
P R O T O K Ó Ł   nr  XLVI / 2014 
z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  18 sierpnia 2014 r. 

 
 
 
Obrady czterdziestej szóstej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 18 sierpnia 2014r. otworzyła  
o godz. 14:00 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, mgr Łukasza AmbroŜego, 
pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a takŜe  
Kierownika Stacji Caritas w Bierawie Jolantę Szwerda i Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego  Danutę Wróbel. Z ramienia Urzędu w posiedzeniu wzięli udział 
Sekretarz Gminy Barbara Gawlik, Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka, Kierownik 
Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, specjalista ds. rolnictwa Michał Klimek, a takŜe 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Karina Musioł. 
 

Dalszy porządek obrad 46 sesji Rady Gminy Bierawa przedstawiał  się następująco: 

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

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  25 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. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014 r. 

2) w sprawie przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt, 

3) w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierŜawy, 

4) w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Bierawa do 
stanu faktycznego, 

5) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bierawa. 

8. Interpelacje i wnioski radnych. 

9. Dyskusja i wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad. 

Następnie 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 ? 
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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 został wyłoŜony na sali obrad protokół 
z 45 sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014r. 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 nr XLV/2014  opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych, na 13-tu 
obecnych na sali obrad. Dwóch radnych wstrzymało się od głosowania, głosów przeciwnych 
nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół nr XLV/2014 z sesji Rady Gminy  
z dnia  25 czerwca 2014 r. został przyjęty. 
 

 

Ad. 4. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym podejmowała 
następujące działania związane z pracą Rady Gminy: 
 

• w dniu 28 czerwca 2014r. na zaproszenie sołtysa uczestniczyła w festynie wiejskim   
w Kotlarni, 

• otrzymała zaproszenie na festyn rodzinny do Ortowic, jednak ze względów rodzinnych 
nie mogła w nim uczestniczyć, 

• 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.  Informacj ę o pracach komisji przedstawili : 
 
Radny P. Szewerda – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna obradowała na dwóch 
posiedzeniach, w dniach 1 i 17 lipca br.  Tematem posiedzeń była kontrola realizacji 
interpelacji oraz kontrola wydatków dokonywanych w ramach funduszu sołeckiego. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
spotkała się w dniu 11 sierpnia br.  omawiając projekt uchwały na dzisiejszą sesję. 
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu obradowała na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia br. Tematem posiedzenia 
było omówienie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bierawa. 
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Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska spotkała się na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2014r. 
omawiając projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Ponadto Komisja zapoznała się ze sprawą 
wynikającą z pisma Rady Sołeckiej w Kotlarni dotyczącą skargi na działalność handlową  
P. Ciechomskiego, prowadzoną w Kotlarni. 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy – poinformował, Ŝe w okresie od 25 czerwca 2014r. do dnia dzisiejszego między 
innymi podejmował takie działania jak: 

• w dniu 26 i 27 czerwca br. uczestniczył w uroczystościach zakończenia roku szkolnego 
w Szkole Podstawowej w Dziergowicach, w Solarni, w Starej Kuźni, w Starym Koźlu, a 
takŜe w Gimnazjum w Bierawie,  

• w dniu 30 czerwca br. odbyło się spotkanie w sprawie organizacji III Memoriału 
Jewhena Toronthieja i Haliny Brylant, 

• w dniu 1 lipca br. spotkał się z inŜ. Wesołowskim w sprawie dalszych prac 
projektowych dotyczących infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy 
Bierawa, 

• w dniu 2 lipca br. dokonano odbioru inwestycji – oświetlenia ul. Parkowej w Starej 
Kuźni, 

• w dniu 3 lipca br. wspólnie z Kierownikiem Stacji Caritas w Bierawie rozpoznawano 
moŜliwość utworzenia oddziału Gabinetu Rehabilitacyjnego w Dziergowicach, 

• w dniu 4 lipca br. uczestniczył w jubileuszu poŜycia małŜeńskiego Państwa Kubickich 
ze Starej Kuźni, 

