
 1 

P R O T O K Ó Ł   nr  XLV / 2014 
z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  25 czerwca 2014 r. 

 
 
 
Obrady czterdziestej piątej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 25 czerwca 2014r. otworzyła  
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.  
 

Po otwarciu obrad Przewodnicząca Rady przywitała zebranych radnych, sołtysów (obecnych 
według list obecności), Wójta Gminy Pana Krzysztofa Ficoń, Zastępcę Wójta Stanisława 
Wróbel, Mec. Olimpię Romanowicz oraz przedstawicieli Związku „Czysty Region”  
w Kędzierzynie – Koźlu Panią Ewę Dudzińską – Główną księgową Związku, Dorotę Stanek  
i ElŜbietę Masternak - Huczek, pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych, a takŜe  Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego  Danutę Wróbel. Z ramienia Urzędu w posiedzeniu wzięli udział Sekretarz Gminy 
Barbara Gawlik, Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka, inspektor Katarzyna 
Mazurkiewicz, a takŜe Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Karina Musioł, 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosław Wierzba.  
 

 
 

Ad. 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z porządkiem obrad czterdziestej piątej sesji 
Rady Gminy, który w dalszej części został ustalony następująco: 
 

 

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

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy z dnia  8 i 13 maja oraz 2 czerwca 2014r. 
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 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego 
sprawozdania. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Bierawa oraz  sprawozdania  
z wykonania budŜetu gminy za rok 2013 : 
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 2013, 

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 2013 rok, 
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b) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budŜetu za 
2013 r. 
 

9. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014 r., 
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 
3) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Gminy, połoŜonych w Starej Kuźni,  
4) w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w przedszkolach prowadzonych przez gminę Bierawa, w czasie wykraczającym 
poza wymiar zajęć podstawy programowej, 

5) w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy, 
6) w sprawie wystąpienia Gminy Bierawa ze Związku Międzygminnego „Czysty 

Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 
7) w sprawie budowy obwałowań wzdłuŜ prawego brzegu Odry od granicy  

z województwem śląskim do miasta Kędzierzyn – Koźle. 
 

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

 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie zmiany 
przedstawionego porządku obrad polegające na uzupełnieniu porządku obrad, skreśleniu, bądź 
zmianie kolejności poszczególnych punktów porządku obrad ? 
 
Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według 
przedstawionego porządku obrad.  
 
 
 
Ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe zostały wyłoŜone na sali obrad protokoły  
z 43 sesji Rady Gminy z dnia 8 i 13 maja 2014 r. oraz z 44 sesji Rady Gminy z dnia 2 czerwca 
2014r. Następnie zwróciła się z zapytaniem czy są uwagi do tego protokołu? 
 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy w celu przyjęcia protokołów, zgodnie z § 29 statutu Gminy, 
przeprowadziła głosowanie. 
  
Za przyjęciem protokołu nr XLIII/2014  opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 14-tu 
obecnych na sali obrad. Dwóch radnych wstrzymało się od głosowania, głosów przeciwnych 
nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół nr XLIII/2014 z sesji Rady Gminy  
z dnia  8 i 13 maja 2014 r. został przyjęty. 
 
Za przyjęciem protokołu nr XLIV/2014 opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14-tu 
obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół nr XLIV/2014 z sesji Rady Gminy  
z dnia  2 czerwca 2014 r. został przyjęty. 
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Ad. 4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowała 
następujące działania związane z pracą Rady Gminy: 
• w dniu 1 czerwca br. uczestniczyła w obchodach 95 –lecia OSP w Starej Kuźni 

połączonych z Gminnym Dniem Dziecka, 
• w dniu 2 czerwca br. odbyła się sesja Rady Gminy, zwołana w trybie nadzwyczajnym, po 

której uczestniczyła w spotkaniu radnych z Wójtem Gminy, 
• w dniu 5 czerwca br. została zaproszona na spotkanie z przewodniczącym Związku 

Międzygminnego „Czysty Region” Panem Grzegorzem Chudomiętem w związku  
z zamiarem wystąpienia Gminy Bierawa z tego Związku, 

• w dniu 11 czerwca br. wzięła udział w jedenastej biesiadzie przedszkolaków 
zorganizowanej w Domu Kultury przez Przedszkole w Dziergowicach. 
W tym samym dniu uczestniczyła w zebraniu Zarządu Gminnego OSP zorganizowanym  
w Remizie w Dziergowicach dotyczącym podsumowania gminnych zawodów straŜackich 
oraz zaplanowania działań związanych z organizacją po raz 15-ty Pływadeł, 

• w dniu 16 czerwca br. uczestniczyła w spotkaniu radnych gminy Bierawa  
z Przewodniczącym Związku Międzygminnego „Czysty Region” i pracownikami tegoŜ 
Związku, 

• w dniu 21 czerwca br. uczestniczyła w międzygminnej imprezie Pływadła, którą w tym 
roku zorganizowano pod hasłem „Odra rzeką integracji”, 

• ponadto uczestniczyła w czterech posiedzeniach komisji, tj. w dniu 16 i 23 czerwca  
w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony 
środowiska, równieŜ w dniu 23 czerwca br. w posiedzeniu komisji ds. budŜetu i rozwoju 
gospodarczego oraz komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu, 

• udzieliła odpowiedzi na pismo Pani U. Hassa  w sprawie rozpatrzenia zasadności instalacji 
ekranu akustycznego w Bierawie koło firmy Solidaris, 

• pełniła zamiennie z zastępcami poniedziałkowe dyŜury w Urzędzie Gminy, zgodnie  
z ustalonym harmonogramem oraz brała udział w przygotowaniu sesji oraz organizowaniu 
bieŜącej pracy Rady Gminy Bierawa. 

 
 
 
Ad. 5.   Informacje o pracach Komisji przedstawili: 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna spotykała się 2 razy, tj. w dniu  
22 maja i 25 czerwca br. w sprawie rozpatrzenia wykonania budŜetu gminy za rok 2013. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
obradowała w dniu 23 czerwca br., omawiając projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu odbyła posiedzenie w dniu 23 czerwca br. Tematem  posiedzenia było 
omówienie projektów uchwał. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe Komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska spotykała się na 2 posiedzeniach. W dniu 16 czerwca 
omawiano głównie sprawę dotyczącą wystąpienia Gminy Bierawa ze Związku „Czysty 
Region”. Drugie posiedzenie w tej sprawie odbyło się w dniu 23 czerwca br. z udziałem Wójta 
Gminy. Na pierwszym posiedzeniu omówiono równieŜ dwa projekty uchwał w sprawach, które 
będą rozpatrywane na dzisiejszej sesji. 
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Ad. 6.  Wójt Gminy poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym od 8 maja do dnia sesji 
podejmował następujące działania: 
 
• 9 maja br. uczestniczył w konkursie ekologicznym zorganizowanym w Przedszkolu, 
• 10 maja br. uczestniczył w obchodach św. Floriana w jednostce OSP w Bierawie, 

• 12 maja br. spotkał się z Brokerem w sprawie dalszej kontynuacji współpracy w zakresie 
ubezpieczenia mienia Gminy i jednostek podległych, 

• 13 maja br. brał udział w Jubileuszu  90 lat Pani Depta z Solarni; w godzinach 
popołudniowych uczestniczył w sesji Rady Gminy,  

• 14 maja br. uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem RP poświęconym Opolskiej Karcie 
Rodziny, a takŜe Karcie Ogólnopolskiej. Prezydent, który ten temat w skali kraju 
zapoczątkował , wyróŜnił pierwsze opolskie rodziny wielodzietne, 

• 15 maja br. miało miejsce spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, 
• 16 maja br.  nastąpił odbiór ulicy Piaskowej w Starym Koźlu, 

• 17 maja br. w związku z wysokim stanem wody w Odrze i zagroŜeniem powodziowym  
pełniono dyŜury  w Urzędzie związane z ogłoszonym pogotowiem przeciwpowodziowym, 

• 19 maja br. odbyło się spotkanie w Brzeźcach w sprawie koncepcji zagospodarowania Sali 
Ludowej, 

• 20 maja br. uczestniczył w spotkaniu w „Czystym Regionie” w Sławięcicach i w drugiej 
części spotkania Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, 

• 22 maja br. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w sprawie podsumowania akcji 
przeciwpowodziowej w Powiecie, 

• 23 maja br. uczestniczył w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania Euro - Country, którego 
tematem były sprawy dotyczące dalszego funkcjonowania w latach 2014 – 2020. Obecnie 
LGD działa w formie fundacji. Jednak na nowy okres finansowania będzie musiała zmienić 
swoją formę prawną na stowarzyszenie.  Drugim tematem była sprawa ewentualnego 
poszerzenia liczby członków o nowe gminy, 

• 26 maja br. przygotowano projekt do Brukseli dotyczący dofinansowania pobytu gości  
z zaprzyjaźnionej Gminy Ostfildern w dniach 3-5 października br. Zaproszono równieŜ 
grupę 20-ro dzieci z Ukrainy na tygodniowy pobyt w naszej gminie od 16 września br.  

