
P R O T O K Ó Ł   nr  XXXII / 2013 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

z dnia  19 czerwca  2013 r. 

 

 
Otwarcia obrad trzydziestej drugiej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 19 czerwca 2013r.  
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. 
 
Po otwarciu obrad Przewodnicząca Rady przywitała zebranych radnych, sołtysów, Zastępcę 
Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Mec. Mirosława Semeniuka, Sekretarza Gminy Barbarę 
Gawlik, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek – Kubicką, Dyrektora Samorządowego Zakładu 
BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Piotra Walkiewicza  
i Główną Księgową Zakładu Małgorzatę Pałac, Dyrektora Gminnego Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bierawie Mirosława Wierzbę, Kierownika Stacji Caritas w Bierawie Jolantę 
Szewerda, przedstawicieli CEMEX Polska – Dyrektora Rozwoju Kruszyw Tomasza 
Odrzywolskiego i Kierownika Zakładu Wojciecha Trojanowskiego. W części obrad udział 
wzięła równieŜ Urbanista Barbara Zimoch.  
 
 
Ad. 2. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z porządkiem obrad trzydziestej drugiej 
sesji Rady Gminy, który 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  24 kwietnia  2013r. 
4. Przedstawienie przez Przewodniczącą 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. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu 

budŜetowego za rok 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego 
sprawozdania. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Bierawa oraz  sprawozdania  
z wykonania budŜetu gminy za rok 2012 : 
1) przedstawienie przez Wójta Gminy informacji na temat sprawozdania finansowego  
     i sprawozdania z wykonania budŜetu gminy wraz z informacją o stanie mienia  
     komunalnego, 
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  o sprawozdaniu  
    z wykonania budŜetu gminy za rok 2012, 
3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium   
     z wykonania budŜetu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do tego  
     wniosku, 
4) dyskusja nad wnioskiem Komisji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania  
     budŜetu, 
5) podjęcie uchwał: 
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
    z wykonania budŜetu gminy Bierawa za 2012 rok, 
b)  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budŜetu 
     za 2012r. 
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9. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r. 
2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,  
3) w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie renowacji  rzeźby przy Kościele 

Parafialnym w Bierawie, wpisanej do rejestru zabytków, 
4) w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umów dzierŜaw, 
5) w sprawie uchwalenia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bierawa na lata 2013 – 2028”, 
6) w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierawa, 
7) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bierawa, 
8) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni oraz nazwy 

szkół wchodzących w skład Zespołu, 
9) w sprawie sieci i granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez 

Gminę Bierawa. 
 

10. Interpelacje i wnioski radnych. 
11. Dyskusja i wolne wnioski. 
12. Zakończenie obrad. 

 
Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała wg 
przedstawionego porządku obrad, z pominięciem punktu 8, który wszyscy radni mieli  juŜ 
wykreślony na zawiadomieniu. 
 
Radny Cz. Kudzia – zwrócił się z zapytaniem, jaka sprawa nie będzie przez Radę Gminy 
omawiana? Z wypowiedzi Pani Przewodniczącej wynikało, Ŝe będzie wykreślony pkt. 8, a 
przecieŜ pkt. 8 dotyczy rozpatrzenia sprawozdania finansowego. Jest to chyba jakiś błąd  
w wypowiedzi. 
 
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, Ŝe chodzi o uchwałę wymienioną w punkcie 9 ppkt. 8. 
 

 

Ad. 3.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
nr XXXI/2013 z sesji Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2013r. Następnie 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 opowiedziało się 11 radnych, głosów 
przeciwnych nie było, 3-ch radnych wstrzymało się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół nr XXXI/2013 z sesji Rady Gminy  
z dnia 24 kwietnia 2013r. został przyjęty. 
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Ad. 4. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym od 24 kwietnia 
2013r. do 19 czerwca 2013r.  podejmowała następujące działania : 
 

1) w dniu 30 kwietnia br. wzięła udział w tradycyjnym Moiku zorganizowanym przez Radę   
Sołecką w Solarni. 

 

2) w dniu 3 maja 2013r.  wzięła udział w uroczystościach  poświęcenia nowego sztandaru dla 
OSP w Lubieszowie. 

 

3) w dniu 2 czerwca br. uczestniczyła w obchodach Jubileuszu 40 – lecia OSP w Kotlarni   
połączonych z Gminnym Dniem Dziecka.  

 

4) w dniu 12 czerwca  2013r. uczestniczyła w X Biesiadzie Przedszkolaków zorganizowanej 
przez Publiczne Przedszkole w Dziergowicach. 

 

5) Do Przewodniczącej Rady Gminy wpłynęły następujące pisma: 
� prośba o pomoc w przydzieleniu mieszkania socjalnego w Bierawie złoŜona przez 

jedną z mieszkanek gminy. Sprawa po przedstawieniu wicewójtowi jest w trakcie  
rozpatrywania, 

� wpłynęły 2 interpelacje od radnego Czesława Kudzi : w sprawie utwardzenia odnogi 
ulicy Paskowej w Starym Koźlu oraz w sprawie wyczyszczenia i udroŜnienia rowu 
melioracyjnego od lasu pomiędzy sołectwami Stare Koźle i Brzeźce aŜ do ulicy 
Leszczyka. 

  

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

 

7) Brała udział w przygotowaniu sesji oraz w organizowaniu bieŜącej pracy Rady Gminy 
Bierawa. 

 
 

Ad. 5.    Informację o pracach Komisji złoŜyli: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna spotykała się 4 razy w sprawie 
wypracowania  wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytuły wykonania budŜetu 
za 2012 rok oraz w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowego 
zakładu budŜetowego. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
spotkała się w dniu 17 czerwca br. omawiając projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu obradowała w dniu 13 czerwca br. W trakcie posiedzenia Komisja 
przeprowadziła przegląd placówek oświatowych pod kątem potrzeb remontowych. Komisja 
będzie kontynuowała temat na posiedzeniu w dniu 25 czerwca br. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska spotkała się dwukrotnie. Na pierwszym posiedzeniu w dniu  
27 maja br. omawiano wniosek Firmy Cemex Polska w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu 
zagospodarowania przestrzennego. Komisję zapoznano równieŜ z pismem w sprawie zamiaru 
likwidacji Rewiru Dzielnicowych Policji w Bierawie i utworzenia punktu przyjęć interesantów. 
Na kolejnym posiedzeniu w dniu 18 czerwca br. omawiano projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
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Ad. 6. 
 
Zastępca Wójta poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowane były przez Wójta, 
bądź w zastępstwie przez Wice Wójta następujące działania: 
 

• w dniu 26 kwietnia br. uczestniczono w spotkaniu w Opolu na temat nowego projektu 
planowanego do wdroŜenia w szkołach podstawowych pn. „Fascynujący Świat Nauki  
i Technologii”, do którego przystąpiły szkoły z terenu naszej gminy, 

 

• w dniu 29 kwietnia br.  spotkano się nad akwenem w Dziergowicach w celu omówienia 
sposobu uŜytkowania akwenu przylegającego do parkingu i oczekiwań sołectwa  
w stosunku do gospodarza tego obiektu, 

 

• w dniu 30 kwietnia br. uczestniczono w spotkaniu w Solarni tzw. „Moiku”, 
 

• w dniu 3 maja br. odbyły się obchody 70 lat OSP Lubieszów, 
 

• w dniu 14 maja br. spotkano się z mieszkańcami ulicy Cichej w Bierawie w sprawie 
drogi, 

 

• w dniu 15 maja br. spotkano się z Panią Konserwator Iwoną Solisz nt. moŜliwości 
pozyskania od Konserwatora Zabytków środków na renowację obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków, 

 

• w dniu 21 maja br.  brano udział w Walnym Zebraniu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego w Opolu, 

 

• w dniu 22 maja br. odbyło się spotkanie z Prezesami Ludowych Zespołów Sportowych 
z terenu Gminy Bierawa, 

 

• w dniu 23 maja br. odbyło się drugie spotkanie nad akwenem w Dziergowicach w celu 
przekazania parkingu na rzecz dzierŜawcy terenu. Parking został przekazany w dobrym 
stanie na okres próbny, 

  

• w dniu 29 maja br. miało miejsce spotkanie z firmą brokerską w celu rozpatrzenia oferty 
firmy konkurencyjnej, 

 

• w dniu 2 czerwca br. odbyły się obchody 40 lecia istnienia OSP Kotlarnia i Gminnego 
Dnia Dziecka. W tym miejscu przekazał podziękowania dla organizatorów, 

 

• w dniu 6 czerwca br. uczestniczono w zebraniu Śląskiego Stowarzyszenia 
Samorządowego w Krapkowicach. Wiodącym tematem  były sprawy zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego, wykorzystanie Odry do celów gospodarczych i rekreacyjnych,  

 

• w dniu 7 czerwca br. Wójt Gminy uczestniczył w jubileuszu  65 lecia Zakładów 
Azotowych. Wójt jako jedyny włodarz gmin wiejskich otrzymał odznakę „ZasłuŜony 
dla Zakładów Azotowych Kędzierzyn”. Uczestniczono równieŜ w biesiadzie dla 
przedszkolaków w Dziergowicach, 

 

• w dniu 13 czerwca br. wspólnie z Komisją oświaty przeprowadzono przegląd placówek 
oświatowych, 

 

• w dniu 14 czerwca br. miało miejsce spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji 
Panem Jaroszyńskim w sprawie przejęcia budynku Rewiru Dzielnicowych Policji; 
przejęcie notarialne zaplanowano na miesiąc lipiec br., 

  

• w dniu 17 czerwca br. Wice Wójt w zastępstwie Wójta Gminy uczestniczył w spotkaniu 
w Senacie, gdzie była prowadzona dyskusja na temat nowych rozwiązań ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zostało wyróŜnionych 21 Gmin w kraju, 
w tym Gmina Bierawa jako jedyna w województwie opolskim za działania w zakresie 
recyklingu i segregacji odpadów.  

