynku stacji uzdatniania wody;
3) SUW Korzonek - zakupiono nowe hydrofory.
Ścieki komunalne odprowadzane są do dwóch oczyszczalni znajdujących się poza Gminą
Bierawa. Do oczyszczalni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu odprowadzane są ścieki ze Starego
Koźla, Brzeziec i Bierawy. Z pozostałych miejscowości ścieki odprowadzane są do oczyszczalni
azotowej.
Opłaty za wodę i ścieki ustalane są postawie Taryfy. Ceny netto kształtują się następująco:

cena za wodę
opłata abonamentowa za wodę
cena za odprowadzanie ścieków

od 29.05.2019
do 28.05.2020
3,39
3,55
7,45

od 29.05.2020
do 28.05.2021
3,39
3,55
7,46

2. Zaopatrzenie Gminy Bierawa w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe
Gmina Bierawa posiada założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla gminy Bierawa na lata 2013-2028.
Zaopatrzenie w ciepło
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Większość budynków w Gminie Bierawa ogrzewana jest z indywidualnego źródła ciepła. Istnieje
również sieć ciepłownicza, którą doprowadzane jest ciepło z Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”
do budynków wielorodzinnych w Korzonku.

Zaopatrzenie w energię elektryczną
Operatorem sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Bierawa oraz dystrybutorem energii jest
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. Teren Gminy Bierawa zasilany jest przez GPZ
Koźle, w którym zamontowane są 2 transformatory o mocy 16 MVA każdy. Na terenie Gminy
zlokalizowane są:
➢ linie elektroenergetyczne 110 kV:
- dwutorowa linia napowietrzna relacji Kędzierzyn-Sośnica,
- jednotorowa linia relacji Kędzierzyn-Kuźnia Raciborska,
➢ linie napowietrzne 15 kV o długości 54 km, linie kablowe 15 kV o długości 2,5 km,
➢ linie napowietrzne 0,4 kV o długości 68 km, linie kablowe o,4 kV o długości 5,7 km.
Ponadto na terenie Gminy zlokalizowane są:
➢ dwutorowa linia napowietrzna 220 kV, stanowiąca własność PSE Operator S.A.,
➢ stacja transformatorowa 110/14 kV, stanowiąca własność Kopalni Piasku „Kotlarnia”.
Sieć niskiego napięcia na całym obszarze Gminy wykonana jest jako napowietrzna
o zróżnicowanych przekrojach. Oświetlenie ulic na terenie Gminy jest zróżnicowane. Znajduje
się 1145 punktów świetlnych.

Zaopatrzenie w gaz
Przez część terenu gminy Bierawa przebiega gazociąg średniego i niskiego ciśnienia.
Dystrybutorem gazu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Spółka zajmuje się
dystrybucją gazu ziemnego wysoko metanowego na terenie całego województwa opolskiego.
W obszarze działalności Spółki leży także rozbudowa infrastruktury gazowej oraz wszelkie
działania zmierzające w kierunku gazyfikacji gmin. Sieć gazowa została doprowadzona do
miejscowości Brzeźce, Stare Koźle, Bierawa i Grabówka. Może być źródłem gazu dla
mieszkańców tych miejscowości. Dotychczas na terenie gminy Bierawa wykonano
70 przyłączy do sieci gazowej.
Prognozuje się stałe zwiększenie zużycia gazu przez odbiorców indywidualnych, co jest między
innymi wynikiem polityki mającej na celu likwidację ogrzewania węglowego.

Sieć internetowa
W Gminie Bierawa dostęp do internetu zapewniają 3 firmy: Orange, GIGA-COM oraz Grupa
Multiplay.
Czołowym operatorem jest Grupa Multiplay, która świadczy usługi internetu, telefonii i telewizji
w technologii światłowodowej w 9 miejscowościach naszej gminy (Brzeźce, Stare Koźle,
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Bierawa, Grabówka, Korzonek, Ortowice, Lubieszów, Dziergowice i Solarnia). Dzięki czemu
mieszkańcy gminy uzyskali dostęp do szybkiego internetu oraz telewizji cyfrowej.
Popularną siecią dostępu do internetu jest również sieć Orange. To zarówno operator sieci
komórkowej oraz telefonii stacjonarnej.
Natomiast zasięg sieci internetowej (światłowodowej) Firmy GIGA-COM obejmuje
miejscowości Goszyce, Kotlarnia i Stara Kuźnia.

4. 2. Drogi gminne
Gmina Bierawa jest zarządcą dla 120 dróg gminnych o łącznej długości 50,854 km oraz 68 dróg
transportu rolnego o długości 59,44 km.
W 2020 roku poniesiono nakłady na remont dróg w kwocie 396.953,96 zł. Wykonano między
innymi:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

remont cząstkowy dróg gminnych
remont ulicy Jana Pawła II w Bierawie
remont ulicy Leśnej w Lubieszowie
remont odnogi ulicy Leśnej w Lubieszowie
remont parkingu w Kotlarni
remont odnogi ulicy Ogrodowej w Bierawie
naprawa studni chłonnych na drogach gminnych w Solarni
remont chodnika przy ulicy Gliwickiej w Brzeźcach
remont odnogi ulicy Nowej w Korzonku
odmulenie studni chłonnych w ulicy Dworcowej w Dziergowicach
remont odnogi ulicy Gliwickiej w Bierawie
wykonanie odwodnienia i udrożnienie rurociągu kanalizacji deszczowej na ulicy Nowej
w Korzonku
remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Bierawie
remont nawierzchni ulicy Stawowej w Dziergowicach
remont parkingu przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach
remont nawierzchni ulicy Dębowej w Bierawie
remont drogi dojazdowej do szatni w Lubieszowie
remont ulicy Granicznej w Dziergowicach (odwodnienie)
remont ulicy Turskiej w Dziergowicach
remont przepustu przy ulicy Odrzańskiej w Dziergowicach
remont odnogi ulicy Parkowej w Starej Kuźni
remont parkingu w Kotlarni przy ul. Gliwickiej
remont łącznika ulicy Cichej i Jana Pawła w Bierawie
remont odcinka ulicy Leśnej w Lubieszowie
remont odcinka nawierzchni ulicy Serżyski w Bierawie
remonty dróg gminnych
remont chodnika przy ulicy Odrzańskiej w Brzeźcach
remont ulicy Parkowej w Starej Kuźni
remont nawierzchnia łącznika ulicy Kościelnej i Dąbrowy w Bierawie
remont ulicy Ogrodowej w Starej Kuźni
remont ulicy Jodłowej w Starej Kuźni
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W ramach inwestycji:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

przebudowano odnogę ulicy Leśnej w Lubieszowie – 70.971 zł
utwardzono nawierzchnię ulicy Nepomucena w Solarni – 14.691, 12 zł
przebudowano ulicę Cichą w Bierawie – 55.177,20 zł
przebudowano ulicę Okrężną w Lubieszowie – 179.989,07 zł
wybudowano odnogę ulicy Słonecznej w Dziergowicach – 78.737,99 zł
utwardzono nawierzchnię dwóch odnóg ulicy Parkowej w Starej Kuźni – 139.888 zł
utwardzono nawierzchnię odnogi ulicy Sosnowej w Starej Kuźni – 34.938 zł
przebudowano ulicę Wierzbową w Starym Koźlu (etap I) – 337.946,40 zł
utwardzono nawierzchnię części ulicy Dębowej w Bierawie – 25.238 zł

