
P R O T O K Ó Ł   nr  XVIII / 2012 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  18 stycznia  2012 r. 

 
 
 
Otwarcia obrad osiemnastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 18 stycznia 2012 r. dokonała  
o godz. 15:30 Przewodnicząca Rady Gminy ElŜbieta Dziuda. Na podstawie listy obecności 
stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 15 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło 
quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały.  
 
Następnie przywitała zebranych radnych, sołtysów, w tym nowo wybranego sołtysa wsi 
Ortowice Łukasza Przybyłowskiego, Wójta Gminy Ryszarda Gołębowskiego, Zastępcę Wójta 
Gminy Krzysztofa Ficonia, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek – Kubicką, Sekretarza Gminy 
Barbarę Gawlik, Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Waldemara Lembowicza, 
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosława Wierzba, mgr Łukasza 
AmbroŜego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Marka Piątka 
i Kierownika Stacji Caritas w Bierawie Jolantę Szewerda. 
 
 

Ad. 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe dalszy porządek obrad osiemnastej sesji Rady 
Gminy został ustalony następująco: 
 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz złoŜenie i rozpatrzenie ewentualnych wniosków  
o zmianę porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2011r. 
4. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Gminy informacji o podejmowanych 

działaniach w okresie międzysesyjnym. 
5. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji. 
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011r. 
7. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji o podejmowanych działaniach  

w okresie międzysesyjnym. 
 

8. Podjęcie uchwał: 
 

1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  
     zagospodarowania przestrzennego, 
 

2)  w sprawie zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  
     Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 
 

3) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012r.,   
 

4) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
 

5) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012. 
  

9. Interpelacje i wnioski radnych. 
 

10. Dyskusja i wolne wnioski. 
 

11. Zakończenie obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych z zapytaniem czy są wnioski w sprawie 
zmiany przedstawionego porządku obrad?  
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Radny J. Kucharczyk – w związku ze śmiercią Pawła Filusz byłego radnego Gminy Bierawa, 
czołowego działacza samorządu lokalnego w sołectwie Stare Koźle, wniósł o uczczenie jego 
pamięci minutą ciszy.   
 
W tym miejscu, na wniosek radnego Józefa Kucharczyka, Rada Gminy uczciła minutą ciszy 
pamięć zmarłego Pawła Filusz, byłego radnego Gminy Bierawa.  
 
Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
 
 
Ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
z XVII sesji Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2011r. Zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do 
tego protokołu? 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy w celu  przyjęcia protokołu, zgodnie z § 29 statutu Gminy, 
przeprowadziła głosowanie.  Za przyjęciem protokołu nr XVII/2011 z sesji Rady Gminy z dnia  
27 grudnia 2011r. opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, głosów przeciwnych nie było,  
2 radnych wstrzymało się od głosowania. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe protokół nr XVII/2011z sesji Rady Gminy z dnia  
27 grudnia 2011r. został przyjęty. 
 
 
Ad. 4. 
 
 Informacja o działalności Przewodniczącej Rady Gminy Bierawa w okresie międzysesyjnym: 
 

1. W dniu 02 stycznia 2012r. wraz z zastępcami uczestniczyła w spotkaniu  
z przewodniczącymi komisji stałych Rady Gminy Bierawa (protokół spotkania  
w załączeniu). 

 

2. W dniach 5 i 7 stycznia br. uczestniczyła w walnych zebraniach sprawozdawczo – 
wyborczych Ochotniczych StraŜy PoŜarnych  w Dziergowicach i w Solarni.  

 

3. Uczestniczyła w 3 posiedzeniach Komisji Rady Gminy Bierawa, w tym: 
• 16.01.2012r. w posiedzeniu Komisji ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego, 
• 16.01.2012r. w  posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 
• 16.01.2012r. w posiedzeniu Komisji ds. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, 

Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska. 
 

4. Pełniła, zamiennie  z zastępcami,  poniedziałkowe dyŜury w urzędzie gminy zgodnie  
z ustalonym   harmonogramem. 

 

5.  Brała udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieŜącej pracy Rady Gminy. 
 
 
Ad. 5.    Informację o pracach Komisji złoŜyli: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna obradowała w dniu 16 stycznia br. 
Tematem posiedzenia było przygotowanie projektu planu pracy Komisji na 2012r. oraz 
sprawozdania za rok 2011. 
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Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
spotkała się na posiedzeniu w dniu 16 stycznia br. omawiając uchwały na dzisiejszą sesję rady 
gminy. 
 