 
Dyskusji na temat przedstawionych sprawozdań nie podejmowano. 
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ad. 7.  
 
M. Pałac - przedstawiła radnym sprawozdanie finansowe Samorządowego Zakładu 
BudŜetowego za rok 2012 oraz projekt uchwały nr XXXII/ 220/2013 w sprawie zatwierdzenia 
tegoŜ sprawozdania. 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 
18.06.2013r. rozpatrywała omawiane sprawozdanie. Komisja uzyskała wyjaśnienie, Ŝe Zakład 
za 2012r. uzyskał oszczędności, z których został zakupiony ciągnik wraz z beczką 
asenizacyjną.  
Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie – 4 głosami „za” przy 4-ch obecnych na 
posiedzeniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy radni mają pytania, czy uwagi 
do przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXII/220/2013  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu 
budŜetowego – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali 
obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXXII/220/2013  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu 
budŜetowego – została podjęta jednogłośnie. 
 
 

            
 
Ad. 8. 1. 
 
Zastępca Wójta – przedstawił radnym informację na temat wykonania budŜetu za 2012r.  
Stwierdził, iŜ budŜet Gminy Bierawa za 2012 r. ukształtował się następująco : 
 - wykonanie dochodów budŜetowych wyniosło 22.023.905,02 zł 
 - wykonanie wydatków budŜetowych wyniosło 24.753.981, 27 zł . 
Deficyt budŜetowy wyniósł 2.730.076,25 zł. Został on sfinansowany zaciągniętą poŜyczką  
w kwocie 2.400.000,- zł  oraz środkami z roku poprzedniego. 
ZadłuŜenie Gminy na koniec 2012 roku wynosiło  2.695.000,- zł i wynikało ono z zaciągnięcia 
dwóch poŜyczek. 
Pierwsza poŜyczka zaciągnięta została w 2010r. na kwotę 886.100 zł, w 2012r.  została 
spłacona na kwotę 295.000 zł . Na 2013 r. pozostało do spłaty 295.000 zł.  
Drugą poŜyczkę w kwocie 2.400.000,- zł zaciągnięto w 2012 roku na budowę sieci 
kanalizacyjnej w miejscowości Solarnia, części Dziergowic oraz rurociągu tłocznego. 
Największe inwestycje realizowane przez Gminę Bierawa w 2012 roku  : 

• rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solarnia, części Dziergowic  
z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków 3.354.387,30 zł, 

• modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bierawie 345.145,21 zł 
• remont i modernizacja  Domu Kultury w Starej Kuźni 238.920,93 zł 
• przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów - Dziergowice 

486.935,79 zł, 
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• zakup doposaŜenia kuchni w Domu Kultury w Bierawie 60.692,85 zł, 
• wykonano nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach – 87.410,61 zł 
• wykonano nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu   – 79.828,86 zł, 
• rozpoczęcie budowy budynku z mieszkaniami socjalnymi – 149.095 zł 
• wykonano oświetlenie uliczne w Lubieszowie przy ul. Sosnowej – 45.387 zł 

 
Całkowity koszt inwestycji naszej gminy w ubiegłym roku wyniósł 5.277.562,79 zł 
W 2012 roku prowadzono równieŜ remonty posiadanej infrastruktury. Do największych naleŜą: 

• remont drogi transportu rolnego w Brzeźcach – 199.999,73 zł 
• bieŜące remonty dróg gminnych – 160.099,92 zł 
• malowanie pomieszczeń Stacji Caritas – 22.495,46 zł 
• remont instalacji grzewczej w remizie OSP Stara Kuźnia 19.998,92 zł 
• remont schodów wejściowych do Gimnazjum w Solarni – 26.000 zł 
• remont schodów wejściowych do Przedszkola w Dziergowicach 13.200 zł 
• bieŜące remonty oświetlenia ulicznego 35.975,91 zł 

 
W 2012 roku realizowano eko-programy uchwalone przez Radę Gminy. Z dofinansowania na 
wymianę instalacji grzewczych skorzystały 24 gospodarstwa domowe na łączną kwotę  
72.000 zł. Z dofinansowania związanego z montaŜem baterii solarnych skorzystało  
9 gospodarstw domowych na kwotę 18.000 zł. 
Gmina realizowała w 2012 roku takŜe program profilaktyki zdrowotnej , dotyczący szczepień 
ochronnych przeciwko wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2000 roku – skorzystało  
25 osób. Inną formą profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców naszej gminy była realizacja 
programu „Zdrowa Gmina”, której skorzystało łącznie 115 osób. W ramach tego programu 
wykonywano badania mammografii, cytologii oraz kolonoskopii. 

 
Realizowano takŜe wydatki uchwalone w ramach Funduszu Sołeckiego dla poszczególnych wsi 
naszej gminy- łączne poniesione wydatki na ten cel to kwota 227.255,41 zł 

 
W budŜecie Gminy Bierawa realizowanym w 2012 r.  znalazły się zadania nowe oraz 
kontynuowane z lat poprzednich. Choć budŜet w efekcie zamknął się deficytem to udało się 
zrealizować wiele inwestycji , remontów i innych zadań , nie wymienionych w tej informacji. 
Wykonanie zadań bieŜących to 78,7%, a inwestycyjnych 21,3 % całości wydatkowanych 
środków budŜetowych.  
Wynika z tego , Ŝe pomimo utrzymania duŜej, istniejącej infrastruktury Gmina Bierawa ciągle 
się rozwija. 
 
Przedstawione sprawozdanie z wykonania budŜetu wraz ze sprawozdaniem finansowym 
dołączono do protokołu jako zał. nr 3 i 4. 
 
 
 
Ad. 8. 2.  
 
Skarbnik Gminy  – odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia  
19 kwietnia 2013r. o sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2012r. Gminy Bierawa, zawartą  
w uchwale nr 128/2013 – dołączono do protokołu jako załącznik nr 5. 
 
 
Ad. 8. 3. 
 
Radny P. Szewerda – przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 20 maja 2013r.  
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa z tytułu wykonania budŜetu Gminy 
Bierawa za 2012r. -  dołączono do protokołu jako załącznik nr 6. 
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Następnie odczytał treść uchwały nr 244/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu opiniującej pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Bierawa o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa z wykonania budŜetu za 2012r.-  
dołączono do protokołu jako załącznik nr 7. 
 
 
Ad. 8.4. 
 
Zastępca Wójta – odczytał pismo Wójta Gminy skierowane do radnych – dołączono do 
protokołu jako załącznik nr 8. 
 
Radny P. Sroka – w przedstawionym sprawozdaniu pojawiła się kwota 60.000 zł jako 
dofinansowanie do rozbudowy kuchni w Gminnym Centrum Kultury. Jakie zadania na bazie tej 
kuchni realizuje Dom Kultury, jaką funkcję pełni ta kuchnia? Czy w wyniku prowadzonej 
działalności kuchnia przysparza jakiś dodatkowych środków ? 
 
Zastępca Wójta – stwierdził, iŜ stan wyposaŜenia kuchni w Domu Kultury w Bierawie dalece 
odbiegał od obowiązujących standardów. Jak moŜna zauwaŜyć, powstało wiele nowoczesnych 
restauracji, czy hoteli. Zmodernizowanie tejŜe kuchni było wymogiem czasów. Gminne 
Centrum Kultury oprócz podstawowej działalności kulturalnej prowadzi równieŜ działalność 
dodatkową. Są wynajmowane sale na róŜnego rodzaju spotkania, czy imprezy okolicznościowe. 
Do tego celu potrzebne jest dobre zaplecze kuchenne. Kuchnia została zmodernizowana przy 
współfinansowaniu ze środków unijnych. Na to zadanie był pisany projekt, którego głównym 
celem było zmodernizowanie kuchni i dorównanie do konkurencji. Infrastruktura kulturalna jest 
bardzo rozbudowana. Utrzymanie tej infrastruktury na pewnym standardzie wymaga od 
wszystkich duŜego wysiłku. Na teraz dajemy jeszcze radę, chociaŜ  równieŜ odczuwa się skutki 
kryzysu gospodarczego. Odnotowuje się mniejsze wpływy do budŜetu z tego tytułu.  
 