Drogi gminne to drogi o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innych kategorii, stanowiące
uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom. Ok. 50 % dróg gminnych, to drogi
utwardzone.
Oprócz tych dróg, przez teren gminy Bierawa przechodzą drogi o wyższej kategorii, tj. dwie
drogi wojewódzkie - nr 408 relacji Kędzierzyn-Koźle – Gliwice i nr 425 relacji Bierawa-Rudy,
których zarządcą jest Urząd Marszałkowski w Opolu oraz drogi powiatowe, których zarządcą
jest Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.
W 2020 roku Samorząd Województwa Opolskiego rozpoczął budowę chodnika przy drodze
wojewódzkiej nr 425 - ulicy Dworcowej w Bierawie. Na to zadanie Gmina Bierawa udzieliła
dotacji w kwocie 20 tys. zł. Innych zadań zarządca dróg wojewódzkich na terenie gminy Bierawa
nie wykonywał. W dalszym ciągu stan dróg wojewódzkich w Gminie Bierawa jest bardzo
niepokojący.
W złym stanie technicznym są również niektóre drogi powiatowe, głównie droga Ortowice-Stara
Kuźnia, droga w Grabówce oraz ulica Powstańców w Bierawie w kierunku mostu na Odrze.
Gmina oczekuje od zarządcy podjęcia właściwych działań w celu poprawy stanu tych dróg.

4.3. Rowy melioracyjne
Na terenie gminy Bierawa znajduje się 45,5 km rowów melioracyjnych. W 2020 roku Gmina
przeprowadziła konserwację i remont urządzeń melioracji podstawowej w miejscowościach
Stara Kuźnia, Kotlarnia, Lubieszów, Stare Koźle i Dziergowice. Ponadto wykoszono rowy
melioracyjne na długości 35 km. Na utrzymanie tych urządzeń z budżetu gminy przeznaczono
kwotę 78.943 zł.
Konserwację części rowów melioracyjnych w miejscowościach Solarnia, Dziergowice i Bierawa
na długości 4,6 km przeprowadziła również Gminna Spółka Wodna, przeznaczając na ten cel
kwotę 60 tys. zł.
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4. 4. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
W zasobie mieszkaniowym gminy Bierawa, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. znajdowało
się 10 budynków, w tym 87 lokali mieszkalnych.
Zarządcą dla tych mieszkań jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie.
Podstawą podejmowanych działań jest uchwalony w 2019 roku przez Radę Gminy Bierawa
wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2019-2023.
Jednym z założeń programu to analiza potrzeb oraz opracowanie planu remontów i modernizacji,
wynikający ze stanu technicznego posiadanych budynków i lokali.
W 2020 roku zostały zrobione następujące zadania:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kotlarnia ul. Gliwicka 30A/8 - remont mieszkania, wymiana okna
Stare Koźle ul. Wolności 33 – remont mieszkania
Brzeźce ul. Gliwicka 41 (Lewiatan) - naprawa drzwi
Bierawa ul. Dąbrowy 8a i 8b – naprawa drzwi
Dziergowice ul. Dworcowa 8 – montaż podgrzewacza wody, montaż toalety
Korzonek ul. Nowa 9a – wymiana toalety
Bierawa ul Dąbrowy 8b/4 – wymiana pieca
Solarnia ul. Raciborska 19/3 – wymiana pieca, tynkowanie ściany
Budynek składowiska odpadów – wymiana okna i montaż
podgrzewacza wody
(uszkodzenia po włamaniu do obiektu).

W 2020 roku podczas przeglądu budowalnego stwierdzono konieczność wykonania remontów
w następujących budynkach komunalnych:
1) Bierawa ul. Dworcowa 39 - wymagany zakres: remont dachu, wymiana elementów
konstrukcyjnych więźby, wymiana pokrycia dachowego, wymiana ławy kominowej
oraz okien w piwnicy;
2) Bierawa ul. Powstańców 7 – wymagany zakres: remont elewacji, wymiana drzwi
i stolarki okiennej, malowanie korytarzy i wymiana podłóg w części mieszkań;
3) Brzeźce ul. Łąkowa 5 – wymagany zakres: wymiana pokrycia dachowego, naprawa
załamania rynien, wymiana drzwi z tyłu budynku i wykonanie opaski betonowej wzdłuż
ścian budynku;
4) Dziergowice ul. Nowa 2 – wymagany zakres: pomalowanie klatki schodowej od strony
części mieszkalnej;
5) Dziergowice ul. Dworcowa 8 – wymagany zakres: remont dachu, wzmocnienie krokwi
dachowych, wymiana pokrycia dachowego, wymiana ławy kominowej oraz okien
w piwnicy, pomalowanie klatki schodowej i korytarza;
6) Stare Koźle ul. Wolności 30 – wymagany zakres: natychmiastowy remont
(wzmocnienie belek stalowych) stropu żelbetonowego piwnicy. Konieczność
malowania klatki schodowej;
7) Solarnia ul. Raciborska 19 – wymagany zakres: wymiana pokrycia dachowego.
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5. Gospodarka odpadami
W 2020 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych zajmowała się Gmina. W postępowaniu przetargowym na
wyłonienie wykonawcy usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oferty złożyły
3 firmy, tj.
•
•
•

Wywóz Nieczystości oraz Przewozów Ładunków Wiesław Strach z Częstochowy,
REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.,
Konsorcjum: Firma Usługowo Handlowa Natezja Urszula Heinrich, Dominika Bremer
spółka jawna z Trach (Lider) i Natezja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z Trach (Partner).