• 27 maja br. uczestniczył w spotkaniu w Kluczborku w sprawie projektu „Cyfrowy Debiut 
50+”. Został ogłoszony nabór, przyjęto dwa kryteria, tj. ukończone 50 lat i niskie dochody 
na osobę w rodzinie nie przekraczające  844 zł. Projekt zakłada wyposaŜenie w laptopy  
30 gospodarstw  i dostarczenie Internetu. Nabór będzie trwał do najbliŜszego poniedziałku. 
Zwrócił się o rozpropagowanie tej informacji wśród mieszkańców, 

• 28 maja br. – uczestniczył w konkursie piosenki angielskiej w Gimnazjum, 
• 29 maja br. spotkał się z przedstawicielem Heidelberg Kruszywa, 

• 30 maja br. kontaktował się z Wojewodą Dolnośląskim (pełnomocnikiem Rządu) na temat 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Pozyskane informacje są niepokojące dla Gminy 
Bierawa. Z końcem roku kończy funkcjonowanie Program „Odra 2006” i nie przewiduje się 
kontynuacji. W związku z czym  sprawy zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Gminie 
Bierawa dalej są w zawieszeniu, 

• w dniach 31 maja – 1 czerwca  miały miejsce obchody 95 - lecia OSP w Starej Kuźni oraz 
Gminnego Dnia Dziecka, 

• 2 czerwca br. odbyła się sesja nadzwyczajna w związku z koniecznością wprowadzenia do 
budŜetu środków na realizację projektu „Cyfrowy Debiut 50+”,  

• 3 czerwca br. – zorganizowane zostało pierwsze spotkanie robocze w sprawie „Pływadeł”, 
• 4 czerwca br. nastąpił odbiór prac wykonanych na Domu Kultury w Dziergowicach, 

• 8 czerwca br. odbyły się zawody sportowo – poŜarnicze jednostek straŜy poŜarnych z terenu 
Gminy Bierawa, 
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• 9 czerwca br. uczestniczył w spotkaniu z Firmą Korlab, zajmującą się prowadzeniem 
laboratorium analityczno – biologicznego, które ma rozpocząć działalność w Ośrodku 
Zdrowia w Dziergowicach, 

• 11 czerwca br. uczestniczył w Jubileuszu 60 lat poŜycia małŜeńskiego w Dziergowicach.  
W tym teŜ dniu spotkał się z przedstawicielami Firmy Cemex i Multiplay oraz uczestniczył  
w zebraniu OSP w Dziergowicach w sprawie organizacji „Pływadeł” oraz podsumowania 
zawodów straŜackich, 

• 12 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, 

• 13 czerwca br. miała miejsce wizyta w Radio Park, a takŜe spotkał się z właścicielem Firmy 
Spot light  na temat moŜliwości poszerzenia działalności firmy na terenie Gminy Bierawa, 

• 16 czerwca br. miał miejsce wyjazd do Warszawy do Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w związku ze zmianą interpretacji dyrektywy unijnej dotyczącej odprowadzania 
ścieków. Gmina Bierawa  będzie miała trudności z dalszym przesyłaniem ścieków 
komunalnych do oczyszczalni chemicznej w Zakładach Azotowych.. Obowiązują bardzo 
krótkie okresy przejściowe. Obecnie tylko z trzech sołectw naszej Gminy ścieki są 
odprowadzane do oczyszczalni miejskiej. Z pozostałych skanalizowanych wsi ścieki są 
odprowadzane do oczyszczalni w Zakładach Azotowych.  Gmina w stosunkowo krótkiej 
perspektywie czasu będzie musiała przekierunkować wszystkie ścieki do oczyszczalni 
miejskiej. Formalnie Gmina ma czas do roku 2015. Ale ten okres będzie mógł zostać 
przedłuŜony, 

• 17 czerwca br. spotkał się z Wójtem Gminy Cisek w sprawie organizacji „Pływadeł”, 

• 18 czerwca br. miało miejsce spotkanie z przedsiębiorcą, który jest w trakcie przygotowania 
dokumentacji dotyczącej uruchomienia działalności na terenie inwestycyjnym w Starym 
Koźlu, 

• 21 czerwca br. miało miejsce kolejne spotkanie w sprawie organizacji „Pływadeł”, 

• 23 czerwca br. brał udział w Warsztatach zorganizowanych przez Nadleśnictwo 
„K ędzierzyn”; w godzinach popołudniowych brał udział w posiedzeniach komisji, 

• 24 czerwca br. spotkał się ze Starostą Prudnickim – przedstawicielem Euroregionu 
Pradziad, do którego Gmina zamierza przystąpić.  

 
Dyskusji na poruszane tematy nie podejmowano. 
 
 
Ad. 7. 
 
M. Pałac – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLV/305/2014 w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budŜetowego. 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna rozpatrywała sprawozdanie 
finansowe Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Bierawie i nie wniosła do tego sprawozdania Ŝadnych uwag. Komisja wypowiedziała się za 
przyjęciem tegoŜ sprawozdania 4 głosami „za” – jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem czy są pytania do omawianego 
sprawozdania i projektu uchwały?  
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała odczytany projekt uchwały nr XLV/305/2014 w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budŜetowego – 
pod głosowanie radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych na 14-tu obecnych na 
sali obrad, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
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Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe uchwała nr XLV/305/2014 w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budŜetowego – została podjęta 
jednogłośnie. 

           
 
Ad. 8. 1. 
 
Wójt Gminy omawiając sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy 
za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, w szczególności zwrócił uwagę  
na następujące kwestie: 
- dochody uzyskano w kwocie  23.091.112,27 zł,  
- wydatki wykonano na kwotę 25.684.484,96 zł.  
Gmina zaciągnęła poŜyczkę na budowę kanalizacji sanitarnej w Solarni i w  części Dziergowic 
na kwotę 5.500.000 zł. W trakcie roku budŜetowego Gmina spłaciła poŜyczkę zaciągniętą  
w 2010 roku w kwocie 295.000 zł. 
W trakcie roku Gmina wykonała następujące zadania inwestycyjne: 

• wybudowano kanalizację sanitarną w Solarni i w części Dziergowic  wraz z rurociągiem 
tłocznym, na co wydatkowano w 2013r. – 4.117.454,94 zł, a na całość zadania 
7.766.401,14 zł, 

• w ramach poprawy parametrów technicznych i bezpieczeństwa w Bierawie utwardzono 
ulicę Leśną i Polną w Bierawie – 938.186,36 zł 

• dofinansowano budowę drogi i chodnika przy ulicy Mickiewicza w Bierawie  udzielając 
dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu w kwocie 45.000 zł, 
wcześniej Gmina z własnych środków wykonała projekt techniczny na budowę tegoŜ 
chodnika, wydatkując na ten cel 10.000 zł, 

• udzielono dotacji dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na prace związane z 
przygotowaniem drogi i pobocza pod budowę chodnika przy ulicy Steiera w Bierawie  
w kwocie 300.000 zł, 

• wybudowano drogę transportu rolnego w Bierawie za kwotę 155.250,88 zł, 
• zakończono budowę budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w Bierawie za 

kwotę 376.924,16 zł. Całość zadania wyniosła 554.489,70 zł, 
• wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Solarni za 84.298,85 zł, 
• wybudowano parking przy stawie w Dziergowicach za 30.229,99 zł, w tym 11.600 zł  

z Funduszu Sołeckiego, 
• udzielono dotacji dla zakładu budŜetowego na zakup samochodu w kwocie 35.000 zł, 
• zakupiono sprzęt dla Ochotniczych StraŜy PoŜarnych  na kwotę 25.333,57 zł, w tym: 

- zestaw hydrauliczny dla OSP Dziergowice za 17.674,37 zł, wkład własny 10.000 zł,    
- aparaty powietrzne dla OSP Stara Kuźnia za 3.787,20 zł, wkład własny 2.950 zł, 
- zestaw medyczny dla OSP Kotlarnia za 3.872 zł, bez wkładu własnego. 

• udzielono dotacji dla mieszkańców na przedsięwzięcia ekologiczne w kwocie 66.000 zł,  
w tym na: 
- instalacje solarne 30.000 zł (15 rodzin), 
- ekopiece 36.000 zł (12 rodzin), 

• zakupiono kosiarki - traktorki na boiska sportowe w Goszycach (8.000 zł), Starym 
Koźlu (11.000 zł). W wyniku kradzieŜy z odszkodowania zakupiono nową kosiarkę za 
11.500 zł, 

• wykupiono grunty prywatne, w tym pod drogi publiczne, za kwotę 33.112 zł. 
 

Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych wydano  6.263.278,16 zł, co stanowi 24,39% 
ogólnej kwoty wydatków.  
Na remonty wydatkowano kwotę 733.843,25 zł. Środki przeznaczono głównie na: 
- remont mostków melioracyjnych, 
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- remonty ulic: Sosnowej w Lubieszowie, Cichej w Bierawie, Nowej i Sosnowej  
   w Dziergowicach, Kędzierzyńskiej w Brzeźcach, Dąbrowy i Gliwickiej w Bierawie,         
   Ogrodowej i Leśnej w Starej Kuźni, Piaskowej i Polnej w Starym Koźlu, drogi  
    w Lubieszowie, drogi transportu rolnego (Ogrodowej) w Bierawie, 
 

- remont Remizy OSP w Lubieszowie, 
- wymianę dachu na Gimnazjum w Solarni, 
- remont sali gimnastycznej w Bierawie, 
- remont płotu w Przedszkolu w Dziergowicach, 
- remont placu zabaw w Starej Kuźni, 
- remont oświetlenia ulicznego, 
- malowanie pomieszczeń w Domu Kultury w Bierawie, 
- remont dachu Lubieszowskiej Izby i remont szatni LZS Dziergowice. 
 
