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

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  10 grudnia  2012 r. 

 
 
Otwarcia obrad dwudziestej siódmej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 10 grudnia 2012r., 
zwołanej w trybie nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy Bierawa, dokonała o godz. 
15:30 Przewodnicząca Rady Gminy ElŜbieta Dziuda. Na podstawie listy obecności 
stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 14 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło 
quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Nieobecna była radna Iwona Domagała. 
 

Następnie przywitała zebranych radnych, Wójta Gminy Ryszarda Gołębowskiego, Zastępcę 
Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, Skarbnika Gminy 
Sybillę Pawliczek – Kubicką, Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Waldemara 
Lembowicza, Dyrektora Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Bierawie Piotra Walkiewicza oraz Mecenasa Mirosława Semeniuka.  
 
 
Ad. 2. 
 

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

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

 

3. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie Gminy Bierawa na rok 2012, 
2) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bierawa. 

 

4. Zakończenie obrad 
 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy są wnioski w sprawie zmiany 
przedstawionego porządku obrad? Wniosków w tej sprawie nie zgłoszono. Przewodnicząca 
Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według przedstawionego 
porządku obrad. 
 
 
Ad. 3. 1. 
 

Skarbnik Gminy przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXVII/ 181/2012 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy oraz udzieliła w tej sprawie koniecznych wyjaśnień. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe projekt uchwały w sprawie dokonania zmian  
w budŜecie gminy został przez Komisję ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego -  
zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za” na pięciu obecnych na posiedzeniu. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają zapytania  
w sprawie przedstawionego porządku obrad? 
 

Uwag, ani zapytań w przedstawionej sprawie nie zgłoszono. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXVII/ 181/2012  
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14-tu radnych 
obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXVII/ 181/2012 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy została podjęta jednogłośnie.  
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Ad. 3. 2. 

Wójt Gminy  – przedstawił radnym projekt uchwały nr XXVII/182/2012 w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa. 
Omawiając projekt uchwały zwrócił uwagę, iŜ nowy projekt regulaminu oparty został  
o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wytyczne Związku 
Międzygminnego „Czysty Region” opracowane przez Firmę PROWEO.  
Obowiązkiem Gminy jest uchwalenie nowego regulaminu do końca 2012 roku.  
Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Sanepid oraz Komisję ds. porządku 
publicznego, bezpieczeństwa i ochrony środowiska Rady Gminy. 
Członkowie Komisji wnieśli do projektu dwie poprawki, które zostały juŜ uwzględnione  
w  projekcie, tj. 

1) w § 4 w ust. 1 - na końcu zdania dopisano : „oraz systematycznego wykaszania traw  
z terenu przylegającego do posesji, połoŜonego pomiędzy drogą publiczną, a 
nieruchomością”, 

2) w § 1 w pkt. 1 – na końcu zdania dopisano : „właściciele nieruchomości segregujący 
odpady  będą podlegali rejestracji”. 

Poinformował ponadto, Ŝe zostały juŜ ustalone przez Związek opłaty za odbiór odpadów 
komunalnych. Opłaty te dla osób fizycznych będą ustalane od ilości osób w gospodarstwie 
domowym. Opłata ta będzie wynosić dla osób segregujących odpady  12,50 zł od osoby na  
1 miesiąc, a dla osób nie segregujących odpadów – 20 zł od osoby na miesiąc.  
Dotychczas mieszkańcy Gminy Bierawa byli obciąŜani opłatą w wys. 5 zł od osoby  
(w przypadku segregowania odpadów). Natomiast rzeczywisty koszt odbioru, transportu  
i składowania odpadów, jaki ponosił Zakład Gospodarki Komunalnej wynosił ok. 10 zł od 
osoby. RóŜnica była dotowana z budŜetu gminy. Od nowego roku Gmina nie będzie mogła 
dofinansowywać tej opłaty, dlatego nastąpi znaczny wzrost opłaty dla mieszkańców. 
Mieszkańcy o tej sytuacji byli juŜ informowani na zebraniach wiejskich.  
Rejestrację osób (właścicieli posesji) segregujących odpady będzie prowadził Związek 
„Czysty Region”. Osoby, które nie będą segregowały odpadów będą ponosiły wyŜsze 
opłaty. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska, po burzliwej dyskusji i wprowadzeniu wskazanych 
poprawek pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa – 4 głosami „za”, przy jednym głosie 
wstrzymującym.  
 
