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PROTOKÓŁ nr XXXVI/2021 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  30 sierpnia 2021 r. 

 

 

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

30 sierpnia 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. 15 radnych potwierdziło udział  

w sesji Rady Gminy.  
 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy  15 radnych na ustawową liczbę  

15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy  może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał zgromadzonych radnych, Wójta Gminy Krzysztofa 

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

Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, Kierownika Referatu Inwestycji Waldemara Lembowicza, a 

także obsługę prawną Mec. Mirosława Semeniuka.  

 

Następnie poinformował, że dalszy porządek obrad trzydziestej szóstej 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  16 sierpnia 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. 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 udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych; 

4) o zmianie uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla 

samorządowego zakładu budżetowego; 

5) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

6) w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Bierawa na rok szkolny 

2021/2022; 

7) w sprawie nazwy ulicy; 

8) w sprawie przyjęcia przez gminę zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu 

dotyczącego zimowego utrzymania dróg; 

9) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy. 

 

8. Interpelacje i wnioski radnych. 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad. 
 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

przedstawionego porządku obrad. 
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Ad. 3.  
 

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

z trzydziestej piątej sesji Rady Gminy z dnia  16 sierpnia 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 przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie przyjęcia tego 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 

protokół nr XXXV/2021 z sesji Rady Gminy z dnia 16 sierpnia 2021 r. - został przyjęty. 

 

 

 

ad. 4. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował 

następujące działania: 

1) brał udział w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego  

i sportu w dniu 5 lipca 2021 r.; 

2) brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu 25 sierpnia 

2021 r.;  

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

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

 

 

 

Ad. 5. 

 

Informację o pracach komisji złożyli: 

 

Radny P. Szewerda – Przewodniczący komisji rewizyjnej poinformował, że komisja w okresie 

międzysesyjnym się nie spotykała. 

 

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

poinformowała, że komisja spotkała się na jednym posiedzeniu w dniu 25 sierpnia br. w celu 

omówienia projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

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

fizycznego i sportu nie spotykała się w okresie międzysesyjnym. 

 

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

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

spotykała.  

 

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

komisja obradowała na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia br. w celu omówienia skargi, jaka wpłynęła 

na Wójta Gminy. 
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Ad. 6. 

 

Wójt Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym między innymi podejmował następujące 

działania: 

• w dniu 6 lipca br. uczestniczył w Konferencji zorganizowanej przez Wojewodę Opolskiego 

w sprawie programu „Polski Nowy Ład”, 

• w dniu 7 lipca br. spotkał się z mieszkańcem Starego Koźla (P. Tluk) z okazji jubileuszu  

90 lat urodzin, 

• w dniu 8 lipca br. wizytował Przedszkole w Dziergowicach, 

• w dniu 9 lipca br. miał miejsce odbiór wyremontowanego dachu na budynku Szkoły 

Podstawowej w Solarni, 

• w dniu 12 lipca br. spotkał się z Prezesem Firmy GTV w sprawie transportu publicznego, 

• w dniu 29 lipca br. podpisał z Wojewodą Opolskim umowę w sprawie dopłat do 

przewozów autobusowych, 

• w dniu 30 lipca br. spotkał się z Panią Przywieczerską – Dyrektorem oddziału Firmy 

„Remondis” w Kędzierzynie-Koźlu, 

• w dniu 1 sierpnia br. uczestniczył w jubileuszu 70-lecia istnienia Ludowego Zespołu 

Sportowego w Starym Koźlu, 

• w dniu 5 sierpnia br. miało miejsce spotkanie z Konserwatorem Zabytków przy Kaplicy 

Św. Floriana przy ul. J. Jacka w Bierawie, 

• w dniu 9 sierpnia br. spotkał się ze Starostą Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

w sprawie transportu publicznego, 

• w dniu 13 sierpnia br. brał udział w spotkaniu w Firmie Spot Light, w którym uczestniczyli 

również Starosta i Wice Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

• w dniu 16 sierpnia br. brał udział w obchodach 130 rocznicy urodzin Alfonsa Zgrzebnioka 

na cmentarzu w Rybniku. W tym też dniu uczestniczył w sesji Rady Gminy oraz brał udział 

w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP, 

• w dniu 18 lipca br. spotkał się w sprawie boiska sportowego z Panem Adamem Brym – 

Prezesem LZS Zawisza Stara Kuźnia, 

• w dniu 20 sierpnia br. spotkał się z Prezesem Klubu „Górnik” Zabrze oraz Robertem 

Węgrzynem – radnym Sejmiku Województwa Opolskiego, 

• w dniu 23 sierpnia br. odbyło się spotkanie robocze w sprawie organizacji memoriału 

biegowego, zawodów strażackich oraz dożynek gminnych, 

• w dniu 24 sierpnia br. spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie 

przygotowania placówek do nowego roku szkolnego. Poinformował, że generalnie 

placówki są przygotowane. Na ukończeniu są prace prowadzone w Szkole Podstawowej  

w Solarni związane z wymianą stolarki okiennej, montażem pomp ciepła i fotowoltaiki. 

