
1 

 

PROTOKÓŁ nr XXXIX/2021 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  27 października 2021 r. 

 

 

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

27 października 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, 

inspektora ds. nieruchomości Katarzynę Mazurkiewicz,  Dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Piotra Walkiewicza, a także obsługę prawną Mec. 

Mirosława Semeniuka.  

 

Następnie poinformował, że dalszy porządek obrad trzydziestej dziewiątej 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  18 października 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. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji na temat wykonania budżetu gminy za  

I półrocze 2021 r.  oraz opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

w przedmiotowej sprawie. 

8. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. 

9. 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) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów 

dzierżaw i najmu; 

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

6) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty;  

7) w sprawie zaliczenia ulicy Zbożowej w Bierawie do kategorii dróg gminnych; 

8) w sprawie nazwy ulicy. 

 

10. Przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez 

radnych, pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych. 
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11. Interpelacje i wnioski radnych. 

12. Dyskusja i wolne wnioski. 

13. Zakończenie obrad. 

 

 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy. Zawnioskował o wprowadzenie do 

porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgłoszony wniosek zostanie poddany pod 

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

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

przeprowadził głosowanie w tej sprawie. 

 

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

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

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

brała udziału radna Violetta Klimanek. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek został przyjęty i Rada Gminy będzie 

obradowała według zmienionego porządku obrad z dodaniem pkt. 9.9. 

 

 

 

Ad. 3. 

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

z trzydziestej ósmej sesji Rady Gminy z dnia  18 października 2021 r.  i w celu jego przyjęcia, 

zgodnie z § 22 statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. Zwrócił się również  

z zapytaniem czy są uwagi do tego protokołu? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu  

nr XXXVIII/2021 z sesji Rady Gminy z 18 października 2021 r.  

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

W głosowaniu nie brała udziału radna Violetta Klimanek. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 

protokół nr XXXVIII/2021 z sesji Rady Gminy z dnia 18 października 2021 r. - został 

przyjęty. 
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Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował 

następujące działania: 

1) brał udział w posiedzeniach komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniach 11 i 25 

października 2021 r.  

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

i ochrony środowiska w dniu 18 października 2021 r. 

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

i sportu w dniu 25 października 2021 r. 

4) uczestniczył w spotkaniu w Kopalni Piasku „Kotlarnia” z Konserwatorem Zabytków  

w sprawie wpisania  do rejestru zabytków zabytkowej koparki i części wagonów 

stanowiących własność Kopalni, 

5) w dniu 6 października br. wspólnie z Wójtem uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Miasta 

w Sośnicowicach na temat remontu zabytkowej Kaplicy Marii Magdaleny w Goszycach, 

6) w dniu 19 października br. brał udział w spotkaniu zorganizowanym przez Marszałka 

Województwa Opolskiego na temat funduszy europejskich na lata 2021-2027,  

7) pełnił dyżury w Urzędzie Gminy w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, 

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

 

 

Ad. 5.  

Informację o pracach komisji przedstawili: 

Radny Piotr Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna spotykała się dwukrotnie, tj.  

24 września i 1 października br. w sprawach dotyczących podziału funduszy na działalność 

poszczególnych Ludowych Zespołów Sportowych w gminie Bierawa oraz wypracowania opinii na 

temat wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r.  

 

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

spotkała się na dwóch posiedzeniach, tj. 11 października br. w celu omówienia propozycji  

stawek podatkowych od nieruchomości na 2022 rok oraz w dniu 25 października br. w celu 

omówienia pozostałych projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

Radny Czesław Kudzia – poinformował, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu obradowała w dniu 25 października br. na temat informacji o realizacji zadań 

oświatowych za poprzedni rok szkolny. 

 

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

rolnictwa i ochrony środowiska obradowała w dniu 18 października br. Podczas posiedzenia 

omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję, jak również zapoznano się z informacją Dyrektora 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie na temat stanu gminnej sieci 

wodociągowej. Podjęto również dyskusję w tej sprawie.   

 

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

międzysesyjnym się nie spotykała.  
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Ad. 6. 