Radna U. Olejnik  - poinformowała, Ŝe Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu w minionym okresie nie obradowała. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska obradowała w dniu 16 stycznia br. Tematem posiedzenia było 
omówienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy, który jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. 
 
 
Ad. 6. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za 2011r. 
– sprawozdanie dołączono do protokołu jako załącznik nr  1. 
 
 
Ad. 7. 
 

Wójt Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmował takie działania jak: 
 

• w dniu 4 stycznia br. spotkał się z Marszałkiem Województwa Opolskiego  Józefem 
Sebestą w celu omówienia zamierzeń dotyczących inwestycji drogowych w 2012r.  
Uzyskano informację., Ŝe poziom środków jest niŜszy od oczekiwanego. Będzie 
realizowany chodnik i przebudowa jezdni ulicy Steiera w Bierawie oraz wymiana 
krawęŜnika przy drodze wojewódzkiej w Lubieszowie. 

 

• w dniu 5 stycznia br. wysłano do Wojewody Opolskiego pismo wskazujące 3 zadania do 
realizacji w ramach środków popowodziowych, tj. 
- droga transportu rolnego w Brzeźcach – od ulicy Odrzańskiej z bocznikiem do  
    Turczeniewicz, 
- droga transportu rolnego w Starym Koźlu w kierunku Piskorzowca i Cisku 
- droga w Bierawie w międzywalu od ulicy Sienkiewicza w kierunku Cisku, 

 

• w dniu 9 stycznia br. brał udział w spotkaniu poświęconym poŜegnaniu Komendanta 
Powiatowego Policji w Kędzierzynie – Koźlu i powołaniu nowego. W tym teŜ dniu brał 
udział w posiedzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region”, na którym Dyrektor 
Departamentu Ochrony Środowiska  przedstawił informację na temat Wojewódzkiego 
Programu Gospodarki Odpadami i wykreśleniu regionów. Gmina Bierawa wraz z innymi 
15 Gminami tworzy Czysty Region” i przynaleŜy do Regionu Południowo - 
Wschodniego z przyszłą regionalną  instalacją w Kędzierzynie - Koźlu. 

 

• w dniu 9 stycznia br. odbyło się równieŜ zebranie wiejskie w Ortowicach związane  
z wyborem nowego sołtysa  wsi, wskutek rezygnacji z tej funkcji Pani Sybilli Skupin. 
Sołtysem wsi został wybrany Pan Łukasz Przybyłowski. 

 

• w dniu 17 stycznia 2012r. miała miejsce wizyta przedstawicieli Firmy Tauron w sprawie 
modernizacji oświetlenia ulicznego gminy  połączony z wymianą lamp w oświetleniu 
ulicznym, 

 

• w dniu  18 stycznia br. Gmina złoŜyła wniosek do Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na kanalizację wsi Solarnia, południową część Dziergowic i tranzytu do 
oczyszczalni ścieków w ZA Kędzierzyn na wartość 12,2 mln zł, z czego 3 mln zł mają 
pochodzić z Programu, a pozostałe to środki z budŜetu gminy i poŜyczka  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
Przewidywany czas realizacji 2 lata, zgodnie z warunkami Programu. 
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• Gmina czyni równieŜ starania w kierunku: 
-  pozyskania środków finansowych z Banku Gospodarstwa Krajowego w formie dotacji 
na budowę lokali socjalnych w wysokości 30% wartości kosztorysowej inwestycji, tj. ok. 
200 tys. zł. 
 

- pozyskania środków z Ministerstwa Sportu, za pośrednictwem Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu, na remont sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum 
w Bierawie, gdzie moŜna pozyskać kwotę max. 50 tys. zł. Zamierza się połączyć remont 
sali z remontem sanitariatów, 
 

- pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  na 
odbudowę drogi transportu rolnego w Dziergowicach, wartość kosztorysowa 635.689 zł, 
Gmina stara się o dofinansowanie w wys. 69 %. 

 
 
Ad. 8.1. 
 