Radny P. Sroka – stwierdził, iŜ identyfikuje się z wypowiedzią Pana Wójta i przyjmuje tą 
argumentację.  Ale czy w tej działalności w załoŜeniach Pana Dyrektora pojawia się 
jakikolwiek wątek komercyjny  w zakresie wykorzystania tej kuchni? 
 
Dyr. Wierzba – stwierdził, iŜ z uwagi na to, Ŝe wyposaŜenie kuchni mieszczącej się  
w Gminnym Centrum Kultury pochodziło z roku 1999 i daleko odbiegało od standardów 
obecnych, Gminne Centrum Kultury niemalŜe było zmuszone tę kuchnię zmodernizować  
i doposaŜyć. NaleŜało dorównać do pewnych standardów. Jednocześnie postawiono na 
ekonomię. Udało się zakupić piec indukcyjny, który co najmniej o 30% jest tańszy  
w uŜytkowaniu  energii. Ponadto zakupiono garnki oraz prysznic do zmywania. Praca  
w kuchni jest teraz o wiele sprawniejsza. Warto było te środki zainwestować. Skorzystano ze 
środków unijnych, które w znacznym stopniu sfinansowały te zakupy. Kuchnia jest 
wykorzystywana na róŜnego rodzaju spotkania i imprezy. 
 
 
Ad. 8. 5a. 
 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały nr XXXII/ 221/2013 w sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy Bierawa za 
2012 rok.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają uwagi, czy zapytania 
do przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXII/ 221/2013  
w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budŜetu gminy Bierawa za 2012 rok - pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.   
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXXII/ 221/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
Ad. 8.5b. 
 

Radny P. Szewerda - odczytał projekt uchwały nr XXXII/222/2013 w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Bierawa absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2012r.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają uwagi, czy zapytania 
do przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXII/222/2013  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierawa absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 
2012r. – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.   
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXXII/ 222/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
 

Zastępca Wójta – skierował do radnych słowa podziękowania za udzielone absolutorium 
Wójtowi Gminy Bierawa.  
 
 
Ad. 9.1. 
 
Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXII/ 223/2013 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2013r.  
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe przedmiotowy projekt uchwały został przez 
Komisję ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają uwagi, czy zapytania 
do przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  
 
Przewodnicząca poddała odczytany projekt uchwały nr XXXII/223/2013 w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie gminy na 2013r. – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.   
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXXII/ 223/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
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Ad. 9.2. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radym projekt uchwały nr XXXII/224/2013 w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe przedmiotowy projekt uchwały został przez 
Komisję ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają uwagi, czy zapytania 
do przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poddała odczytany projekt uchwały nr XXXII/224/2013  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali 
obrad, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXXII/224/2013 została 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9.3. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXXII/ 225/2013 w sprawie 
udzielenia dotacji na dofinansowanie renowacji  rzeźby przy Kościele Parafialnym w Bierawie, 
wpisanej do rejestru zabytków. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe projekt uchwały został przez Komisję ds. budŜetu  
i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie 4 głosami „za”, przy jednym głosie 
wstrzymującym. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają uwagi, czy zapytania 
do przedstawionego projektu uchwały? 
 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXII/ 225/2013  
w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie renowacji  rzeźby przy Kościele Parafialnym  
w Bierawie, wpisanej do rejestru zabytków – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13-tu obecnych na sali obrad, nikt z radnych 
nie był przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXXII/ 225/2013 została podjęta.  
 
Ad. 9.4. 
 
Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały nr XXXII/ 226/2013 w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw. 
Wyjaśnił, iŜ przedmiotem wydzierŜawienia w trybie bezprzetargowym ma być grunt rolny 
połoŜony w sołectwie Brzeźce wykorzystywany do upraw, dotychczasowemu dzierŜawy.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, iŜ Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie   
5 głosami „za”. 
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Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają uwagi, czy zapytania 
do przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady poddała odczytany projekt uchwały nr XXXII/ 226/2013 w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierŜaw – 
pod głosowanie radnych. Za przyjęciem  uchwały głosowało 14 radnych, na 14-tu obecnych na 
sali obrad, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXXII/226/2013 został podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9. 5. 
 
Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały nr XXXII/ 227/2013 w sprawie uchwalenia 
„ZałoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Bierawa na lata 2013 – 2028”. Wyjaśnił, Ŝe zgodnie z przepisami prawa energetycznego  
i ustawą o samorządzie gminnym - samorząd ma obowiązek takowy plan uchwalić.  
ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się na okres 15 lat; jednak co 3 lata 
wymagana jest aktualizacja. W opracowaniu tym zawarte są informacje na temat obecnej 
infrastruktury energetycznej. JeŜeli chodzi o sprawę dotyczącą gazyfikacji Gminy, to jest juŜ 
opracowany projekt z pozwoleniem na budowę dla miejscowości Brzeźce. Inwestycja będzie 
miała połączenie  z sieci ze strony Kędzierzyna. Budowa miała być rozpoczęta w bieŜącym 
roku, ale z powodu kryzysu (taka jest argumentacja) realizacja została przesunięta na rok 
przyszły.  Została równieŜ opracowana dokumentacja na budowę gazociągu od strony 
województwa śląskiego. Plan ten zakłada, Ŝe ta inwestycja, która obejmie Goszyce i Kotlarnię  
będzie wykonana w latach 2014-2015. MoŜna stwierdzić, Ŝe podany termin jest zbyt 
optymistyczny. MoŜe się wydłuŜyć z tego względu, iŜ pierwotne plany były związane  
z finansowaniem przewidzianym na lata 2007-2014. Prawdopodobnie będzie to realizowane  
w perspektywie finansowania 2014-2020.    
Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przeszedł 
całą wymaganą prawem procedurę legislacyjną. Między innymi projekt był wysłany do 
zaopiniowania do Zarządu Województwa. Został równieŜ poddany konsultacjom społecznym 
przez okres 21 dni.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
5 głosami „za”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają uwagi, czy zapytania 
do przedstawionego projektu uchwały? 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały  nr XXXII/ 227/2013  
w sprawie uchwalenia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Bierawa na lata 2013 – 2028” – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXXII/ 227/2013 została podjęta 
jednogłośnie przy udziale w głosowaniu 14 radnych. 
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Ad. 9.6. 
 