Wójt Gminy poinformował radnych, że w okresie międzysesyjnym podejmował następujące 

działania:  

• 1 października br. uczestniczył w posiedzeniu komisji rewizyjnej w sprawie podziału 

środków na działalność klubów sportowych na terenie gminy Bierawa oraz w posiedzeniu 

Zarządu Gminnego OSP, 

• 2 października br. uczestniczył w dwudziestych jubileuszowych Zawodach Psich 

Zaprzęgów w Lubieszowie, 

• 4 października br. spotkał się z przedstawicielami  Firmy „Natezja” z Sośnicowic, która 

prowadzi działalność w zakresie gospodarki odpadami w celu wymiany doświadczeń, 

• 5 października br. spotkał się z Panią Konserwator Zabytków w sprawie ewentualnego 

wpisania do rejestru zabytków koparki będącej własnością Kopalni Piasku „Kotlarnia”, 

• 6 października br. uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego 

w sprawie projektu „Opolskie na rowery” oraz w spotkaniu w Sośnicowicach w sprawie 

renowacji Kaplicy Marii Magdaleny, 

• 8 października br. odbył się Zjazd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Bierawie 

poświęcony wyborom nowych władz na kolejną 5-letnią kadencję. Na komendanta 

gminnego został wybrany druh Łukasz Morcinek, 

• 11 października br. miał miejsce odbiór drugiego etapu budowy drogi do terenów 

inwestycyjnych w Starym Koźlu. Uczestniczył również w posiedzeniu komisji budżetowej 

w sprawie omówienia propozycji stawek podatkowych na 2022 rok, 

• 12 października br. uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Śląska 

Opolskiego, 

• 13 października br. uczestniczył w obchodach Dniach Nauczyciela w Szkole Podstawowej 

w Starym Koźlu, Solarni i Dziergowicach, 

• 14 października br. uczestniczył w obchodach Dnia Nauczyciela w placówkach 

przedszkolnych. W tym dniu dokonano również otwarcia ofert na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców, 

• 15 października br. dokonano otwarcia ofert na remont ulicy Polnej w Bierawie po 

powodzi, która miała miejsce w październiku 2020 roku. Zadanie to musi być wykonane 

jeszcze w tym roku, 

• 18 października br.  uczestniczył w spotkaniu w Biurze Poselskim Premiera Mateusza 

Morawieckiego wspólnie z Burmistrzem Kuźni Raciborskiej, z vice Prezydentem  Rybnika 

i Dyrektorem Naczelnym Wód Polskich na temat budowy zbiornika w Kotlarni, a w 

zasadzie pozyskania środków na dokończenie dokumentacji. W tym też dniu brał udział  

w sesji Rady Gminy zwołanej w trybie nadzwyczajnym oraz w posiedzeniu komisji Rady 

Gminy ds. porządku publicznego na temat stanu gminnej sieci wodociągowej, 

• 19 października br. brał udział w spotkaniu w Teatrze Jana Kochanowskiego w Opolu na 

temat Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, 

• 22 października br. został przeprowadzony Szkolny Konkurs Ekologiczny w Nadleśnictwie 

„Kędzierzyn” w Starej Kuźni, 

• 25 października br. spotkał się z Panem Nadleśniczym Hajdukiem z Nadleśnictwa 

„Kędzierzyn” w sprawie przejęcia gruntów na poszerzenie cmentarza w Starej Kuźni,  

a także uczestniczył w posiedzeniu komisji Rady Gminy ds. oświaty oraz komisji 

budżetowej, 

• 26 października br. spotkał się z przedstawicielami Wód Polskich na temat planowanej 

budowy wału w Dziergowicach, zbiornika w Kotlarni, jak również dalszych planów 

związanych z ochroną przeciwpowodziową.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji w sprawach przedstawionych przez Wójta Gminy.  
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Ad. 7. 

