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PROTOKÓŁ nr XLI/2021  

z sesji Rady Gminy Bierawa  

w dniu 30 listopada 2021 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył czterdziestą pierwszą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu 

30 listopada 2021 r. i poinformował, że sesja z uwagi na panującą sytuację sanitarno-

epidemiologiczną prowadzona będzie w trybie zdalnym. Następnie zwrócił się do radnych  

o potwierdzenie obecności. 14 radnych potwierdziło udział w sesji Rady Gminy. Nieobecny był 

radny Hubert Musioł. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych na ustawową liczbę  

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

prawomocne uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał zgromadzonych radnych, Wójta Gminy Krzysztofa 

Ficonia, Zastępcę Wójta Stanisława Wróbla, pracowników Urzędu Gminy i kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych,  a także obsługę prawną Mec. Mirosława Semeniuka. 

Z ramienia Urzędu w sesji brali udział: Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek-Kubicka, Sekretarz 

Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, inspektor  

ds. nieruchomości Katarzyna Mazurkiewicz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bierawie Karina Musioł oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Bierawie Piotr Walkiewicz. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dalszy porządek obrad czterdziestej pierwszej 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  27 października 2021 r. i 8 listopada 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 wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

położonej w Starym Koźlu, stanowiącej własność Gminy Bierawa; 

4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kotlarni, 

stanowiącego własność gminy Bierawa; 

5) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania; 

6) w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie; 

7) w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+” i włączenie go  

w struktury organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie; 

8) w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024; 

9) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+”  

w Brzeźcach; 

10) w sprawie rocznego programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022; 
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11) w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy; 

12) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego. 

 

8. Interpelacje i wnioski radnych. 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad. 

 

Wniosek o zmianę porządku obrad zgłosił Wójt Gminy, który wystąpił o dodanie do porządku 

obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

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. 

 

W głosowaniu przeprowadzonym przez Przewodniczącego Rady, za zmianą porządku obrad 

polegającą na dodaniu do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty – opowiedziało się 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów, 

wobec czego został przyjęty. Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego porządku 

obrad z dodaniem pkt. 7.13. 

 

 

 

Ad. 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zostały wyłożone na sali obrad protokoły  

z trzydziestej dziewiątej sesji Rady Gminy z dnia  27 października i z czterdziestej sesji Rady 

Gminy z dnia 8 listopada 2021 r. i że w celu ich przyjęcia, zgodnie z § 22 statutu gminy, zostanie 

przeprowadzone głosowanie. Zwrócił się również z zapytaniem, czy są uwagi do tych protokołów. 

 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia wymienionych 

protokołów. 

 

Za przyjęciem protokołu z 39 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2021 r. głosowało  

14 radnych, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 

protokół nr XXXIX/2021 z sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2021 r. - został przyjęty. 

 

Za przyjęciem protokołu z 40 sesji Rady Gminy z dnia 8 listopada 2021 r. głosowało 13 radnych, 

głosów przeciwnych nie było, 1 radna wstrzymała się od głosowania (E. Szymańska). 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 

protokół nr XL/2021 z sesji Rady Gminy z dnia 8 listopada 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 8 i 24 

listopada 2021 r. 

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

i ochrony środowiska w dniu 29 listopada 2021 r. 

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

i sportu w dniach 15 i 29 listopada 2021 r.; 

4) w dniu 17 listopada br. uczestniczył w spotkaniu w Kopalni Piasku „Kotlarnia” z udziałem 

Prezesa i Dyrekcji Kopalni oraz radnych z sołectw bezpośrednio przylegających do 

wyrobiska Kopalni, tj. Anny Palińskiej, Piotra Szewerdy i Mirosława Połulicha. Podczas 

spotkania omawiano temat dotyczący przyszłości Kopalni co ma związek  

z opracowywanym projektem planu zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem 

przedstawicieli Kopalni planowana zmiana przeznaczenia 30 hektarów przekreśla 

możliwości prowadzenia działalności przez Kopalnię Piasku w dłuższej perspektywie 

czasu. Kopalnia będzie musiała poddać się procesowi zamknięcia w przeciągu 7-8 lat. 

Radni obecni na spotkaniu zobowiązali się przedyskutować ten temat w Radzie Gminy. 