Wybrano Firmę Remondis Gliwice.
Odpady komunalne z terenu gminy Bierawa odbierane są w postaci zmieszanej oraz selektywnej.
Zbieranie odpadów w sposób selektywny stanowi podstawowy element systemu gospodarki
odpadami. Selektywna zbiórka jest prowadzona w systemie workowym w zabudowie
jednorodzinnej i pojemnikowym w zabudowie wielomieszkaniowej. Odpady są wywożone na
Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gliwicach.
W miesiącu styczniu i lutym 2020 r. opłata za odbiór odpadów wynosiła 17 zł miesięcznie od
jednej osoby w gospodarstwie domowym. Od 1 marca 2020 r. opłata ta uległa podwyższeniu do
kwoty 25 zł od osoby. Podwyższona stawka opłaty obowiązywała do końca sierpnia 2020 r.
Od 1 września 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami zostały zróżnicowane. Wynoszą
26 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość (stawka podstawowa) oraz 24 zł od osoby
kompostującej bioodpady.
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w 2020 roku wyniosły ogółem 1.729.907,52 zł.
Wpływy te były niższe od poniesionych przez gminę kosztów z tego tytułu. Za odbiór
i zagospodarowanie odpadów Gmina zapłaciła 1.775.344,72 zł.
Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, z pobranych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina jest
zobowiązana sfinansować wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, a są nimi:
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
obsługa administracyjna tego systemu,
edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

1)
2)
3)
4)

Gmina nie może na odpadach zarabiać, ale nie może również do tego systemu dokładać. Przepis
ten wymusza na organach gminy, jeżeli wpływy są niższe od ponoszonych kosztów, kolejne
podwyżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Główne powody wzrostu opłaty za odbiór odpadów komunalnych to:
•
•
•

wzrost opłaty za składowanie odpadów na składowisku, w tym opłaty środowiskowej,
wzrost kosztów osobowych,
rosnąca ilość odpadów wielkogabarytowych,
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•
•
•

konieczność odbierania dodatkowych frakcji odpadów komunalnych,
rosnące koszty stałe funkcjonowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych,
wzrost kosztów energii elektrycznej.

Jak można zauważyć, przyczyny podwyżki opłat za odbiór odpadów są niezależne od gminy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina jest obowiązana do zorganizowania odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
W tym celu Gmina organizuje przetarg na wybór firmy świadczącej usługi w tym zakresie i jest
zdana na warunki przez nie narzucane.
W 2020 roku Gmina podejmowała różne działania mające na celu obniżenie opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Między innymi zakupiono pojemniki na odpady
zmieszane wyposażając w nie wszystkie gospodarstwa domowe na terenie gminy. Dzięki temu,
podmiot świadczący usługę wywozu odpadów nie ma już obowiązku wyposażenia mieszkańców
w takowe pojemniki. Działanie to miało na celu zwiększenie konkurencyjności przez Firmy
odbierające odpady komunalne.

6. Ochrona przeciwpowodziowa
Istniejące obwałowania odcinka rzeki Odry na terenie przepływu przez obszar Gminy Bierawa
wybudowano w latach 30-tych minionego stulecia, stanowią one fragmentaryczne
zabezpieczenie terenu. Podczas powodzi w 1997 roku oraz w 2010 roku istniejące zabezpieczenia
powodziowe nie spełniły swego zadania – okazały się zbyt niskie, a ponadto doszło do ich
częściowego uszkodzenia, na skutek czego powstały pęknięcia i wyrwy. Spowodowało to
podtopienie wielu budynków oraz zalanie ponad 600 ha terenów gminy.
Aby można było mówić o systemie zabezpieczenia powodziowego Gminy Bierawa oraz
przyległych terenów miasta Kędzierzyna Koźla, należy gruntownie przebudować
i zmodernizować istniejące obwałowania oraz uzupełnić brakujące odcinki, jak również stworzyć
odpowiednią infrastrukturę techniczną. Obecnie w całości wybudowano i zmodernizowano
lewostronne obwałowania rzeki Odry, tworząc zabudowę ciągłą od województwa śląskiego do
miasta Kędzierzyn. Sytuacja ta znacznie zwiększyła zagrożenie powodziowe dla gminy Bierawa,
położonej wzdłuż prawego brzegu rzeki. W ostatnich latach wybudowany został na terenie
Gminy Bierawa odcinek 150 m obwałowania od granicy województwa śląskiego do istniejącego
fragmentu obwałowania na terenie sołectwa Dziergowice. Sytuacja ta spowodowała, że
miejscowości położone wzdłuż rzeki Odry na terenie województwa śląskiego zostały
zabezpieczone przed powodzią. Natomiast zwiększyło to w znaczący sposób ryzyko powodziowe
dla naszej gminy.
Obecnie na terenie Gminy Bierawa brak jest jakiegokolwiek systemu, który pozwala na
zabezpieczenie naszych miejscowości, a co za tym idzie całej gminy przed wezbraniami wód
rzeki Odry oraz jej dopływu rzeki Bierawki. Niezbędnym jest wybudowanie na terenie Gminy
Bierawa około 15 km obwałowań co w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo mieszkańców
gminy.
W 2020 roku zakończono opracowanie projektu wału przeciwpowodziowego na terenie gminy
Bierawa w miejscowości Dziergowice. Łącznie na to zadanie związane z przygotowaniem
dokumentacji wydano z budżetu gminy Bierawa 249.600 zł. Zostało już wydane pozwolenie na
realizację tej inwestycji przez Wojewodę Opolskiego.
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Budowa wału w Dziergowicach została zgłoszona do Planu Planowanych Inwestycji (PPI) na rok
2021. To zadanie jest drugie w kolejce, po budowie wału w Kędzierzynie-Koźlu.
Najprawdopodobniej ze względu na finanse ta inwestycja będzie realizowana etapami.
Sytuacja przeciwpowodziowa na terenie gminy Bierawa uległa poprawie dzięki oddanemu do
użytku zbiornikowi Racibórz. Zbiornik ten w przypadku powodzi może retencjonować około
185 mln m3 wody.
Jednak pozyskana informacja o tym, że polder „Racibórz” podejmuje prace, gdy przepływ
w rzece Odrze osiągnie 1210 m3 na sekundę, co przekłada się na rzędną wody w przekroju
wodowskazowym ok. 800 cm, stała się dla mieszkańców gminy Bierawa bardzo niepokojąca.
Na oficjalnym otwarciu zbiornika w miesiącu styczniu 2021 roku. Premier Rzeczypospolitej
zapewniał, że wreszcie mieszkańcy od Raciborza po Wrocław mogą czuć się bezpieczniejsi.
Jednak tych słów nie można odnieść wprost do gminy Bierawa, a jedynie do dużych miast.
Nikt nie dowierza w to, że tak długo oczekiwana inwestycja, wybudowana za ogromne pieniądze,
nie będzie miała większego znaczenia dla gminy Bierawa. Przykładem jest wezbranie rzeki Odry
w 2020 roku, gdzie poziom wódy w Miedoni dochodził do 650 cm, a w gminie Bierawa było już
zalanych kilkadziesiąt hektarów pól. Okazało się, że zbiornik już przy stosunkowo małych
wezbraniach, nie ochronił gminy Bierawa.
W dniu 30 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Bierawa odbyło się spotkanie poświęcone
ochronie przeciwpowodziowej z udziałem radnych, pracowników Urzędu oraz przedstawicieli
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Główny temat spotkania dotyczył
przyjętych zasad uruchamiania zbiornika Racibórz i niepokojów z tym związanych. Dodatkowo
poruszono temat obwałowań na terenie gminy Bierawa i planów dotyczących budowy zbiornika
Kotlarnia. W podjętej dyskusji radni Gminy Bierawa wyrazili bardzo duże niezadowolenie na
temat zaistniałej sytuacji.
Odnosząc się do poruszonych kwestii Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni Gliwice
poinformował, że Dyrektor RZGW w Gliwicach ma pełną świadomość przyjętej wielkości
przepływu 1210 m3 na sekundę, przy której dopiero zaczyna pracować zbiornik Racibórz. Uwagi
w tej sprawie wpłynęły nie tylko od gminy Bierawa, ale również z wielu innych gmin. Dlatego
Dyrektor RZGW powołał Zespół, który zajmuje się tym tematem i który będzie robił wszystko,
aby w instrukcji gospodarowania wodami i w pozwoleniu wodno-prawnym zmienić zapisy
dotyczące tej wartości. Obecnie w ocenie sytuacji pomocne mają być mapy zagrożenia
powodziowego, które opracowuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mapy te będą
pokazywać modelowy kształt zalewu wodami jednoprocentowymi, z uwzględnieniem
zamkniętych lewostronnych wałów rzeki Odry. Decyzja od kiedy zacznie pracować zbiornik
Racibórz będzie uzależniona od prognoz meteorologicznych.
Podczas spotkania Wójt Gminy wystąpił o uwzględnienie gminy Bierawa w procesie uzgodnień
dotyczących zbiornika Racibórz.
W 2020 roku były również podejmowane działania dotyczące zbiornika Kotlarnia. Inwestycja
pn. „Zbiornik przeciwpowodziowy Kotlarnia na rzece Bierawce” została wpisana do Programu
Planowanych Inwestycji w Gospodarce Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie. Została również wprowadzona do projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy,
który obecnie jest opracowywany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, do
aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami oraz do Planu zarządzania ryzykiem powodziowym.
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7. Oświata, kultura i promocja gminy
7.1. Baza oświatowa i realizowane zadania z zakresu oświaty
Oświata jest jednym z podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno sieć
szkół i przedszkoli, standard obiektów oświatowych jak i jakość funkcjonowania tych jednostek
jest obecnie jednym z najważniejszych celów rozwojowych naszej Gminy.
Sfera edukacji i wychowania jest również jednym z najważniejszych elementów oceny jakości
życia przez mieszkańców i jednym z podstawowych elementów decyzji o pozostaniu
lub zamieszkaniu na naszym terenie. Szkoły i przedszkola, poza swoją naturalną funkcją
edukacyjno-wychowawczą, pełnią również ważną rolę społeczną i integracyjną w swoich
lokalnych środowiskach. Dla nas wszystkich wychowanie i edukacja naszych dzieci jest
i powinna pozostać podstawowym celem rozwojowym gminy.
Gmina Bierawa realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty
i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli i szkół
podstawowych, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych,
finansując dowóz tych uczniów do szkół poza terenem gminy.
Sieć szkół obejmuje 3 szkoły podstawowe w Dziergowicach, w Solarni i Starej Kuźni oraz
Zespół szkolno-przedszkolny w Starym Koźlu. Natomiast sieć przedszkoli obejmuje trzy
samodzielne przedszkola w Bierawie z Punktem Przedszkolnym w Lubieszowie,
w Dziergowicach i w Kotlarni oraz Przedszkole wchodzące w skład wymienionego Zespołu
szkolno-przedszkolnego.
Liczba uczniów w szkołach przedstawiała się następująco:
rok szkolny 2019/2020
rok szkolny 2020/2021