W 2013 roku z budŜetu gminy środki przeznaczono m. in. na: 
- oświatę – 9.904.307,45 zł, gdzie subwencja oświatowa wyniosła 7.005.846 zł, 
- opiekę społeczną – 2.674.407, 83 zł 
- straŜe poŜarne -  198.209,23 zł, 
- fundusz sołecki - 229.024,17 zł. 
 
Do budŜetu gminy pozyskano środki zewnętrzne  w łącznej kwocie 1.130.643,91 zł, w tym:  

• na modernizację ulicy Leśnej i Polnej w Bierawie – 569.475,08 zł, 
• na budowę drogi transportu rolnego w Bierawie (SerŜyski) – 92.924,33 zł, 
• na remont drogi transportu rolnego w Bierawie (Ogrodowa) – 69.695,06 zł, 
• na budowę mieszkań socjalnych – 153.355,42 zł, 
• na rekompensatę wydatków z funduszu sołeckiego za 2012r. – 45.451,08 zł, 
• z programu unijnego „Radosna Szkoła” na budowę placów zabaw  w Starym Koźlu 

(38.569,36 zł) i w Solarni (31.250 zł), 
• na program „Lepsze jutro” – 58.047,91 zł 
• na program dotyczący usuwania azbestu – 24.114,44 zł, 
• na roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy – 32.812,23 zł, 
• na remont dachu Lubieszewskiej Izby – 14.949 zł. 

 
W podsumowaniu stwierdził, iŜ generalnie rok 2013 był rokiem trudnym. Trudność ta  
wyniknęła z nagłej śmierci Wójta Gołębowskiego. Gmina stanęła przed nową sytuacją. Udało 
się jednak wszystko poukładać i wszystkie sprawy naleŜycie realizować. NajwaŜniejsze 
inwestycje i wiele mniejszych zadań zostało wykonanych. Generalnie rok 2013 moŜna ocenić 
pozytywnie. Podziękował wszystkim, którzy wspierali te działania, radnym, sołtysom  
i pracownikom Urzędu.  
 
Pełne sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy Bierawa za 2013r. wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego – dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 2. Sprawozdanie 
finansowe dołączono do protokołu jako załącznik nr 3. 
 
 
 
ad. 8. 2. 
 
Skarbnik Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  o sprawozdaniu  
z wykonania budŜetu gminy za rok 2013 – dołączono do niniejszego protokołu jako zał.  nr 4. 
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Ad. 8. 3. 
 
Radny P. Szewerda - przedstawił radnym wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa z wykonania budŜetu gminy za 2013r. – wniosek 
dołączono do protokołu jako załącznik nr 5. 
 
Następnie Sekretarz Gminy odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 czerwca 2014r. zawierającą pozytywną opinię do wniosku 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa z wykonania budŜetu 
za 2013r. – dołączono do protokołu jako załącznik nr 6. 
 
 
 
Ad. 8. 4.  Dyskusja 
 
Radny J. Kucharczyk – jak wspomniał Pan Wójt, rok 2013 był rokiem dość cięŜkim, ale  
i bolesnym dla społeczności lokalnej naszej Gminy. Odszedł w połowie roku Ryszard 
Gołębowski, długoletni działacz, wspaniały samorządowiec. I zostawił na pamiątkę 
drogowskaz swojemu koledze, a na nim wypisane słowa: Ŝyczliwość, uczciwość, rzetelność, 
oszczędność.  
Cyt. „I sądzę, Ŝe przy realizacji tego budŜetu nasz Wójt, który wygrał wybory, kierował się tą 
drogą. I tylko przyklasnąć temu. Sądzę, Ŝe na pewno podzielą to teŜ radni naszej gminy”. 
 
Radny J. Morcinek – w informacji była mowa o poŜyczce zaciągniętej na wykonanie 
kanalizacji dla Solarni i części Dziergowic. Jak długo Gmina będzie spłacać tą poŜyczkę? Czy 
Gmina planuje zaciągnąć dalszą poŜyczkę na budowę kanalizacji w Dziergowicach, a jeŜeli tak 
to kiedy?  Czy jest jakakolwiek szansa na środki unijne na realizację tegoŜ przedsięwzięcia? 
 
Wójt Gminy  – jeŜeli chodzi o zakres wykonanej inwestycji, to została skanalizowana 
miejscowość Solarnia, a takŜe przy okazji prowadzenia tranzytu do oczyszczalni ścieków 
dodatkowo skanalizowano część ulicy Wodnej i Odrzańskiej w Dziergowicach. W przyszłym 
roku zamierza się kontynuować tą inwestycję. Z tego co jest wiadomym na dzień dzisiejszy, 
faktycznie w przyszłym roku  nie będzie jeszcze środków unijnych. Gmina nie przekracza 
progu zadłuŜenia, dlatego planuje się dalsze korzystanie z poŜyczki. Planuje się realizować 
pierwszy etap kanalizacji Dziergowic, którego wartość kosztorysowa wynosi 16 mln zł, ze 
środków własnych oraz z zaciągniętej poŜyczki.  
JednakŜe nie moŜna mówić, Ŝe w ogóle nie będzie środków unijnych. Dziergowice spełniają 
parametr 120 osób na kilometr bieŜącej sieci. W związku z tym na tą inwestycję jest moŜliwość 
pozyskania środków zarówno z centralnego Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko, jak i z subregionu z Regionalnego Programu Operacyjnego. W ciągu pół roku  
w zakresie pozyskania środków unijnych za wiele się nie zmieni, dlatego na ten pierwszy etap 
jest planowana poŜyczka. MontaŜ finansowy środków własnych i poŜyczki będzie robiony w II 
półroczu bieŜącego roku. Wysokość poŜyczki zostanie określona dopiero w projekcie budŜetu. 
Wstępnie planuje się, Ŝe  środki własne Gminy w połączeniu z poŜyczką, wystarczą na 
rozpoczęcie tej inwestycji. Środki poniesione na budowę kanalizacji w Dziergowicach będą juŜ 
środkami kwalifikowalnymi. Gmina będzie mogła ubiegać się o zwrot, niezaleŜnie od tego, czy 
Gmina będzie starała się o środki unijne z subregionu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego, czy w ramach Programu Centralnego Infrastruktura i Środowisko. Oznacza to, 
Ŝe rozpoczynając inwestycję przed terminem składania wniosków, tak w jednym, jak  
i w drugim przypadku, jeŜeli zostaną spełnione parametry, Gmina będzie mogła ubiegać się  
w ramach tych programów o refundację poniesionych środków. Generalnie moŜna powiedzieć, 
Ŝe moŜliwość pozyskania środków na budowę kanalizacji w Dziergowicach jest całkiem niezła.  
Gorzej przedstawia się sytuacja jeŜeli chodzi o Lubieszów, poniewaŜ ta miejscowość nie 
spełnia parametru 120 osób na kilometr bieŜącej sieci.  
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W związku z tym kanalizacja w tej miejscowości będzie musiała być budowana ze środków 
własnych i ewentualnie z poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na dzień 
dzisiejszy Lubieszów nie moŜe skorzystać z tych programów. Lubieszów będzie mógł 
skorzystać ewentualnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie te parametry nie 
muszą być spełnione. Program ten przewiduje mniejsze środki niŜ dotychczas, ale jakieś szanse 
są. 
 
Skarbnik Gminy  – poinformowała, Ŝe zadłuŜenie na dzień 31 grudnia 2013r. z tyt. poŜyczki 
wyniosło 5,5 mln zł, jest ono przewidziane do spłaty w latach 2014-2017. W roku bieŜącym 
Gmina musi spłacić 1.210 tys. zł, a w latach kolejnych po ok. 1,3 mln zł. W tym roku spłacono 
juŜ 800 tys. zł. 
 
Przewodnicząca Rady – po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach naleŜy 
utwardzić drogi, które obecnie są nieutwardzone ze względu na brak kanalizacji. NaleŜałoby 
tak skonstruować budŜet i zabezpieczyć środki, Ŝeby po zakończeniu  budowy sieci 
kanalizacyjnej od razu moŜna było te drogi utwardzić. Teraz mówi się, Ŝe nie mogą zostać 
utwardzone drogi, bo nie ma kanalizacji.  śeby później nie było mówione, Ŝe teraz macie 
kanalizację, to nie moŜecie mieć utwardzonych dróg. Środki na utwardzenie dróg naleŜy  
w miarę moŜliwości zabezpieczyć. 
 