 

Wójt Gminy – przedstawiając radnym informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2021 

roku, poinformował, iż: 

- dochody zaplanowane w kwocie 39.897.834,58 zł zostały wykonane w kwocie 20.988.266,39 zł,  

   co stanowi 52,61 % planu, 

- wydatki zaplanowane w kwocie 41.741.992,68 zł, wykonano w kwocie 18.704.034,09 zł, co 

   stanowi 44,81 % planu, 

- na spłatę pożyczek  zaplanowano kwotę 1.260.000 zł, z czego spłacono 850.000 zł,  

  odsetki od pożyczek wyniosły 33.380,36 zł, 

- wykonano przychody z nadwyżki w kwocie 3.014.229,64 zł. 

 

Poniesiono wydatki na: 

- remonty dróg gminnych - 88.317,42 zł, 

- remonty rowów melioracyjnych – 35.973 zł, 

- remont wodociągu w Ortowicach – 22.025,74 zł, 

- przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu – 121.187,73 zł 

- wykonanie nowej studni na Stacji Uzdatniania Wody w Starym Koźlu - 291.664,70 zł 

- dotację na budowę chodnika przy ulicy Dworcowej w Bierawie - 200.000 zł, 

- przebudowę ulicy Sosnowej w Lubieszowie –125.769 zł, 

- przedłużenie sieci kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu – 154.028,75 zł 

- realizację programu „Niskoemisyjna Gmina”  - 171.653,44 zł 

- remont kotłowni w Domu Kultury w Dziergowicach – 22.000 zł 

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Domu Kultury w Dziergowicach – 152.075 zł 

- organizację transportu publicznego – 153.090 zł 

- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie – 183.045 zł 

- dowóz uczniów do szkół – 121.882,59 zł 

- odbiór odpadów od mieszkańców – 919.975,25 zł 

- oświetlenie uliczne (energia) – 143.294,58 zł 

- konserwację oświetlenia ulicznego – 73.945,34 zł 

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie – 590.000 zł 

- dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przez Ludowe Zespoły Sportowe  

    – 89.410 zł 

- dotację na działalność Stacji Caritas w Bierawie – 97.500 zł 

- dotację dla „Promyczka” – 8.976 zł 

 

Pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.284.232,30 zł, zgodnie ze sprawozdaniem 

Rb-NDS. 

 

Skarbnik Gminy – odczytała opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu, którą dołączono do niniejszego protokołu w formie załącznika nr 1. 

 

Sekretarz Gminy – poinformowała, że Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej analizy 

informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bierawa i informacji  

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r. pozytywnie oceniła 

realizację budżetu gminy Bierawa za I półrocze 2021 r. Ocena została wydana w oparciu  

o następujące wnioski: 
 

1) informacja o wykonaniu budżetu gminy spełnia wymagania dotyczące stopnia 

szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej; 
 

2) wykazany plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach jest zgodny  

z podjętymi uchwałami budżetowymi i zarządzeniami Wójta Gminy; 
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3) stopień zrealizowania planu dochodów (52,61 %)  i planu wydatków (44,81 %)  

w stosunku do wartości zaplanowanych jest zadawalający. Wartości te pokazują, że budżet 

jest wykonywany na odpowiednim poziomie;  
 

4) w analizowanym okresie dochody przewyższały wydatki. Planowane roczne dochody  

w większości działów powinny zostać wykonane na poziomie kwot zaplanowanych  

w budżecie. Zdaniem Komisji niepokojącym są wielkości zadłużeń w podatkach  

i opłatach lokalnych. Należy zwracać szczególną uwagę na skracanie terminów 

dochodzenia tych należności; 
 

5) wydatki budżetu gminy są rodzajem aktywności finansowej gminy i ich poniesienie jest 

niezbędne w celu realizacji ustawowych zadań będących w kompetencji gminy. Poziom 

wykonania wydatków oceniono jako zadawalający. Najwyższą pozycją budżetową były 

wydatki w dziale Oświata i Wychowanie. Wydatki na to zadanie stanowiły blisko 40 % 

ogólnej kwoty wydatków bieżących;   
 

6) wydatki majątkowe zostały wykonane w 25,48 % planu, co jest charakterystycznym 

zjawiskiem dla I półrocza. Większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych jest  

w trakcie realizacji, a ich zakończenie planowane jest w II półroczu 2021 r.; 
 

7) przedstawiony stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021 wskazuje, że ujęte zadania powinny 

zostać zrealizowane w terminie.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.  