Również w pozostałych placówkach oświatowych konieczne prace zostały już wykonane. 

W Gminie mamy wystarczającą liczbę dzieci, ponad przeciętną. Liczba oddziałów ulegnie 

zwiększeniu, tj. o jeden oddział w Przedszkolu w Dziergowicach oraz jeden oddział  

w Szkole Podstawowej w Starym Koźlu, co niestety będzie się wiązać również ze 

zwiększonymi kosztami,    

• w dniu 25 sierpnia br. spotkał się z dyrektorem Opolskiej Spółki Gazowniczej Rafałem 

Adamiszynem. Tematem przewodnim była rozbudowa sieci gazowniczej na terenie gminy 

Bierawa, głównie jeżeli chodzi o miejscowość Dziergowice. Podkreślił, iż w ostatnim 

czasie została już zakończona budowa gazociągu w sołectwie Goszyce i Kotlarnia. Dzięki 

temu dostęp do gazu został stworzony dla mieszkańców 6 miejscowości naszej gminy. 

Gmina robi wszystko, aby ten proces nie został zatrzymany. Niestety w dalszym ciągu nie 

ma pozytywnych informacji w sprawie gazyfikacji Dziergowic, ze względu na skrócenie 

okresu opłacalności do 20 lat (wcześniej liczono na 30 lat). Dziergowice pomimo 

zadeklarowania podłączenia do sieci gazowniczej wielu nieruchomości nie są w stanie tego 

pułapu osiągnąć. Ponadto w tym dniu uczestniczył w posiedzeniu komisji budżetowej, 
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• w dniu 26 sierpnia br. brał udział w posiedzeniu komisji ds. skarg, wniosków i petycji oraz 

uroczystym podpisaniu umowy z Firmą GTV przez Starostwo Powiatowe na organizację 

transportu publicznego. 

 

W dyskusji głos zabrali: 
 

Radny W. Plutta – zwrócił się o przybliżenie tematu dotyczącego Konferencji, która odbyła się  

w dniu 6 lipca br. z Wojewodą Opolskim na temat „Nowego Ładu”, którego uregulowania, o czym 

słyszy się w mediach, mają wpłynąć również na samorządy.  

 

Wójt Gminy – podkreślił, iż podczas konferencji brakowało mu informacji o minusach tego 

programu, o tym jak planowane rozwiązania wpłyną na finanse samorządów. Należy mieć na 

uwadze, że jeden z projektów tego programu „Nowy Polski Ład” przewiduje podwyższenie kwoty 

wolnej od podatku do 30 tys. zł. Podobne rozwiązanie wprowadzono już dla osób 

do 26 roku życia. Z jednej strony bardzo dobrze że młody człowiek do 26 roku życia nie płaci 

podatku dochodowego. Jednak nikt nie patrzy na tą drugą stronę, tzn. zadbania o finanse 

samorządów. To rozwiązanie wpłynęło na obniżenie budżetów samorządów. Za każdym takim 

rozwiązaniem powinna pójść rekompensata dla samorządów.  I niestety gdyby miało nastąpić 

podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, to po raz kolejny uszczupli to finanse gminy.  

Tematem przewodnim Konferencji było składanie wniosków. W ostatnim czasie został ogłoszony 

pilotażowy pierwszy nabór do programu „Polski Nowy Ład”. Podczas Konferencji Wojewoda 

zachęcał do składania tych wniosków. W związku z tym Gmina Bierawa złożyła 3 duże wnioski: 

jeden na gospodarkę wodno-ściekową (uwzględniając wszystko co należałoby w najbliższym 

czasie wykonać) na kwotę ok. 19 mln zł, drugi na przebudowę dróg gminnych na kwotę 14 mln zł  

i trzeci  na budowę sali gimnastycznej w Dziergowicach na kwotę ok. 5 mln zł. Oczywiście za tym 

wszystkim kryją się też pewne kruczki. To na Gminie, a bardziej na wykonawcy spoczywać będzie 

odpowiedzialność za realizację. Finansowanie będzie następowało etapami. Dopiero po 

zakończeniu pewnego etapu robót będzie można starać się o środki. Na pewno firmy będą musiały 

posiłkować się jakimiś przejściowymi pożyczkami.  W skali kraju zostało złożonych wniosków na 

ponad 90 mld zł, a pula do rozdania to 20 mld zł.  Wiadomy jest za tym, że wszyscy nie dostaną. 