Wójt Gminy  poinformował radnych, Ŝe Grupa Heidelberg Kruszywa zwróciła się do Gminy  
z propozycją zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ich obszarze 
górniczym obejmującym teren o pow. 2,98 ha z przeznaczeniem pod działalność wydobywczą 
kruszyw. W dniu 16 stycznia br. odbyło się  spotkanie Komisji ds. porządku publicznego, 
bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska z udziałem przedstawicieli  Grupy Heidelberg 
Kruszywa, na którym omawiano propozycję zmiany tegoŜ planu. Wniesiona propozycja została 
pozytywnie zaopiniowana przez Komisję. Koszt zmiany poniesie wnioskodawca, czyli Grupa 
Heidelberg Kruszywa. Gmina będzie tylko realizatorem tego zadania, natomiast nie będzie 
obciąŜony budŜet gminy. 
Następnie Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały nr XVIII/ 111/2012 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
5 głosami „za”, przy 5 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XVIII/ 111/2012 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 – tu obecnych na 
sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr  XVIII/ 111/2012 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
została podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 8.2. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XVIII/ 112/2012 w sprawie 
zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu,  na sfinansowanie  wydatków związanych  z realizacją zadania  
z zakresu  uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
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Solarni  i części Dziergowic wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w ZA Kędzierzyn”  
do kwoty  5.000.000 zł. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe odczytany projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczki inwestycyjnej przez Gminę – został przez Komisję ds. budŜetu i rozwoju 
Gospodarczego zaopiniowany pozytywnie – 5 głosami „za” – jednogłośnie. 
 
Radny J. Kucharczyk – jak moŜna zauwaŜyć będzie to priorytetowa inwestycja dla Gminy.  
Czy mieszkańcy Solarni i Dziergowic po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej będą obciąŜani 
opłatami adiacenckimi, czy innymi opłatami? Do tej pory mieszkańcy sołectw, które były 
kanalizowane musieli ponosić opłaty w związku z wybudowaniem kanalizacji. Jak to się będzie 
przedstawiało w tych kolejnych sołectwach, w których będzie budowana sieć kanalizacyjna? 
 
Wójt Gminy  – w 2006r. Rada Gminy Bierawa podjęła uchwałę określającą wysokość stawki 
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową 
urządzeń infrastruktury technicznej. Po zmianie uchwały wprowadzonej w 2007r. stawka tej 
opłaty wynosi 30 % wzrostu wartości nieruchomości. Po wybudowaniu kanalizacji właściciele 
posesji będą takimi opłatami obciąŜani. 
Poinformował jednocześnie, Ŝe  zadłuŜenie Gminy z tyt. zaciągniętej poŜyczki wyniesie w skali 
roku 16,21 %, będzie to wartość bezpieczna dla budŜetu gminy. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XVIII/ 112/2012 w sprawie 
zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15-tu radnych, na ustawową liczbę 15 radnych. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XVIII/ 112/2012 w sprawie 
zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu - została podjęta jednogłośnie.  
 
 
 
Ad. 8.3. 
 
Skarbnik Gminy  przedstawiła radnym projekt uchwały nr XVIII/113/ 2012 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012r. i udzieliła w tej sprawie koniecznych wyjaśnień. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie  5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają pytania do projektu 
uchwały? 
 
Zapytań na temat przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XVIII/113/ 2012 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012r. – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XVIII/113/ 2012 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012r. – została podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 8.4. 
 
Skarbnik Gminy  przedstawiła projekt uchwały nr XVIII/ 114/2012 o zmianie uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i udzieliła w tej sprawie koniecznych wyjaśnień. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie  5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają pytania do projektu 
uchwały? 
 
Zapytań na temat przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XVIII/ 114/2012 o zmianie 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – pod głosowanie radnych, w wyniku 
którego uchwała została podjęta przez 15 radnych obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe uchwała nr XVIII/114/2012 o zmianie uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej – została podjęta jednogłośnie. 
 