Zastępca Wójta  - przedstawił radnym projekt uchwały nr XXXII/ 228/2013 w sprawie 
przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Bierawa. Ponadto stwierdził, iŜ Firma Cemex prowadzi działalność na 
terenie Gminy Bierawa od kilku lat. Współpraca samorządu zarówno z dyrekcją Kopalni, jak  
i zarządem Firmy układa się bardzo dobrze. Na samym początku, jak Firma wchodziła na teren 
naszej Gminy, zostały dokonane pewne ustalenia dotyczące prowadzonej działalności. Były 
pewne obawy mieszkańców związane z występowaniem uciąŜliwości związanych  
z prowadzoną działalnością. Od samego początku Gmina wspólnie z Firmą starała się dołoŜyć 
wszelkich starań Ŝeby te negatywne oddziaływania były dla mieszkańców jak najmniejsze. 
Swego czasu  Firma Cemex przekazała kwotę 50 tys. zł na budowę chodnika w Bierawie, 
którego budowa rozpoczęła się dopiero w roku bieŜącym. Inwestycja ta będzie prowadzona  
w dwóch etapach. W roku bieŜącym zostanie wykonana kanalizacja burzowa, zostanie 
przygotowany teren łącznie z przesunięciem słupów.  Budowa chodnika wraz z przebudową 
jezdni będzie wykonywana w roku przyszłym. Ponadto Gmina złoŜyła wniosek  
o dofinansowanie budowy drogi do terenów inwestycyjnych, która jest w trakcie budowy.  
Ta inwestycja potwierdza to, Ŝe Gmina widzi w tej działalności perspektywę rozwoju. Obecne 
złoŜa wystarczą Firmie na prowadzenie eksploatacji na okres 3 – 3,5 roku. Firma juŜ teraz 
złoŜyła wniosek w sprawie przekształcenia kolejnych terenów pod eksploatację, poniewaŜ cały 
proces dotyczący procedury zmiany jest bardzo długi. Gmina jednakŜe rozumie stanowisko 
mieszkańców, takie samo stanowisko ma Pan Wójt, i jako samorząd bardzo neutralnie 
podchodzi do tej sprawy.  JednakŜe Samorząd jest zainteresowany tym, Ŝeby Firma Cemex 
dalej prowadziła działalność na terenie Gminy Bierawa. Po wczorajszej wizytacji terenów 
poeksploatacyjnych w Bierawie z Komisją ds. porządku publicznego moŜna stwierdzić, Ŝe 
Firma nie prowadzi polityki rabunkowej.  Firma wykonuje procesy rekultywacyjne wynikające 
ze stosownych dokumentów.  MoŜe to być, i to jest nasza wspólna sprawa nie tylko firmy 
Cemex, jakiś element który będzie moŜna w kolejnych latach, po zakończeniu tej działalności 
wykorzystać. Teren na którym eksploatacja została juŜ zakończona został zrekultywowany.  
Jest to piękny teren. Firma stanęła na wysokości zadania, w tym całym procesie 
rekultywacyjnym zrobiła więcej  niŜ określały to wymagania zawarte w zezwoleniu. Skarpy 
zostały juŜ częściowo dostosowane do potrzeb. Gdyby nie był to juŜ teren górniczy, to 
rekreacja na tym terenie mogła by się juŜ rozwijać. Jest takŜe druga strona tej sprawy, czyli 
właściciele gruntów.  Są  rolnicy, którzy mają wiele obaw odnośnie tego, czy będą musieli 
swoje pola sprzedać. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe  ewentualna decyzja o przystąpieniu do zmiany 
Studium, czy zmiany planu, na tym etapie nic nie zmienia. Rolnik dalej moŜe uprawiać swoje 
pole. To czy dane pole będzie w dalszym ciągu uŜytkowane rolniczo, czy zostanie sprzedane 
pod eksploatację piasku, zaleŜy wyłącznie od rolnika. Gmina pod względem współpracy, 
oczekiwań i wymagań stawianych Firmie, nie ma Ŝadnych zastrzeŜeń. Współpraca była zawsze 
na dobrym poziomie. Gmina nie ma Ŝadnych obaw co do planów związanych z rozwojem tejŜe 
działalności. Jednak to radni muszą w tej kwestii podjąć decyzję. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska na posiedzeniu w dniu 27 maja br. pozytywnie zaopiniowała 
wniosek Firmy Cemex. Z kolei na posiedzeniu w dniu wczorajszym (18 czerwca) Komisja 
dokonała wizji terenów, ale nie przystąpiono juŜ do głosowania. 
 
Radna B. Poplucz  - stwierdziła, iŜ cyt. „dla mnie jako radnej i sołtysa,  ta decyzja jest 
naprawdę trudna”.  Jest to uchwała o podjęcie pierwszego działania, które z pewnością jest 
równieŜ działaniem kosztownym. Dlatego najpierw, przed podjęciem takiej decyzji, powinno 
się odbyć spotkanie z mieszkańcami celem przedstawienia im planów związanych  
z poszerzeniem terenów eksploatacyjnych. Jakie złoŜa piasku występują  na tym terenie, jest 
wszystkim wiadomym, gdyŜ zostało to sprawdzone. Ale jest kilka aspektów w całej tej sprawie. 
Cyt. „Szanuję Gminę, bo wiem, Ŝe Gmina utrzymuje się z dochodów własnych, z podatków. 
Szanuję firmy, które chcą się rozwijać, ale równieŜ szanuję ludzi z którymi bywam na  
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co dzień”. Wielu mieszkańców Lubieszowa, którzy mają tereny w pobliŜu Odry, nie kierują się 
tylko i wyłącznie finansami. Dla nich pieniądze  naprawdę na dzień dzisiejszy nie są 
najwaŜniejsze. W większości są to osoby, które utrzymują się z rolnictwa. Są to ludzie, którzy 
po prostu kochają ziemię, którzy tej ziemi potrzebują.  
Obszar, który ma być przeznaczony pod eksploatację piasku, jest jednym z najlepszych terenów 
w Lubieszowie pod względem rolniczym. Występują tam grunty klasy II, III i IV. Druga część 
wioski to tereny niskich klas V i VI. Omawiane tereny naleŜą do gospodarstw wielo-
pokoleniowych. Dla nich ta ziemia jest ogromną wartością.  Po spotkaniu z firmą w sołectwie, 
która przedstawiła ten temat, powiedziano mi, Ŝe wody mamy pod dostatkiem i nie sztuką jest 
wszędzie potworzyć stawy czy jeziora, bo nie na tym to polega. Wizerunek wioski powinien  
u nas zostać nie zmieniony. Cyt. „Powiem szczerze, po wczorajszej wizytacji, po obejrzeniu 
tych terenów, Ŝe jest to piękne. Nie powiem, Ŝe nie. Ja naprawdę nie jestem całkowicie 
przeciwna  czemuś co by się mogło rozwinąć. Ale czy naprawdę tylko i wyłącznie w tym 
kierunku  pójdziemy? Czy tylko i wyłącznie będziemy patrzeć w ten sposób? Czy naprawdę 
wszędzie powstaną u nas ośrodki turystyczne?” Czy nie naleŜałoby przed przystąpieniem do 
zmiany Studium  wpierw usiąść i porozmawiać, podyskutować o tym, czego tak naprawdę 
chcemy i co moŜemy stworzyć? Czy naprawdę tych turystów tu ściągniemy i Ŝe to będzie się 
rozwijało i ludzie będą mogli z tego kiedyś czerpać korzyści? Czy te tereny, które juŜ na dzień 
dzisiejszy są planowane pod rekreację wodną Gmina jest w stanie zagospodarować i czerpać  
z tego dochód. Lubieszów jako wioska ma bardzo złe doświadczenie. Ponad 20 lat temu 
obiecano mieszkańcom basen. Wybrano złoŜe, ludzie w czynie społecznym poświęcili tam 
masę godzin. I co?  Do dzisiaj został tylko oszpecony teren i nikt tym nie chce się zająć. 
Pomysłów na zagospodarowanie było wiele, ale nikt nie chce tam zainwestować.  
Cyt. „Ja uwaŜam, Ŝe niech wioska pozostanie wioską. Bo za parę lat my nie będziemy widzieć 
rolnika na Ŝadnym polu. Wielkie aglomeracje się potworzyły co z tego? Za parę lat nawet na 
wiosce dzieci nie będą wiedziały jak wygląda krowa, czy świnia. My to chcemy utrzymać”. 
Wieś Lubieszów bierze aktywny udział w Programie „Odnowa wsi”. Na szkoleniach ciągle 
zachęca się mieszkańców do tego Ŝeby wieś pozostała wsią. Nie psujmy infrastruktury 
wiejskiej. Niech wieś pozostanie wsią, uszanujmy to co jest . Są to piękne tereny, gdzie zostały 
utworzone ścieŜki rowerowe, miejsca w których moŜna odpocząć. Korzysta z tego bardzo wiele 
ludzi. Dlatego najpierw naleŜałoby usiąść z ludźmi i porozmawiać, bo gro ludzi jest 
przeciwnych. Są teŜ osoby nie zdecydowane. Jest teŜ inna kwesta, Ŝe teren planowany pod 
eksploatację jest bardzo niespójny, stworzyła się szachownica. MoŜe się okazać, Ŝe rolnik, 
który ma tam pole będzie dosłownie zmuszony Ŝeby go odstąpić, bo trudno będzie mu te pola 
uprawiać i czerpać z nich korzyści. Cyt. „Przykro mi, ale moje zdanie jest troszeczkę odmienne 
od waszego. Chciałabym aby najpierw zacząć od rozmowy z mieszkańcami, bo to głównie 
dotyczy naszej wioski”. I ten problem przedstawić, a dopiero później przystąpić do dalszych 
działań”. 
 