Wnioski były składane do Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie oczekuje się na 

rozstrzygnięcie. Według zapowiedzi wnioski mają być rozpatrzone do 30 dni. Być może taka 

informacja trafi do nas w drugiej połowie września.  

 

 

Ad. 7. 1.  
 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy na 2021 rok. Poinformowała jednocześnie, że do projektu uchwały wprowadzono zmianę 

polegającą na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o 10 tys. zł. Wobec czego 

pierwotna kwota dochodów i wydatków  zwiększyła się z 214.476 zł do 224.476 zł.  Środki te 

stanowią dotację otrzymaną przez Gminę na promocję szczepień. W załączniku nr 1 środki te 

zostały zapisane w rozdziale 851, rozdział 85195 Pozostała działalność.  

 

Radna D. Szczygieł – poinformowała, że komisja ds. budżetu jednogłośnie zaopiniowała projekt 

omawianej uchwały 3 głosami za.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat proponowanych zmian w budżecie gminy. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVI/261/2021 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy - pod głosowanie radnych. Następnie poinformował, że za przyjęciem 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXVI/261/2021 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy – została podjęta.  
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Ad. 7. 2. 

 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej dla gminy Bierawa. Poinformowała jednocześnie, że w związku z wprowadzeniem do 

budżetu dotacji w kwocie 10 tys. zł na promocję szczepień zmianie ulegają również kwoty 

dochodów ogółem i dochodów bieżących oraz wydatków ogółem i wydatków bieżących  

o 10 tys. zł w załącznik nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  

 

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

poinformowała, że komisja przegłosowała projekt omawianej uchwały pozytywnie 3 głosami za, 

przy udziale w głosowaniu 3 członków komisji. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w omawianym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVI/262/2021 o zmianie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa - pod głosowanie radnych.  

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

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXVI/262/2021 o zmianie uchwały 

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

 

 

 

 

Ad. 7. 3. 

 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych. Poinformowała, że środki na ten cel zostały już zapisane w budżecie gminy. 

Natomiast w projekcie uchwały kwotę dotacji w wys. 15 tys. zł przypisano dla poszczególnych 

jednostek.  

 

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

poinformowała, że projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych – został przegłosowany pozytywnie 3 głosami za, przy 3 członkach komisji. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania uchwały nr XXXVI/263/2021  

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 15 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXVI/263/2021 w sprawie 

udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych – została podjęta.  

 

 

 

Ad. 7. 4.  

 

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

jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla samorządowego zakładu 

budżetowego. Wyjaśniła, że przedmiotową uchwałą zmienia się kwotę dotacji dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w sumie o 14.400 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych, 

głównie na wycinkę drzew i krzewów. 
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Radna D. Szczygieł – poinformowała, że komisja ds. budżetu jednogłośnie zaopiniowała projekt 

omawianej uchwały - 3 głosami za. 

 

Uwag, ani zapytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVI/264/2021 o zmianie uchwały  

w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla samorządowego zakładu 

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

opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXVI/264/2021 o zmianie 

uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla 

samorządowego zakładu budżetowego – została podjęta.  

 

 

 

 

Ad. 7. 5. 

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków. Przypomniał, że projekt uchwały w tej sprawie Rada Gminy 

podejmowała na sesji w dniu 26 kwietnia 2021 r. Projekt ten zgodnie z obowiązującym prawem 

został przekazany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Wody Polskie. Opiniodawca odniósł się do całości 

projektu i wskazał, że zadaniem organu stanowiącego gminy przewidzianym w art. 19 ust. 1 pkt. 1 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków jest m.in. 

określenie  minimalnego poziomu usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,  

w tym dotyczące zapewnienia ciśnienia wody, jakości wody, czy też warunków i trybu zawierania 

umów z odbiorcami. W postanowieniu tym organ regulacyjny zauważył, że Wójt Gminy Bierawa 

przedłożył projekt regulaminu w formie uchwały, co wynika z art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków w związku z art. 18 ust. 2 ustawy  

o samorządzie gminnym. Przedstawiona w niniejszym postanowieniu opinia nie ma charakteru 

wiążącego dla Rady Gminy Bierawa, wyrażając jednocześnie nadzieję, że w celu ujednolicenia 

oraz uporządkowania rynku wodno-ściekowego na terenie działania Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

zostanie wzięta pod uwagę. Podkreślił, że wszystkie uwagi wniesione przez organ regulacyjny 

zostały uwzględnione.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVI/265/2021 w sprawie regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków – pod głosowanie radnych. Następnie poinformował, 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXVI/265/2021 w sprawie 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – została podjęta. 
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Ad. 7. 6. 