Żeby wygasić tego typu Zakład, decyzje muszą zostać podjęte co najmniej 4 lata wcześniej; 

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

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

 

 

Ad. 5.  

 

Informację o pracach komisji przedstawili przewodniczący komisji: 

 
Radny Piotr Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna w okresie międzysesyjnym się nie 

spotykała. 

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

poinformowała, że komisja w minionym okresie zbierała się na dwóch posiedzeniach, tj. w dniu  

24 listopada br. w celu omówienia czterech projektów uchwał na dzisiejszą sesję oraz w dniu 

dzisiejszym w celu ponownego przedyskutowania kwestii dotyczącej ustalenia wynagrodzenia wójta 

gminy. 

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

fizycznego i sportu spotkała się dwa razy. Tematem pierwszego posiedzenia w dniu 15 listopada br. 

była współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi na terenie gminy Bierawa zadania  

z zakresu kultury fizycznej i sportu. Drugie posiedzenie odbyło się 29 listopada br. w celu omówienia 

projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

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

rolnictwa i ochrony środowiska obradowała na posiedzeniu w dniu 29 listopada br. w celu omówienia 

projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

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

międzysesyjnym się nie spotykała. 
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Ad. 6. 

 

Wójt Gminy przedstawiając informację o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, 

poinformował, że w okresie międzysesyjnym, tj. od dnia 27 października, do dnia dzisiejszego 

podejmował takie działania jak: 

• 28 października br. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Subregionu Kędzierzyńsko-

Kozielsko-Strzeleckiego. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych brał udział  

w zarządzie gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych, 

• 2 listopada br. brał udział w konferencji z udziałem Wojewody Opolskiego w sprawie 

polskich inwestycji strategicznych, podsumowanie i plany na przyszłość, 

• 3 listopada br. uczestniczył w posiedzeniu zarządu Związku Gmin  Śląska Opolskiego. 

Tego samego dnia spotkał się również po raz kolejny z dyrektorem Opolskiej Spółki 

Gazowniczej. Tematem wiodącym to dalsza rozbudowa sieci gazowniczej na terenie gminy 

Bierawa, 

• 4 listopada br. zorganizowano wideokonferencję z gminą partnerską Ostfildern. 

Rozmawiano o aktualnej sytuacji w obu gminach, w tym dotyczących zagrożeń 

powodowanych wirusem koronawirusa oraz o planach na przyszłość. Poinformował, że 

jeżeli sytuacja pozwoli, to w przyszłym roku  będziemy wspólnie obchodzili 30-lecie 

podpisania umowy partnerskiej. Tego samego dnia uczestniczył w zarządzie powiatowym 

Ochotniczych Straży Pożarnych, 

• 6 listopada br. miało miejsce spotkanie z hodowcami gołębi pocztowych poświęcone 

podsumowaniu sezonu, 

• 8 listopada br. brał udział w posiedzeniu komisji budżetowej, a także sesji Rady Gminy 

zwołanej w trybie nadzwyczajnym, 

• 10 listopada br. miało miejsce podsumowanie tegorocznej Marszałkowskiej Inicjatywy 

Sołeckiej z udziałem sołtysów wsi Brzeźce, Ortowice i Bierawa oraz przedstawicieli 

Sejmiku Województwa Opolskiego. W spotkaniu nie brała udziału Pani sołtys  

z Lubieszowa, 

• 11 listopada br. uczestniczył w Mszy świętej za Ojczyznę, a następnie w koncercie z okazji 

Dnia Niepodległości w Domu Kultury w Bierawie, 

• 15 listopada br. brał udział w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi oraz  

w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu  

z udziałem przedstawicieli klubów sportowych z terenu gminy Bierawa, którego tematem 

była działalność poszczególnych klubów sportowych oraz planów i oczekiwań w tym 

zakresie. W spotkaniu nie brał udziału przedstawiciel Ludowego Zespołu Sportowego ze 

Starego Koźla, 

• 16 listopada br. podpisano pierwszą umowę na przebudowę ulicy Wierzbowej w Starym 

Koźlu, dofinansowanej z funduszu dróg samorządowych. Tego samego dnia spotkał się 

również z Marszałkiem Antonim Konopką w Biurze Lokalnej Grupy Działania Euro 

Country w Polskiej Cerekwi w kwestii dalszego finansowania programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich i podziału środków na Lokalne Grupy Działania, 