 

 

 

Ad. 8. 

 

Zastępca Wójta Gminy – przedstawił radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych 

za rok szkolny 2020/2021 – dołączono do protokołu jako załącznik nr 2. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny W. Plutta – w związku z tym, że młodzież ze Szkoły w Dziergowicach nie przystąpiła do 

egzaminu z języka niemieckiego na egzaminie ósmoklasistów, zwrócił się z zapytaniem, jaka jest 

średnia ocen z nauczania języka niemieckiego w tej Szkole? 

 

Zastępca Wójta – poinformował, że nie ma takiej wiedzy i musi się w tej sprawie zorientować. 

Dodał, iż wyniki nauczania języka niemieckiego nie mają tu większego znaczenia. Po prostu 

uczniowie na egzaminie wybrali język angielski, a nie niemiecki.  

 

 

 

Ad. 9. 1. 

 

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

gminy na 2021 rok. 

 

Radna D. Szczygieł – poinformowała, że komisja ds. budżetu na posiedzeniu w dniu  

25 października br. przegłosowała projekt omawianej uchwały 4 głosami za, przy 4 obecnych 

członkach komisji.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat proponowanych zmian w budżecie gminy. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXIX/280/2021 w sprawie dokonania 

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

przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała  nr XXXIX/280/2021 w sprawie 

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

 

 

 

 

Ad. 9. 2. 

 

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

finansowej dla gminy Bierawa. 

 

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

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

czterech obecnych. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący komisji przystąpił do głosowania projektu uchwały nr XXXIX/281/2021  

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

uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała  nr XXXIX/281/2021 o zmianie 

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

 

 

 

 

 

Ad. 9. 3. 

 

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

Straży Pożarnych. 

 

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

przegłosowała pozytywnie 4 głosami za projekt omawianej uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

dla OSP.  

 

Dyskusji na temat omawianego projektu uchwały nie podejmowano. 

 

Przewodniczący komisji poddał projekt uchwały nr XXXIX/282/2021 w sprawie udzielenia dotacji 

dla Ochotniczych Straży Pożarnych – pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 

15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXIX/282/2021 w sprawie 

udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych – została podjęta. 
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Ad. 9. 4. 

 

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

odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw i najmu. 

 

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

komisja na posiedzeniu w dniu 18 października br. 5 głosami za, przy pięciu obecnych członkach, 

pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXIX/283/2021 w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw i najmu – pod głosowanie 

radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu  15 radnych, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała  nr XXXIX/283/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw i najmu – 

została podjęta. 

 

 

 

  

Ad. 9. 5. 

 

Wójt Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. Jednocześnie poinformował, iż proponowane wysokości stawek podatku od 

nieruchomości w stosunku do obecnych ulegają zwyżce średnio o ok. 5%, czyli o wskaźnik 

inflacji, który kształtuje się na poziomie  5,9 %.  

 

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

przegłosowała projekt omawianej uchwały 4 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania projektu uchwały nr XXXIX/284/2021 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  Po czym poinformował, że za 

przyjęciem uchwały zagłosowało 12 radnych, 2 radnych było przeciwnych (W. Plutta i E. Garbas), 

radna E. Szymańska wstrzymała się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXIX/284/2021  w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – została podjęta.  
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Ad. 9. 6. 

 

Dyr. Walkiewicz – przedstawił radnym projekt uchwały  w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

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

pozytywnie zaopiniowali projekt omawianej uchwały - 2 głosami za, przy jednym głosie 

wstrzymującym.   

 

Wójt Gminy – przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina jest zobowiązana do  

zorganizowania systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i wyłonienia w drodze 

przetargu firmy do obsługi tego systemu. W ostatnio ogłoszonym na to zadanie przetargu wpłynęły 

dwie oferty. Jest to efekt wspólnie podejmowanych działań w celu zwiększenia konkurencyjności 

wśród firm, dzięki czemu zwiększają się szanse na mniejsze ceny. Te działania dotyczyły 

wyposażenia przez Gminę wszystkich mieszkańców w nowe pojemniki na odpady zmieszane, czy 

też przerzucenia obowiązku wyposażenia posesji w pojemnik na popiół, czy na odpady zielone na 

mieszkańców. Zostało to zrobione po to, aby Firma przystępując do przetargu na odbiór odpadów 

od mieszkańców, nie miała takiego obowiązku. Jedna z ofert spełniła oczekiwania Gminy. 