Radny J. Morcinek – z projektu regulaminu nie wynikało wprost w jaki sposób będzie 
prowadzona ewidencja osób segregujących odpady. Dlatego Komisji chodziło o to, Ŝeby taki 
zapis został do regulaminu wprowadzony. Związek dotychczas w tej sprawie w ogóle się nie 
wypowiedział. Nie moŜe to być tylko forma oświadczenia. 
 
Przewodnicząca Rady – kto będzie prowadził rejestrację? 
 
Wójt Gminy  – całą gospodarkę odpadami w imieniu 15 Gmin dla prawie 200 tysięcy 
mieszkańców będzie prowadził Czysty Region. Związek będzie posiadał całą bazę, będzie 
ściągał opłaty i płacił Firmie wywozowej.  
 

Zastępca Wójta - zapis dotyczący rejestrowania osób segregujących odpady został 
wprowadzony na wniosek radnych. Jest on w pełni uzasadniony, wszyscy jesteśmy zdania, 
Ŝe taka ewidencja musi być. Ale naleŜy zdawać sobie sprawę z tego, Ŝe jest to tylko nasze 
Ŝyczenie. Nie wiadomym jest to w jaki sposób Związek technicznie rozwiąŜe tą kwestię.  
 

Wójt Gminy – segregacja odpadów jest obowiązkowa i Związek musi wprowadzić 
ewidencję osób segregujących odpady. Obowiązek prowadzenia takiej ewidencji został 
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zawarty w specyfikacji.  Obecnie nasza Gmina rozlicza mieszkańców z segregacji 
ilościowej, miarą jest worek.  
Natomiast Związek będzie rozliczał segregację wagowo. Gmina Bierawa jest odrębnym 
sektorem, natomiast inne Gminy naszego Powiatu występują w połączeniu. KaŜdy sektor 
będzie rozliczany z tego ile odpadów będzie bezpośrednio trafiało na składowisko. Ma tego 
być jak najmniej. Ma być więcej odpadów wysegregowanych  bezpośrednio u źródła  
i pośrednio po przejściu strumienia odpadów komunalnych przez tzw. instalację, czyli 
dodatkowe dosegregowanie strumienia odpadów komunalnych. Od  2 stycznia wszystkie 
odpady juŜ muszą być kierowane na instalację.  Dokonano równieŜ pewnych zmian w tabeli 
zawartej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, a mianowicie zmniejszono średnią ilość 
wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu 2 tygodni: 
1) w poz. 2 – z 6 na 1 i z 30 na 15 
2) w poz. 9 – z 2 na 1 i z 30 na 15, 
3) w poz. 11 z 6 na 1. 
Wprowadzono równieŜ zapis (pod tabelą), iŜ w przypadku zmniejszonej ilości odpadów 
przedsiębiorca moŜe wystąpić o zmniejszenie ilości odpadów. Oznacza to, Ŝe w przypadku, 
gdy przedsiębiorca będzie oddawał mniejszą ilość odpadów, niŜ wynika z tabeli, wówczas 
moŜe wystąpić do Gminy o zmianę tychŜe parametrów. 
 
Radna U. Olejnik – cyt. „mam wątpliwości do tego regulaminu, dlatego gdyŜ uwaŜam, Ŝe 
nasza Gmina, jeŜeli ten regulamin przejdzie, będzie się tym regulaminem cofać”. Przez 
wiele lat mieszkańcy naszej gminy segregowali odpady do worków o odpowiednich 
kolorach. Teraz okazuje się, Ŝe odpady suche (plastik, papier) mają być gromadzone   
w jednym worku. To jest dla naszej gminy niekorzystne, a nawet krzywdzące dla 
mieszkańców. Mieszkańcy są juŜ wyedukowani w zakresie segregacji odpadów, a teraz 
kaŜemy im się cofać. 
 
Radny R. Lamaczek – cyt. „to jest nawet upokarzające. Tak jakbyśmy w ogóle nie potrafili 
segregować śmieci”. Tak nie moŜna postępować. Worki koloru Ŝółtego były na plastik. 
Teraz plastik i papier będą mogły być zmieszane.  Na papier były worki innego koloru. 
Powinno to pozostać. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – Pan Wójt uczestniczy w posiedzeniach Czystego Regionu  
i być moŜe orientuje się czym taka zmiana jest uzasadniona, z czego wynikają te zmiany? 
Czy mogłoby pozostać tak jak było, czy raczej nie ma moŜliwości dostosowania się do 
naszej Gminy? 
  