• 17 listopada br. spotkał się z przedstawicielami Firmy Cemex, między innymi poruszono 

temat odbudowanego odcinka drogi, który uległ zniszczeniu w wyniku powodzi. Tego dnia 

uczestniczył również w spotkaniu z seniorami Koła Emerytów i Rencistów w Bierawie, 

• 18 listopada br. spotkał się z Państwem Łowicki z Solarni z okazji jubileuszu 50 lat pożycia 

małżeńskiego, 

• 20 listopada br. miał miejsce zjazd powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych poświęcony 

wyborom nowego zarządu, druh Michał Klimek został Prezesem tego Związku na kolejne  

5 lat, 

• 22 listopada br. spotkał się z Prezesem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych oraz  

z nowo wybranym komendantem w celu omówienia spraw bieżących dotyczących 

działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Bierawa, 
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• 23 listopada br. uczestniczył w walnym zebraniu Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielsko-

Strzeleckiego, do zarządu  został wybrany nowy Starosta Powiatu Pan Paweł Masełko, 

który na tym stanowisku zastąpił poprzednią Starostę Panią Małgorzatę Tudaj.  

Tego samego dnia doszło do podpisania w Urzędzie Gminy Bierawa z Wojewodą 

Opolskim umowy na dofinansowanie budowy dwóch dróg z Funduszu Dróg 

Samorządowych, tj. drugiego etapu ulicy Wierzbowej w Starym Koźlu oraz drogi  

w Goszycach. W przypadku drogi w Goszycach Urząd Gminy jest w trakcie wyłaniania 

wykonawcy. Zostały złożone trzy oferty, które mieszczą się w kosztorysie. W związku  

z czym nie ma zagrożenia realizacji tego zadania. Oba zadania będą realizowane  

w przyszłym roku. Po spotkaniu udało się przeprowadzić rozmowę z Wojewodą  

w sprawach szczególnie ważnych dla naszej gminy, chociażby dotyczące planowanej 

budowy zbiornika Kotlarnia, 

• 24 listopada br. spotkał się z Urbanistą w sprawie opracowywanego Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, który będzie przedmiotem dyskusji na 

posiedzeniu komisji Rady Gminy, 

• 25 listopada br. spotkał się z przedstawicielami Firmy Multiplay, która świadczy usługi 

światłowodowe, związane z dostarczaniem internetu i telewizji na terenie naszej gminy, 

• 26 listopada br. gościł w Urzędzie Gminy Zarząd Kopalni Piasku „Kotlarnia”, co było 

pokłosiem spotkania radnych z zarządem Kopalni Piasku celem omówienia obecnej 

sytuacji tej Kopalni. Dodał, iż najprawdopodobniej w miesiącu styczniu przyszłego roku 

zostanie zwołane poszerzone posiedzenie Komisji celem umożliwienia zarządowi Kopalni 

przedstawienia obaw co do dalszego funkcjonowania zakładu, 

• 27 listopada br. uczestniczył w pogrzebie śp. Haliny Niemkiewicz – długoletniego 

dyrektora Przedszkola w Bierawie, 

• 29 listopada br. brał udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy celem omówienia 

tematów związanych z obradami dzisiejszej sesji. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w sprawach przedstawionych przez Wójta Gminy. 

 

 

 

 

Ad. 7. 1.  

 

Skarbnik Gminy - odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2021 rok 
 

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

poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dniu 24 listopada br. przegłosowała projekt 

omawianej uchwały pozytywnie czterema głosami za, przy czterech obecnych członkach komisji. 
 

Uwag do tego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania projektu uchwały nr XLI/291/2021  

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy. Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały 

opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, a 1 radny wstrzymał się 

od głosowania (W. Plutta). 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLI/291/2021 w sprawie  dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2021 rok – 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. 

 

Radna D. Szczygieł – poinformowała, że komisja ds. budżetu przegłosowała projekt omawianej 

uchwały jednogłośnie czterema głosami za. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLI/292/2021 o zmianie uchwały  

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych było przeciwnych (W. Plutta  

i E. Garbas), głosów wstrzymujących nie było. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XLI/292/2021 o zmianie uchwały 

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

 

 

 

 

Ad 7. 3.  