Wójt Gminy  – jest to na pewno słuszna uwaga Pani Przewodniczącej. Ale niestety tak to jest, 
ktokolwiek by nie rządził w Gminie, tak był sporządzany harmonogram prac w zakresie dróg.  
I faktycznie w tych miejscowościach, gdzie brakuje kanalizacji, drogi są w stosunkowo złym 
stanie. Ale oprócz dróg gminnych, w złym stanie jest takŜe droga wojewódzka. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich uzgadniając projekt przebiegu kanalizacji określił bardzo trudne warunki dla 
gminy. Całość kosztów będzie po stronie Gminy. Na pewno utwardzenie dróg gminnych  
w Dziergowicach po wybudowaniu kanalizacji powinno być priorytetem. Nie powinno się  
z tym czekać przez kolejnych 5 lat.  Sytuacja finansowa Gminy będzie jednakŜe utrudniona   
w związku z koniecznością  przekierunkowania ścieków odprowadzanych dotychczas do 
oczyszczalni  
w Zakładach Azotowych Kędzierzyn,  do oczyszczalni miejskiej. Jest to kolejne zadanie, na 
które  
w najbliŜszych latach Gmina będzie musiała znaleźć środki. 
 
 
ad. 8. 5 a. 
 
Skarbnik Gminy - odczytała projekt uchwały nr XLV/306/2014 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy Bierawa za 
2013 rok.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania radnych dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLV/306/2014 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy 
Bierawa za 2013 rok – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały glosowało 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
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Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLV/306/2014 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy 
Bierawa za 2013 rok – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
ad. 8. 5 b. 
 
Skarbnik Gminy  – odczytała projekt uchwały nr XLV/ 307/2014 w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budŜetu za 2013 r. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania radnych dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały nr XLV/ 307/2014 w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budŜetu za 2013 r. – pod głosowanie radnych.  
 
Za przyjęciem uchwały glosowało 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLV/ 307/2014 w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budŜetu za 2013 r. – została podjęta 
jednogłośnie. 
 
Wójt Gminy – podziękował za udzielone absolutorium. Skierował równieŜ słowa 
podziękowania za współpracę do Przewodniczącej Rady i wszystkich radnych, sołtysów, 
pracowników Urzędu, a takŜe wszystkich osób, które Go w tym czasie wspierały. Podkreślił, Ŝe 
jest to chwila, w której człowiek dowiaduje się jak ta praca została odebrana przez innych.  
I cieszy fakt, Ŝe jest uznanie do tego, co w tym minionym czasie zostało zrobione. Odnosząc się 
do słów radnego Kucharczyka, stwierdził, iŜ szczęściem  było to, Ŝe miał dobrego nauczyciela, 
człowieka z którego zawsze trzeba było brać przykład, Wójta Ryszarda Gołębowskiego.  
Cechowała go skromność, bezinteresowność, Ŝyczliwość dla wszystkich. Wójt był na pewno 
takim człowiekiem, który potrafił rozmawiać z wszystkimi. Jest to szczęście dla wielu osób, Ŝe 
spotkali na swojej drodze  takiego człowieka. NaleŜy cieszyć się z tego, Ŝe współpraca układała 
się dobrze i wierzyć, Ŝe tak będzie dalej. 
 
 
 
Ad. 9. 1. 
 
Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały nr XLV/308/2014 w sprawie dokonania zmian  
w budŜecie gminy na 2014 r. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe przedstawiony projekt uchwały został przez 
komisję ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie – 5 głosami „za” na  
5 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem  czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLV/308/2014 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014 r. – 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 poinformowała, Ŝe uchwała nr XLV/308/2014 w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie gminy na 2014 r.  została podjęta jednogłośnie.  
 
Jednocześnie wyraziła podziękowanie za przeznaczenie środków finansowych na świetlicę  
w Kotlarni, o co zabiegała juŜ od dłuŜszego czasu. Z pewnością równieŜ mieszkańcy Kotlarni 
będą zadowoleni z tego, Ŝe świetlica zostanie wyremontowana i Ŝe zostaną poprawione warunki 
funkcjonowania tej świetlicy. 
 
 
 
Ad. 9. 2. 
 
Skarbnik Gminy  – odczytała projekt uchwały nr XLV/309/2014 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe przedstawiony projekt uchwały został przez 
komisję ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie – 5 głosami „za” na  
5 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem  czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady poddała odczytany projekt uchwały nr XLV/309/2014 o zmianie 
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – 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 poinformowała, Ŝe uchwała nr XLV/309/2014 o zmianie uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – została podjęta jednogłośnie.  
 
 
 
Ad. 9. 3. 
 
K. Mazurkiewicz  - przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLV/310/2014 w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, 
połoŜonych w Starej Kuźni - działki 185/13 o powierzchni 0,0644 ha. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. porządku 
publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowany pozytywnie  
– 4 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym. 
 
K. Mazurkiewicz  - poinformowała, Ŝe Rada Sołecka w dniu 24.04.br. wyraziła zgodę na 
sprzedaŜ wymienionej działki.  
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Przewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem  czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLV/310/2014 w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, 
połoŜonych w Starej Kuźni – 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 XLV/310/2014 w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, 
połoŜonych w Starej Kuźni – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9.4. 
 
K. Musioł  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLV/ 311/2014 w sprawie określania 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych 
przez gminę Bierawa, w czasie wykraczającym poza wymiar zajęć podstawy programowej. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe projekt uchwały został zaopiniowany przez komisję ds. 
oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu zaopiniowany pozytywnie  
5 głosami „za” na 5 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem  czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały ? 
 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLV/ 311/2014 w sprawie 
określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Bierawa, w czasie wykraczającym poza wymiar zajęć podstawy 
programowej – 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 XLV/ 311/2014 w sprawie 
określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Bierawa, w czasie wykraczającym poza wymiar zajęć podstawy 
programowej - została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9. 5. 
 
Wójt Gminy - przedstawił radnym projekt uchwały nr XLV/312/2014 w sprawie nadania 
honorowego obywatelstwa gminy Bierawa wraz z uzasadnieniem.  
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe projekt uchwały został zaopiniowany przez komisję ds. 
oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu zaopiniowany pozytywnie  
5 głosami „za” na 5 obecnych. 
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Przewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem  czy są pytania dotyczące omawianego 
projektu uchwały ? 
 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały nr XLV/312/2014 w sprawie nadania 
honorowego obywatelstwa gminy Bierawa – pod głosowanie radnych.  
 

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 stwierdziła, Ŝe uchwała  nr XLV/312/2014 w sprawie nadania 
honorowego obywatelstwa gminy Bierawa – została podjęta jednogłośnie.  
 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe wręczenie tegoŜ wyróŜnienia dla Pana Piotra Galwitz nastąpi 
najprawdopodobniej w dniu 4 października, podczas pobyty w naszej Gminie gości z Gminy 
Ostfildern. 
 
 
 
Ad. 9. 6. 
 
Wójt Gminy  – przedstawił radnym projekt uchwały nr XLV/313/2014 w sprawie wystąpienia 
Gminy Bierawa ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – 
Koźlu. 
W uzasadnieniu stwierdził, Ŝe przedstawiona radnym propozycja wystąpienia ze Związku 
wynika wyłącznie z samodzielnej, niezaleŜnej i głęboko przemyślanej decyzji. Gmina Bierawa 
mająca wieloletnie doświadczenie w gospodarowaniu, zarządzaniu i administrowaniu odpadami 
z pewnością da sobie radę dobrze poprowadzić sprawy z zakresu gospodarki odpadami.  
Ta decyzja dla mieszkańców nie wiele zmieni. W dalszym ciągu Zakład budŜetowy nie będzie 
mógł świadczyć tych usług, a odpady nie będą mogły trafiać na gminne składowisko odpadów, 
poniewaŜ została wydana decyzja o zamknięciu i rekultywacji naszego składowiska do 2017 
roku. Zmiana ta będzie polegała przede wszystkim na tym, Ŝe Gmina we własnym zakresie 
będzie wyłaniała w przetargu firmę świadczącą usługi wywozu odpadów. Będą teŜ pewne 
ułatwienia dla mieszkańców jeŜeli chodzi o składanie deklaracji, dokonywanie wpłat za odbiór 
odpadów, czy składanie ewentualnych reklamacji. Gmina będzie mogła równieŜ skuteczniej 
reagować na wszelkie nieprawidłowości, gdyŜ Gmina będzie miała umowę z Firmą.  
Gmina chce uzyskać pewną niezaleŜność w tej materii, dlatego został radnym przedstawiony 
ten projekt uchwały. 
 
Radny P. Musioł  - poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska po długiej dyskusji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – 
4 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny J. Morcinek  - w latach poprzednich Gmina Bierawa miała bardzo dobrze dopracowaną 
kwestię segregacji odpadów. Mieszkańcy byli tego nauczeni. Była nawet wprowadzona 
ewidencja segregowanych odpadów (kody). KaŜdy wiedział co oddaje, ile oddaje 
poszczególnych odpadów. Po wejściu do „Czystego Regionu” były obawy, Ŝe to wszystko 
zaniknie i niestety to się sprawdziło.  Teraz dochodzi do tego, Ŝe mieszkańcy przestają 
segregować odpady, gdyŜ wiedzą, Ŝe w „Czystym Regionie” nie egzekwuje się tego 
obowiązku. I zaczyna się to wszystko cofać do tyłu. Mimo wielokrotnych apeli, próśb 
kierowanych do „Czystego Regionu” Związek z tym nic nie robi. Związek ogłasza przetargi na 
wybór firmy wywozowej  osobno na poszczególne sektory, więc nie ma większej siły przebicia. 
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Jak Gmina zorganizuje taki przetarg to wyjdzie na to samo. W trakcie przystępowania Gminy 
do Związku była teŜ mowa o budowie spalarni odpadów. Teraz okazuje się, Ŝe o tym w ogóle 
nie ma mowy.  
Zebrane przez Związek pieniądze za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz składka Gmin 
członkowskich, starczają zaledwie na bieŜące utrzymanie. Związek nie ma środków na 
inwestycje. Dlatego dochodzi się do wniosku, Ŝe to wszystko nie ma sensu. 
 