Wójt Gminy – zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oparta jest na 
unijnej dyrektywie śmieciowej. Musi być zapewniona zgodność prawa państwowego  
z dyrektywą Unii Europejskiej. Te zgodności zawarte są między innymi w zapisie 
dotyczącym moŜliwości składowania odpadów suchych (plastik, papier) w jednym worku. 
Takie zasady będą obowiązywały we wszystkich Gminach Związku. Gmina musi 
dostosować  się do zapisów ustawy, nie moŜemy wprowadzać własnych prawideł  
i przekraczać zapisów ustawowych.  
 
Radny J. Morcinek – nie naleŜy martwić się tym, Ŝe odpady suche będą mogły być 
wrzucane do jednego worka. NajwaŜniejszym jest to, Ŝeby była prowadzona segregacja 
odpadów.  Kiedy w naszej Gminie rozpoczynaliśmy segregację, to było mówione, Ŝe do 
worka mają być wrzucane tylko butelki PET. W późniejszym czasie, aby zapobiec paleniu 
folii, czy opakowań np. po jogurtach, czy śmietanie, pozwolono na wrzucanie tych odpadów 
równieŜ do worków.  Te odpady musiały być powtórnie segregowane na składowisku.  
JeŜeli odpady suche trafią na składowisko to z pewnością będą poddane dalszej segregacji.  
Osobiście martwi mnie to, Ŝe ten regulamin jest napisany typowo pod miasto.  Związek 
zamierzał wprowadzić pojemniki 60 litrowe po to, Ŝeby trafiały tam typowe odpady, a to co 
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moŜna wysegregować, Ŝeby trafiały do worków.  W mieście nie ma problemu palenia 
odpadów.  
Natomiast w Gminach będzie wyglądało to w ten sposób, Ŝe co się da trafi do kubła, a co się 
da pójdzie do spalenia. Jak nie zostanie wprowadzona ewidencja osób segregujących 
odpady, to część odpadów będzie palona. Dlatego trzeba naciskać Związek, aby takim 
praktykom przeciwdziałać. Jak naleŜy rozumieć zapis, Ŝe lokal handlowy o powierzchni do 
50m2 średnio wytwarza 6 litrów odpadów na miesiąc? 
 
Wójt Gminy  – Gmina nie ma danych o ilości odpadów komunalnych oddawanych przez 
poszczególne podmioty, dlatego trudno jest te wielkości kwalifikować. Znane są tylko dane 
dotyczące ilości odpadów odbieranych z cmentarzy, ze szkół, czy przedszkoli. Aby stworzyć 
jakąś alternatywę, został wprowadzony zapis, Ŝe w przypadku zmniejszonej ilości odpadów 
przedsiębiorca moŜe wystąpić o zmniejszenie ilości odpadów, czyli tych wielkości 
wynikających z załącznika.  
 
Radny J. Morcinek  - w jaki sposób będzie liczona opłata np. za lokal handlowy i lokal 
gastronomiczny? 
 
Dyr. Walkiewicz – dla lokalu handlowego o pow. do 50m2 przyjmuje się  6 litrów odpadów 
od kaŜdego m2 powierzchni oraz 30 litrów od ilości pracujących osób. W przypadku lokalu 
gastronomicznego pod uwagę będzie brana liczba miejsc konsumpcyjnych oraz liczba osób 
pracujących. 
 
Zastępca Wójta – w przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłaty zawsze będą 
naliczane wg średniej ilości wytwarzanych odpadów określonych w tabeli. Generalnie opłaty 
te będą bardzo wysokie.  
 
Radny J. Morcinek – opór właścicieli sklepów będzie bardzo duŜy, gdyŜ opłaty te będą 
bardzo wysokie. Przedsiębiorcy muszą być informowani o moŜliwości indywidualnego 
obniŜenia ilości oddawanych odpadów. 
 
Wójt Gminy  - dlatego został wprowadzony zapis o moŜliwości  obniŜenia tych wielkości 
dla poszczególnych przedsiębiorców (podmiotów). KaŜdy podmiot moŜe obliczyć sobie 
średnią wytwarzanych odpadów za pół roku. I na tej podstawie wystąpić do Gminy   
o indywidualne obniŜenie wielkości, wynikających z tabeli.  
 