 

K. Mazurkiewicz – odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Starym Koźlu, stanowiącej własność 

Gminy Bierawa. 

 

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

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 29 listopada br. 

w składzie czteroosobowym – trzema głosami za i jednym wstrzymującym, pozytywnie 

zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny W. Plutta – zwrócił się z zapytaniem, czy znane jest stanowisko Rady Sołeckiej ze Starego 

Koźla w tej sprawie? 

 

K. Mazurkiewicz – poinformowała, że rozmawiała z Panią sołtys, stanowisko w tej sprawie jest 

pozytywne.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLI/293/2021 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Starym Koźlu, 

stanowiącej własność Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, a jeden radny 

wstrzymał się od głosu (W. Plutta). 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XLI/293/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Starym 

Koźlu, stanowiącej własność Gminy Bierawa – została podjęta. 
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Ad. 7. 4. 

 

K. Mazurkiewicz – odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego położonego w Kotlarni, stanowiącego własność gminy Bierawa. 

 

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

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja na wczorajszym posiedzeniu przy 

czterech obecnych członkach pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały - trzema 

głosami za i jednym wstrzymującym.  

 

Radny W. Plutta – zwrócił się z zapytaniem, czy Rada Sołecka z Kotlarni wyraziła jakieś 

stanowisko w tej sprawie? 

 

K. Mazurkiewicz – poinformowała, że zapytania do rad sołeckich kierowane są w sytuacji, gdy 

jest jakaś koncepcja co do danej nieruchomości. Tu jest mowa o mieszkaniu komunalnym. Nie ma 

przesłanek ku temu, żeby sołectwo wyrażało w tej sprawie swoją opinię.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania projektu uchwały nr XLI/294/2021  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kotlarni, 

stanowiącego własność gminy Bierawa. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych, żaden z radnych nie był 

przeciwny, a 3 radnych wstrzymało się od głosowania (W. Plutta, A. Palińska, M. Permus). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLI/294/2021 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kotlarni, stanowiącego własność gminy 

Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 5. 

 

K. Musioł – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania  

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. Jednocześnie poinformowała, że powyższa uchwała podyktowana jest 

dostosowaniem do aktualnych wymogów prawnych.  

 

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

i sportu poinformowała, że komisja wymieniony projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie  

pięcioma głosami za, przy pięciu obecnych. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania projektu uchwały nr XLI/295/2021  

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XLI/295/2021 w sprawie trybu  

i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania – została podjęta. 
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Ad . 7. 6. 

 

K. Musioł – na wstępie poinformowała, że na dzisiejszej sesji zostaną przedstawione radnym trzy 

projekty uchwał związane z utworzeniem ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+”  

w Brzeźcach. Jeden z projektów dotyczy zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bierawie, ponieważ to zadanie będzie realizowane przez tą Jednostkę. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bierawie. 

 

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

fizycznego i sportu poinformowała, że komisja wypowiedziała się pięcioma głosami za przyjęciem 

tej uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w omawianym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLI/296/2021 w sprawie zmiany statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie - pod głosowanie radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLI/296/2021 w sprawie zmiany 

statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 7. 

 

K. Musioł – poinformowała, że Gmina Bierawa, prowadząc politykę społeczną wobec osób 

starszych, tworzy pierwszy na terenie swojej gminy Klub „Senior+” w miejscowości Brzeźce. 

Będzie to miejsce spotkań nie aktywnych seniorów w wieku sześćdziesiąt plus, którzy będą 

spędzać razem czas, rozwijając swoje zainteresowania i poznając nowych ludzi. Uczestnictwo  

w spotkaniach zapewnić ma poczucie jedności i przynależności. Klub „Senior+” ma stać się 

źródłem niewyczerpanych inspiracji, ale również wymiany doświadczeń i podglądów.  

W zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym planuje się prowadzić zajęcia 

manualne, kulinarne, rekreacyjne, edukację zdrowotną, gimnastykę ruchową i inne zajęcia 

proponowane przez przyszłych klubowiczów. Celem placówki będzie przede wszystkim 

przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, rozwijanie sprawności psychofizycznej 

oraz właściwe wykorzystanie potencjału, wiedzy i umiejętności seniorów. 