 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej 

paliwa w Gminie Bierawa na rok szkolny 2021/2022. 

 

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

poinformowała, że projekt omawianej uchwały został przegłosowany 3 głosami za, przy udziale  

w głosowaniu 3 radnych.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania projektu uchwały nr XXXVI/266/2021  

w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Bierawa na rok szkolny 

2021/2022. Następnie poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXVI/266/2021 w sprawie 

określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Bierawa na rok szkolny 2021/2022 – 

została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 7.  

 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVI/267/2021 w sprawie nazwy ulicy 

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

14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. W głosowaniu nie brała udziału radna 

Ewa Garbas. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXVI/267/2021 w sprawie nazwy 

ulicy – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 8. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że większość Gmin naszego Powiatu na prośbę Starosty przejęła już 

zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Gmina Bierawa w zasadzie przez 

długie lata nie chciała przejąć tego zadania. Jednakże obecnie taka wola została wyrażona. Zgodnie 

z przygotowanym porozumieniem Powiat przekaże Gminie dotację na zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych na terenie Gminy Bierawa w wysokości 88 tys. zł, a Gmina będzie to zadanie 

realizować. Chodzi o ulicę Mickiewicza w Bierawie, ulicę Powstańców w Bierawie aż do mostu na 

Odrze, ulicę Nowe Osiedle w Bierawie aż do przejazdu kolejowego, drogę z Ortowic do Starej 

Kuźni i drogę z Kotlarni w kierunku Sławięcic. W przypadku gdyby ustalona kwota dotacji była 

niewystarczająca, wówczas dotacja zostanie zwiększona. Pierwszą transzę dotacji Gmina ma 

otrzymać jeszcze w tym roku. Po roku oceni się, czy warto było w ten sposób działać. 

Następnie odczytał projekt uchwały nr XXXVI/268/2021 w sprawie przyjęcia przez gminę zadania 

publicznego z zakresu właściwości Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg. 
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W dyskusji głos zabrali: 

 

Przewodniczący Rady Gminy - zwrócił się z zapytaniem w jakim trybie będą wybierane Firmy 

do odśnieżania dróg, czy w dalszym ciągu będzie to  forma zapytania, czy przetarg? 

 

Wójt Gminy - poinformował, że środki przeznaczone na zimowe odśnieżanie dróg nie będą 

przekraczały kwoty 30 tys. euro, dlatego Gmina nie będzie zobowiązana do ogłaszania przetargu. 

Jednocześnie zaapelował o wskazywanie Firm z naszego terenu, które chciałyby zająć się 

zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Bierawa. W miesiącu wrześniu będą wysyłane 

zapytania ofertowe. Dobrze byłoby aby zgłosiło się jak najwięcej Firm, jednakże takich Firm  

w naszej Gminie za dużo nie ma.    

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVI/268/2021 w sprawie przyjęcia 

przez gminę zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu dotyczącego zimowego 

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

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

W głosowaniu nie brała udziału radna Ewa Garbas. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXVI/268/2021 w sprawie 

przyjęcia przez gminę zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu dotyczącego 

zimowego utrzymania dróg – została podjęta. 

 

 

 

 

 

Ad. 7. 9.  

 

Sekretarz Gminy - przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta 

Gminy. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny W. Plutta – zauważył, że jeżeli chodzi o stronę formalną, co wynika z uzasadnienia, to 

komisja ustosunkowała się do tej sprawy prawidłowo. Nie mniej jednak Skarżący oczekuje 

rozwiązania problemu. Analizując ten problem należy stwierdzić, że sytuacja w rejonie,  

w którym mieszka Skarżący zmieniła się diametralnie po wybudowaniu wałów po stronie gminy 