Radny J. Morcinek  - dla lokali gastronomicznych średnią ilość wytwarzanych odpadów 
przyjmuje się od liczby miejsc konsumpcyjnych. 
 
Radny R. Lamaczek – w przypadku segregacji odpadów, gdzie mówi się ogólnie  
o segregowaniu szkła  naleŜałoby wpisać „opakowania szklane, za wyjątkiem szyb”.  Szyby 
nie powinny trafiać do worków.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – z zapisu § 4 ust. 2 wynika, Ŝe „lód i śnieg niemoŜliwy do 
usunięcia i zalegający wzdłuŜ chodników połoŜonych na nieruchomości  słuŜących do 
uŜytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać  piaskiem lub 
innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości”. Czy ten regulamin 
dotyczy tylko mieszkańców, czy ogólnie działań związanych z czystością gminy? 
 
Wójt Gminy  – regulamin określa obowiązki dla właścicieli nieruchomości. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jest gro dróg gminnych na terenie wiosek, które nie mają 
chodników. Jezdnie są oblodzone, zaśnieŜone, nie ma piasku do posypywania. Kto w takim 
przypadku jest odpowiedzialny za usuwanie śliskości na tych drogach? Tam gdzie jest 
chodnik, tam zostały wyznaczone jakieś obowiązki i ludzie mają moŜliwość bezpiecznego 
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poruszania się. Natomiast tam, gdzie chodników nie ma, to kto ma za to odpowiadać Ŝeby 
poruszanie się po tych drogach równieŜ było bezpieczne?  
 
Wójt Gminy  – poszczególne drogi w Polsce mają określone kategorie utrzymania. 
Autostrady mają  kategorię pierwszą, drogi krajowe drugą, drogi wojewódzkie trzecią, drogi 
powiatowe czwartą. Drogi gminne mają piątą kategorię odśnieŜania, tj. drogi przejezdne 
utrzymywane na biało. Drogi wojewódzkie mają trzecią kategorię odśnieŜania, tj. 
posypywane są tylko łuki, zakręty i podjazdy.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – drogi mają być bezpieczne. JeŜeli zatem obowiązki  
w zakresie usuwania śliskości na drodze mają spoczywać tylko na barkach mieszkańców, 
czy właścicielach nieruchomości, to powinna równieŜ  być pomoc i wsparcie ze strony 
Gminy. Jednocześnie wystąpiła o: 
1)  doprecyzowanie zapisu w § 6 ust. 1 dotyczącego mycia pojazdów: 
- w pkt. 2 poprzez zastąpienie słów „tych czynności” słowami : „dokonywanie czynności 
opisanych w ust. 1”, 
- w pkt. 3 zastąpienie słów: „iŜ mycie dotyczy nadwozia samochodu” – słowami : „mycie 
dotyczy wyłącznie nadwozia pojazdu”, 
2) zastąpienie zapisu § 7 ust. 5 o treści: „Wskazane w ust. 1, 2 i 3 pojemniki do zbierania 
odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub 
wymagania Polskich Norm”  zapisem: „Wszystkie pojemniki, kontenery i worki muszą 
spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania 
Polskich Norm”, 
3) wyjaśnienie zapisu zawartego w § 10 ust. 2 o treści: „Ilo ść odpadów wytwarzanych na 
terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, oblicza właściciel nieruchomości 
korzystając z tabeli 1 zawartej w załączniku do uchwały. Ilość tych odpadów  stanowi sumę 
iloczynów: liczby jednostek charakteryzujących źródło wytwarzanych odpadów 
komunalnych na nieruchomości i średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych”.  
 
Wójt Gminy – kaŜdy właściciel nieruchomości, niezaleŜnie czy będzie to osoba fizyczna, 
podmiot gospodarczy, czy Wspólnota Mieszkaniowa, w deklaracji będzie zobowiązany 
podać określone dane; w przypadku nieruchomości zamieszkałej - ilość osób, a w przypadku 
nieruchomości niezamieszkałej – inne dane.  
 
Radna U. Olejnik – ten regulamin jest dla naszej gminy krzywdzący. Gmina Bierawa 
powinna być wzorcem dla Czystego Regionu. Powinniśmy jako Gmina dostać bonus za 
segregację odpadów. 
 