Poinformowała również, że Gmina Bierawa przystąpiła do programu wieloletniego „Senior+” na 

lata 2021-2025. W tym celu zawarła z Wojewodą Opolskim umowę o dofinansowanie zadania 

realizowanego w ramach tego programu, moduł pierwszy utworzenie lub wyposażenie placówki 

„Senior+” w miejscowości Brzeźce przy ulicy Rybnej. Gmina otrzymała na to zadanie dotację  

w wysokości 200 tys. zł. Umowa zobowiązuje Gminę do utrzymania trwałości realizacji zadania 

przez okres trzech lat. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub 

Senior+” i włączenie go w struktury organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bierawie. 

  

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

fizycznego i sportu poinformowała, że komisja zaopiniowała omawiany projekt uchwały pięcioma 

głosami za, przy pięciu obecnych. 
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W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny W. Plutta – zwrócił się z następującymi zapytaniami: czy jest znana jakaś przybliżona 

kwota kosztów utrzymania tej działalności? czy można określić w jakiś sposób ilu pracowników 

będzie musiało być w to zaangażowanych? czy rozeznano już ilu seniorów jest chętnych do udziału 

w tych zajęciach?, czy ewentualnie przewiduje się w przyszłości utworzenie filii tej działalności  

w innych miejscowościach gminy? Podkreślił, iż niewątpliwie jest to inicjatywa słuszna i jak 

najbardziej godna poparcia. Ale prosi o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania. 

 

K. Musioł – poinformowała, że koszt utrzymania klubu „Senior+” wstępnie wyszacowano na 

kwotę ok. 60 tys. zł rocznie. W zajęciach klubu maksymalnie może korzystać 50 osób. Na dzisiaj 

nie wiadomo jeszcze ile osób zadeklaruje chęć udziału w tych zajęciach. Planuje się zatrudnić 

kierownika Klubu na 1/8 etatu oraz opiekuna, który będzie prowadził zajęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania projektu uchwały nr XLI/297/2021  

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+” i włączenie go w struktury 

organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał 

się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLI/297/2021 w sprawie utworzenia 

ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+” i włączenie go w struktury organizacyjne 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie – została podjęta.  

 

 

 

Ad. 7. 8. 

 

K. Musioł – na wstępie poinformowała, że potrzeba podejmowania działań zapobiegających 

przemocy w rodzinie wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 

2005 r. Ustawa ta określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz zasady 

postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób ją stosujących.  

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 przytoczonej ustawy na Gminie ciąży obowiązek tworzenia gminnego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi poprzez opracowanie i realizację 

gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Program określa wachlarz zaplanowanych działań, których celem będzie zmniejszenie skali 

zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego i profesjonalnego systemu pomocy dla osób 

zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko przemocy domowej, a także angażuje służby i instytucje 

do odpowiedzialności za ich realizację.  

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024. 

 

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

fizycznego i sportu poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pięcioma głosami za, 

przy pięciu obecnych. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania projektu uchwały nr XLI/298/2021  

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2021-2024. 
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Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLI/298/2021 w sprawie przyjęcia 

gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie na lata 2021-2024 – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 9.  

 

K. Musioł – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+” w Brzeźcach. 

 

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

fizycznego i sportu poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pięcioma głosami za, 

przy pieciu obecnych.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLI/299/2021 w sprawie szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+” w Brzeźcach – pod głosowanie 

radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XLI/299/2021 w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+” w Brzeźcach – 

została podjęta.  

 

 

 

Ad. 7. 10. 
 

Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy 

Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2022 oraz przedstawiła wyniki konsultacji tego projektu  

z organizacjami pozarządowymi. Protokół z przebiegu konsultacji dołączono do niniejszego 

protokołu. 

 

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

fizycznego i sportu poinformowała, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

pięcioma głosami za, przy pieciu obecnych.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLI/300/2021 w sprawie rocznego 

programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 – pod głosowanie radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał 

się od głosowania. W głosowaniu nie brała udziału radna Ewa Szymańska. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLI/300/2021 w sprawie rocznego 

programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 11. 

 

Na wstępie głos zabrała Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego, która 

poinformowała radnych, że komisja w sprawie wynagrodzenia wójta spotykała się dwukrotnie.  