Opiewała ona na kwotę 1.972.638 złotych. Kalkulację opłaty za odpady sporządzono w oparciu  

o tą ofertę. Na komisji zaproponowano wstępnie stawkę podstawową w kwocie 28 zł i stawkę 

obniżoną dla osób kompostujących odpady we własnym zakresie w wys. 26 zł.  W trakcie dyskusji 

większość osób wypowiedziała się za zwiększeniem obniżki dla osób, które nie oddają odpadów 

zielonych. Przyjęto nowe propozycje stawek, tj. stawki podstawowej w kwocie 28,50 zł i stawki 

obniżonej w kwocie 25,50 zł. Jako projektodawca uchwały zgodził się z tą propozycją  

i wprowadził tą zmianę  w projekcie uchwały. Zmiana ta nie wpłynie na zmniejszenie wpływów  

z opłat za odpady. Na realizację tego zadania, zgodnie z przyjętą ofertą, Gmina potrzebuje ok.  

2 mln zł.  Jak zostało wyliczone na komisji planowane wpływy powinny być na poziomie 2.036 

tys. zł, jednak przy założeniu że wszyscy za tą usługę płacą.  Zauważył, że jest to na ten czas 

stawka optymalna. W sąsiednich gminach, np. w gminie Sośnicowice, gminie Nędza, opłaty te 

wynoszą już ponad 30 zł od osoby.  

 

Radny W. Plutta  - zwrócił uwagę, że mieszkańcy budynków wielorodzinnych na Korzonku  

i w Kotlarni nie mają możliwości kompostowania z przyczyn obiektywnych i niezależnych od 

nich. Oni również nie oddają liści, ani trawy. A jak wiemy te dwa rodzaje odpadów  wpływają na 

znaczne podrożenie całego systemu odbioru odpadów. A tymczasem tą uchwałą, jakby nakładamy 

na nich najwyższą opłatę, najwyższą z możliwych stawek, nie dając im jednocześnie możliwości 

wyboru takiego jaki mają mieszkańcy budynków jednorodzinnych. Uważa, że powinno zostać 

wypracowane jeszcze jakieś dodatkowe rozwiązanie, które powodowałoby, że mieszkańcy 

budynków wielorodzinnych będą w tym zakresie równo traktowani i będą mieli możliwość 

korzystania również z tej ulgi, którą mają pozostali mieszkańcy. 

 

Radny J. Pankala  - zwrócił uwagę, że to ustawa ustala kryteria i określa rodzaje ulg. My możemy 

jedynie przenieść to do uchwały i ustalić wysokość obniżki. Rada nie może wprowadzać 

dodatkowych ulg. Zgłosił również poprawkę do zapisu § 2 pkt. 2, gdzie opłata w przypadku braku 

segregacji odpadów powinna stanowić dwukrotność stawki podstawowej, czyli nie 56 zł, a 57 zł. 

 

Radny M. Połulich  - odniósł się do zapisu § 4, w którym mówi się o zryczałtowanej rocznej 

stawce opłaty za gospodarowanie odpadami od nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  

w wysokości 190 zł. Ma obawy, że przy takim zapisie mieszkańcy Kotlarni, Korzonka i może 

części Starej Kuźni posiadający altanki na działkach, które z definicji prawa budowlanego są już 

uznawane za domek letniskowy,  mogą sobie zmienić na pół roku deklarację i płacić tylko opłatę 

przewidzianą dla domków letniskowych.  Zasugerował zastanowienie się nad zmianą tego zapisu. 
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Dyr. Walkiewicz – odnosząc się do zapytania radnego Plutty poinformował, że Rada Gminy nie 

ma tu dowolności. Ustawa dokładnie określa z jakich metod Rada Gminy może korzystać. Ustawa 

określa też górne stawki opłat, których nie można przekroczyć. W przypadku nieruchomości 

zamieszkałych ta stawka nie może przekroczyć dwóch procent przeciętnego dochodu na 

mieszkańca, a w przypadku domków letniskowych, o których jest mowa w § 4 dziesięć procent tej 

kwoty. Kwota ta określana jest w drodze rozporządzenia. W 2020 roku wynosiła ona 1.919 zł.  