liczba uczniów
540
552

liczba oddziałów
33
33

Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwa –
z subwencji oświatowej oraz z budżetu gminy. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy
Bierawa w 2020 roku wyniosła 8.524.840 zł.
Wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie wyniosły za rok 2020 ogółem 12.601.115,22 zł
(34,27 % ogólnych wydatków budżetu gminy roku 2020), w tym szkoły podstawowe
7.645.462,85 zł, a przedszkola 3.810.642,40 zł, dowożenie uczniów do szkół 182.859,22 zł.
W 2020 roku realizowano następujące projekty oświatowe i pozaoświatowe:
1. Projekt grantowy „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego” finansowany z Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach projektu
Gmina Bierawa zakupiła sprzęt na kwotę 59.992,00 zł. Zakupione zostały 32 laptopy
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wraz z oprogramowaniem oraz 12 tabletów. Sprzęt ten został przekazany do wszystkich
szkół działających na terenie Gminy Bierawa. Laptopy oraz tablety zostały użyczone
potrzebującym uczniom podczas trwania zdalnej nauki.
2. Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego” finansowany z Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach tego
programu Gmina Bierawa zakupiła sprzęt na kwotę 44 998,60 zł.
Zakupiono 22 laptopy wraz z oprogramowaniem oraz 3 tablety. Sprzęt ten został
przekazany do wszystkich szkół działających na terenie Gminy Bierawa. Laptopy oraz
tablety zostały użyczone potrzebującym uczniom podczas trwania zdalnej nauki.
3. „Posiłek w szkole i w domu” – w ramach tego programu Gmina Bierawa otrzymała
wsparcie finansowe w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów
prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
Środki otrzymano od Wojewody Opolskiego reprezentowanego przez Opolskiego
Kuratora Oświaty. Wsparcie finansowe udzielone zostało dla Szkoły Podstawowej
w Dziergowicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Koźlu. Za otrzymane
środki finansowe zakupiono sprzęt do kuchni i stołówek szkolnych oraz pomalowano
obie stołówki. Kwota całkowita projektu to 85 056 zł, w tym kwota przyznana w ramach
dotacji celowej: 68 044,80 zł, a wkład własny gminy: 17 011,20 zł.
4. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020-2022” – program przewidywał
dofinansowanie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Łączna kwota dofinansowania wynosi 5,4 mln zł dla wszystkich sołectw
w Województwie Opolskim. Każde sołectwo może otrzymać z budżetu Województwa
Opolskiego 5 000 zł. W roku 2020 z naszej gminy w programie uczestniczyły
Dziergowice, Stare Koźle, Stara Kuźnia oraz Kotlarnia.
5. Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych – w ramach rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej z budżetu państwa Gmina Bierawa uzyskała środki na zakup
wyposażenia w pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Dziergowicach.
W ramach uzyskanych środków doposażone zostały: klasa geograficzna, klasa
biologiczna, klasa fizyczna oraz klasa chemiczna. Kwota otrzymanego dofinansowania:
47 864,00 zł.
6. „Ciekawy Świat Przedszkolaka” - projekt w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego realizowany jest we wszystkich oddziałach
przedszkolnych w naszej Gminie od października 2019 r. W ramach projektu
wprowadzono zajęcia dodatkowe dla dzieci, zakupiono pomoce dydaktyczne,
organizowano wycieczki dla dzieci oraz szkolenia dla nauczycieli. Projekt jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu
to 678.019,27 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 576.316,36 zł, natomiast
wkład Gminy Bierawa wynosi 101 702,91 zł. W 2020 roku wydano na jego realizację
190.741 zł.