Na posiedzeniu w dniu 24 listopada br. ustalono propozycję wynagrodzenia wójta gminy w łącznej 

wysokości  16.445 zł. Na co składało się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 9.500 zł, dodatek 

funkcyjny 3.150 zł i dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30 % sumy kwoty wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 3.795 zł. Kwota ta stanowiła 94,4 % kwoty maksymalnej 

przysługującej wójtowi. Poinformowała, że Wójt nie zaakceptował tego projektu.  

Dlatego na drugim spotkaniu w dniu dzisiejszym komisja ponownie pochyliła się nad tą kwestią  

i ustaliła nową propozycję wynagrodzenia wójta w wysokości 15.080 zł.  

Na to wynagrodzenie składa się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 8.600 zł, dodatek funkcyjny 

3.000 zł, dodatek specjalny 3.480 zł, co daje 86,57 % kwoty wynagrodzenia maksymalnego.  

Uzasadniając stanowisko komisji, poinformowała, iż z dniem 1 listopada 2021 roku weszło  

w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagrodzenia 

pracowników samorządowych. W oparciu o przepisy nowego rozporządzenia oraz ustawy z dnia 

17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oraz niektórych innych ustaw, Rada Gminy jest zobowiązana ustalić nowe 

wynagrodzenie wójta. Podwyżka wynagrodzenia dla wójta została narzucona przez ustawę z dnia 

17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe.  

Dotychczasowe wynagrodzenie wójta było ustalone przez Radę Gminy Bierawa w 2018 roku  

i wynosiło łącznie 10.180 zł.  

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października br. w sprawie wynagrodzenia 

pracowników samorządowych, wynagrodzenie wójta mogło zostać ustalone do wysokości  

17.420 zł brutto, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek 

specjalny w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.  

Wójtowi przysługuje również dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia 

zasadniczego. Wynagrodzenie Wójta, zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o pracownikach 

samorządowych, nie może być niższe niż 80 % maksymalnego wynagrodzenia, tj. kwoty 13.936 zł 

bez dodatku stażowego.  

Komisja zaproponowała ustalenie wynagrodzenia w wys. 86,57 % wynagrodzenia maksymalnego 

przysługującego wójtowi, w stawkach podanych wyżej.  

Za tym projektem opowiedzieli się wszyscy członkowie komisji piecioma głosami za. 

 

Następnie Sekretarz Gminy odczytała projekt uchwały nr XLI/301/2021 w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia wójta gminy. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny W. Plutta – zwrócił uwagę, że na pracę wójta składa się nie tylko Jego praca, ale również 

praca wszystkich pracowników Urzędu, czy chociażby samodzielnych jednostek, takich jak Zakład 

Gospodarki Komunalnej. Co prawda ustawodawca nakłada na Rady obowiązek ustalenia nowej 

stawki wynagrodzenia dla wójta, jednak wydaje się, że Rada powinna poprzestać na tych  

80 procentach.  
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Ta kwota 80 procent maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego w ustawie jest już i tak bardzo 

dużą podwyżką  dla wójta, na co ani pracownicy Urzędu, ani Zakładu Gospodarki Komunalnej nie 

mogą liczyć. Uważa, że Rada Gminy, również ze względu na opinię mieszkańców naszej gminy, 

powinna do tego podejść ostrożnie. Poprzestać na tym co przewiduje ustawa i ustalić to 

wynagrodzenie w wysokości 80 % maksymalnej stawki przewidzianej w ustawie.  

 

Radny M. Matuszek – stwierdził, iż nie może zgodzić się z wypowiedzią radnego Plutty, 

ponieważ Wójt bardzo stara się o Gminę i dobrze wykonuje swoją pracę. Dlatego też komisja 

pierwotnie proponowała dużo wyższe wynagrodzenie dla Wójta, na co Wójt osobiście się nie 

zgodził. Zasugerował, aby to wynagrodzenie ustalić w stawkach minimalnych, bądź 

porównywalnych do wynagrodzeń wójtów sąsiednich gmin. Komisja przyjmując stanowisko Pana 

Wójta, ustaliła to wynagrodzenie w niższych stawkach.  

 

Radna E. Garbas – zwróciła się z zapytaniem ile po zmianie będzie wynosiło wynagrodzenie 

wójta gminy łącznie z dodatkiem stażowym? 