Cisek. O ile kiedyś przy wysokim stanie wody w Odrze woda przepływała w ciągu kilku dni  

i nie zalegała na sąsiednich polach. O tyle teraz wysoki poziom wody utrzymuje się przynajmniej 

kilkanaście dni. W tym przypadku, kiedy doszło do uszkodzeń budynku należącego do Skarżącego, 

przez kilka tygodni woda utrzymywała się na tych polach. I nie wątpliwie, tutaj nie trzeba żadnych 

specjalistów, ani fachowców, aby stwierdzić, że doszło do przesiąkania wody i rozmoknięcia 

terenu.  Wówczas fundamenty budynku również nie wytrzymują. Przypomniał, że podczas 

wyjazdowego posiedzenia  komisji osobiście wniósł o wpisanie do protokołu uwagi, że zasuwa, 

która odprowadza wodę z tego rowu melioracyjnego, który znajduje się za posesją tego Pana, była 

niedrożna. Była przyblokowana pozostałościami mułu i piasku. Uważa, że skarga tego Pana jest 

zasadna. Komisja powinna w takim zakresie rozpatrzeć tą skargę i zobowiązać Wójta do podjęcia 

pewnych działań, które by tą sytuację rozwiązały. 
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Wójt Gminy – poinformował, że w międzyczasie przeprowadził rozmowę telefoniczną ze 

Skarżącym. Klapa w rowie melioracyjnym, o której mówił radny Plutta, ona funkcjonuje.  

Nie sposób  się jednak nie zgodzić z tym, że mamy do czynienia z obszarem, który jest stale 

narażony na wylewy wody z Odry. To co również zauważył Pan radny Plutta na temat 

wybudowanego wału po stronie gminy Cisek, to nie można mówić o odpowiedzialności Urzędu 

Gminy Bierawa, tylko zarządcy Wód Polskich, które wybudowały wały po przeciwległym 

lewostronnym brzegu Odry w gminie Cisek, nie uwzględniając naszych interesów. To jak sami 

wiemy, to za naszą wspólną sprawą z budżetu gminy Bierawa wyłożono pieniądze na budowę  

ok. 3 km odcinka wału w Dziergowicach, który z pewnością docelowo będzie pozytywnie 

oddziaływać na nieruchomość Skarżącego. Uważa, że na tym etapie zostało zrobione wszystko co 

jest w gestii Gminy, a może i trochę ponad, o czym rozmawiano wielokrotnie. Przecież Gmina nie 

może się do wszystkiego dokładać. Już dokładamy się do remontu dróg wojewódzkich, dróg 

powiatowych, oświaty, zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Sytuacja może się zmienić 

jeżeli Wody Polskie wybudują wał w Dziergowicach na długości ok. 3 km. 

 

Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, co zdaniem radnego miało by być zrobione,  

co usatysfakcjonowało by tego Pana?  

 

Radny W. Plutta – sądzi, że gdyby ten Pan dostał w jakieś formie odszkodowanie i wzmocnił  

fundamenty tego budynku, to byłby wówczas usatysfakcjonowany i te skargi z pewnością by się 

skończyły. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem na jakiej podstawie Gmina miała by 

wypłacić to odszkodowanie? 

 

Radny W. Plutta – uważa, że tutaj Wójt ma rację, ponieważ Wody Polskie, a  swego czasu 

ówczesny Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej powinien był bardziej precyzyjnie 

przeanalizować skutki jakie wywoła budowa wału po stronie gminy Cisek. Wtedy należało bardziej 

precyzyjnie przyjrzeć się pewnym obszarom, które ulegały takim systematycznym podtopieniom. 

Ten Pan, skarżąc tutaj w zasadzie naszą Gminę, On skarży jakby Urząd, jakby Państwo Polskie, a 

na tym terenie włodarzem jest nasza gmina. Dlatego uważa, że temu Panu należy się w jakimś 

stopniu to odszkodowanie.   

 

Przewodniczący Rady Gminy – przypomniał, że komisja kilkakrotnie wizytowała ten teren. Rów 

był drożny i woda spływała. Natomiast w momencie, gdy poziom wody w Odrze jest wysoki, to 

woda zawsze w tym miejscu była, jest i będzie. Ponadto budynku, za który ten Pan chce uzyskać 

odszkodowanie, nie ma w ogóle w gminnej ewidencji. Nie wiadomo jak on został wybudowany. 

Nie jest on również opodatkowany. Więc tym bardziej takie odszkodowanie nie może być 

wypłacone.  

 

Radny W. Plutta – podkreślił, iż tak jak zostało przez Pana Przewodniczącego powiedziane ten 

teren ulegał podtopieniom. Z tym, że różnica polega na tym, że kiedyś woda utrzymywała się przez 

kilka dni, a w tej chwili jeżeli jest wysoki poziom w Odrze to trwa to do kilkunastu tygodni. 