26

7. „Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej
emisji na terenie Gminy Bierawa” – projekt przewiduje dofinansowanie do wymiany
instalacji grzewczych dla 55 indywidualnych gospodarstw domowych w wys. 67 %
(34 % ze środków unijnych i 33 % z budżetu gminy Bierawa). Wspierane projekty muszą
przyczyniać się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz pyłu zawieszonego
PM10. Wartość podpisanej umowy po aneksie to 1.507.828,04 zł, z czego
511 359,85 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Projekt zakończy się w lipcu
2021.

7.2. Działalność kulturalna
Działalnością kulturalną na terenie gminy Bierawa zajmuje się Gminne Centrum Kultury
i Rekreacji w Bierawie. Działalność ta prowadzona jest w trzech Domach Kultury - w Bierawie,
Dziergowicach i w Starej Kuźni, w Klubie w Starym Koźlu i w dwóch świetlicach – w Korzonku
i Brzeźcach. Do Gminnego Centrum należy również obiekt strzelnicy w Solarni. Podstawowym
zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa wśród mieszkańców
gminy Bierawa oraz organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. Poza kosztami
administracyjnymi dużą część opłat stanowią działania kulturalne, prowadzenie sekcji
wokalnych, instrumentalnych oraz tanecznych, warsztaty dla dzieci, spektakle teatralne dla dzieci
i młodzieży. Na potrzeby działalności kulturalnej zakupiono niezbędne materiały. Wysokość
dotacji organizatora wyniosła 1.180.000 zł.

7.3. Promocja gminy
Głównym celem podejmowanych przez Gminę działań promocyjnych jest realizacja inicjatyw
i przedsięwzięć gminnych. W 2020 roku z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego
spowodowanego pandemią koronawirusa działania te nie były podejmowane.

8. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
Urząd Gminy, jako gminna jednostka organizacyjna przy pomocy której Wójt wykonuje swoje
obowiązki, realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i przyjęte dokumenty programowe.
W 2020 roku działania były podejmowane w oparciu o następujące polityki i programy:
Nazwa programu
Wieloletnia prognoza finansowa
gminy Bierawa na lata 2020-2023

realizacja programu
Uchwała stanowiła podstawę
przedsięwzięć w roku 2020.
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do

realizacji

zaplanowanych

Strategia Rozwoju Gminy
Bierawa

Strategia przyjęta uchwałą z dnia 1 września 2006 r. jest elementem
planowania rozwoju gminy. Jest podstawą realizacji zapisanych
w niej priorytetów rozwojowych i celów strategicznych rozwoju
gminy Bierawa. Wśród nich można wymienić:
- stworzenie instrumentów przyciągania inwestorów celem
pozyskania nowych miejsc pracy,
- skanalizowanie gminy i uporządkowanie gospodarki wodnościekowej,
- budowa i renowacja lokalnych dróg i chodników.

Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Bierawa

Studium jest aktem planowania, określającym w sposób ogólny
politykę przestrzenną i lokalne zasady gospodarowania.
W 2020 Rada Gminy uchwaliła zmiany Studium.

Miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego
dla wszystkich sołectw

Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego
w gminie. Określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania
i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu
publicznego. Gmina posiada plany miejscowe dla wszystkich
sołectw. W 2020 roku Rada Gminy uchwaliła miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
- dla wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa
Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
– etap II,
- dla terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych
„Bierawa” i „Kotlarnia-Solarnia”.
Przystępowano również do opracowania kolejnych zmian.

Założenia do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla gminy
Bierawa na lata 2013-2028

Obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe został nałożony na gminę na mocy
ustawy Prawo energetyczne. Gmina realizuje to zadanie zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz
zgodnie z programem ochrony powietrza.

Program ochrony środowiska dla
gminy Bierawa na lata 2018-2021
wraz z perspektywą na lata 20222025

W ramach programu w 2020 roku były podejmowane działania
związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej w poszczególnych
miejscowościach gminy Bierawa oraz realizowano zadania w ramach
programu „Czyste powietrze”

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest określenie, na
podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii
i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Gminy Bierawa, działań
zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia
wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych wraz z ekologiczną oceną ich efektywności.
Działania te przybliżą Polskę do osiągnięcia celów określonych
przez Unię Europejską w pakiecie klimatyczno – energetycznym
(3 x 20 %) do roku 2020.

Gminny program opieki nad
zabytkami na lata 2017-2020

W ramach tego programu podmioty odpowiedzialne za poszczególne
obiekty zabytkowe podejmują działania związane z ich ochroną.
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Wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy

W 2019 roku został uchwalony wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2019-2023. Jednym
z założeń programu to analiza potrzeb oraz opracowanie planu
remontów i modernizacji, wynikający ze stanu technicznego
posiadanych budynków i lokali. W 2020 roku zarządca budynków
(ZGKiM w Bierawie) przeprowadził niezbędne remonty w tych
budynkach, w miarę możliwości finansowych.

Pomoc Państwa w zakresie
dożywiania na lata 2014-2020
pn. „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Bierawa była realizatorem wieloletniego rządowego
programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.
W 60 % zadanie to było dofinansowane przez budżet państwa.
Ogólny koszt Programu wyniósł 61.800 zł, w tym środki gminy
24.720 zł i środki budżetu państwa 37.080 zł. Zadanie było
realizowane na podstawie zawartej umowy z Wojewodą. W ramach
programu dożywiania pomocą zostało objętych łącznie 52 osoby
spełniające ustawowe kryteria kwalifikujące do otrzymania pomocy.
Program dożywiania obejmował osoby i rodziny, których dochód na
osobę w rodzinie nie przekraczał 150 % ustawowego kryterium
dochodowego pomocy społecznej, tj. kwoty 792 zł w przypadku
osoby w rodzinie, 1.051,50 zł w przypadku osoby samotnie
gospodarującej.
Ośrodek uczestniczył również w realizacji Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa realizowana w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach tego
Programu osoby i rodziny otrzymywały paczki z artykułami
żywnościowymi. Z pomocy w tej formie skorzystało 181 osób.
Programem pn. „Opieka wytchnieniowa” realizowany w ramach
programu Ministerstwa Rodziny, Pracy Polityki Społecznej - objęto
1 rodzinę. Pomoc ta polegała na udzieleniu wsparcia w opiece nad
niepełnosprawnymi dziećmi. W ramach tego świadczenia przyznano
240 godzin usług opiekuńczych, wydatkując na ten cel kwotę
9.598,92 zł, w tym wkład gminy wyniósł 1.319,80 zł.

Ministerialny program osłonowy
gminy Bierawa „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2020

Gminny program profilaktyki
i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkotykowych

W oparciu o przedmiotowy program realizowano programy
profilaktyczne, prowadzono punkt konsultacyjny dla mieszkańców
dotkniętych takimi problemami, finansowano działalność trzech
świetlic, zlecano przeprowadzanie badań o stopniu uzależnienia od
alkoholu.