Radny J. Kucharczyk – czy w przypadku wystąpienia Gminy z „Czystego Regionu” Wójt jest 
w stanie zapewnić mieszkańcom, Ŝe nie będzie podwyŜki opłat? JeŜeli będą podwyŜki i wróci 
jeszcze kwestia segregacji odpadów, to radni  znowu będą musieli tego wysłuchiwać na 
zebraniach wiejskich.  
 
Wójt Gminy  – cyt. „byłbym bardzo nieodpowiedzialny jeŜeli bym odpowiedział na to pytanie 
tak, Ŝe zagwarantuję obniŜkę opłat”. To jest wolny rynek. Związek organizuje przetargi na 
poszczególne sektory. Dlaczego więc oferta na przetarg  organizowany przez „Czysty Region” 
miałaby być lepsza, albo gorsza?  To muszą być jednakowe oferty firm, niezaleŜnie od tego, 
czy przetarg będzie organizował Związek, czy Gmina. Tu decydują reguły ekonomii. My jako 
Gmina osiągniemy taką cenę, jaką by osiągnął „Czysty Region” organizując przetarg na wywóz 
odpadów z naszej Gminy. Od samego początku Gmina Bierawa nie miała większego przebicia 
w Związku, wiele pomysłów nie zostało zrealizowanych, bo w Związku działa zasada 
większości. Pewne pole manewru upatruje się w daleko idącym uproszczeniu regulaminu. Nikt 
dzisiaj nie moŜe zapewnić, Ŝe ceny będą niŜsze. Ale nie powinno teŜ być zagroŜenia, Ŝe ceny 
uzyskane przez Gminę będą wyŜsze od cen w „Czystym Regionie”. 
 
Przewodnicząca Rady – z tego co zostało powiedziane to 10 czerwca br. miało nastąpić 
otwarcie ofert w przetargu na wywóz odpadów, a Wójt 16 czerwca br. w ogóle nie wiedział 
jaka jest sytuacja po otwarciu ofert. Czy to jest właściwe, Ŝe nawet na dzień dzisiejszy  
(25 czerwca), a więc 2 tygodnie po otwarciu ofert Wójt nie został powiadomiony o aktualnej 
sytuacji i nie mamy Ŝadnej informacji o tym przetargu? Jakie są wyniki przetargu? 
 
D. Stanek – Gmina została poinformowana o wyniku przetargu. Informacja o wynikach 
otwarcia ofert została przesłana  w dniu 11 czerwca br. , czyli zaraz po otwarciu ofert, meilem 
na Sekretariat Urzędu Gminy Bierawa oraz Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej.  
Na wywóz odpadów z sektora Bierawy Związek przeznaczył kwotę  1.751.052 zł. Natomiast 
jedyna oferta złoŜona w tym przetargu opiewała na kwotę 1.993.572,70 zł brutto. Została 
przekroczona kwota, którą Związek zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia   
o 13,85%. Taka sama sytuacja powtórzyła się w jedenastu pozostałych sektorach. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jakby to skutkowało na opłatę wnoszoną przez mieszkańca? 
 
E. Masternak - Huczek - Związek uniewaŜnił postępowanie przetargowe, oczekując Ŝe 
wykonawcy przemyślą swoje decyzje i ewentualnie zmienią cenę ofertową. Przetarg zostanie 
powtórzony.  
 
E. Dudzińska – Związek odnotował wzrost cen zaproponowanych przez firmy odbierające 
odpady o 22,17%, co przełoŜyłoby się na wzrost opłaty z 12,50 na 15,50 zł od mieszkańca. 
W związku z tym Zarząd Związku postanowił uniewaŜnić wszystkie przetargi, za wyjątkiem 
przetargu dla Gminy Zdzieszowice. Informacja o uniewaŜnieniu przetargu została wysłana do 
Gmin w dniu wczorajszym. Kolejnym krokiem będzie ponowne ogłoszenie przetargów, 
zebranie ofert i wyłonienie wykonawców w tym kolejnym postępowaniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jeŜeli kolejne postępowanie przyniesie podobne rezultaty, 
albo nie wiele mniejsze. To co dalej ? 
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E. Masternak - Huczek - wówczas Związek będzie musiał podwyŜszyć opłaty, ale 
najprawdopodobniej od 1.01.2015r. Na czas od 1 lipca do końca br. Związek wynegocjował z 
Firmami, Ŝe będą odbierały odpady według dotychczasowych stawek. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – padło stwierdzenie, Ŝe niezaleŜnie czy przetarg ogłasza 
Gmina, czy Związek dla sektora obejmującego tą Gminę, ceny nie powinny się róŜnić.  
A co będzie jeŜeli my jako Gmina ogłosimy przetarg i będziemy mieli stawkę, która  
w przeliczeniu na mieszkańca wyniesie 15-16 zł ? To jak my sobie z tym problemem 
poradzimy? Na ostatnim spotkaniu radni otrzymali informację na temat rozliczeń finansowych 
po prawie rocznym funkcjonowaniu Związku. W przypadku Gminy Bierawa  realizacja 
płatności wychodzi na pograniczu 89%. Zebrane pieniądze od mieszkańców to kwota ok.  
801 tys. zł, naleŜności do windykacji wynoszą ok. 35 tys. zł. Z kolei za odbiór odpadów  
z naszej Gminy Związek zapłacił  prawie 900 tys. zł. Brakuje prawie 100 tys. zł. Tę niedopłatę 
pokrywa Związek ze środków uzyskiwanych z Gmin, które mają nadwyŜki, np. Kędzierzyn – 
Koźle.    Jak Gmina będzie samodzielna, a zabraknie nam środków, to kto nam dopłaci ?  
Jakie tu Wójt widzi rozwiązanie? Nie mamy Ŝadnej gwarancji, Ŝe firmy odbierające odpady 
zaoferują niŜsze stawki. MoŜe być ta sama stawka, którą Firma zaoferowała dla „Czystego 
Regionu”. Druga sprawa to kwestia wskaźnika, jaki Gmina musi uzyskać w odzysku odpadów. 
Do tej pory wymagany wskaźnik wynosił 12%, Gmina Bierawa miała 14,8 %. W tej chwili ten 
wskaźnik wynosi 14 % i z kaŜdym rokiem wzrasta o 2 %. Czy my jako samodzielna Gmina 
jesteśmy w stanie ten wskaźnik osiągnąć? Jak Gmina chce zorganizować wywóz odpadów Ŝeby 
nie podnosić stawki dla mieszkańca, nie dopłacać z budŜetu gminy, czego nie wolno robić i nie 
mając perspektywy dopłaty ? jeŜeli chodzi o organizację odbioru odpadów, to rzeczywiście 
jako Gmina mamy doświadczenie i robiliśmy to bardzo dobrze. W „Czystym Regionie” odbiór 
odpadów segregowanych został w jakiś sposób zaburzony. Były nawet zgłaszane na sesjach 
wnioski o to, Ŝeby „Czysty Region” wziął przykład z Gminy Bierawa  i uwzględnił  
w regulaminie taki sposób odbioru odpadów jaki był w Gminie Bierawa, bo był duŜo lepszy.  
W tej chwili odbiór odpadów segregowanych jest duŜo droŜszy niŜ odpadów zmieszanych, to 
po co segregować? Co nam grozi po wyjściu z „Czystego Regionu”? Cyt. „Ja na chwilę obecną 
nadal mam duŜo wątpliwości, myślę  Ŝe radni równieŜ”. 
 