 

Wójt Gminy  - poinformował, że pomoc dla osób poszkodowanych w powodzi może być 

udzielona przez Gminę, w myśl ustawy o pomocy społecznej, tylko jeżeli szkoda wystąpi  

w zamieszkałym budynku mieszkalnym. Jeżeli zalaniu, czy podtopieniu ulegnie budynek 

mieszkalny, a nie gospodarczy, wówczas wypłacane są zasiłki z pomocy społecznej.  

W omawianym przypadku mamy do czynienia z budynkiem gospodarczym, więc podstawy do 

wypłaty zasiłku z pomocy społecznej nie ma. 
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Mec. Semeniuk – poinformował, że zajął już stanowisko w tej sprawie, przeprowadził rozmowę  

z Przewodniczącym komisji ds. skarg oraz opracował krótką opinię na potrzeby Rady Gminy.   

To wszystko co radny Plutta mówi o tym, że te grunty zostały zalane, jest rzeczywiście być może 

prawdą. Jednak żeby Gmina mogła uruchomić środki płatnicze musi mieć do tego tytuł i podstawę 

prawną. Gmina nie zwraca kosztów podtopień, czy nawet mówiąc dalej nie wypłaca rekompensat, 

czy odszkodowań wynikających z tego tytułu. Do tego uprawnione są inne organy. Jeżeli byłby 

ogłoszony stan klęski żywiołowej, to wówczas pieniądze na pomoc dla poszkodowanych Gmina 

otrzymałaby z budżetu państwa. Jeżeli Wójt dokonał by wypłaty odszkodowania, bo takiej formy 

zadośćuczynienia finansowego domaga się Pan (…) to naruszył by obowiązujące przepisy prawa. 

Gmina nie jest od tego. Skarżący może skorzystać z pomocy społecznej. To tam są przewidziane 

pewne środki na tego typu rzeczy. Ale to musi być prowadzone w innej procedurze. 

Poinformował również, że jest jeden przypadek na naszym terenie i być może Skarżący z tym 

przypadkiem się utożsamia, a mianowicie chodzi o pozew zbiorowy przeciw Gminie Kędzierzyn-

Koźle, czy przeciw Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu za szkody, które wyniknęły w czasie 

powodzi. W tym pozwie zbiorowym wyraźnie próbuje się wykazać związek przyczynowy między 

działaniami Gminy Kędzierzyn-Koźle, czy Starostwa Powiatowego, a skutkiem. 

Jaki związek przyczynowy ma gmina Bierawa i reprezentujący ją Wójt w sprawie podsiąkania, czy 

podtopienia gruntów należących do tego Pana? Skarżący musiał by wykazać, jak pisze Sąd 

Administracyjny, zaniechanie lub nienależyte wykonanie obowiązków. Są to ściśle określone 

pojęcia w prawie cywilnym. Sprawa pozwu przeciw Gminie Kędzierzyn-Koźle, gdzie jest mowa  

o dużych kwotach, toczy się nie w trybie skargowym na podstawie przepisów kodeksu 

postępowania administracyjnego, ale z powództwa cywilnego, gdzie ciężar dowodu spoczywa na 

tym kto wywodzi określone skutki i żąda zadośćuczynienia. Z taką sytuacją tutaj nie mamy do 

czynienia. Pan (…) 18 sierpnia br. otrzymał bardzo szerokie, szczegółowe pismo z Gminy, gdzie 

każda sytuacja i faktyczna tego przypadku i prawna  jest przeanalizowana, zawiera uzasadnienie 

stanowiska Wójta Gminy. To pismo wyjaśnia wszelkie kwestie.  

 

Radny W. Plutta – podziękował Mecenasowi za fachową opinię na ten temat. Złożył wniosek do 

protokołu o następującej treści „skoro, tak jak Pan Mecenas sugeruje, istnieje ścieżka która 

umożliwiałaby ewentualną pomoc Panu (…), to może w ramach któreś z naszych komisji byśmy 

się spotkali i uradzili w jaki sposób temu Panu pomóc”. Z pewnością przyczyniłoby się to do 

zaprzestania składania skarg. Należałoby inaczej odpowiedzieć temu Panu i w końcu wskazać 

jakąś drogę do uzyskania pomocy. 

 

Mec. Semeniuk  - zwrócił uwagę, że Skarżący w piśmie otrzymał szczegółową informację.  

 

Radny W. Plutta – poinformował, że nie zna treści tego pisma. Jeżeli jednak otrzyma pismo, które 

zostało temu Panu wysłane, to może w jakiś sposób postara się ten problem jakoś rozwiązać. 