Program współpracy gminy
Bierawa z organizacjami
pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na rok 2020

Głównym celem Programu było określenie zasad i form współpracy
gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi w szczególności dla
podniesienia skuteczności i efektywności działań w zakresie zlecania
i realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców. Program
stanowił podstawę do ogłoszenia konkursów ofert na realizację
zadań publicznych. W roku 2020 Gmina Bierawa zrealizowała we
współpracy z organizacjami pozarządowymi 5 zadań publicznych.
Jedno z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz cztery z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Wymienione zadania zostały zrealizowane na łączną kwotę
452.313,66 zł. Z budżetu Gminy przekazano na realizację tych zadań
kwotę 357.984,39 zł, z czego sfinansowano 79,15 % poniesionych
wydatków. Udział środków finansowych przeznaczonych przez
organizacje wyniósł
94.329,27zł (20,85 % ogólnej kwoty
wydatków). Trzy zadania nie zostały zrealizowane. Okolicznością
uniemożliwiającą ich wykonanie była epidemia koronawirusa
i związane z nią ograniczenia, m.in. w zakresie możliwości
organizowania imprez, spotkań, jak również dotyczące
przemieszczania się.
29

Program profilaktyki zdrowotnej
pn. Szczepienia profilaktyczne
przeciw HPV” na lata 2020-2022

Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości
zdrowotnej na temat możliwości zapobiegania i wczesnego
wykrywania raka szyjki macicy, zmniejszenie liczby zachorowań
oraz
zmotywowanie
kobiet
do
wykonywania
badań
profilaktycznych. W 2020 roku program nie był realizowany
z powodu braku szczepionek na rynku.

Plany odnowy miejscowości dla
sołectw Bierawa, Brzeźce,
Goszyce, Dziergowice,
Lubieszów, Stara Kuźnia i Stare
Koźle

Plany odnowy miejscowości są podstawą do aplikowania o środki
unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt

Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki
zwierzętom bezdomnym oraz działania zapobiegające bezdomności
zwierząt. Na realizację tego programu w 2020 roku wydatkowano
z budżetu gminy 2.254 zł.

Program wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów

Celem głównym programu jest wspieranie i promowanie uczniów,
którzy w różnych sferach edukacji osiągają wysokie rezultaty
w nauce, w sporcie, czy osiągnięcia artystyczne. Przewidzianymi
formami wsparcia uzdolnionych uczniów są stypendia, nagrody
rzeczowe i dyplomy uznania. W 2020 roku nie wyróżniono żadnych
uczniów.

W 2020 roku nie realizowano żadnych zadań w ramach tego
Programu.

9. Informacja o stanie realizacji uchwał Rady Gminy
W roku 2020 zostało podjętych przez Radę Gminy Bierawa w sumie 90 uchwał, które dotyczyły
szeregu różnych kwestii. Część podjętych uchwał to tzw. akty prawa miejscowego skierowane
do mieszkańców gminy, a pozostałe to akty kierownictwa wewnętrznego. Część uchwał została
zrealizowana, a część jest w trakcie realizacji.
Obrazuje to poniższa tabela.
przedmiot uchwały, data podjęcia

Opis wykonania

1.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska z dnia 13.01.2020 r.,
nr XVI/126/2020

Uchwała w trakcie realizacji. W 2020 roku Gmina
zaciągnęła pożyczkę na sfinansowanie wydatków
związanych z realizacją programu „Niskoemisyjna
Gmina” w kwocie 268 tys. zł, z czego wykorzystano
140.590,73 zł.

2.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu
na realizację zadania z zakresu organizacji
publicznego transportu zbiorowego z dnia
13.01.2020 r., nr XVI/127/2020
i z dnia 1.06.2020 r., nr XXII/158/2020

Uchwała została zrealizowana. W 2020 r. Gmina
udzieliła Powiatowi pomocy finansowej na realizację
zadania z zakresu organizacji transportu zbiorowego
w przewozach pasażerskich w kwocie 306.180 zł.

Lp.
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3.

w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy i w wieloletniej prognozie
finansowej
- z 10.02.2020 r., nr XVII/128 i 129/2020
- z 20.04.2020 r., nr XX/145/2020
- z 25.05.2020 r., nr XXI/152 i 153/2020
- 1.06.2020 r., nr XXII/154 i 155/2020
- 1.07.2020 r., nr XXIII/168 i 169/2020
- z 12.08.2020 r., nr XXIV/176/2020
- z 14.09.2020 r., nr 184 i 185/2020
- z 26.10.2020 r., nr XXVI/194 i 195/2020
- 1.12.2020 r., nr XXVII/200 i 201/2020
- 21.12.2020 r., nr XXVIII/206 i 214/2020

Uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie
i o zmianie wieloletniej prognozy finansowej zostały
zrealizowane.
Na podstawie tych uchwał uaktualniano uchwałę
budżetową na 2020 rok oraz wieloletnią prognozę
finansową gminy Bierawa na lata 2020-2022.

4.

w sprawie udzielenia dotacji celowej
Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu
Wody Polskie – z dnia 10.02.2020 r.,
nr XVII/130/2020

Uchwała została zrealizowana. Gmina przekazała
RZGW w Gliwicach kwotę 24.600 zł na wykonanie
dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji
prawego wału rzeki Odry.

5.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gminnych
– z dnia 10.02.2020 r., nr XVII/131/2020

Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż określonych
nieruchomości w Starym Koźlu i w Bierawie. Działki
w Starym Koźlu zostały zbyte. Natomiast procedura
sprzedaży działek w Bierawie jest w trakcie
realizacji.

6.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umów
dzierżaw – z dnia 10.02.2020 r.,
nr XVII/132/2020

Uchwała została zrealizowana. Stanowiła ona
podstawę zawarcia umowy dzierżawy części działki
w Starym Koźlu i części działki w Kotlarni
z dotychczasowymi dzierżawcami

7.

w sprawie nazwy ulicy – z dnia
10.02.2020 r., nr XVII/135/2020

Uchwała została zrealizowana. Nadano nazwę „Ulica
ks. Antoniego Połomskiego” drodze gminnej
w Starym Koźlu

8.

w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego
– z 10.02.2020 r., nr XVII/136/2020

Uchwała w trakcie realizacji

9.

w sprawie przyjęcia planu pracy komisji
rewizyjnej na rok 2020 – z dnia
10.02.2020 r., nr XVII/137/2020

Uchwała została zrealizowana

10. w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie gminy Bierawa do
partnerstwa z Rzymsko-Katolicką Parafią
w Bierawie, powołanego do realizacji
projektu z zakresu ochrony zabytków –
z dnia 24.02.2020 r., nr XVIII/138/2020

Uchwała została zrealizowana.
Gmina przystąpiła do partnerstwa z Parafią
w realizacji projektu z zakresu ochrony zabytków –
dotyczącego Kościoła w Bierawie

11. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty – z dnia 30.03.2020 r.,
nr XIX/141/2020

Uchwała została zrealizowana. Na jej podstawie były
pobierane zwiększone opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wys. 25 zł od osoby
(stawka podstawowa) w okresie od marca do sierpnia
2020 roku. Wpływy do budżetu z tego tytułu
wyniosły w 2020 roku kwotę 1.729.907,52 zł.
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12. w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości – z dnia
30.03.2020 r., nr XIX/142/2020