Wójt Gminy – proces wyłonienia wykonawcy przez „Czysty Region” rozpoczął się kilka 
miesięcy temu, w styczniu, bądź w lutym. Teraz mamy czerwiec i dalej firmy nie ma. 
Mieszkańcy nie wiedzą kto od 1 lipca będzie odbierał odpady, brakuje harmonogramu wywozu. 
Najprawdopodobniej dalej tą usługę będzie świadczyła Firma Remondis. Utrzymanie do końca 
roku obecnej stawki jest wynikiem wyłącznie negocjacji. JeŜeli ta cena będzie wyŜsza, to my 
równieŜ potrafimy negocjować z wykonawcą. Kolejnym aspektem jest liczba zadeklarowanych 
osób.  Gdy wywozem odpadów zajmowała się Gmina, to systemem odbioru objętych było 95% 
mieszkańców. Na dzień dzisiejszy deklarację do Związku złoŜyło 6 tys. mieszkańców. Gdzie 
jest co najmniej tysiąc mieszkańców ? Gmina miałaby to juŜ dawno wyjaśnione. Nie moŜna 
twierdzić, Ŝe te wszystkie brakujące osoby są za granicą. W tym zakresie Gmina na pewno 
będzie podejmowała duŜo skuteczniejsze działania. Gmina będzie równieŜ szukała 
uproszczenia systemu. Na dzisiaj jednak nie moŜna nikomu niczego zagwarantować.  NaleŜy 
równieŜ sobie odpowiedzieć na pytanie, jak długo ten model będzie się utrzymywał, Ŝe miasto 
będzie dopłacało do poszczególnych sektorów?  Teraz Związek bazuje na nadwyŜce z miasta, 
choć niedobór z Gminy Bierawa jest i tak o duŜo mniejszy od niedoboru w innych gminach. 
Taki sposób finansowania moŜe się na dłuŜszą metę nie utrzymać. Gmina jest odpowiednio 
przygotowana do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki odpadami. Dlatego radni powinni 
pozwolić na to, Ŝeby Gmina Bierawa mając doświadczenie, kompetentnych ludzi, program 
informatyczny, sama decydowała  o tych sprawach.  
 
Radny J. Morcinek – jak została wyliczona stawka 15-16 zł? PrzecieŜ przeliczając kwotę  
2 mln zł na 2,5 roku i przez 7 tysięcy mieszkańców wychodzi 11,40 zł na osobę. 
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E. Dudzińska – przetarg był ogłoszony na 2,5 roku, z tym Ŝe pół roku dotyczy odbioru  
i zagospodarowania odpadów, a na 2 lata jest tylko przetarg na transport. Drugie tyle za 2 lata 
trzeba będzie zapłacić za oddanie odpadów na instalację w Kędzierzynie-Koźlu, która została 
juŜ wpisana do Wojewódzkiego Planu i tam będzie moŜna wozić odpady. Ok. 200 zł kosztuje 
odbiór tony zmieszanych odpadów. Ogółem szacuje się 2,5 mln zł. 
JeŜeli chodzi o liczbę zadeklarowanych mieszkańców, to jest to średnia w całym Związku. 
Związek wysłał do mieszkańców, na adresy na które nie zostały złoŜone deklaracje, 
zawiadomienia o wszczęcie postępowania podatkowego. Jedna trzecia mieszkańców w ogóle 
nie odebrała takiego pisma, jedna trzecia odebrała, ale nie odpowiedziała, a jedna trzecia 
złoŜyła deklaracje zerowe. Pracownice Związku jeŜdŜą w teren i sprawdzają czy są to 
pustostany, czy nieruchomości zamieszkałe. Zarząd Związku jest organem podatkowym. 
Działając na tej podstawie Związek wystąpił do Gmin o dostarczenie informacji z rejestru 
meldunków i z rejestru podatków od nieruchomości. Jednak Gmina Bierawa takiej informacji 
nie udzieliła, zasłaniając się  tajemnicą skarbową. Inne Gminy, np. Kędzierzyn-Koźle  takiej 
informacji udzieliły. Jest to długotrwała procedura. Najpierw wzywa się mieszkańca do 
dobrowolnego złoŜenia deklaracji. JeŜeli nie odpowie na to wezwanie wówczas jest 
wszczynane postępowanie podatkowe, ustalany jest rodzaj nieruchomości (zamieszkała, czy  
niezamieszkała) i dopiero po jej zakończeniu jest wydawana decyzja o nałoŜeniu opłaty.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – ile osób płaciło za wywóz odpadów, gdy te sprawy 
prowadziła jeszcze Gmina? 
 
Dyr. Walkiewicz – Zakład miał podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych od ok. 
5.000 mieszkańców. Zakład  nie obsługiwał Wspólnot Mieszkaniowych w Korzonku i w 
Kotlarni, gdzie zamieszkuje ok. 800 osób. Wspólnoty miały podpisane umowy z innymi 
Firmami. 
 
Przewodnicząca Rady – czyli na ten czas liczba ta jest porównywalna. Pan Wójt poruszył 
bardzo waŜny wątek, jak długo Kędzierzyn będzie chciał dopłacać do innych. Ze Związku juŜ 
wyszły Gminy Głogówek i Krapkowice, które uzyskiwały nadwyŜki z opłat. Oni teŜ dopłacali 
do innych Gmin i najprawdopodobniej ich wyjście ze Związku było z tym  związane. 
Kędzierzyn teŜ moŜe będzie chciał wyjść ze Związku. JeŜeli Gmina Bierawa jest deficytowa, 
ściąga niecałe 90% opłat i trzeba do naszej gminy dopłacać, to jaką korzyść ma Związek w tym 
Ŝeby Gmina Bierawa dalej była w tym Związku ?  
 
E. Dudzińska – Związek nie ma wiedzy co do zamiaru wyjścia Kędzierzyna ze Związku, ale 
raczej takiego zamiaru nie ma. Gmina Kędzierzyn – Koźle nie osiąga  wszystkich poziomów 
odzysku odpadów (recyklingu). W związku z tym, Ŝe nie osiąga wymaganych poziomów 
recyklingu  musiałaby zapłacić karę wynikającą z opłaty Marszałkowskiej ( 216 zł za kaŜdą 
tonę odpadów). Kędzierzyn ma obecnie 11,55 % odzysku, a wymagane jest 12%. 
 
Radny J. Morcinek – w Gminie Bierawa sprawa segregacji była dopracowana, ludzie 
segregowali odpady, była prowadzona ewidencja. Związek nie robi w tym kierunku nic. Wam 
powinno na tym zaleŜeć i innych zmusić do segregacji.  
 
D. Stanek – Związek za przykładem Gminy Bierawa równieŜ wprowadził kody i ma te kody 
bardzo dobrze rozeznane. Kody miały zostać wprowadzone i było to wpisane w specyfikacji. 
Niestety nie przewidziano za to Ŝadnej kary i Firmy tego nie wprowadziły. 
Dopiero teraz Firmy oklejają wszystkie  pojemniki. Związek musiałby ukarać Remondis za to, 
Ŝe nie wprowadził kodów. Gmina Głogówek po wyjściu ze Związku przeznaczyła na wywóz 
odpadów  2,6 mln zł, a Remondis Opole zaproponował im cenę w przetargu ponad  3.770 tys. 
zł. Ta oferta przekroczyła ich środki o 45%. Prowadzenie tej działalności samodzielnie jest na 
pewno trudniejsze. Teraz po wpisaniu instalacji w Kędzierzynie do Wojewódzkiego Planu 
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Gospodarki Odpadami, będzie moŜna wozić odpady na tą instalację. Na pewno dla Związku 
będą stosowane preferencyjne ceny za zagospodarowanie odpadów.  
 
Radny R. Lamaczek – Wójt mówił, Ŝe nie moŜe być preferencyjnych cen, Ŝe kaŜdy musi być 
traktowany jednakowo. To dlaczego mówi się o preferencyjnych cenach? 
 
E. Dudzińska – umowa kaŜdej Firmy wywozowej z instalacją jest umową cywilnoprawną  
i moŜe być negocjowana dowolnie. Związek „Czysty Region” będzie hurtownikiem i zapewni 
największy strumień odpadów, większy niŜ z jednej Gminy. 
 
Wójt Gminy  – generalnie prawo jest jasne w tym zakresie. Instalacja musi być dostępna dla 
wszystkich i cena wyjściowa na bramie musi być równa dla wszystkich podmiotów. Podmioty 
nie mogą być róŜnie traktowane.  
 
Przewodnicząca Rady - czy istnieje moŜliwość wystąpienia ze Związku w kaŜdym momencie, 
czy jest to obwarowane jakimiś karami? 
 
E. Dudzińska – moŜna wystąpić ze Związku w kaŜdym momencie, z tym, Ŝe okres 
wypowiedzenia wynosi pół roku. JeŜeli w dniu dzisiejszym Rada Gminy podejmie uchwałę  
o wystąpieniu ze Związku, to okres wypowiedzenia członkostwa w Związku skończy się  
31 grudnia br.  
 
Przewodnicząca Rady – patrząc na ceny za wywóz odpadów jakie są w Gminach, które 
wystąpiły ze Związku, moŜna mieć powaŜne obawy, czy nam równieŜ zbyt mocno nie podniosą 
się koszty. Czy nie byłoby dobrze np. poczekać jeszcze pół roku i zobaczyć jak po rocznym 
rozliczeniu poradzą sobie te Gminy, które wystąpiły ze Związku? I dopiero wówczas 
ewentualnie podjąć taką decyzję.  
 
E. Dudzińska – okres wypowiedzenia wynosi pół roku, ale jeŜeli uchwała zostanie podjęta po 
30 czerwca tegoŜ roku, to wystąpienie ze Związku nastąpi dopiero 1.01.2016r.  
 
Radna R. Kubica – było mówione, Ŝe przetarg został przeprowadzony na 2,5 roku, to umowa 
automatycznie teŜ będzie na taki okres. W momencie zerwania umowy na pewno Gmina będzie 
musiała płacić jakieś kary.  
 
E. Masternak - Huczek - projekt umowy  przewiduje rozwiązanie umowy w sytuacji, kiedy 
Gmina członkowska wystąpi ze Związku. Nie ma wówczas Ŝadnych konsekwencji. 
 
