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PROTOKÓŁ nr XXXVII/2021 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  29 września 2021 r. 

 

 

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

29 września 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 Stanisława Wróbla, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek-Kubicką, 

Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, Kierownika Referatu Inwestycji Waldemara Lembowicza, 

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Piotra Walkiewicza, 

Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie Karinę Musioł, a także obsługę 

prawną Mec. Mirosława Semeniuka.  

 

Następnie poinformował, że dalszy porządek obrad trzydziestej siódmej 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  30 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 Ochotniczej Straży Pożarnej; 

4) w sprawie odpłatności za ciepło dostarczane do ogrzewania lokali; 

5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. 

 

8. Interpelacje i wnioski radnych. 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad. 

 

Wójt Gminy - zgłosił dwa wnioski o zmianę porządku obrad, tj. o dodanie do porządku obrad 

projektów uchwał: 

1) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych; 

2) w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej. 

 

Innych wniosków nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgłoszone wnioski zostaną poddane pod 

głosowanie. Zmiana zostanie wprowadzona, jeżeli za zmianą opowie się w głosowaniu 

bezwzględna większość ustawowego składu Rady, tj. co najmniej 8 radnych. 

 

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

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 

opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek uzyskał wymaganą większość głosów 

i został przyjęty.    

 

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

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej – opowiedziało się  

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

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek uzyskał wymaganą większość głosów 

i został przyjęty.  

 

Następnie poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego porządku obrad 

z dodaniem pkt. 7.6. i  7.7. 

 

 

Ad. 3. 

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

z trzydziestej szóstej sesji Rady Gminy z dnia  30 sierpnia 2021 r.  i w celu jego przyjęcia, zgodnie 

z § 22 statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. Następnie zwrócił się z zapytaniem, 

czy są uwagi do tego protokołu? 

 

Uwag nie zgłoszono.  

 

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych. Żaden z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 

protokół nr XXXVI/2021 z sesji Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2021 r. - został przyjęty. 

 

 

 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował 

następujące działania: 

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

i sportu w dniach 6 i 27 września 2021 r.; 

2) brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu 27 września 

2021 r.;  

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

4) uczestniczył w przygotowaniu sesji oraz organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy. 
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Ad. 5.  Informację o pracach komisji przedstawili: 

Radny Piotr Szewerda – Przewodniczący komisji rewizyjnej, poinformował, że komisja spotkała 

się na jednym posiedzeniu w dniu 24 września br. w sprawie analizy wykonania budżetu gminy za  

I półrocze 2021 roku. 

  

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

poinformowała, że komisja spotkała się w dniu 27 września br. w celu omówienia projektów 

uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

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

wychowania fizycznego i sportu obradowała w dniu 27 września br.  w sprawie projektów uchwał 

na dzisiejszą sesję. 

 

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

rolnictwa i ochrony środowiska w okresie międzysesyjnym nie spotykała się. 

 

Radny Marek Permus – poinformował, że komisja ds. skarg, wniosków i petycji w okresie 

międzysesyjnym nie obradowała. 

 

 

 

Ad. 6. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że w okresie międzysesyjnym między innymi podejmował takie 

działania jak: 

• w dniu 31 sierpnia br. spotkał się z przedstawicielem firmy Tauron w celu kontynuowania 

rozmów na temat ewentualnej wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe, 

• w dniu 1 września br. we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy rozpoczęto 

nowy rok szkolny. W godzinach popołudniowych uczestniczył w spotkaniu Koła Emerytów 

i Rencistów poświęconym pożegnaniu lata, 

• w dniu 2 września br. spotkał się z Dyrektorem Nowakiem ze Zlewni Wód Polskich  

z Gliwic  w sprawie Potoku Dziergówka, 

• w dniu 6 września br. uczestniczył w posiedzeniu Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

na temat planów dotyczących odnawialnych źródeł energii w przyszłym okresie 

finansowania unijnego, a także w spotkaniu radnych gminy Bierawa ze Starostą Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego, które w głównej mierze dotyczyło stanu dróg powiatowych 

na terenie naszej gminy, 

• w dniu 9 września br. spotkał się z Panem Tadeuszem Pocałuniem właścicielem Firmy  