Radny J. Morcinek  - wsłuchując się w tę dyskusję moŜna by stwierdzić, Ŝe cyt. „my tak 
dyskutujemy jakby co najmniej tam miała powstać elektrownia atomowa”. PrzecieŜ my jako 
Gmina nie robimy nic złego.  
My tylko mamy zmienić Studium i plan zagospodarowania przestrzennego. A i tak ostateczna 
decyzja co do przeznaczenia gruntu naleŜy do kaŜdego rolnika. JeŜeli któryś rolnik chce 
sprzedać ziemię pod eksploatację piasku, to my mu to w tym momencie umoŜliwiamy. JeŜeli 
inny rolnik nie chce sprzedać swojego gruntu, to nikt go do tego nie zmusi, to jest jego wola. 
Działamy w stosunku do jednych i do drugich tak samo. Nikt nikogo nie zmusi do sprzedaŜy. 
Być moŜe któryś z rolników będzie chciał pozbyć się tej ziemi, bo będzie np. potrzebował 
pieniędzy. JeŜeli zatem Gmina nie przekwalifikuje tych gruntów, to nie będzie takiej 
moŜliwości Ŝeby rolnik mógł sprzedać grunt pod eksploatację.  Te zmiany mają być zrobione 
na korzyść tych wszystkich mieszkańców, którzy są zainteresowani sprzedaŜą gruntów. Była 
poruszona kwestia hałasu. Wczoraj podczas wizytacji tych terenów moŜna było stwierdzić, Ŝe 
taśmociągi mieszczą  się w środku, co najmniej kilometr, czy półtorej od wiosek. I to tak 
zostanie. Na obrysie jest tylko refuler, który wydaje lekki szum. Zakład nigdy się nie zbliŜy 
bezpośrednio do domów, a więc hałas nikomu nie zagraŜa.  
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Natomiast jeŜeli chodzi o pejzaŜ, to uwaŜam, Ŝe teren, który jest częściowo pod wodą, 
częściowo zajęty przez pola, porośnięty drzewami, jest ładniejszy niŜ tylko pola. PrzecieŜ w 
Dziergowicach teŜ powstaje piękny akwen. Skoro i tak Firmie Cemex udostępniliśmy juŜ 
pewien obszar, złoŜa piasku zostały częściowo wyeksploatowane, więc teraz juŜ i tak nie ma 
odwrotu.  JeŜeli są osoby chętne do przekazania gruntów pod eksploatację piasku, to trzeba im 
to umoŜliwi ć. Firma zarówno eksploatację, jak i rekultywację prowadzi fachowo. Dlatego 
jestem za tym, Ŝeby tą zmianę Studium i planu miejscowego zrobić. Z tego co zostało 
powiedziane, Firma będzie na tym terenie 10-15 lat.  
Po zakończeniu działalności na 1/3 terenu znowu będą pola, a na 2/3 będzie woda. To znaczy, 
Ŝe z 10 hektarów ok. 3 ha będą stanowiły pola, a 6 ha będzie obszar wodny. Ziemia, która 
obecnie jest ściągana z góry będzie nadsypana i teren będzie mógł być dalej wykorzystywany 
rolniczo. Rolnicy mają róŜne moŜliwości. Mogą grunt dzierŜawić na lata, zamienić na inny, 
odkupić po czasie za tą samą kwotę. Jest wiele moŜliwości, dlatego jestem za tym, aby te 
grunty przekwalifikować.  
 
B. Zimoch – zwróciła uwagę, Ŝe radnym zostały przedłoŜone dwa projekty uchwał. Omawiany 
projekt dotyczy przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. A dopiero następny projekt dotyczy przystąpienia do 
opracowania planu miejscowego. W projekcie uchwały o przystąpieniu do zmiany Studium nie 
ma mowy o celu. Jest mowa o tym, Ŝeby przystąpić do zmiany zapisów w Studium dla tego 
obszaru. Obecnie według zapisów Studium jest to obszar rolniczy. Procedura sporządzenia 
zmiany Studium przewiduje na pierwszym etapie ogłoszenie i obwieszczenie Wójta Gminy  
o przystąpieniu do tej zmiany i wyznaczenie terminu na zbieranie wniosków. Zamiast się 
spotykać w jakimś lokalu i dyskutować, o czym mówiła Pani sołtys, tworzy się dokumenty.  
Jest wyznaczany okres czasu i kaŜdy, kto tylko chce moŜe złoŜyć wniosek. Wnioskodawcy nie 
muszą mieć nawet gruntu na tym terenie, mogą być spoza obszaru, nie muszą  mieć interesu 
prawnego. Mogą składać wnioski do zmiany Studium  i w nich określać co by się chciało, a 
czego nie. W ten sposób zbiera się materiał planistyczny, który jest przez Wójta Gminy 
rozpatrywany i uwzględniany przy sporządzaniu Studium. W związku z czym element udziału 
mieszkańców w postępowaniu planistycznym w trakcie procedury jest z całą pewnością 
zapewniony. Gdyby ominięto ten etap, to taka zmiana Studium nie zostałaby przyjęta.  Element 
społeczny jest zapewniony przez cały proces tworzenia takowej zmiany. Ze zmiany będzie 
wynikało czy wnioskodawcy są za tą eksploatacją, czy nie, czy teŜ zgłoszą jakieś inne 
wymagania, np. Ŝeby w odległości 50 metrów od granicy opracowania był juŜ bufor zielony, 
Ŝeby tego terenu juŜ nie udostępniać, albo wprowadzić jakieś inne przeznaczenie.  
Wójt przy pomocy urbanisty będzie te wszystkie wnioski rozpatrywał i projektował. Następnie 
wymagana będzie opinia organów i instytucji, np. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
czy Inspektora Sanitarnego. Po uzgodnieniach projekt znowu jest wykładany do publicznego 
wglądu. Mogą być składane uwagi, czy zastrzeŜenia, które są analizowane. JeŜeli jakaś uwaga 
nie zostanie przez Wójta uwzględniona, to o tym będzie decydowała Rada Gminy.  
Więc ta obawa, Ŝe zmiana Studium zostanie dokonana poza mieszkańcami, jest obawą 
przedwczesną. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jakie te wnioski będą.  
Jednak skoro było rozeznanie, Ŝe szereg rolników chciałoby sprzedać swoje grunty na cele 
eksploatacji piasku, to moŜna się spodziewać, Ŝe ten aspekt w ramach tych moŜliwości, które 
Studium dopuści będzie brany pod uwagę i będzie zapisywany. Konsekwencją zapisów w 
Studium jest sam projekt planu miejscowego, który równieŜ przechodzi przez taką samą 
procedurę. I to jest ryzyko Cemex-u, gdyŜ moŜe się okazać, Ŝe wniosek do Ministra Rolnictwa 
o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych wysokich klas na cele nierolnicze będzie załatwiony 
odmownie.  MoŜe się okazać, Ŝe w ogóle te wariantowe moŜliwości odpadają i Ŝe grunt ma 
pozostać w rolniczym uŜytkowaniu. O tym nie moŜe decydować ani Rada Gminy, ani Wójt, ani 
mieszkańcy. O tym zadecyduje Minister Rolnictwa, gdyŜ jest to w jego kompetencji.  
Sprawę naleŜałoby potraktować dynamicznie i dopuścić do zmian, zebrać w ten sposób głosy. 
JeŜeli natomiast nie przyjmie się tego projektu o przystąpieniu do dokonania zmian, to 
wówczas juŜ dalszych postępowań nie będzie, zamknie się od razu dalszą drogę postępowania.  



 14 

Z informacji jaka została ujawniona wynika, Ŝe dość duŜo osób, którzy są właścicielami 
znacznego udziału gruntu na tym obszarze, są zainteresowani tym Ŝeby ta eksploatacja 
(czasowa eksploatacja piasku) była prowadzona.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy  - nie powinniśmy zamykać moŜliwości przed rozwojem 
Gminy. Jest to na pewno równieŜ szansa na podniesienie dochodów gminy. Potrzeb mamy 
wiele. Natomiast o tym jak ten grunt będzie wykorzystywany, czy będzie on uŜyczony, 
sprzedany, będzie decydował właściciel. To właściciel decyduje o sposobie uŜytkowania 
swojego gruntu. JeŜeli dany właściciel chce sprzedać swój grunt pod eksploatację, to powinno 
mu się stworzyć taką moŜliwość. JeŜeli wystąpimy przeciwko takim zmianom, to ludzie mogą 
mieć do nas pretensje, Ŝe uniemoŜliwili śmy im sprzedaŜ gruntu. PrzecieŜ nie kaŜdy grunt 
przynosi dochody, są to tereny zalewowe i róŜnie bywa. Więc sam właściciel decyduje czy chce 
dany grunt sprzedać, czy chce dalej na tym gruncie prowadzić działalność rolniczą. JeŜeli 
jesteśmy Gminą prorozwojową i preferującą rozwój, to warto pomyśleć o tym Ŝeby stworzyć te 
moŜliwości. Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium jest etapem wstępnym. Ludzie 
będą mieli prawo wypowiedzenia się w tej sprawie, gdy te zmiany zostaną poddane pod opinię 
publiczną.  
 
Sołtys I. Urbansky – od jakiegoś czasu przez Grabówkę znowu przejeŜdŜają cięŜkie 
samochody z piaskiem. Przez jakiś czas był spokój, a ostatnio bardzo się ta sytuacja nasila.  
Na tej drodze jest ograniczenie tonaŜu, dlatego zwróciła się z prośbą o zwrócenie uwagi 
kierowcom, aby samochody te nie jeździły przez Grabówkę.  
 