D. Staudt – w momencie przystępowania Gminy Bierawa do Związku była dyskusja na temat 
opłat, Ŝe teraz jest 12,50 zł, a za rok będzie więcej. Jak widać sprawdza się to, z roku na rok 
będziemy płacić więcej. Płacą mieszkańcy, Gminy płacą składki członkowskie, gdzie są te 
pieniądze? 
 
E. Dudzińska – przed zmianą przepisów odpady trafiały na miejskie składowisko, teraz muszą 
trafiać na instalację. Odpady zmieszane, których jest ponad 70% muszą być jeszcze 
rozsegregowywane. Odpady BIO muszą być kompostowane, redukowane do 50%. Inny jest 
teraz system zagospodarowania tych odpadów. I dlatego te koszty są tak wysokie. 
 
Radna U. Olejnik – jeŜeli za jakiś czas okazałoby się, Ŝe był to błąd, czy Gmina będzie mogła 
z powrotem wstąpić do Związku? 
 
Dyr. Walkiewicz – jest taka moŜliwość jeŜeli pozostałe Gminy członkowskie wyraŜą na to 
zgodę oraz gdy Gmina zapłaci zaległe składki, liczone wg liczby mieszkańców.  
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A. Foit -  kiedy zostanie ogłoszony drugi przetarg? 
 
E. Dudzińska - Związek będzie teraz przygotowywał drugi przetarg. Warunki muszą zostać 
uproszczone, Ŝeby stawka znowu nie była tak wysoka. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po  
40 dniach  po opublikowaniu. JeŜeli chodzi o opłaty za odbiór odpadów, to decyzję w tej 
sprawie podejmuje Zgromadzenie Związku, czyli Wójtowie Gmin członkowskich. Do końca br. 
będzie obowiązywała dotychczasowa stawka. Teraz odpady nie będą musiały być woŜone do 
Kietrza, więc powinno to mieć wpływ na cenę. JeŜeli Związek rozstrzygnąłby pierwszy 
przetarg wg cen zaproponowanych przez Remondis i wg nowego cennika na miejskim 
składowisku odpadów to stawka wynosiłaby wówczas 17 zł. 
 
D. Stanek  - Pan Wójt ma rację, Ŝe przepisy normują kwestie dotyczące instalacji. Ale 
instalacja Czysty Region w Kędzierzynie – Koźlu jest częściowo własnością Związku. Związek 
będzie miał preferencyjne stawki. 
 
Radny P. Sroka – jaka Firma będzie finansowała tą instalację i z jakich środków? 
 
E. Dudzińska  - Spółka Czysty Region Regionalna Instalacja ma zamiar wziąć do Spółki 
inwestora prywatnego, który ma wnieść środki finansowe i wybudować nową instalację.  
Po 2016 roku nie będzie moŜna składować odpadów, których wartość energetyczna przekroczy 
określoną wartość. Trzeba będzie albo produkować paliwo alternatywne, albo wybudować małą 
spalarnię. Gmina Kędzierzyn – Koźle sama tego nie udźwignie, w związku z czym dobiera 
inwestora prywatnego. Związek utrzymuje wszystkie 12 Gmin, które złoŜyły akcesję 
przystąpienia do Związku. 8 gmin jest deficytowych, a 4 mają nadwyŜki w stosunku do 
wnoszonych opłat.  Związek funkcjonuje w ten sposób, Ŝe pobiera opłaty z których reguluje 
zobowiązania. 
 
Skarbnik Gminy – Ŝeby móc inwestować to Związek będzie musiał się z pewnością zadłuŜyć. 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kaŜdy dług Związku obciąŜa równieŜ budŜet Gminy. 
Gmina ma swoje zobowiązania, np. długoterminową poŜyczkę zaciągniętą na budowę 
kanalizacji. To teŜ musi być brane pod uwagę.  
 
E. Dudzińska – to nie Związek będzie się zadłuŜał, tylko Spółka z.o.o. Wójtowie Gmin nie 
wyrazili zgody na to, Ŝeby ten dług obciąŜył budŜet swojej gminy. 
 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały nr XLV/313/2014 w sprawie wystąpienia 
Gminy Bierawa ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – 
Koźlu - pod głosowanie radnych  
Za przyjęciem opowiedziało się 10 radnych, na 13-tu obecnych na sali obrad. Nikt z radnych 
nie był przeciwny, a 3 radnych wstrzymało się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XLV/313/2014 w sprawie 
wystąpienia Gminy Bierawa ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą  
w Kędzierzynie – Koźlu – została podjęta. 
 
 
 
Ad. 9.7 
 
Zastępca Wójta - przedstawił radnym projekt uchwały nr XLV/314/2014 w sprawie budowy 
obwałowań wzdłuŜ prawego brzegu Odry od granicy z województwem śląskim do miasta 
Kędzierzyn – Koźle. 
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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 są pytania radnych do 
omawianego projektu uchwały 
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe Gmina musi zwiększyć ofensywę w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej. W połowie przyszłego roku wały lewobrzeŜnej Odry (od strony Ciska) 
mają zostać zamknięte. Na dzisiaj  jest jeszcze pewien odcinek otwarty 150 metrów, który jest 
na terenie województwa opolskiego, co jeszcze ratuje naszą Gminę. Ale ten stan rzeczy na 
pewno się zmieni. Sytuacja przeciwpowodziowa jeŜeli chodzi o Gminę Bierawa jest zła. 
Jedynym pocieszeniem jest to, Ŝe została  rozpoczęta budowa zbiornika Racibórz. Jednak 
termin ukończenia  został wyznaczony na koniec 2017 roku, co równieŜ nie jest pocieszające.  
Ale najbardziej negatywne jest to, Ŝe na dzień dzisiejszy nie jest przygotowywana Ŝadna 
dokumentacja na budowę wałów w Gminie Bierawa. I najprawdopodobniej w tym roku nic nie 
zostanie zrobione. Kończy się Program „Odra 2006” i nie ma Ŝadnego następnego programu.  
Są kończone te inwestycje, które zostały rozpoczęte.  Unia Europejska ponoć nie chce dać juŜ 
środków na budowę wałów. Jest to bardzo niepokojące. Od momentu rozpoczęcia procedury do 
wykonania dokumentacji potrzeba ok. 2 lat. Dlatego moŜemy sobie powiedzieć, Ŝe przez 2 lata 
Ŝadne wały na terenie gminy Bierawa nie zostaną wybudowane. Uchwała zostanie przesłana do 
najwyŜszych władz i mamy nadzieję, Ŝe to przyniesie pozytywny efekt.  
 
Radny J. Morcinek  - w przedstawionym projekcie uchwały nie ma jednak ani słowa o tym, Ŝe 
lewobrzeŜne wały są duŜo wyŜsze od wałów w naszej gminie. Przy takich wysokich wałach 
woda się nie rozleje, tylko z większą siłą uderzy w prawą stronę. Czy ktokolwiek robił jakąś 
symulację jak by to wyglądało w razie powodzi ? 
 
Wójt Gminy  – taka symulacja najprawdopodobniej nie była wykonywana.  Wiadomym jest 
tylko to, Ŝe zbiornik Racibórz obniŜy falę powodziową od 80 cm do metra. Jest to bardzo duŜo.  
We wszelkich pismach dotyczących budowy wałów  wskazuje się na to, Ŝe obecne wały  
w Gminie Bierawa są o 1,5 metra niŜsze od wałów po stronie Gminy Cisek. 
 
D. Wróbel – na jednym ze spotkań dotyczących budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych 
tłumaczono, Ŝe wały po stronie Ciska są wyŜsze poniewaŜ Gmina Bierawa jest połoŜona wyŜej.  
 
Radna U. Olejnik – cały problem tkwi w tym, Ŝe nie pogłębia się Odry. Dawniej  gospodarze 
w zimie mieli pracę przy pogłębianiu Odry. Odrą płynęły barki. A dzisiaj Odra jest zamulona. 
MoŜe władze powinny powaŜnie podejść do tego tematu. Trzeba cały czas w tej sprawie 
monitować.  
 
D. Wróbel – sprawa pogłębiania i Ŝeglowności Odry jest bez przerwy  na forum Powiatu 
poruszana i monitorowana. Wystosowanych zostało juŜ kilka uchwał i monitów do Rządu  
z prośbą, aby sprawy Odry były na naszym terenie priorytetem i Ŝeby uwzględniano 
Ŝeglowność Odry. Jak na razie nie ma Ŝadnego odzewu. 
 