TP-Elbud, 

• w dniu 10 września br. miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Firmy planistycznej  

w sprawie opracowania Studium, 

• w dniu 11 września br. zorganizowano w Lubieszowie IX memoriał biegowy ku czci 

Haliny Brylant i Jewhena Torothija oraz zawody pożarnicze „o Puchar Wójta Gminy 

Bierawa”, 

• w dniu 12 września br. odbyły się dożynki gminne w Bierawie, które ze względów 

pandemicznych ograniczono do Mszy dziękczynnej oraz koncertu na placu przy Domu 

Kultury. W tym miejscu poinformował o zorganizowanych szczepieniach przeciw Covid-

19 w dniu 11 września przez Koło Gospodyń Wiejskich z Brzeziec oraz w dniu 12 września 

przez Jednostkę OSP Kotlarnia, za co skierował serdeczne słowa podziękowania, 

• w dniu 15 września br.  spotkał się z Nadleśniczym z Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, 

• w dniu 16 września br. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Dziergowicach na temat 

funduszu sołeckiego, 
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• w dniu 17 września br. odbył wizytę w Wodach Polskich podczas której omawiano sprawy 

bieżące, w tym dotyczące aktualnej sytuacji gminy Bierawa w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej, 

• w dniu 20 września br. w Podcysterskim  Zespole Klasztorno-Pałacowym w Rudach doszło 

do  uzupełnienia podpisów na liście intencyjnym dotyczącym zbiornika Kotlarnia przez 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. List ten będzie pomocny w pozyskaniu 

środków na dokończenie, czy uaktualnienie dokumentacji projektowej zbiornika. Tego 

samego dnia uczestniczył również w zebraniu wiejskim w Starym Koźlu dotyczącym 

funduszu sołeckiego, 

• w dniu 22 września br. miał miejsce odbiór robót związanych z wykonaniem pomp ciepła  

w budynku Szkoły Podstawowej w Solarni. W tym dniu brał również udział w zebraniu 

wiejskim w Bierawie na temat funduszu sołeckiego, 

• w dniu 23 września br. spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych z gminy Bierawa 

na temat bieżącego funkcjonowania jednostek, 

• w dniu 24 września br. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Lubieszowie w sprawie 

funduszu sołeckiego, 

• w dniu 25 września br. brał udział w organizowanym turnieju strzeleckim w Solarni  

„O tarczę żniwną Wójta Gminy Bierawa i Burmistrza Kuźni Raciborskiej”, 

• w dniu 27 września br. uczestniczył w posiedzeniu komisji budżetowej i komisji ds. 

oświaty, które omawiały projekty uchwał do dzisiejszej sesji, a także w zebraniu wiejskim 

w Kotlarni, gdzie tematem wiodącym był fundusz sołecki na rok przyszły, 

• w dniu 28 września br. brał udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Śląska 

Opolskiego, a w godzinach popołudniowych w zebraniu wiejskim w Korzonku na temat 

funduszu sołeckiego. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – nawiązując do informacji na temat spotkania z przedstawicielem Firmy 

Tauron zwrócił się z zapytaniem czy przewiduje się tylko wymianę lamp na ledowe, czy remont 

instalacji oświetleniowej na terenie gminy, a jeżeli tak to w jakim terminie? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że o sprawie wymiany lamp w oświetleniu ulicznym jest mówione 

już od dawna. Intencją Gminy jest żeby docelowo oświetlenie uliczne wymienić na ledowe.  

Jednak temat w ostatnim czasie został opóźniony, ale nie z naszego powodu. Tauron zgodnie  

z podpisaną umową winien przedstawić Gminie pełną inwentaryzację stanu faktycznego, aby było 

nad czym dyskutować. Do dnia dzisiejszego nie zostało to zrobione z powodu braku środków.  

Do końca bieżącego roku ma zostać przygotowany co najmniej pewien zakres. I wtedy będzie 

można się spotkać, uzgodnić szczegóły i warunki ewentualnej realizacji.  