Uchwała została zrealizowana

13. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wschodniego obszaru gminy Bierawa
obejmującego sołectwa Grabówka,
Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia,
Kotlarnia i Goszyce – etap 2 –
z dnia 20.04.2020 r., nr XX/143/2020

Uchwała została zrealizowana. Uchwała dotyczyła
powiększenia terenów produkcyjno-usługowych
w Kotlarni dla Firmy Betafence

14. w sprawie uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Bierawa – z dnia 20.04.2020 r.,
nr XX/144/2020

Uchwała została zrealizowana. W zmianie Studium
uwzględniono wnioski mieszkańców oraz wnioski
dotyczące ujawnienia udokumentowanego złoża
kruszyw naturalnych „Bierawa 2”, wskazania
terenów dla lokalizacji urządzeń wytwarzających
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
powyżej 100 kW oraz terenu z dopuszczeniem
możliwości lokalizacji obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2

15. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt –
z dnia 20.04.2020 r., nr XX/146/2020

Uchwała została zrealizowana. W 2020 roku Gmina
zapewniała opiekę dla bezdomnych zwierząt.
Opieka
obejmowała
zapewnienie
miejsca
w schronisku oraz sfinansowanie zabiegu kastracji
czy sterylizacji zwierzęcia. Koszt realizacji zadań
wynikających z opieki na bezdomnymi zwierzętami
wyniósł 2.254 zł.

16. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie Uchwała została zrealizowana. Stanowiła ona
od przetargowego trybu zawarcia umowy podstawę zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego
dzierżawy – z dnia 20.04.2020 r.,
na okres 4 lat
nr XX/147/2020
17. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy
Bierawa – z dnia 20.04.2020,
nr XX/148/2020

Uchwała w realizacji

18. w sprawie uchwalenia gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii – z dnia 20.04.2020 r.,
nr XX/149/2020

Uchwała została zrealizowana. Program określał
lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz
minimalizacji szkód społecznych, zdrowotnych
i indywidualnych, wynikających z nadużywania
alkoholu oraz zażywania środków psychoaktywnych.
Wydatki poniesiono na zadania i działania wpisane
w preliminarzu, określonym w tym programie.

19. w sprawie gminnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów – z dnia
20.04.2020 r., nr XX/150/2020

Uchwała w realizacji

Uchwała w realizacji. W 2020 r. nie były wypłacane
20. w sprawie określenia zasad udzielania
stypendium dla uzdolnionych uczniów
stypendia dla uzdolnionych uczniów
szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Bierawa – z dnia
20.04.2020 r., nr XX/151/2020
21. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP
w Dziergowicach – z dnia 1.06.2020 r.,
nr XXII/156/2020

Uchwała została zrealizowana. Z budżetu gminy
udzielono dotacji na zakup samochodu pożarniczego
(310 tys. zł) oraz na zakup umundurowania (5.300 zł)
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22. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP
w Starym Koźlu – z dnia 1.06.2020 r.,
nr XXII/157/2020

Uchwała została zrealizowana. Z budżetu gminy
udzielono dotacji na zakup umundurowania
(6.300 zł)

23. w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości grup przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 –
z dnia 1.06.2020 r., nr XXII/159/2020

Uchwała została zrealizowana. Ze zwolnień
podatkowych skorzystało 5 przedsiębiorców.
Kwota zwolnienia z podatku wyniosła 13.210 zł.

24. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy i najmu – z dnia 1.06.2020 r.,
nr XXII/160/2020

Uchwała została zrealizowana. Stanowiła ona
podstawę zawarcia umów najmu jednego lokalu
użytkowego w Bierawie i dwóch lokali użytkowych
w Korzonku z dotychczasowymi najemcami oraz
umów dzierżaw pięciu działek (w Brzeźcach,
Bierawie i Kotlarni) z dotychczasowymi
dzierżawcami na okres 10 lat.

25. w sprawie zaliczenia ulicy w Starym Koźlu Uchwała została zrealizowana
do kategorii dróg gminnych – z dnia
1.06.2020 r. , nr XXII/161/2020
26. w sprawie określenia szczegółowego
Uchwała w realizacji
sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – z dnia 1.06.2020 r.,
nr XXII/162/2020
27. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia
petycji złożonej przez Koalicję Polska
Wolna od 5G – z dnia 1.06.2020 r.,
nr XXI/163/2020

Uchwała została zrealizowana

28. w sprawie zatwierdzenia rocznych
sprawozdań finansowych i z wykonania
budżetu – z dnia 1.07.2020 r. oraz
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
nr XXIII/164-167/2020

Uchwały zostały zrealizowane. Zatwierdzono nimi
roczne sprawozdania finansowe samorządowego
zakładu budżetowego, Gminy Bierawa oraz
z wykonania budżetu gminy za 2019 r. Udzielono
Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu

29. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu – z dnia 1.07.2020 r.,
nr XXIII/170/2020

Uchwała została zrealizowana. Zaciągnięto pożyczkę
w kwocie 215.938 zł na zakup pojemników na
odpady zmieszane. Zakupiono
2.400 szt.
pojemników, które przekazano mieszkańcom

30. w sprawie współdziałania
z Województwem Opolskim w zakresie
budowy chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 425 w Bierawie – z dnia
1.07.2020 r., nr XXIII/171/2020

Uchwała została zrealizowana w części. Z budżetu
gminy przekazano na to zadanie kwotę 20 tys. zł
(na plan 300 tys. zł).
Zadanie jest kontynuowane w 2021 roku

31. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
wprowadzenia lokalnej „tarczy
antykryzysowej” – z dnia 1.07.2020 r.,
nr XXII/172/2020

Uchwała została zrealizowana
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32. w sprawie zwolnień od opłaty targowej na
terenie gminy Bierawa – z dnia
1.07.2020 r., nr XXIII/173/2020

Uchwała została zrealizowana. Na jej podstawie nie
pobierano opłaty targowej w okresie od lipca do
września 2020 roku

33. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wschodniego obszaru gminy Bierawa
obejmującego sołectwa Grabówka,
Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia,
Kotlarnia i Goszyce – etap 2
– z dnia 1.07.2020 r., nr XXIII/174/2020

Uchwała będzie realizowana w 2021 roku

34. w sprawie załatwienia skargi na
działalność Wójta Gminy – z dnia
1.07.2020 r., nr XXIII/175/2020

Uchwała została zrealizowana

35. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty – z dnia 12.08.2020 r.,
nr XXIV/177/2020

Uchwała w trakcie realizacji. Od 1.09.2020 r. opłaty
za gospodarowanie odpadami wynoszą 26 zł od
osoby zamieszkującej nieruchomość (stawka
podstawowa) oraz 24 zł od osoby kompostującej
bioodpady. W okresie od października do grudnia
2020 r. zostało złożonych 494 deklaracji, którymi
objęto 1528 osób deklarujących kompostowanie
bioodpadów.