 

Sekretarz Gminy – poinformowała, że jeżeli Rada Gminy uchwali wynagrodzenie Wójta  

w stawkach zaproponowanych przez komisję, to wynagrodzenie wójta wyniesie 16.800 zł brutto. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania uchwały nr XLI/301/2021 w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia wójta gminy. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych, 2 radnych było przeciwnych 

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

udziału radna Ewa Szymańska. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLI/301/2021 w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia wójta gminy – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 7. 12. 

 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

 

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

poinformowała, że komisja na posiedzeniu 24 listopada  br. pozytywnie zaopiniowała projekt 

omawianej uchwały czterema głosami za, przy czterech obecnych. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLI/302/2021 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 

pod głosowanie radnych. 

 

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

W głosowaniu nie brała udziału radna Ewa Szymańska. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLI/302/2021 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

– została podjęta.  
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ad. 7. 13. 

 

Wójt Gminy – odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

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

rolnictwa i ochrony środowiska na wczorajszym posiedzeniu, tj. 29 listopada br. przy czterech 

obecnych członkach, dwoma głosami za i dwoma wstrzymującymi, pozytywnie zaopiniowała 

projekt niniejszej uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w omawianej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania projektu uchwały nr XLI/303/2021  

o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, a 3 radnych 

wstrzymało się od głosowania (M. Połulich, P. Szewerda i W. Plutta). 

W głosowaniu nie brała udziału radna Ewa Szymańska. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała uchwały nr XLI/303/2021 o zmianie 

uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 8.  Interpelacje i wnioski radnych 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem czy temat kanału Odra-Dunaj został zapomniany, 

czy jakieś działania są w tym temacie podejmowane? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że od czasu posiedzenia komisji Rady Gminy w sprawie przebiegu 

planowanego Kanału Odra-Dunaj, które odbyło się w połowie tego roku, nic się nowego nie 

wydarzyło. Były rekomendowane 3 trasy przebiegu tego kanału, z których dwie absolutnie nam nie 

odpowiadały, ponieważ trasa przecinała teren Gminy, prowadzona była przez drogi wojewódzkie  

i przez infrastrukturę kolejową. Gmina zaprezentowała swoje stanowisko w tej sprawie. Naszym 

zdaniem trasa ta powinna przebiegać w miarę równolegle do rzeki Odry, tak aby jak najmniej 

ingerować bezpośrednio w całą infrastrukturę. Przebieg tego kanału zostanie oznaczony  

w opracowywanym przez Gminę Studium. Ale nic więcej się w tym temacie nie dzieje. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się do Wójta o rozważenie możliwości zakupienia ze środków 

budżetu gminy jednej dużej choinki dla każdego sołectwa oraz wprowadzenia zwyczaju 

uroczystego rozświetlania choinki, tak jak to ma miejsce w Markvartovicach, jeżeli sołectwo taką 

chęć wyrazi.   

 

Wójt Gminy – poinformował, że każde sołectwo może zaplanować sobie zakup choinki ze 

środków funduszu sołeckiego. Nie są to z pewnością rzeczy tanie. Choinka, która została 

zakupiona na potrzeby Urzędu kosztowała ok. 20 tys. zł. Można tą kwestię przedyskutować. Jeżeli 

sołectwo się na to zdecyduje, to może to zaplanować z funduszu sołeckiego lub ewentualnie przy 

współfinansowaniu z budżetu gminy. Uważa, że Markvartovice mają inną specyfikę. Jest to jedna 

miejscowość licząca ok. 2 tys. mieszkańców. My mamy kilkanaście sołectw, jest to wszystko 

bardziej rozproszone. Chcemy namiastkę świąt mieć w każdym sołectwie. Mamy też inne 

zwyczaje, np. Mikołajki, czy konkurs na stroik Bożonarodzeniowy.  
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Radny M. Matuszek  - podkreślił, iż zdaje sobie sprawę z tego, iż nie można takiej decyzji podjąć 

od razu. Trzeba to przemyśleć. Jednak Jego intencją było to, aby Urząd sprezentował zakup 

choinki każdemu sołectwu.  