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się o uszczegółowienie informacji na temat planów dotyczących 

odnawialnych źródeł energii 

 

Wójt Gminy – poinformował, że temat odnawialnych źródeł energii został podjęty na posiedzeniu 

Subregionu kędzierzyńsko-kozielsko-strzeleckiego. Generalnie chodziło o przybliżenie tematu 

klastrów energetycznych i zachęcenie Gmin należących do Subregionu do ich tworzenia. Ma to 

ułatwić  ubieganie się o środki. Podkreślił, iż było to bardzo luźne, niezobowiązujące spotkanie. 

Jednak nieodzownym elementem tego jest przygotowanie odpowiednich dokumentów 

planistycznych. Aktualne zapisy w dokumentach planistycznych naszej Gminy nie pozwalają na 

stawianie instalacji o większej mocy. Dlatego przystąpiono do zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmiana będzie dotyczyła umożliwienia lokalizacji 

instalacji fotowoltaicznych na gruntach klasy V i VI. W konsekwencji zmianie będzie musiał 

zostać poddany również plan zagospodarowania przestrzennego.  
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Radny Cz. Kudzia – nawiązując do zgłaszanej w przeszłości interpelacji w sprawie wymiany 

starych, zniszczonych słupów energetycznych, które są w coraz gorszym stanie i zagrażają 

bezpieczeństwu ludzi, zwrócił się z zapytaniem czy Tauron przymierza się do wymiany tych 

słupów? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że co do zasady Tauron chce wymieniać zniszczone słupy 

energetyczne i od jakiegoś czasu wszystkie zgłoszenia dokonywane przez Gminę są przyjmowane 

do realizacji, jednak w dłuższych  terminach, co najmniej pół roku. Dodał, iż sprawdzi, czy słupy 

zgłoszone przez radnego Kudzię zostały już wymienione, a jeżeli nie, to dokona rozeznania kiedy 

to ewentualnie nastąpi.  

 

Przewodniczący Rady Gminy - zwrócił się z zapytaniem czy w Szkole w Solarni zostały 

zamontowane pompy ciepła gruntowe, czy powietrzne? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że w Szkole w Solarni została zamontowana pompa powietrzna 

wraz z instalacją fotowoltaiczną o mocy ok. 20 kW. Pozostawiono też dotychczasowe ogrzewanie 

olejowe. Jeżeli temperatura będzie bardzo niska, to ogrzewanie za pomocą pomy ciepła będzie 

mogło być wspomagane przez piec olejowy.  

 

 

 

 

ad. 7. 1. 

 

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

gminy na 2021 rok. Jednocześnie poinformowała, że planowana kwota dochodów i wydatków 

określonych w uchwale, w stosunku do pierwotnej wersji przesłanej radnym,  uległa obniżeniu  

o 9 tys. zł z tytułu zmniejszenia decyzją Wojewody Opolskiego planowanej dotacji na obsługę 

szczepień przeciwko Covid. 

 

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

przegłosowała projekt omawianej uchwały czterema głosami za, przez 4 radnych obecnych na 

posiedzeniu. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się o wyjaśnienie zapisu § 3 dotyczącego sfinansowania deficytu 

budżetowego. 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że w punkcie pierwszym chodzi o pożyczki, które Gmina zaciągała 

w latach wcześniejszych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. W tych wszystkich 

operacjach finansowych te pożyczki wchodzą jak gdyby w nadwyżkę, która w ten sposób została 

nazwana. Natomiast w punkcie drugim jest mowa o pożyczce tegorocznej na realizację programu 

„Niskoemisyjna Gmina” 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania projektu uchwały  

nr XXXVII/270/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Po czym 

poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało  15 radnych. Głosów przeciwnych, ani 

wstrzymujących nie było. 

 

Stwierdził, że uchwała nr  XXXVII/270/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 

na 2021 rok – została podjęta. 
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Ad 7. 2. 
 

Skarbnik Gminy – poinformowała radnych, że w związku ze zmianą, o której była mowa przy 

omawianiu uchwały budżetowej, zmniejszeniu ulega również kwota dochodów i wydatków 

wykazana w załączniku nr 1 o 9 tys. zł. Następnie odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa.  