Dodał, iż takich domków w naszej gminie jest naprawdę niewiele. Jednak trzeba zadbać o to, żeby 

te działki były wyposażane w pojemniki na odpady, żeby odpady nie były wyrzucane do lasu  

i żeby opłaty z tego tytułu były również w tym systemie uwzględnione. 

 

Wójt Gminy – zwrócił uwagę, że rozwiązanie o którym jest mowa w § 4 funkcjonuje od dawna. 

Jedyna zmiana dotyczy kwoty, która ulega podwyższeniu ze 180 zł na 190 zł. Dotychczas nie było 

z tym żadnego problemu. 

 

Radny M. Połulich – poinformował, że zgodnie z definicją zawartą w art. 29 pkt. 2a ustawy 

Prawo budowalne, domki letniskowe są to wolnostojące parterowe budynki rekreacji 

indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku. Zgodnie z tą 

definicją nawet altanka jest domkiem letniskowym. Chodzi o zamianę słowa „domek letniskowy”. 

 

Dyr. Walkiewicz  - zwrócił uwagę, że nie musi to być domek letniskowy, może to być każda inna 

nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  Chodzi o to, żeby te posesje 

były wyposażone w pojemniki, żeby ich właściciele te odpady oddawali i za to ponosili stosowne 

opłaty.  

 

Mec. Semeniuk - zauważył, że Rada Gminy powinna trzymać się zapisów ustawowych. Jeżeli coś 

jest nieuregulowane ustawą, to trzeba przynajmniej oddać sens interpretacji tych przepisów, czy 

definicji.  

 

Radny W. Plutta – uważa, że Dyrektor Walkiewicz i radny Pankala nadinterpretują zapisy 

ustawy. W żadnym miejscu Rząd za pomocą ustawy nie wprowadza obowiązku nałożenia 

maksymalnej stawki na mieszkańców budynków wielorodzinnych. To Rada Gminy ustala tą 

stawkę. Ustawa w żaden sposób nie obliguje do tego, żeby mieszkańcy budynków wielorodzinnych 

ponosili maksymalną stawkę opłaty za odpady.  

 

Dyr. Walkiewicz – zwrócił uwagę, że maksymalna stawka opłaty od jednego mieszkańca, jaką 

Rada Gminy mogła by zgodnie z przepisami uchwalić to 38 zł miesięcznie. Prawo dopuszcza 

zastosowanie stawki obniżonej w przypadku kompostowania odpadów przez osoby posiadające  

kompostownik na własnej nieruchomości. Możliwości obniżenia stawki w budynkach 

wielorodzinnych nie ma. Tak samo jak nie ma możliwości obniżenia stawki dla osób, które nie 

oddają popiołu z racji ogrzewania budynku paliwem, który nie powoduje odpadu. Rada Gminy ma 

możliwość poruszania się tylko w granicach przewidzianych ustawą. 

 

Radny M. Matuszek – pokreślił, iż zdaje sobie sprawę z tego, że osoby, które mieszkają  

w budynkach wielorodzinnych są jak gdyby obciążone tą dodatkową opłatą.  Ale nie jesteśmy  

w stanie w ramach tej ustawy, która w tej chwili obowiązuje, tych zapisów zmienić. Nie jesteśmy  

w stanie tych opłat dla mieszkańców, którzy nie mają możliwości kompostowania, w żaden sposób 

obniżyć. Możemy tylko i wyłącznie zrobić to dla tych osób, które będą chciały ponieść ten trud  

i będą chciały kompostować odpady na własnej posesji. Zagospodarowanie odpadów zielonych 

stanowi ok. 15 % kosztów całego systemu zbiórki odpadów. Jeżeli zmniejszymy ilość odpadów 

zielonych, to zmniejszymy jednocześnie koszty funkcjonowania tego systemu. I poprzez to 

będziemy mogli doprowadzić do sytuacji takiej, że te opłaty dla większości mieszkańców na 

terenie naszej gminy będą niższe. W tej chwili prawo nie dopuszcza wprowadzenia innych ulg, np. 

dla osób, które nie oddają popiołu.  
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Zaproponowano takie rozwiązanie, które w miarę będzie promowało te osoby, które kompostują 

odpady zielone i które starają się obniżyć koszty funkcjonowania całego systemu. 