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który skierował słowa podziękowania za przyjęte przez 
Radę Gminy uchwały. Podkreślił, i Ŝ są to uchwały prorozwojowe, które pozwolą na rozwój 
gminy, zarówno w sensie pozyskania środków do budŜetu gminy, jak i ochrony środowiska  
i poprawy warunków zamieszkiwania na terenie Gminy oraz pozyskiwania nowych inwestorów. 
Firma Heidelberg Kruszywa eksploatuje kruszywa z obszaru ok. 2,5 hektara rocznie. Kopalnia 
chciałaby jeszcze w przyszłości  powiększyć obszar górniczy o 7 hektarów, aby móc dalej 
funkcjonować na terenie Gminy Bierawa. Firma rozgląda się takŜe za moŜliwością poszerzenia 
obszaru górniczego o złoŜe Solarnia, czyli teren który przebiega na granicy województwa 
opolskiego i śląskiego. Pozyskanie terenu w województwie opolskim nie stanowi jeszcze tak 
duŜego problemu, gdyŜ są to tereny leśne.  Gmina Bierawa ma ponad 60% terenów leśnych. 
Przeznaczenie kilku hektarów na cele nie leśne nie stanowi jeszcze takiego problemu.   
Natomiast zmiana przeznaczenia obszaru w województwie śląskim, który wchodzi w zakres 
cysterskiego  parku krajobrazowego stanowi duŜy problem naturalny i środowiskowy.  
Tam procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego są juŜ bardziej obostrzone.  
Jeśli chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej w Solarni, południowej części Dziergowic i tranzytu 
do oczyszczalni ścieków w Zakładach Azotowych, na którą planuje się zaciągnąć poŜyczkę 
inwestycyjną w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 
to zadanie to powinno zostać rozpoczęte w roku bieŜącym, poniewaŜ kończą się terminy 
waŜności pozwoleń na budowę. Nie rozpoczęcie budowy wiązałoby się ze stratą środków 
finansowych poniesionych na mapy i projekty. KaŜde odnowienie map wiązałoby się  
z poniesieniem kolejnych kosztów. 
 
 
 
ad. 8. 5. 
 
Radny P. Szewerda - przedstawił radnym opracowany przez Komisję plan pracy Komisji 
Rewizyjnej na  2012r.  W trakcie omawiania wprowadzono następujące zmiany: 

1) w pkt. 2 - zmieniono termin kontroli budŜetu  gminy za 2011r. z 15-30 marca 2012r. 
na 15-30 kwietnia 2012r.  

2) w pkt. 3 i 6 doprecyzowano, Ŝe kontrole wydatków dotyczyć będą 2011 roku. 
 
Następnie radny P. Szewerda odczytał projekt uchwały nr XVIII/ 115/2012 w sprawie przyjęcia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012. 
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Przewodnicząca Rady Gminy - zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają pytania do projektu 
uchwały? 
 
Zapytań na temat przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XVIII/ 115/2012 w sprawie 
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012 – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 15-tu radnych obecnych 
na sali obrad. Głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosowania. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XVIII/ 115/2012 w sprawie 
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012 – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9.    Interpelacje i wnioski radnych  - nie zgłoszono. 
 
Ad. 10. 
 
M. Piątek  - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego poinformował, 
Ŝe w miesiącu październiku ub. roku Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie pogłębiania  
i czyszczenia Odry od granicy z Czechami aŜ po Wrocław.  Przedmiotowa uchwała została 
przesłana do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do innych Gmin i Powiatów nadodrzańskich.  
Otrzymano juŜ ok. 20 odzewów na tą uchwałę. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie we 
Wrocławiu, na które zaproszono Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski, jako inicjatora tej uchwały 
oraz Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebestę.  Spotkanie dotyczyło rzeki Odry.  
W dniu 4 lutego br. zaplanowano kolejne spotkanie w Warszawie na temat przekwalifikowania 
rzeki Odry na szlak komunikacyjny, czyli wykreślenie rzeki z ochrony środowiska  
i przeznaczenie jej do infrastruktury. Zawnioskował o poparcie tej inicjatywy. 
 
Wójt Gminy  – poparł wniosek złoŜony przez Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Dodał, iŜ Odra na całej długości przebiegającej przez teren 
gminy Bierawa, tj. od jazzu w Koźlu po Turze, jest pogłębiana przez 3 Firmy ( śurawski, Odra 
Trans i Ruzik). Z pewnością idea pogłębienia tej rzeki jest bardzo słuszna i wiąŜe się ze zmianą 
kategorii Ŝeglowności Odry. 
 