 

Radny M. Permus – poinformował, że Rada Sołecka w Brzeźcach od paru lat kupuje oświetlenia  

i zawiesza je na choince, która rośnie na  terenie sołectwa. Nie są to aż tak duże koszty. Nie widzi 

celowości wydawania 20 tys. zł na kupno specjalnej choinki dla sołectwa.  

 

Radny J. Pankala – zgłosił następujące wnioski: 

• o wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie naprawy bardzo 

dużych dziur na ulicy Mickiewicza w Bierawie, które zagrażają bezpieczeństwu użytkowników,  

• o zmianę uchwały nr VI/44/2015 w sprawie ustalenia wysokości  ekwiwalentu pieniężnego 

przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Bierawa za udział  

w zdarzeniu ratowniczo-gaśniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub Gminę. 

Uzasadniając podkreślił, że stawki te nie były podwyższane od prawie 7 lat. Obecna stawka to 

15 zł za godzinę udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej i 7,50 zł za jedną godzinę udziału  

w szkoleniu.  Proponuje podwyższenie pierwszej stawki do kwoty 25 zł za godzinę, a stawki 

drugiej do kwoty 15 zł za godzinę. 

 

Wójt Gminy – odnosząc się do pierwszego wniosku poinformował, że sprawa złego stanu ulicy 

Mickiewicza w Bierawie była już wielokrotnie zgłaszana do Starostwa Powiatowego. W ostatnim 

czasie uzyskano odpowiedź ze Starostwa, że z powodu braku środków remont tej drogi nie jest 

planowany. Zostanie zaplanowany w przypadku uzupełnienia budżetu.    

 

Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, iż jest to bardzo dziwna sytuacja, że Starostwo nie 

zostawia rezerwy budżetowej na tak ważne sprawy, jakimi są usuwanie nierówności w drogach. 

Przecież do końca roku jest jeszcze trochę czasu i zawsze może się coś wydarzyć.  

 

Radny W. Plutta – poinformował, iż mimo przeprowadzonego w tym roku remontu na ulicy 

Turskiej w tej drodze pojawiło się kilka nowych dziur. Należy to zmonitorować i podjąć jakąś 

interwencję w tej sprawie. Fatalnie wygląda też odcinek drogi łączącej ulicę Dworcową i ulicę 

Kolejową. Należy coś w tym kierunku zrobić.  

 

 

 

 

 

Ad. 9.  Dyskusja i wolne wnioski 

 

Radny Cz. Kudzia – zwrócił się o rozwiązanie istniejącego od dłuższego czasu problemu 

dotyczącego odbioru worków z odpadami z posesji przy ulicy Stolorza w Starym Koźlu. 

 

Wójt Gminy - poinformował, że  Zakład Gospodarki Komunalnej przekazuje każde zgłoszenie do 

firmy obsługującej mieszkańców Gminy. Jeżeli w dalszym ciągu nie odbywa się to w sposób 

prawidłowy,  to te zgłoszenie zostanie w dniu jutrzejszym przekazane do Remondisu.  

Poinformował również, że na dzień 7 grudnia br. zostanie zwołane posiedzenie komisji budżetowej 

w sprawie czytania budżetu gminy na 2022 rok, na które zaprasza się wszystkich radnych.  
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Ad. 10. 

 

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

zamknął obrady czterdziestej pierwszej sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 

17:15. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik      Joachim Morcinek 

 

 

 

Załączniki:  

 

1) uchwała  nr XLI/291/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok; 

2) uchwała nr XLI/292/2021 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

dla gminy Bierawa; 

3) uchwała nr XLI/293/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w Starym Koźlu, stanowiącej własność Gminy 

Bierawa; 

4) uchwała nr XLI/294/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego  

położonego w Kotlarni, stanowiącego własność gminy Bierawa; 

5) uchwała nr XLI/295/2021 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania; 

6) uchwała nr XLI/296/2021 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bierawie; 

7) uchwała nr XLI/297/2021 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub 

Senior+” i włączenie go w struktury organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bierawie; 

8) uchwała nr XLI/298/2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024; 

9) uchwała nr XLI/299/2021 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w „Klubie Senior+” w Brzeźcach; 

10) uchwała nr XLI/300/2021 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Bierawa  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2022; 

11) uchwała nr XLI/301/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy. 

12) uchwała nr XLI/302/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

13) uchwała nr XLI/303/2021 o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

 