 

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

zaopiniowała projekt omawianej uchwały jednogłośne 4 głosami za. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVII/271/2021 o zmianie uchwały  

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

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

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Stwierdził, że uchwała  nr XXXVII/271/2021 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej dla gminy Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

Ad 7. 3. 
 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

Radna D. Szczygieł - poinformowała, że członkowie komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

przegłosowali projekt omawianej uchwały 4 głosami za, przy 4 obecnych członkach komisji. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania projektu uchwały nr XXXVII/272/2021  

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Następnie poinformował, że za 

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

 

Stwierdził, że uchwała nr XXXVII/272/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej – została podjęta.  

 

 

 

Ad 7. 4.  

 

Dyr. Walkiewicz – odczytał projekt uchwały w sprawie odpłatności za ciepło dostarczane do 

ogrzewania lokali. 
 

Radna D. Szczygieł – poinformowała, że omawiany projekt uchwały został przegłosowany przez 

członków komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 3 głosami za i jednym głosie 

wstrzymującym.  
 

Radni nie podejmowali dyskusji w sprawie omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVII/273/2021 w sprawie odpłatności 

za ciepło dostarczane do ogrzewania lokali – pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
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Stwierdził, że uchwała nr XXXVII/273/2021 w sprawie odpłatności za ciepło dostarczane do 

ogrzewania lokali - została podjęta.  

 

 

 

Ad. 7. 5. 

 

K. Musioł – poinformowała radnych, że zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych 

programów wspierania rodziny. Gminny Program Wspierania Rodziny  jest dokumentem 

przewidzianym do realizacji na okres 3 lat. Jego  celem jest stworzenie spójnego systemu 

środowiskowej pracy opiekuńczo – wychowawczej, dzięki któremu zwiększą się szanse życiowe 

dzieci z zaniedbanych środowisk bez konieczności zrywania więzi z rodziną. 

Celem niniejszego Programu jest to, aby dziecko miało prawo rozwijać się w rodzinie naturalnej, 

biologicznej. Zawiera on propozycje skorelowanych działań, zarówno profilaktycznych, jak  

i zmniejszających skutki patologii, skierowanych do rodzin, które wymagają pomocy nie tylko 

materialnej, ale głównie socjalnej oraz specjalistycznej (psychologicznej, prawnej, pedagogicznej). 

Proponowane działania mają za zadanie wesprzeć rodzinę z „grupy ryzyka”, w pełnieniu jej 

podstawowych funkcji. W niniejszym Programie zawarto miedzy innymi działania skierowane na: 

1. Wzmacnianie funkcji opiekuńczo - wychowawczych rodzin. 

2. Poprawę jakości życia, zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego. 

3. Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie. 

4. Budowanie systemu wsparcia, profilaktyka i edukacja rodzin w tym szczególności dzieci  

i młodzieży. 

5. Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom. 

 

Dodała, iż Program finansowany będzie ze środków budżetu gminy, państwa lub z innych źródeł. 

Następnie odczytała projekt uchwały nr XXXVII/274/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. 

 

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

fizycznego i sportu poinformowała, że komisja zagłosowała za projektem uchwały 5 głosami za.  

 

Uwag, ani zapytań do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania projektu uchwały  

nr XXXVII/274/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-

2023. Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów 

przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Stwierdził, że uchwała  nr XXXVII/274/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 – została podjęta. 

 

 

Ad 7. 6. 

Zastępca Wójta  - przedstawił radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia 

dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVII/275/2021 o zmianie uchwały  

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych – pod głosowanie radnych.  
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Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. W głosowaniu nie wzięła udziału radna Wanda Cyran. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXVII/275/2021 o zmianie uchwały  

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych – została podjęta. 

 

 

 

Ad 7. 7.  

 

Wójt Gminy -  odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy 

pamiątkowej.  

 

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

fizycznego i sportu poinformowała, że komisja dwukrotnie zbierała się w tej sprawie i postanowiła 

5 głosami za, pozytywnie zaopiniować projekt uchwały według przedstawionej treści. 

 

Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania projektu uchwały nr XXXVII/276/2021  

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej. Następnie poinformował, że za 

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

wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała  nr XXXVII/276/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej – została podjęta.  

 

 

 

Ad 8.  Interpelacje i wnioski radnych 
 

Radny M. Połulich  - przypomniał, że na ostatniej sesji złożył interpelację w sprawie nadmiernego 

chlorowania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Korzonku, na którą do dnia dzisiejszego nie 

otrzymał odpowiedzi. 