Wójt Gminy  – dopiero po roku będzie moŜna ocenić, która Gmina wysegreguje najwięcej 
odpadów. Na pewno w tym zakresie nie jesteśmy ostatni. 
 
Dyr. Walkiewicz  - jeŜeli chodzi o segregację odpadów, to Gmina Bierawa za rok 2011 
zajęła 5 miejsce w województwie opolskim. Segregacja była prowadzona bez Ŝadnych 
maszyn do segregacji odpadów, segregacja obejmowała odpady zamieszczone w workach  
i to co pracownicy dodatkowo wysegregowali na składowisku. Butelki PET udało się 
sprzedać. Inne opakowania (po jogurtach, śmietanie, worki foliowe) Zakład przekazywał do 
spalarni, co wiązało się z  poniesieniem dodatkowych kosztów, ale nie było to składowane 
na składowisku odpadów. MoŜna powiedzieć, Ŝe jako Gmina cofamy się krok do tyłu. 
JednakŜe prawo zostało tak skonstruowane, Ŝe Gmina w pojedynkę nie moŜe nic zrobić. 
Musi powstać regionalna instalacja. W tej chwili są tylko plany dotyczące budowy i miejsca, 
w którym to ma powstać.  Gmina, nawet gdy miałaby na ten cel środki, to nie spełniałaby 
wymogów prawnych aby coś takiego stworzyć dla naszej Gminy.  Po pierwsze byłoby to 
ekonomicznie nieuzasadnione, a po drugie musielibyśmy mieć strumień odpadów od 120 
tysięcy mieszkańców. Nawet Kędzierzyn nie jest w stanie sam sprostać wymaganiom 
ustawy. 



 6 

 
Radny J. Morcinek – to Ŝe nasza Gmina ma taki sukces w segregacji odpadów i to bez 
Ŝadnej instalacji moŜemy zawdzięczać tylko temu, Ŝe była prowadzona ewidencja 
sortowania. To jest cały klucz tego sukcesu. I do tego naleŜy dąŜyć w Czystym Regionie.  
 
Wójt Gminy – od 2 stycznia br. wszystkie odpady zmieszane mają trafiać jeszcze na 
instalację. Czyli oprócz tego strumienia, który wysegregują mieszkańcy, będzie drugi 
strumień po instalacji. Frakcja mineralna będzie tą ostatnią frakcją, która trafi na 
składowisko. Wszystko inne, co będzie się nadawało do powtórnej przeróbki zostanie 
jeszcze wysegregowane sposobem na sita lub ręcznym. Nowa ustawa dąŜy do tego, aby  
w systemie segregacyjnym było jak najwięcej wysegregowanych odpadów. Dzisiaj nie 
wiadomo jak to wszystko będzie funkcjonować. Zostały wyznaczone w Wojewódzkim 
Planie Gospodarki Odpadami dwie zastępcze instalacje typu RIPOK, w CięŜkowicach i w 
DzierŜysławie. Planowana jest równieŜ  budowa zastępczej instalacji w Kędzierzynie, ma 
ona powstać do końca przyszłego kwartału.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jeŜeli chodzi o segregację, to czy w Czystym Regionie nie 
moŜna przedstawić takiej propozycji, aby Związek poszedł o krok do przodu, a nie my  
o krok do tyłu?  
 
Wójt Gminy  – ustawa jasno precyzuje w jakim przedziale czasowym, jaki strumień 
odpadów, w jakiej ilości  odpady mają być wysegregowane. I tego się juŜ nie da więcej 
ręcznie segregować. Pozostała ilość musi przejść przez instalację. 
 
Radny J. Morcinek – Gmina będzie co roku rozliczana z ilości wysegregowanych 
odpadów. JeŜeli te ilości będą zaniŜone, to Gmina będzie musiała płacić kary. Dlatego 
Gmina musi kłaść nacisk na to, aby ewidencja osób segregujących odpady była dalej 
prowadzona. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poddała odczytany projekt uchwały nr XXVII/182/2012  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa – pod 
głosowanie radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta – 9 głosami „za”,  
przy 1 głosie przeciwnym, czterech radnych wstrzymało się od głosowania. 
  
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXVII/ 182/2012 została 
podjęta. 
 
 
 
Ad. 4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został wyczerpany, po 
czym zamknęła obrady XXVII sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 10 grudnia 2012r.  
o godz. 16:35. 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
         mgr ElŜbieta Dziuda 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 

             
 