 

Mec. Semeniuk – podkreślił, iż Rada Gminy nie ma możliwości zróżnicowania opłat dla osób 

mieszkających w budynkach wielorodzinnych. To nie chodzi o złą wolę. Takie są przepisy prawa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się do radnego Plutty, czy radny ma konkretny pomysł na 

rozwiązanie tego problemu? 

 

Radny W. Plutta  - jest zdania, że ustawa nas tutaj nie ogranicza. W przyszłości powinno się 

wypracować jakieś rozwiązanie dla mieszkańców budynków wielorodzinnych i przyjąć stawkę 

pośrednią. Ci mieszkańcy nie oddają przecież odpadów zielonych typu liście, skoszona trawa.  

I tym samym nie przyczyniają się jak gdyby do podrożenia tego całego systemu  odbioru odpadów. 

Uważa, że ta stawka opłaty mogłaby być dla tych osób niższa. 

 

Wójt Gminy – zwrócił uwagę, że Gmina, tak jak zostało wyjaśnione przez Mecenasa, musi działać 

zgodnie z przepisami prawa. Nie ma obecnie możliwości zróżnicowania opłaty dla mieszkańców 

domów wielorodzinnych i dla  mieszkańców domów jednorodzinnych. Nasza Gmina jako metodę 

ustalania opłaty przyjęła liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Nie należy  

zapominać też o tym, że w zabudowie wielorodzinnej  częstotliwość odpadów jest większa.  

W związku z czym te koszty i tak są wyższe. Jeżeli ustawodawca wprowadzi uregulowania, które 

pozwolą gminie na zróżnicowanie stawek opłaty, w tym również obniżenia opłaty dla osób nie 

oddających popiołu, wówczas z pewnością zostanie to zrobione. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie poddał projekt uchwały  

nr XXXIX/285/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – pod głosowanie radnych. Po czym 

poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 3 radnych było przeciwnych  

(W. Plutta, E. Garbas i M. Połulich), a 1 radna wstrzymała się od głosowania (E. Szymańska). 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXIX/285/2021 w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki takiej opłaty – została podjęta.  

 

 

 

 

Ad. 9.7.  

 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Zbożowej w Bierawie do 

kategorii dróg gminnych. 

 

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

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 18 października 

br. 4 głosami za, przy jednym wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej 

uchwały.  

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXIX/286/2021 w sprawie zaliczenia 

ulicy Zbożowej w Bierawie do kategorii dróg gminnych – pod głosowanie radnych.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXIX/286/2021 w sprawie 

zaliczenia ulicy Zbożowej w Bierawie do kategorii dróg gminnych – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 9. 8. 

 

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

 

Radny M. Połulich – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 18 października br. przy  

4 głosach za i 1 wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXIX/287/2021 w sprawie nazwy ulicy 

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXIX/287/2021 w sprawie nazwy 

ulicy – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 9. 9. 

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że w roku bieżącym w ustawie o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminie został wprowadzony zapis umożliwiający Gminie częściowe dofinansowanie 

systemu gospodarki odpadami z dochodów własnych gminy, nie pochodzących z opłat za odbiór 

odpadów. W związku z tym, że w budżecie gminy przeznaczono już środki na ten cel, Rada Gminy 

musi podjąć uchwałę w tej sprawie.  