 

Dyr. Walkiewicz – poinformował, że w dniu dzisiejszym odpowiedź została do radnego wysłana. 

 

Radny J. Pankala – przedstawił informację o przygotowanym wniosku do Wód Polskich   

o zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie środków na odmulenie rzeki Bierawki na odcinku 

przed i za mostem na ulicy Ottona Steiera w Bierawie aż do wodospadu oraz o usunięcie leżących 

tam konarów. 

 

Radny M. Matuszek – w nawiązaniu do wniosku radnego Pankali poinformował, że Wody 

Polskie zwróciły się do Firmy, która ma elektrownię wodną na rzece Bierawka przy wodospadzie  

o wyczyszczenie koryta rzeki na tym odcinku. Firma zobligowała się wykonać to do końca 

bieżącego roku. 

 

Radny J. Pankala – w związku z wyjaśnieniem wycofał zgłoszony wniosek. 

 

Radny Cz. Kudzia – zwrócił się o wystąpienie z wnioskiem o pogłębienie rowu melioracyjnego 

pod Dębiną w Starym Koźlu o długości ok. 450 metrów. Rów ten jest zarośnięty i zamulony, co 

uniemożliwia odpływ wody gruntowej i opadowej.  Jest to sytuacja uciążliwa dla posesji 

znajdujących się przy ulicy Piaskowej, Konopnickiej oraz innych znajdujących się wzdłuż tego 

rowu.  
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Radny W. Plutta – nawiązując do skargi, jaka była rozpatrywana przez radnych na poprzedniej 

sesji, zawnioskował o sprostowanie i urealnienie zapisów w wykazie nieruchomości dotyczących 

zabudowań Skarżącego. Poinformował, że ten Pan pomierzył wszystkie swoje zabudowania  

i według dokonanych pomiarów powierzchnia budynków pozostałych wynosi 347 metrów 

kwadratowych. Odejmując powierzchnię budynku, co do którego padło stwierdzenie, że za ten 

budynek nie był opłacany podatek, to te wielkości by się nie zgadzały. Nie ma więc tutaj 

wątpliwości, że podatek za ten budynek jest również płacony. Tylko najwyraźniej nie jest to  

wyszczególnione w wykazie, którym dysponuje nasza gmina. Uważa, że stwierdzenie, że za ten 

budynek nie jest płacony podatek, było dla tego Pana krzywdzące. Dokonane pomiary i wysokość 

płaconego podatku wskazują na to, że ten Pan płaci za metry kwadratowe wszystkich budynków 

pozostałych, tj. prawie 350 m2. Dlatego, zachowując dobre imię Skarżącego, należy takiego 

sprostowania dokonać. Należy to sprawdzić i przeliczyć, bo najwidoczniej przez jakąś pomyłkę ten 

budynek na który złożono wniosek o odszkodowanie nie znajduje się w ewidencji. 

 

Skarbnik Gminy – zwróciła uwagę, że podatek od nieruchomości dla osób fizycznych jest 

obliczany na podstawie deklaracji składanej przez właściciela. Jeżeli ta osoba ma jakieś 

wątpliwości, to musi zgłosić się do Urzędu i złożyć korektę deklaracji podatkowej.  Wówczas 

będzie to podstawa do zweryfikowania wielkości podatku.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zasugerował, aby pomiary zostały również dokonane przez 

pracowników Urzędu, nie w ramach kontroli, ale na wniosek podatnika, który w Jego imieniu 

złożył radny Plutta.  

 

Radny W. Plutta – poinformował, że ten Pan nie wnioskował o kontrolę. Ale dobre imię tego 

Pana wymaga, aby to sprawdzić. Te nieruchomości zostały nabyte przez Niego dopiero kilka lat 

temu. Nie wiadomo czy osobiście składał deklarację podatkową. Raczej to są pewne zaszłości.  

Dlatego zasugeruje Mu złożenie nowej deklaracji. I może wówczas ta sprawa zostanie wyjaśniona.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – przypomniał, że na tej nieruchomości oprócz budynku 

mieszkalnego są dwa budynki gospodarcze, które są opodatkowane i jeszcze trzeci budynek, który 

jak gdyby nie był opodatkowany.  