Dyr. Odrzywolski – zobowiązał się do zwrócenia uwagi na przedstawiony problem i do 
przeprowadzenia  rozmów z kierowcami. Dodał, iŜ Zakład korzysta równieŜ z usług firmy 
zewnętrznej i z  przewoźnikiem będą musiały zostać przeprowadzone rozmowy, co jednak 
będzie trwało trochę dłuŜej. W przypadku pojawienia się samochodu naleŜy odpisać numer 
rejestracyjny i przekazać go do Kierownika Zakładu w Bierawie.  
Korzystając z okazji nawiązał do omawianego tematu zmiany Studium. Poinformował, Ŝe 
zmiana Studium, planu miejscowego, następnie  uzyskanie decyzji środowiskowej, koncesji, 
planu ruchu, wymaga wiele czasu. Z kaŜdym rokiem ten czas się wydłuŜa. Zakład nie chce 
doprowadzić do takiej sytuacji jako poprzednio. Tylko dzięki duŜemu zaangaŜowaniu po 
stronie Rady, po stronie Gminy, udało się  rozpocząć działalność w nowym sezonie. Zakład 
rozpoczął działalność nowego roku dosłownie na styk. W przeciwnym razie groziłoby 
zatrzymaniem ruchu Zakładu. Obecnie Zakład chce wyjść z tymi pracami wcześniej, Ŝeby nie 
doprowadzać po raz kolejny do takiej sytuacji. Dobrze byłoby stworzyć ludziom, właścicielom 
gruntów inną moŜliwość wykorzystania gruntu. Czy właściciel z tego skorzysta czy nie, to 
będzie juŜ indywidualna decyzja kaŜdego właściciela nieruchomości. Zmiana w Studium 
nikogo do niczego  nie zmusza, nie zmienia charakteru uŜytkowania gruntu, ani nie zmienia 
kwestii podatkowych.  Kilka lat temu, jak Zakład wchodził na ten teren, spotkano się po raz 
pierwszy z Wójtem, z Wice Wójtem, wtedy to obawy względem Firmy były jak najbardziej 
uzasadnione. Dzisiaj te obawy powinny być juŜ duŜo mniejsze.  
Pokazaliśmy, Ŝe potrafimy pewne rzeczy robić dobrze i dotrzymywać słowa. I tego nie 
zmienimy. UmoŜliwmy tym, którzy zdecydowali się zmienić przeznaczenie swojego gruntu, 
tym którzy udzielili nam swojej zgody na te tereny, by taką szansę mieli. Na razie są tylko 
wstępne zgody. Do zakupu gruntu, przeniesienia własności będzie jeszcze potrzebna ponowna 
zgoda przy spisaniu aktu notarialnego. Ale to będzie przyszłość. Na razie jest mowa o zmianie 
Studium i planu miejscowego. Dobrze byłoby ludziom taką moŜliwość zmiany przeznaczenia 
gruntu stworzyć. 
 
Radna B. Poplucz – przecieŜ przystąpienie do zmiany Studium wiąŜe się z kosztami. Czy 
zatem nie lepiej wpierw spotkać się z tymi ludźmi, którzy się wahają i dopiero potem podjąć 
dalsze kroki? 
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Dyr. Odrzywolski – my jesteśmy gotowi spotkać się z mieszkańcami. Mogą to być równoległe 
działania. Jedną rzeczą jest rozpoczęcie wymaganej procedury, a drugą rzeczą rozpoczęcie 
dyskusji z osobami niezdecydowanymi, którzy nie do końca jeszcze się zgadzają z naszą 
argumentacją. Te dwa działania moŜna prowadzić równolegle. Jesteśmy do dyspozycji, czy to 
poprzez działania zaproponowane przez Urbanistę, czy teŜ spotkanie z mieszkańcami we wsi 
Lubieszów.  
 
Radna B. Poplucz – patrząc przez lata na róŜne sytuacje, na róŜne zdarzenia, róŜne plany, 
moŜna by powiedzieć, Ŝe wiele planów poległo, bo nie było wcześniejszych rozmów, dyskusji, 
zagłębienia się w temat. Wiele planów, które kosztowało gro środków nie zostało 
zrealizowanych. Przeprowadzenie wcześniejszych rozmów z mieszkańcami rozwieje wszelkie 
obawy i pozwoli na uniknięcie sytuacji, Ŝe  plan pomimo poniesienia kosztów nie zostanie 
zrealizowany. 
 
Dyr. Odrzywolski – rozmowy z rolnikami, czy właścicielami gruntów były prowadzone od 
lata ubiegłego roku. Dzisiaj mamy połowę czerwca i trzeba ten etap w jakiś sposób zamknąć. 
Zakład pozyskał chętnych na dość interesującą powierzchnię, mniej więcej połowę obszaru. 
Przystąpmy do zmiany przeznaczenia tegoŜ obszaru, na które są zgody i zagwarantujmy przez 
to funkcjonowanie Zakładu. Po zmianie Studium i planu zagospodarowania przestrzennego 
moŜna będzie przystąpić do dyskusji z osobami dzisiaj niezdecydowanymi, jeŜeli tacy chętni 
się znajdą. Nie stać nas na to, aby przez rok jeszcze  dyskutować z właścicielami wszystkich 
gruntów, bo zabraknie czasu na zakończenie wymaganej procedury i uruchomienie eksploatacji 
na nowych terenach. Groziłoby to zatrzymaniem ruchu Zakładu i wypadnięciem z rynku. 
Dlatego zdecydowano się na wystartowanie z tym obszarem, na który juŜ pozyskano zgody. 
Nie mówi się o osobach, które nie wyraziły zgody. Mówi się tylko o osobach, które są 
zainteresowane zmianą przeznaczenia swojego gruntu. Być moŜe w trakcie procedury uda się 
jeszcze jakieś tereny pozyskać. A ci którzy się nie zdecydowali, to jest juŜ ich prawo, oni 
podjęli własną decyzję. Z punktu widzenia Firmy nie mamy aŜ tak wiele czasu, aby móc 
pozwolić sobie na nieograniczoną dyskusję. Takie rozmowy z pewnością będą prowadzone, ale 
niech się to dzieje na poczet następnej zmiany. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – cyt. „Ja myślę, Ŝe kto stoi, ten się cofa”. Więc tutaj  
w perspektywie rozwoju Zakładu działalność musi być prowadzona na bieŜąco i pewne kroki 
trzeba wyprzedzać. Ilu pracowników zatrudnia Firma CEMEX i z jakiego terenu to są ludzie? 
 
Dyr. Odrzywolski -  na dzisiaj jest 24 pracowników. W ubiegłym roku Zakład funkcjonował 
na 3 zmiany i zatrudnienie było większe, był lepszy rynek. W roku bieŜącym trochę 
ograniczono działalność ze względu na sytuację rynkową, były tylko dwie zmiany. Obecnie 
odnotowuje się pewne oŜywienie, dlatego zamierza się uruchomić trzecią zmianę i wówczas 
stan osobowy się zmieni. Zakład w Bierawie zatrudnia głównie ludzi miejscowych 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – dlatego trzeba równieŜ pamiętać o tych osobach, które tam 
mają zatrudnienie. Tutaj kwestia utrzymania Zakładu jest naprawdę waŜna. PrzecieŜ zmiany,  
o których jest mowa w przedstawionym projekcie na pewno nikomu nie wydzierają ziemi z rąk. 
KaŜdy obywatel ma prawo decydowania i dokonywania wyboru w sposób autonomiczny. 
KaŜdy sam decyduje za siebie.  Natomiast my nie moŜemy ograniczać ludzi w rozwoju i w tym 
Ŝebyśmy poszli do przodu.  
 
Radny Cz. Kudzia  - zauwaŜył, iŜ radni otrzymali dwa odmienne załączniki do projektu 
uchwały w sprawie Studium. Na pierwszym załączniku był mniejszy obszar. Natomiast na 
załączniku, który radni otrzymali dzisiaj teren jest większy. Który załącznik jest właściwy? 
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B. Zimoch  - wyjaśniła, Ŝe w ubiegłą środę projekt uchwały był przygotowany na podstawie 
przekazanych informacji o tym na jakie obszary są pisemne zgody właścicieli gruntów.  
Po przygotowaniu tegoŜ projektu została przekazana informacja o pozyskaniu zgody właścicieli 
gruntów na cały fragment, pokazany na nowym załączniku.  W związku z czym w dniu 
dzisiejszym radnym przedstawiono do tego samego tekstu projektu uchwały wariantowy 
załącznik graficzny. Radni dysponują dwoma wariantowymi załącznikami graficznymi do tej 
samej uchwały, dlatego muszą w pierwszej kolejności zdecydować, który załącznik będzie 
rozpatrywany. Skoro jednak to uzupełnienie, to powiększenie obszaru obejmuje teren, gdzie 
występują  wszyscy zainteresowani, Rada powinna się  skupić na tym załączniku, który 
pokazuje większy obszar. Z punktu widzenia przedsiębiorcy bardziej korzystne jest 
uwzględnienie większego obszaru pokazanego na nowym załączniku. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – moŜna byłoby poddać tę kwestię pod głosowanie. 
 