Wójt Gminy  – Starostwo w tym zakresie rzeczywiście robi duŜo. MoŜna teŜ mieć wraŜenie, Ŝe 
coś się na terenie naszej Gminy w tym kierunku dzieje. Na terenie Gminy mamy dwie Firmy, 
które mają pozwolenia na pogłębianie Odry.  Jednak to co robi jedna z tych Firm, działająca na 
terenie wsi Brzeźce, nie ma nic wspólnego z rzetelnym pogłębianiem Odry. Sprzęt tej Firmy 
stoi w jednym miejscu i nie posuwa się. De facto nie mamy do czynienia z pogłębianiem Odry. 
Firmy powinny być rzetelnie kontrolowane. 
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Przewodnicząca Rady – naleŜałoby zatem podejmować kolejne uchwały  w stosunku do tych 
firm lub instytucji, które wydały pozwolenia na pogłębianie Odry.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały XLV/314/2014 w sprawie budowy 
obwałowań wzdłuŜ prawego brzegu Odry od granicy z województwem śląskim do miasta 
Kędzierzyn – Koźle – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13-tu obecnych na sali obrad. Nikt z radnych 
nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe uchwała XLV/314/2014 w sprawie budowy 
obwałowań wzdłuŜ prawego brzegu Odry od granicy z województwem śląskim do miasta 
Kędzierzyn – Koźle – została podjęta jednogłośnie.  
 
 
  
Ad. 10. Interpelacje i wnioski radnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy  
– raz na 4 lata Rada Gminy powinna dokonać analizy Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych, pod kątem złoŜonych wniosków 
w sprawie zmiany planu. Radzie Gminy naleŜy taką analizę przedłoŜyć przed zakończeniem 
obecnej kadencji.   
- zawnioskowała o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o poprawę pobocza drogi  
w Lubieszowie. Krawędź drogi kończy się duŜym spadem, co jest bardzo niebezpieczne 
szczególnie w okresie zimowym. 
 
Radny J. Morcinek – zawnioskował o wystosowanie pisma do zarządcy drogi 408 o lepsze 
wykaszanie poboczy dróg. Obecnie wykoszony został tylko wąski pas, przy wyjeździe  
z Goszyc na drogę wojewódzką jest słaba widoczność.  
 
Radna R. Kubica – Zarząd Dróg, na zgłoszony wniosek, przeprowadził czyszczenie 
studzienek na drodze wojewódzkiej w Bierawie. Jednak czyszczenie zostało wykonane po 
przeciwległej stronie, gdzie studzienki były droŜne , a tam gdzie są niedroŜne, to nic nie zostało 
zrobione. Studzienki są pełne wody. NaleŜy ponowić tą sprawę. 
 
Radna U. Olejnik – jakiś czas temu Gmina dała pieniądze na zakup samochodu policyjnego 
marki Landrower. Samochód miał być wykorzystywany przez Policję do jazd na terenie 
Gminy, a z tego co ostatnimi czasy słychać samochód został zabrany do Kędzierzyna. Czy coś 
w tej sprawie jest wiadome? 
 
Radny P. Szewerda - w tym roku miała być zrobiona adaptacja strychu w Szkole Podstawowej 
w Starej Kuźni na salę lekcyjną. Czy zostanie to zrealizowane? 
   
Wójt Gminy  - na teraz trzeba powiedzieć, Ŝe to zadanie nie dojdzie w tym roku do skutku, 
gdyŜ nie mamy wystarczających środków. Została zrobiona dokumentacja. JeŜeli będą jakieś 
oszczędności, to ewentualnie to zadanie moŜe zostanie w tym roku rozpoczęte, wykonamy 
pierwszy etap. Na całość raczej nie znajdą się środki. Dyrektor Szkoły jest o tym 
poinformowany. 
 
Radna U. Olejnik – między Solarnią, a Dziergowicami (na bagnach) prawdopodobnie 
powstają jakieś piaskownie. Czy Gmina coś na ten temat wie? 
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D. Wróbel – poruszyła temat utworzenia w przyszłości dodatkowego punktu stacji Caritas na 
terenie Gminy Bierawa, np. w Dziergowicach.  Byłoby to niezbędne z uwagi na coraz większą 
liczbę osób chorych, starszych, czego potwierdzeniem są długie terminy oczekiwania na 
zabiegi do Gabinetu Rehabilitacyjnego w Bierawie. Rehabilitacja potrzebna jest choremu od   
zaraz, a nie dopiero za kilka miesięcy. Drugim powodem jest coraz gorsza sytuacja materialna 
osób starszych, którym często brakuje nawet pieniędzy na dojazd do Gabinetu w Bierawie. 
Wiele osób rezygnuje z zabiegów, bo dojazd autobusem jest mało realny, a na wynajęcie 
samochodu ich nie stać. NaleŜałoby sprawdzić, czy znalazłyby się wolne pomieszczenia na ten 
cel w Ośrodku Zdrowia w Dziergowicach. Byłoby to dla mieszkańców wielką pomocą.  
W realizacji tego przedsięwzięcia Gmina mogłaby szukać pomocy zarówno w Caritasie 
Diecezji Opolskiej, jak i Diecezji Gliwickiej. Trzeba od czegoś zacząć, najpierw sprawdzić 
moŜliwości zlokalizowania tego gabinetu w Ośrodku Zdrowia. NaleŜy nad tym się zastanowić. 
 
 
   
Ad. 11.   Dyskusja i wolne wnioski 
 

Sołtys Nikel  - w centrum Starego Koźla jest  opuszczona, bardzo zaniedbana posesja. 
Ogrodzenie przewraca się w kierunku chodnika. Stwarza to zagroŜenie bezpieczeństwa.  
Czy komisja ds. porządku  mogłaby coś w tej sprawie zrobić i wpłynąć na właściciela tej 
posesji, który zamieszkuje w Niemczech ? Czy jest załatwiona sprawa nielegalnej hodowli 
świń? 
 

Wójt Gminy  - jakiś czas temu została przeprowadzona rozmowa z bratem właściciela tej 
nieruchomości. Obiecał, Ŝe coś z tym zostanie zrobione. Ale jak widać bez rezultatu. Urząd 
spróbuje zareagować w formie pisemnej. Komisja moŜe tam pojechać, ale w zasadzie nic to nie 
zmieni. JeŜeli chodzi o hodowlę świń, to hodowcy został wyznaczony termin na dostosowanie. 
Z uwagi na to, Ŝe nie dostosował się do tego,  Urząd wystosował stosowne pismo do Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Sanepid-u i Weterynarii.  
 

Sołtys Ł. Przybyłowski  - podczas remontu drogi 408 w Ortowicach studzienki zostały 
zanieczyszczone asfaltem i przy trzech posesjach asfalt jest wyŜej wylany niŜ krawęŜnik. Woda 
opadowa spływa na teren nieruchomości. NaleŜy tą sprawę przekazać do zarządcy. 
 

Sołtys T. Lisak – wystąpiła o zajęcie się sprawą walącego budynku prywatnego  
w Dziergowicach przy ulicy Nowej, który zagraŜa bezpieczeństwu.  
 

Radna U. Olejnik – w Dziergowicach jest równieŜ opuszczona, zaniedbana posesja przy ulicy 
Wodnej. Na posesji znajduje się równieŜ pusta studnia. Właścicielka mieszka  
w Raciborzu. Posesja jest nie ogrodzona. NaleŜałoby w tej sprawie zareagować.   
 

Radny J. Kucharczyk – czy planowane jest zwołanie sesji w miesiącu lipcu? 
 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, Ŝe nie planuje się sesji w miesiącu lipcu. Sesja moŜe 
zostać jednak zwołana w przypadku spraw nadzwyczajnych, głównie budŜetowych. 
 

Wójt Gminy  – zawnioskował o rozpropagowanie programu „Cyfrowy Debiut 50+” 
 
 
Ad. 12. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła  obrady 45 sesji Rady Gminy Bierawa o godz. 18:30. 
 
        Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik   mgr ElŜbieta Dziuda 
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Załączniki: 
 

1) uchwała nr XLV/305/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego samorządowego zakładu budŜetowego, 

2) sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy Bierawa za 2013r. wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego, informacja SZBGKiM o umorzonych naleŜnościach oraz 
udzielonych ulgach.  

3) sprawozdanie finansowe za 2013r. składające się z: 
- bilansu jednostki budŜetowej i samorządowego zakładu budŜetowego, 
- bilans z wykonania budŜetu, 
- rachunek zysków i strat, 
- zestawienie zmian w funduszu jednostki, 

 

4) uchwała nr 130/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
z dnia 25.04.2014r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2013r. 
Gminy Bierawa, 

 

5) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Bierawa z tyt. wykonania budŜetu, 

 

6) uchwała nr 220/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu z dnia 2.06.2014r. na temat opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium za 2013r. 

 

7) uchwała nr XLV/306/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy Bierawa za 2013r. 

 

8) uchwała nr XLV/307/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. 
wykonania budŜetu za 2013r. 

 

9) uchwała nr XLV/308/2014 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014 r., 
 

10) uchwała nr XLV/309/2014 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej, 

 

11) uchwała nr XLV/310/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy, połoŜonych w Starej Kuźni,  

 

12) uchwała nr XLV/311/2014 w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie  
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Bierawa,  
w czasie wykraczającym poza wymiar zajęć podstawy programowej, 

 

13) uchwała nr XLV/312/2014 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy 
Bierawa wraz z wnioskiem o jego nadanie, 

 

14) uchwała nr XLV/313/2014 w sprawie wystąpienia Gminy Bierawa ze Związku 
Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 

 

15) uchwała nr XLV/314/2014 w sprawie budowy obwałowań wzdłuŜ prawego brzegu 
Odry od granicy z województwem śląskim do miasta Kędzierzyn – Koźle. 

 

16) listy obecności radnych i sołtysów 