36. w sprawie określenia wzoru deklaracji
Uchwała w realizacji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
– z dnia 12.08.2020 r., nr XXIV/178/2020,
zmiana wprowadzona uchwałą
z dnia 14.09.2020 r., nr XXV/193/2020
37. w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w gminie Bierawa na rok
szkolny 2020/2021 – z dnia 12.08.2020 r.,
nr XXIV/179/2020

Uchwała w trakcie realizacji. Obowiązuje w roku
szkolnym 2020/2021. Stanowi podstawę do zwrotu
kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do
szkół

38. w sprawie rozpatrzenia i załatwienia
petycji – z dnia 12.08.2020 r.,
nr XXIV/180/2020

Uchwała została zrealizowana

Uchwała została zrealizowana. Plan objął obszar
39. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów w granicach złoża kruszyw w sołectwie Bierawa
położonych w granicach złoża kruszyw
i Lubieszów przy rzece Odra o pow. 8,86 ha.
naturalnych „Bierawa” w gminie Bierawa
– z dnia 14.09.2020 r., nr XXV/181/2020
40. w sprawie zmiany załącznika do uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych
w granicach złoża kruszyw naturalnych
„Kotlarnia-Solarnia” w sołectwie
Dziergowice – z dnia 14.09.2020 r.,
nr XXV/182/2020

Uchwała w trakcie realizacji. Uchwałą zmieniono
załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru
objętego uchwałą, położonego w granicach złóż
kruszyw naturalnych „Kotlarnia-Solarnia” oraz
„Kotlarnia Pole Północne”

34

41. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych
w granicach złoża kruszyw naturalnych
„Bierawa 2” w gminie Bierawa – z dnia
14.09.2020 r., nr XXV/183/2020

Uchwała w trakcie realizacji. Obszar objęty planem
o pow. ok. 49 ha, położony w Bierawie, obejmuje
północną część złoża kruszyw naturalnych „Bierawa
2”

42. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP
w Bierawie – z dnia 14.09.2020 r.,
nr XXV/186/2020

Uchwała została zrealizowana. Z budżetu gminy
udzielono dotacji w wys. 3.208,65 zł, jako wkład
własny do projektu. Dotacja z MSWiA wyniosła
11.214,24 zł. Ze środków własnych zakupiono sprzęt
na potrzeby jednostki.

43. w sprawie wyrażenia woli zawarcia
porozumienia międzygminnego
dotyczącego współdziałania Gmin
wchodzących w skład aglomeracji
„Kędzierzyn-Koźle” przy realizacji
zadania polegającego na wyznaczeniu
obszaru i granic aglomeracji –
z dnia 14.09.2020 r., nr XXV/187/2020

Uchwała została zrealizowana

44. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gminnych położonych
w Brzeźcach – z dnia 14.09.2020 r.,
nr XXV/188/2020

Uchwała została zrealizowana. Nieruchomości
o których mowa w uchwale, tj. 2 działki położone
w Brzeźcach, zostały przez Gminę zbyte.

45. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od przetargowego trybu zawarcia umów
dzierżaw i najmu – z dnia 14.09.2020 r.,
nr XXV/189/2020

Uchwała została zrealizowana. Na jej podstawie
zawarto umowy dzierżawy części działek
położonych w Kotlarni oraz umowę najmu lokalu
użytkowego w Bierawie

46. w sprawie załatwienia skargi na
Uchwały zostały zrealizowane
działalność Wójta Gminy i na sołtysa wsi –
z dnia 14.09.2020 r., nr XXV/190
i 191/2020
47. w sprawie nazwy ulicy – z dnia 14.09.
2020 r., nr XXV/192/2020 oraz zaliczenia
ulicy do kategorii dróg gminnych – z dnia
26.10.2020 r., nr XXVI/198/2020

Uchwały zostały zrealizowane. Nadano nazwę ulica
„Towarowa” działce gminnej w Dziergowicach.
Ulicę zaliczono do kategorii dróg gminnych

48. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości
– z dnia 26.10.2020 r., nr XXVI/196/2020

Uchwała w trakcie realizacji. Określono wysokość
stawek podatku od nieruchomości, które obowiązują
od dnia 1 stycznia 2021 r.

49. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie Uchwała została zrealizowana. Zawarto umowę
od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki położonej w Bierawie
dzierżawy – z dnia 26.10.2020 r.,
z dotychczasowym dzierżawcą na okres 4 lat
nr XXVI/197/2020
50. w sprawie skargi na działalność sołtysa wsi Uchwała została zrealizowana
Lubieszów – z dnia 26.10.2020 r.,
nr XXVI/199/2020
51. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP
w Dziergowicach – z dnia 1.12.2020 r.,
nr XXVII/202/2020

Uchwała została zrealizowana. Z budżetu gminy
udzielono dotacji w kwocie 6.000 zł na zakup
umundurowania ochronnego.
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52. w sprawie rocznego programu współpracy
gminy Bierawa z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021 – z dnia
1.12.2020 r., nr XXVII/204/2020

Uchwała w trakcie realizacji. Program określił
zasady, zakres i formy współpracy gminy Bierawa
z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

53. o zmianie uchwały w sprawie określenia
zasad korzystania z cmentarza
komunalnego w Kotlarni oraz wysokości
opłat – z dnia 1.12.2020 r.,
nr XXVII/205/2020

Uchwała w realizacji. Zmianie uległa wysokość opłat
za korzystanie z cmentarza

54. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Bierawa na 2021 rok oraz wieloletniej
prognozy finansowej dla gminy Bierawa
- z dnia 21.12.2020 r., nr XXVIII/207208/2020

Uchwały w realizacji w roku 2021

55. w sprawie jednostkowych stawek dotacji
przedmiotowej na 2021 rok dla
samorządowego zakładu budżetowego –
z dnia 21.12.2020 r., nr XXVIII/209/2020

Uchwała w realizacji w roku 2021

56. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu
na realizację zadania z zakresu organizacji
publicznego transportu zbiorowego z dnia 21.12.2020 r., nr XXVIII/210/2020

Uchwała w realizacji. W budżecie gminy na 2021 r.
przeznaczono środki w kwocie 306.180 zł, jako
dotacja dla Powiatu na realizację zadania z zakresu
publicznego transportu zbiorowego

57. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie Uchwała została zrealizowana
od przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu – z dnia 21.12.2020 r.,
nr XXVIII/211/2020
58. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gminnych – z dnia
21.12.2020 r., nr XXVIII/212/2020

Uchwała została zrealizowana. Zbyto 2 lokale
mieszkalne w Kotlarni na rzecz najemców w 2021 r.

59. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia
wysokości diet – z dnia 21.12.2020 r.,
nr XXVIII/213/2020

Uchwała w realizacji

60. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości położonej w Brzeźcach
– z 21.12.2020 r., nr XXVIII/215/2020

Uchwała w realizacji

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Ficoń
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