Radna U. Olejnik – czy musi być głosowanie w tej sprawie? 
 
Mec. Semeniuk – naleŜy tylko wskazać który załącznik będzie głosowany. JeŜeli wskazany 
załącznik zostanie przyjęty, to nie będzie potrzeby przeprowadzania drugiego głosowania. 
JeŜeli nie zostanie przyjęty, to trzeba będzie przeprowadzić drugie głosowanie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, Ŝe w pierwszej kolejności będzie poddany 
pod głosowanie załącznik obejmujący większą powierzchnię.  
 
Zastępca Wójta – stwierdził, iŜ pomimo wszystko, nie czekając na terminy związane  
z przystąpieniem do zmiany Studium, przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami, powinno 
dojść do spotkania przedstawicieli CEMEX-u z mieszkańcami Lubieszowa. Trzeba na ten temat 
dyskutować i uspokoić tych, którzy mają największe obawy.  Uniknie się w ten sposób 
niepotrzebnych dyskusji i uwag. Z tego co zostało powiedziane waŜnym jest, Ŝe po eksploatacji 
ok. 33 procent gruntu pozostanie. Pozostałe  60 parę procent będzie stanowiło obszar wodny. 
CEMEX juŜ teraz posiada ok. 15 hektarów gruntu , który po zakończeniu działalności będzie 
do rozdysponowania wśród zainteresowanych rolników.   
 
Radny R. Lamaczek – jak będzie z wartością ziemi? Wartość ziemi z piaskiem, wartość ziemi 
bez piasku, jak to będzie wyglądało proporcjonalnie? 
 
Zastępca Wójta – atrakcyjność gruntu powinna wzrosnąć. Na wczorajszym spotkaniu zostało 
powiedziane, Ŝe kwestię ewentualnego zwrotu gruntu moŜna ustalić jeszcze przed decyzją 
dotycząca sprzedaŜy gruntu. To wszystko jest do dogadania. 
 
Radny J. Morcinek – na razie nie ma problemu wartości, bo cała ziemia objęta eksploatacją 
jest własnością CEMEX-u. Co Firma zrobi z tą ziemią, czy ją sprzeda, przekaŜe Gminie, czy  
w inny sposób zagospodaruje, to jest sprawa Firmy. 
 
Dyr. Odrzywolski  – podczas spotkania z Panią sołtys została przekazana taka informacja. Tak 
naprawdę Zakład nie jest zainteresowany przejmowaniem gruntu na własność. My tej ziemi, 
tego obszaru potrzebujemy tylko na proces przygotowania, eksploatacji i rekultywacji.  Bardzo 
chętnie nawiąŜemy współpracę nie na zasadzie wykupu gruntu, tylko zgody na eksploatację, 
oczywiście za wynagrodzeniem. Właściciel zapewnia sobie wówczas prawo do tego terenu.  
To jest jedna z opcji, którą my kaŜdemu właścicielowi oferujemy. Jak dotąd, wśród tych, 
z którymi były prowadzone rozmowy poprzednio, czy w obecnym projekcie, są osoby, które są 
zainteresowane tylko sprzedaŜą. Są teŜ takie osoby, które są zainteresowane pozyskaniem 
gruntów rolnych do prowadzenia działalności rolniczej. Część nieruchomości jest juŜ 
uwzględniana do zamiany.  
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Obecnie ok. 30 parę procent wyeksploatowanej powierzchni zajmują grunty, a 60 parę procent 
zajmuje woda. Te grunty Zakład posiada i moŜe o nich rozmawiać z przyszłymi właścicielami 
na zamianę, na wyrównanie, ale dopiero po zakończeniu działalności, gdyŜ dopóki teren jest 
objęty koncesją za wszystko co się dzieje na tym terenie odpowiada Firma.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały nr XXXII/ 228/2013  
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Bierawa wraz z załącznikiem obejmującym większą powierzchnię 
(drugi wariant). 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 14 tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych nie było, a dwóch radnych wstrzymało się od głosowania.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXXII/ 228/2013 została 
podjęta. 
 
  
 
 
Ad. 9. 7. 
 
Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały nr XXXII/ 229/2013 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych  
w sołectwach Bierawa i Lubieszów.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska na posiedzeniu w dniu wczorajszym nie przystąpiła do 
głosowania w sprawie przedstawionego projektu uchwały. Opinia w sprawie wniosku Firmy 
CEMEX została wyraŜona na wcześniejszym posiedzeniu. 
 
B. Zimoch  - zwróciła uwagę, iŜ przedmiotem podejmowanej uchwały jest załącznik nr 1  
i załącznik nr 2 z większym obszarem.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poddała odczytany projekt uchwały nr XXXII/ 229/2013  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów połoŜonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 14 tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych nie było, a dwóch radnych wstrzymało się od głosowania.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXXII/ 229/2013 została 
podjęta. 
 
 
 
Ad. 9. 8. 
 
Zastępca Wójta  - przedstawił radnym projekt uchwały nr XXXII/230/2013 w sprawie sieci  
i granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Bierawa. Wyjaśnił, iŜ nowy 
projekt uchwały zawiera tylko dwie zmiany, a mianowicie dopisano dwie miejscowości 
Grabówka i Korzonek do obwodu Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu oraz zapisano, Ŝe 
Zespół Szkół Dwujęzycznych jest bezobwodowy. W poprzedniej uchwale był błędny zapis, Ŝe 
obwodem jest teren Gminy Bierawa. 
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Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe przedstawiony projekt uchwały został przez Komisję 
ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu zaopiniowany pozytywnie –  
4 głosami „za”. 
  
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy radni mają pytania, czy uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXII/230/2013  
w sprawie sieci i granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Bierawa – 
pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14-tu obecnych na 
sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXXII/ 230 /2013 została 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 10.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – przypomniała, Ŝe dwie interpelacje zostały złoŜone przez 
radnego Czesława Kudzia, zostały one odczytane w pkt. 4. 
 
Radna R. Kubica  - wystąpiła o interwencję w sprawie podniesienia studzienek chłonnych na 
ulicy Dworcowej i Ottona Steiera w Bierawie. Studzienki zostały podwyŜszone, ale bez 
większego rezultatu. Po niedługim czasie cztery studzienki znowu się zapadły.  
 
 
 
Ad. 11.  Dyskusja i wolne wnioski 
 
Sołtys B. Czerepak -  zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie naprawiana ulica Leśna w Starej 
Kuźni? Firma rozpoczęła prace, ale nie skończyła. 
 
Zastępca Wójta – wyjaśnił, Ŝe naprawy drogowe są wykonywane przez lokalną firmę. 
Zostanie to wyjaśnione dlaczego Firma nie dokończyła robót na drodze w Starej Kuźni. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – w imieniu mieszkańców wyraziła słowa podziękowania za 
utwardzenie w ostatnim okresie ulicy Nowej w Dziergowicach.  Dodała, iŜ droga została 
bardzo ładnie utwardzona grubym tłuczniem, a następnie warstwą drobnego grysu. NaleŜą się 
słowa podziękowania za zrozumienie prośby mieszkańców.  
Jednocześnie zwróciła się z prośbą o naprawienie odcinka  drogi obok byłej Betoniarni na 
wylocie ulicy Kolejowej do stacji PKP. Są tam ogromne dziury, w których podczas opadów 
deszczu, czy przy roztopach tworzą się zastoiska wody, trudno jest przejść. NaleŜałoby ten 
odcinek drogi w jakiś sposób wyrównać.  
Radna B. Poplucz – wystąpiła o ustawienie znaku „Uwaga zwierzęta”. 
 
Radny Cz. Kucharczyk – zwrócił się z zapytaniem, czy jest znana data zakończenia 
działalności Firmy śurawski, która wydobywa w Brzeźcach kruszywo z Odry? Częstotliwość 
przejazdu przez trasę sudecką (droga wojewódzka nr 408) i drogę wojewódzką łączącą się  
z tą trasą w Brzeźcach jest bardzo duŜa. Stan techniczny drogi nie jest najlepszy. 
 