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że budynek o którym jest mowa, nie widnieje w żadnej 

ewidencji. Najprawdopodobniej jest samowolą budowlaną. Jest on wybudowany poza linią, która 

wyznacza oddziaływanie rzeki Odry. Za ten budynek nie jest też płacony podatek od 

nieruchomości. Podkreślił, że te wszystkie okoliczności przemawiały za tym, aby na tą skargę 

odpowiedzieć tak, a nie inaczej.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – podkreślił, że każdy  budynek powinien mieć odpowiedni projekt 

i uzyskać pozwolenie na budowę. W tym przypadku tego nie ma. Nie wiadomo czy budynek ma 

odpowiedni fundament i czy został wybudowany zgodnie ze sztuką.  

 

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

komisja wypowiedziała się jednogłośnie za przyjęciem tej uchwały. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVI/269/2021 w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Wójta Gminy – pod głosowanie radnych. Następnie poinformował, że za przyjęciem 

uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciwny (W. Plutta), nikt z radnych nie wstrzymał 

się od głosowania. W głosowaniu nie brała udziału radna Ewa Garbas.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXVI/269/2021 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy – została podjęta. 

 

 

 

 

 

Ad. 8. Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny M. Połulich – złożył na piśmie ponowną interpelację w sprawie nadmiernego chlorowania 

wody na Stacji Uzdatniania Wody w Korzonku. W interpelacji zawarto następujące zapytania: 

1) dlaczego nie informuje się odbiorców wody o każdorazowym rozpoczęciu chlorowania 

wraz z podaniem przyczyny, planowanym terminie zakończenia tego procesu oraz 

nazwiskiem osoby, która podjęła taką decyzję? 

2) czy o rozpoczęciu chlorowania wody powiadamia się Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Kędzierzynie-Koźlu? 

3) czy nie wartym zastanowienia byłby fakt, aby na stronie internetowej ZGKiM w Bierawie 

pozostawiać poprzednie wyniki badań wody, a nie tylko aktualne. 

 

Radny J. Pankala – zgłosił wniosek o:  

1. wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich: 

➢ o pilną interwencją w sprawie złego stanu pobocza ulicy Dworcowej w Bierawie na 

wysokości Pawilonu Lewiatan i pobliskiej posesji, ponieważ groźne, duże wyboje oraz 

dziury w jezdni stwarzają zagrożenie dla osób poruszających się po tej drodze, 

➢ o uzupełnienie brakujących przegubów na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej i Powstańców  

w Bierawie, 

➢ o usunięcie nadmiaru kamienia na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej i Wiory w Bierawie 

(przy zjeździe ze ścieżki rowerowej), ponieważ kamienie są rozrzucane przez 

przejeżdżające samochody; 

2. o naprawę oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza z drogą nr 408  

w Bierawie. 

 

Radny M. Matuszek – pogratulował Wójtowi odwagi w związku z podjęciem się zadania 

związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Bierawa. Jednocześnie 

zgłosił wniosek o rozważenie możliwości przejęcia również bieżącego utrzymania tych dróg, 

ponieważ wydaje się, że Gmina będzie skuteczniejsza w tych działaniach, niż w tej chwili Powiat. 

Chodzi przede wszystkim o stan drogi z Bierawy do Grabówki, którą jeździ bardzo wiele 

samochodów. Droga ta była już w tym roku dwukrotnie poddawana cząstkowym naprawom. 

Dziury pojawiły się niedługo po pierwszej naprawie. Po drugiej naprawie te dziury w znowu 

wystąpiły. Jadąc tą drogą można uszkodzić samochód. Kierowcy omijają dziury, przez co może 

dojść do wypadku. W tym temacie nic się nie dzieje. Jeżeli Gmina podjęła by się bieżącego 

utrzymania tej drogi, to z pewnością działania były by skuteczniejsze. Zawnioskował o podjęcie 

konkretnych działań.    
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Wójt Gminy – poinformował, że na dzień 6 września br. zaplanowane zostało spotkanie ze 

Starostą Powiatowym, na które zaprasza wszystkich radnych. Głównym tematem będzie stan dróg 

powiatowych. Poinformował jednocześnie, że zgodnie z wypowiedzią Pana Starosty w tym roku 

planowane jest wykonanie nowego dywanika asfaltowego na odcinku drogi powiatowej -  ulicy 

Nowe Osiedle od kurników, aż do przejazdu kolejowego. Planowane są też prace  na drodze 

powiatowej w Starej Kuźni od wjazdu do miejscowości od strony Ortowic, aż do skrzyżowania  

z ulicą Brzozową. Na spotkaniu Starosta z pewnością do tych planów się ustosunkuje. 