 

Radny W. Plutta – poinformował, że budynek mieszkalny tego Pana ma powierzchnię 175 m2, a 

budynki pozostałe 347 m2, czyli ten Pan płaci podatek za łącznie 500 m2. Na pewno w tej 

powierzchni zawiera się również powierzchnia budynku, który był przedmiotem Jego skargi.  

 

Radny M. Permus – uważa, że chodzi o to, że ten budynek nie jest w ewidencji, ale ten Pan płaci 

za niego podatek. Jeżeli jest tak faktycznie to należy wycofać się z tych słów, które padły na 

poprzedniej sesji, że ten budynek jest nieopodatkowany. Ta osoba powinna przyjść do Urzędu i tą 

sprawę wyjaśnić.      

 

Radny W. Plutta – zwrócił się z zapytaniem czy planowane przedsięwzięcie po stronie gminy 

Cisek, tj. budowa chlewni, która może znacząco oddziaływać na środowisko, dojdzie do skutku? 

czy będzie w negatywny sposób oddziaływać na mieszkańców gminy Bierawa? Czy Gmina 

podjęła jakieś działania w tej sprawie? 

 

Wójt Gminy -  poinformował, że Gmina nie jest w posiadaniu raportu oddziaływania tej 

inwestycji na środowisko. Nie jest też o tym informowana. Uważa, że gdyby ta inwestycja miała 

oddziaływać na mieszkańców gminy Bierawa, to w ramach prowadzonych prac Urząd byłby o tej 

sprawie informowany.  
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Radny M. Permus – poruszył sprawę uciążliwości na ulicy Nowej w Brzeźcach powodowanych 

przez samochody dojeżdżające do kurników. Kierowcy tych samochodów nie przestrzegają 

przepisów i stwarzają zagrożenie. Należy znaleźć jakieś rozwiązanie tego problemu, np. położyć 

próg zwalniający, wyznaczyć strefę zamieszkania, czy wszystkie drogi wyznaczyć jako 

równorzędne. Może wymusi to na kierowcach zmniejszenie prędkości i poprawę sytuacji na tej 

drodze.  

 

 

 

Ad. 9.  Dyskusja i wolne wnioski 
 

Radny M. Matuszek – zaprosił zebranych do udziału w zawodach Psich zaprzęgów  

w Lubieszowie w dniach 2-3 października br. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się zapytaniem jakie są dalsze plany związane z ogrzewaniem  

mieszkań na Osiedlu Korzonek, ile wynosi dopłata z budżetu gminy do tego ogrzewania i czy 

aktualny jest zamiar zgazyfikowania tego Osiedla? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że zamiar doprowadzenia gazu do Osiedla Korzonek jest aktualny. 

Wspólnoty Mieszkaniowe mają podpisane ze Spółką Gazowniczą umowy dostarczenia gazu. 

Doprowadzenie nitki gazowej do tego Osiedla planowane jest jednak dopiero na połowę roku 

2023. Wówczas będzie można zrezygnować z dostawy ciepła przez Zakłady Azotowe. Zakończy 

się też kwestia dopłat z budżetu gminy do tego  ogrzewania. Jeżeli chodzi o obecne koszty 

ogrzewania lokali na Osiedlu Korzonek i wielkość dopłat,  to taką dyskusję można będzie podjąć 

na posiedzeniu jednej z komisji. Poinformował również o terminie planowanego posiedzenia 

komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w sprawie stawek podatkowych na 2022 rok w dniu 

11 października br.  

 

 

 

Ad. 10. 
 

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

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

 

 

         Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik     Joachim Morcinek 

 

 

Załączniki 

1) uchwała nr XXXVII/270/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok 

2) uchwała nr XXXVII/271/2021 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej dla gminy Bierawa; 

3) uchwała nr XXXVII/272/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej; 

4) uchwała nr XXXVII/273/2021 w sprawie odpłatności za ciepło dostarczane do ogrzewania 

lokali; 

5) uchwała  nr XXXVII/274/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2021-2023; 

6) nr XXXVII/275/2021 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych; 

7) uchwała nr XXXVII/276/2021 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy 

pamiątkowej. 