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwróciła jednocześnie uwagę na zmianę zapisu § 3, że 

uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia, a nie jak pierwotnie zapisano, po 14 dniach od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Połulich – zwrócił uwagę, że przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminie,  obowiązujące od 23 września 2021 r., w art. 6 ust.2da mówią o tym, że Rada 

Gminy nie tylko może postanowić w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemu, ale również gdy celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, pobieranych od właścicieli nieruchomości. A zatem Rada Gminy ma teraz 

możliwość regulowania tych stawek. Szkoda tylko, że radni nie byli o tym poinformowani na 

komisji. Może udało by się wówczas wypracować trochę inne stawki.  Podkreślił, iż jest to drugi 

powód zagłosowania przeciwko uchwale dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki takiej opłaty.   
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Skarbnik Gminy – zauważyła, że wprawdzie zapisy ustawy, o których mówi radny Połulich, dają 

Radzie Gminy możliwość sfinansowania części tego systemu, to jednak należy pamiętać, że na 

wszystko potrzebne są pieniądze. Jeżeli taka decyzja zostanie podjęta, to muszą się znaleźć  

w budżecie środki, z których to zadanie zostanie sfinansowane. Podejmując proponowaną uchwałę 

Rada Gminy ma zdecydować o dofinansowaniu systemu gospodarki odpadami ponieważ środki 

pozyskane z opłat już na chwilę obecną są niewystarczające na jego sfinansowanie. Intencją tej 

uchwały nie jest obniżenie opłat dla mieszkańców.  

 

Radny M. Połulich  - stwierdził, iż nie chodzi mu o żadne wybiórcze działanie, tylko o pokazanie 

tego, że są możliwości regulowania stawek tych opłat. 

 

Radny M. Matuszek – zauważył, że wcześniej cały system gospodarki odpadami, jeżeli chodzi  

o jego finansowanie, był bardzo restrykcyjny.  Obecnie ustawodawca zaczyna ten system trochę 

luzować. Wprowadzono możliwość dofinansowania tego systemu z innych dochodów 

budżetowych. Jednak ta zmiana nie wprowadza możliwości zastosowania jakiś innych ulg, poza 

ulgą z tytułu kompostowania. Należy mieć tylko nadzieję, że w przyszłości zostaną wprowadzone 

zmiany ustawowe, które umożliwią wprowadzenie ulg dla mieszkańców domów wielorodzinnych 

oraz właścicieli budynków, które nie wytwarzają popiołów. Pozwoli to Radzie Gminy na określone 

działania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXIX/288/2021 w sprawie pokrycia 

części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących  

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pod głosowanie radnych.  

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

było, a radna Anna Palińska wstrzymała się od głosowania. W głosowaniu nie wzięła udziału radna 

Ewa Szymańska. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXIX/288/2021 w sprawie pokrycia 

części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – została 

podjęta.        

 

 

 

 

Ad. 10. 

 

Sekretarz Gminy – odczytała informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych złożonych 

przez radnych, pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych 

przedstawionych przez Wojewodę Opolskiego, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy 

oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

Informacje dołączono do protokołu w formie załączników. 

 

 

Ad. 11.  Interpelacje i wnioski radnych 

 

Nie zgłoszono. 

 

 

 

Ad. 12. Dyskusja i wolne wnioski 

 

Nie podejmowano. 
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Ad. 13. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany, po czym 

zamknął obrady trzydziestej dziewiątej sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2021 r. o godz. 

16:45. 

 

 

          Przewodniczący Rady 

            Joachim Morcinek 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 

 

 

 

Załączniki: 

 

1) uchwała nr 301/2021 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu   

z dnia 10 września 2021 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za 

I półrocze 2021 roku; 

2) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bierawa w roku szkolnym 

2020/2021; 

3)   

4) uchwała nr XXXIX/280/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok; 

5) uchwała nr XXXIX/281/2021 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej dla gminy Bierawa; 

6) uchwała nr XXXIX/282/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych; 

7) uchwała nr XXXIX/283/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umów dzierżaw i najmu; 

8) uchwała nr XXXIX/284/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości; 

9) uchwała nr XXXIX/285/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty; 

10) uchwała nr XXXIX/286/2021 w sprawie zaliczenia ulicy Zbożowej w Bierawie do kategorii 

dróg gminnych; 

11) uchwała nr XXXIX/287/2021 w sprawie nazwy ulicy; 

12) uchwała nr XXXIX/288/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

13) Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych.  

 

 

 

 

 
 