 

 

 

Ad. 9.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

Wójt Gminy – zaprosił zebranych do wzięcia udziału w Mszy dożynkowej w dniu 12 września br. 

w Kościele w Bierawie oraz w godzinnym koncercie na placu koło Domu Kultury. 

Poinformował jednocześnie, że dzień wcześniej odbędzie się memoriał biegowy w Lubieszowie, 

ale też w ograniczonym zakresie, tj. tylko dla dzieci i młodzieży. W tym samym dniu po południu 

będą przeprowadzone zawody sportowo-pożarnicze. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił radnym pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 

23 sierpnia 2021 r. w przedmiocie ograniczania jawności działania organów samorządu 

terytorialnego w związku z odbywaniem obrad i sesji w trybie zdalnym. Podkreślił, iż zdaniem 

Rzecznika odbywanie sesji w trybie zdalnym nie jest do końca zgodne z Konstytucją. Nie ma 

całkowitego zakazu, ale jest sugestia, aby od tego odchodzić. Jako Przewodniczący Rady Gminy 

ma obowiązek działać zgodnie z prawem, dlatego chce ten temat przedyskutować. 

 

Radny M. Połulich – zawnioskował o przesłanie treści pisma wszystkim radnym, aby móc poznać 

argumenty na które powołuje się Rzecznik. 

 

Radny W. Plutta – przypomniał, że już na jednej z ostatnich sesji wskazywał na to o czym teraz 

pisze Rzecznik Praw Obywatelskich. Propozycja wówczas była taka, żeby sesje organizować  

w sali Domu Kultury. Tam można zachować dystans, tam jest również możliwość udziału 

publiczności. Od strony medialnej Dom Kultury jest przecież przystosowany, ma łącze 

internetowe, które jest potrzebne do transmisji obrad. A jeśli chodzi o dokumenty, to przecież radni 

otrzymują dokumenty, które są potrzebne na sesji. Nie ma zatem potrzeby przewożenia innych 

dokumentów z Urzędu Gminy. Dlatego proponuje, żeby sesje organizować w Domu Kultury.  

 

Radny H. Musioł – zawnioskował o ujęcie w nowej specyfikacji przetargowej na odbiór odpadów 

komunalnych dodatkowego wywozu popiołu, raz w miesiącu, czy co półtorej miesiąca, w okresie 

letnim. 

  

Radny M. Matuszek – nawiązując do wcześniejszej dyskusji stwierdził, iż należy to wyjaśnić, aby 

nie okazało się, że wszystkie uchwały, które do tej pory zostały podjęte na sesjach prowadzonych 

w trybie zdalnym, są nieważne.  Byłoby to bezsensowne.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, że sesje prowadzone w trybie zdalnym są ważne. 

Rzecznikowi chodzi o przepisy prawa mówiące o jawności prac organów Gminy, zapewnieniu 

obywatelom dostępu  do tych informacji oraz możliwości uczestniczenia w posiedzeniach.   

 

Radny M. Połulich – zwrócił się z zapytaniem czy Mecenas zapoznał się z tym pismem i czy ma 

już jakieś wyrobione zdanie na ten temat? 

 

Mec. Semeniuk – poinformował, że nie zapoznał się jeszcze z treścią omawianego pisma.  

 

 



13 

 

 

ad. 10. 

 

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

zamknął obrady trzydziestej szóstej sesji Rady Gminy Bierawa dniu 30 sierpnia 2021 r. o godz. 

17:15. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik      Joachim Morcinek 

 

    

 

 

 

Załączniki: 

 

1) uchwała nr XXXVI/261/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy; 

2) uchwała nr XXXVI/262/2021 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej dla gminy Bierawa; 

3) uchwała nr XXXVI/263/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych; 

4) uchwała nr XXXVI/264/2021 o zmianie uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji 

przedmiotowej na 2021 rok dla samorządowego zakładu budżetowego; 

5) uchwała nr XXXVI/265/2021 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków; 

6) uchwała nr XXXVI/266/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa  

w Gminie Bierawa na rok szkolny 2021/2022; 

7) uchwała nr XXXVI/268/2021 w sprawie przyjęcia przez gminę zadania publicznego  

z zakresu właściwości Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg; 

8) uchwała nr XXXVI/269/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy. 

 

 

 