Sołtys M. Czyrny   
- zaprosił Przewodniczącą Rady Gminy do wzięcia udziału w spotkaniu sprawozdawczym OSP  
w Kotlarni w dniu 28.01.2012r. o godz. 16-tej.  
- poruszył temat odśnieŜania dróg gminnych. Stwierdził, iŜ po ostatnich opadach śniegu dwa 
ciągniki do odśnieŜania dróg przyjechały do Kotlarni dopiero ok. godziny 15:45. O tej godzinie 
praktycznie nie było juŜ potrzeby odśnieŜania, gdyŜ śnieg został juŜ całkowicie ujeŜdŜony przez 
samochody. Nie było co wypychać, jedyne miejsce to parking przed Kościołem. Reszta była 
totalnie ujeŜdŜona, więc ciągniki pchały powietrze. Drogi nadawały się do sypania piaskiem. 
Czy kwestia odśnieŜania jest w jakiś sposób uregulowana? MoŜe inaczej to zorganizować, 
porozumieć się z sołtysem. Bo my w tej sytuacji pieniądze płacimy za nic.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – równieŜ poinformowała wicewójta ok. 8:30 o konieczności 
odśnieŜania w Dziergowicach. Sprzęt do odśnieŜania był bardziej potrzebny rano, a wyjechał 
zbyt późno, gdy ludzie najczęściej w starszym wieku juŜ wcześniej sami odśnieŜyli chodniki, a 
podczas odśnieŜania pługiem śnieg został nagarnięty z powrotem na odśnieŜone miejsca.  
 
Wójt Gminy  – walka ze śniegiem zawsze jest bardzo trudna. Według przyjętych reguł 
odśnieŜanie zaczyna się w momencie kiedy śnieg przestaje padać. Ta ilość śniegu, która spadła 
w ostatnim czasie nie była przeszkodą dla ruchu.  
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Sprzęt rozpoczął odśnieŜanie przed godziną 9-tą, w momencie kiedy ustały opady. Nie jesteśmy 
w stanie odśnieŜyć Gminy w przeciągu 3 godzin,  jest to niemoŜliwe. W Gminie do odśnieŜania 
jest 5 km dróg gminnych, jeździło 5 zestawów pługowych. Zawsze będzie tak, Ŝe  jedne 
sołectwa będą pierwsze, a inne ostatnie. JeŜeli jest taka uwaga, Ŝe nie ma potrzeby odśnieŜania, 
to pługi są wycofywane. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – a co w sytuacji, gdyby śnieg padał bez przerwy przez 3 dni.  
To teŜ będziemy czekać z odśnieŜaniem aŜ śnieg przestanie padać? Proponuję odśnieŜać 
szybciej. 
 
Wójt Gminy  – z reguły odśnieŜanie rozpoczyna się w momencie ustania opadów. JeŜeli są 
opady ciągłe, to odśnieŜa się systematycznie. 
 
Sołtys M. Czyrny  - mam propozycję aby na drugi raz zacząć odśnieŜanie od Kotlarni. 
 
Wójt Gminy  - Kotlarnia ma najkrótszą sieć dróg gminnych w całej Gminie. NajdłuŜszą sieć 
mają Dziergowice, potem Bierawa i Stare Koźle. Kotlarnia ma skrzyŜowanie drogi powiatowej  
z drogą wojewódzką i krótkie odcinki dróg między blokami mieszkalnymi.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – cyt. „wspomniałam o sytuacji w Dziergowicach dlatego, gdyŜ 
było mi po prostu Ŝal tych emerytów i rencistów, to są ludzie starsi, którzy najczęściej 
odśnieŜają, a wykonali najgorszą robotę. Dlatego uwaŜam,  Ŝe naleŜy wcześniej rozpoczynać  
akcję odśnieŜania z uŜyciem pługów”. 
 
Sołtys T. Lisak – w dniu wczorajszym podczas odśnieŜania został uszkodzony znak na ulicy 
Sportowej w Dziergowicach z nazwą ulicy. 
 
Zastępca Wójta  - generalna zasada jest taka, Ŝe pługi do odśnieŜania wyjeŜdŜają o godzinie  
3, czy 4, aby rano drogi były przejezdne. JeŜeli chodzi o Kotlarnię to w przyszłości połączy się 
odśnieŜanie Kotlarni z Goszycami, wtedy czas oczekiwania na sprzęt nie będzie juŜ tak długi, 
gdyŜ rzeczywiście czas od 9 do 15 – tej jest zbyt długi. 
 
 
Ad. 11. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła obrady XVIII sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 18 stycznia 2012r. o godz. 16:35. 
 
         Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik     mgr ElŜbieta Dziuda 
 
 

Załączniki: 
 

1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  
 

2. uchwała nr XVIII/ 111/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 

3. uchwała nr XVIII/ 112/2012 w sprawie zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

 

4. uchwała nr XVIII/ 113/2012 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012r.,   
5. uchwała nr XVIII/ 114/2012 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej, 
 

6. uchwała nr XVIII/ 115/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 
2012. 

 

7. listy obecności radnych i sołtysów 