 



 19 

Zastępca Wójta wyjaśnił, Ŝe na terenie naszej Gminy są dwie Firmy, które mają koncesję na 
pogłębianie, czy wydobycie kruszywa z Odry. Niestety obydwie są niezbyt pozytywnie 
postrzegane zarówno przez mieszkańców, jak i fachowców z Regionalnej Dyrekcji Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach. Wykonywana przez nich praca, oprócz czerpania zysków dla firmy, 
niczego dobrego ani dla samego koryta, ani dla całej gospodarki wodnej nie przynosi.  
Z tego co jest wiadomym Firma Ruzik ma wstrzymane prace z tego względu, Ŝe nie 
wykonywała tego co jest zawarte w koncesji. Nie wiadomo co Firmą  śurawski, pozwolenie 
było wydane na okres 10 lat. Przed rozpoczęciem działalności miało miejsce spotkanie  
z przedstawicielami Firmy. Firma zobowiązała się na piśmie do ponoszenia odpowiedzialności 
za drogę wojewódzką 410 w Brzeźcach. Był ustalony równieŜ termin w jakim droga ma być 
naprawiona. W najbliŜszym czasie ta kwestia zostanie wyjaśniona.      
 
Sołtys D. Staudt - poinformował, Ŝe Firma śurawski miała ustalony dzienny limit 
samochodów, który niestety został mocno przekroczony. Samochody po tej drodze jeŜdŜą 
bardzo szybko, wielokrotnie zwracano uwagę, ale jakoś bez skutku. Na drodze powstają dziury. 
RównieŜ mostek jest w coraz gorszym stanie, co chwilę jest on remontowany.  
 
Sołtys L. Nykiel – od 1 lipca br. będzie obowiązywała ustawa śmieciowa. Kto po wejściu 
nowych przepisów będzie odbierał odpady  z terenów gminnych, którymi zawiaduje Rada 
Sołecka? 
 
Zastępca Wójta – poinformował, Ŝe do końca czerwca wywozem odpadów na terenie Gminy 
zajmuje się Remondis, z którym do tej pory wszelkie kwestie związane z wywozem odpadów  
z terenów gminnych udawało się załatwić. Najprawdopodobniej jutro ma nastąpić 
rozstrzygnięcie przetargu na wybór Firmy wywoŜącej odpady z sektora, który obejmuje teren 
naszej Gminy. Być moŜe będzie tylko jedna oferta równieŜ Firmy Remondis, co z jednej strony 
będzie dla naszej Gminy korzystne.  Gdyby została wybrana inna Firma, to z pewnością nowy 
system wywozu odpadów od lipca nie ruszy. W przyszłym tygodniu będziemy się starli 
informować mieszkańców o terminach wywozu odpadów komunalnych, czy zostanie 
zachowany dwutygodniowy okres odbioru odpadów. JeŜeli chodzi o wywóz odpadów  
z terenów gminnych, to powinno się to odbywać na tych samych zasadach, czyli na zgłoszenie 
telefoniczne, a koszty będzie ponosił Urząd Gminy.  
 
Sołtys D. Staudt  - stwierdził, Ŝe jeŜeli będzie te usługi dalej świadczyła Firma Remondis, to 
tak naprawdę nie ma się  z czego cieszyć.  Od dłuŜszego czasu  Firma nie opróŜnia koszy 
ulicznych, nie reaguje na zgłoszenia telefoniczne. A kto będzie zajmował się odbiorem papy? 
 
Zastępca Wójta -  wyjaśnił, Ŝe najprawdopodobniej papa będzie traktowana jako odpad 
budowlany, który będzie moŜna oddawać w ramach ustalonego limitu 300 kg na mieszkańca.  
Miejscem, w którym będzie moŜna te odpady oddać mają być punkty selektywnego zbierania 
odpadów, tzw. PSZOKI. Taki punkt pierwotnie planowano utworzyć na naszym gminnym 
składowisku odpadów, ale do dzisiaj nic w tej sprawie nie jest wiadomym. 
 
Sołtys M. Czyrny – poruszył kwestię złego stanu technicznego drogi nr 408 na całej długości 
gminy. Dziury są tam tak głębokie, Ŝe widać kamień. Doszło do tego, Ŝe właściciele posesji 
kamieniem wapiennym zasypują te dziury. Jest to wielki problem i naleŜy go jak najszybciej 
rozwiązać. Wystosować pismo i wymóc na zarządcy naprawę tej drogi. Druga sprawa to 
oświetlenie uliczne w Kotlarni.  
JuŜ półtorej miesiąca temu zgłaszano nie świecące lampy uliczne w Kotlarni, a do dnia 
dzisiejszego nie zostało to zrobione. Zakład Energetyczny w ogóle nie reaguje ani na pisma, ani 
na zgłoszenia telefoniczne. Jest to niezrozumiała sytuacja. 
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Radny J. Morcinek – nadzór nad drogą 408 ma Zarząd Terenowy Dróg Wojewódzkich  
w Głubczycach. Czy Dyrekcja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w ogóle ma wiedzę jaki 
jest stan drogi 408 i Ŝe tak olewacko jest traktowana droga o tak duŜym natęŜeniu ruchu?  
Być moŜe trzeba interweniować bezpośrednio w Opolu. Kolejną kwestią jest koszenie poboczy.  
Jest koniec czerwca, a zarządca dróg wojewódzkich nic w tym kierunku nie robi.  
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – moŜna byłoby przejechać całą drogę wojewódzką nr 408 
przebiegającą przez teren naszej gminy, zliczyć wszystkie dziury , wyszczególnić najgorsze 
miejsca, wskazać ich dokładne połoŜenie i wówczas porządnie sprecyzować pismo do 
zarządcy. W obecnym czasie są prowadzone roboty na drogach, trzeba to tylko odpowiednio 
zgłosić i tego dopilnować.  Na pewno na remont całej drogi pieniędzy nikt w tej chwili nie 
znajdzie.  
 
Sołtys A. Foit – Zarząd Dróg Wojewódzkich dobrze zna sytuację drogi 408, gdyŜ było to do 
nich wielokrotnie zgłaszane. Udzielili nawet informacji, Ŝe nie przewiduje się generalnego 
remontu trasy 408. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – generalnego remontu mogą nie przewidywać, ale dziury  
w drodze muszą zostać naprawione. W Dziergowicach była podobna sytuacja, wówczas Pani 
sołtys zadzwoniła i powiedziała, Ŝe w tym miejscu zdarzył się wypadek. Następnego dnia 
dziury w drodze juŜ nie było.  JeŜeli w grę wchodzi bezpieczeństwo, to zarządca drogi nie moŜe 
sobie tego bagatelizować.  Trzeba tylko odpowiednie pismo sprecyzować z zastrzeŜeniem, Ŝe 
dziury w drodze zagraŜają bezpieczeństwu i wysłać do zarządcy. Wówczas mając takie 
zgłoszenie na piśmie zarządca musi w jakiś sposób zadziałać. MoŜna teŜ podać ile było 
uszkodzeń samochodów. 
 
Radny J. Morcinek  - moŜe dobrze byłoby takie pismo wysłać równieŜ do wyŜszej instancji. 
 
Zastępca Wójta – poinformował, Ŝe w tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie kosił 
pobocza tylko raz, bo na więcej nie mają pieniędzy. W naszej Gminie pobocza mają być 
koszone jeszcze w czerwcu. JeŜeli chodzi o drogę wojewódzką 408, to Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu ma pełną wiedzę o stanie tej drogi, wszystko jest zinwentaryzowane.  
Na 25 % dziur nie mają w budŜecie pieniędzy, czyli jedna czwarta nie będzie zrobiona.  
W planach jest przewidziana generalna modernizacja. Są zlecone prace projektowe całego 
odcinka drogi, tj. od Kędzierzyna do Goszyc. Połowa odcinka (do Korzonka) ma być 
zaprojektowana do końca tego roku. W kolejnym roku dalsza część. Dokumentacja ta jest 
przygotowywana w celu pozyskania środków unijnych na to zadanie z dofinansowania 
planowanego na lata 2014-2020. Faktyczna modernizacja moŜe się rozpocząć w roku 2015, a 
zakończyć w roku 2018. Dodał, iŜ Gmina po raz kolejny wystosuje pismo w sprawie remontu 
drogi. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jeŜeli Zarząd Dróg Wojewódzkich, to co zostało 
powiedziane, na 25 % dziur nie ma pieniędzy, a 75 % zostanie naprawiona, to zróbmy wszystko 
Ŝebyśmy się znaleźli w tych 75 % i Ŝeby nasze działania były skuteczne. 
 
Dyr. Odrzywolski  – podziękował radnym za podjętą decyzję odnośnie przystąpienia do zmian 
w Studium i planie zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie wyraził chęć spotkania się 
i prowadzenia rozmów z mieszkańcami Lubieszowa. 
 
Radny R. Lamaczek – zawnioskował o zlikwidowanie trzech dziur w drodze ulicy 
Mickiewicza w Bierawie. 
 
Zastępca Wójta – wyjaśnił, Ŝe jest to droga wojewódzka i nie jest to w gestii gminy. 
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ad. 12. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy  poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła obrady trzydziestej drugiej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 19 czerwca 2013.  
o godz.. 17:50. 
 
         Przewodnicząca Rady 
           mgr ElŜbieta Dziuda 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
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