• w dniu 7 lipca br. odbyło się spotkanie robocze w sprawie nowej aglomeracji. Jest to 
dokument, który będzie wskazywał docelowy kierunek przesyłania ścieków z terenu 
Gminy Bierawa. Przypomniał, Ŝe obecnie z trzech miejscowości, tj. Bierawa, Stare 
Koźle, Brzeźce, ścieki  są odprowadzane do oczyszczalni miejskiej. Z pozostałych 
miejscowości Gminy ścieki są odprowadzane do oczyszczalni w Zakładach Azotowych, 
co z uwagi na interpretację przepisów dyrektywy unijnej, powoduje pewne komplikacje. 
W ciągu 3 miesięcy ma zostać wydane ostateczne stanowisko Urzędu 
Marszałkowskiego i Krajowego Zarządu  Gospodarki Wodnej  dotyczące tego czy te 
ścieki  będą mogły dalej płynąć do oczyszczalni azotowej, 

• w dniu 8 lipca br.  miało miejsce spotkanie z wykonawcą przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 425 w Bierawie, 

• w dniu 9 lipca br. spotkał się z przedstawicielami Firmy Remondis, 
• w dniu 10 lipca br. uczestniczył w spotkaniu ze Starostą Powiatu dotyczącym 

współorganizacji ewentualnych obchodów 15-lecia powstania Starostwa Powiatowego, 
• w dniu 25 lipca br. odbył się przetarg na dowozy uczniów do szkół w nowym roku 

szkolnym . Została złoŜona tylko jedna oferta Firmy Ariva Kędzierzyn-Koźle i z tą 
Firmą podpisano stosowną umowę, 

• w dniu 26 lipca br. został przeprowadzony na boisku sportowym w Dziergowicach 
turniej piłkarski zorganizowany w ramach projektu „Integracja poprzez sport Gmina 
Bierawa z Gminą  Markvartovice w Czechach”. W międzyczasie miały miejsce takŜe 
wyścigi Psich zaprzęgów, które wyruszyły z miejscowości Markvartovice do 
Dziergowic, 

• w dniu  29 lipca br. odbyło się spotkanie grupy roboczej w sprawie doŜynek gminnych, 
które odbędą się 14 września br. w Starym Koźlu, 

• w dniu 30 lipca br.  miało miejsce oddanie placu budowy w Kotlarni na zadanie 
dotyczące przebudowy chodników przylegających do budynków Wspólnot 
Mieszkaniowych. Zadanie to zostało zakończone w dniu 14 sierpnia br.  
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      W tym miejscu Pan Wójt skierował słowa podziękowania dla sołtysa Kotlarni 
      za zaangaŜowanie się i pomoc w prowadzeniu nadzoru nad realizowanym zadaniem, 
• w dniu 31 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim złoŜono dokument dotyczący nowej 

aglomeracji. Dokument ten przewiduje, Ŝe Gmina Bierawa będzie podzielona na dwie 
aglomeracje. Część Gminy, tj. miejscowości z których ścieki są odprowadzane do 
oczyszczalni miejskiej zostały przypisane do aglomeracji kędzierzyńsko – kozielskiej. 
Natomiast dla pozostałych miejscowości przewidziano utworzenie nowej aglomeracji 
„Bierawa”. Z tej aglomeracji ścieki miałyby być dalej odprowadzane do oczyszczalni 
azotowej, poniewaŜ do takiej aglomeracji (liczącej poniŜej progu 15 tys. RLM ) nie 
mają zastosowania kryteria zawarte w dyrektywie unijnej z 1991r. , 

• w dniu 1 sierpnia br. spotkał się z przedstawicielami Firmy Telnow, 
• w dniu 4 sierpnia br. uczestniczył w jubileuszu 90-lecia  urodzin mieszkanki 

Dziergowic (P. Salwiczek), 
• w dniu 5 sierpnia br. odbyło się spotkanie z P. Groger dotyczące wypłaty ewentualnego 

odszkodowania za grunt przeznaczony pod drogi przy nowych terenach 
mieszkaniowych w Bierawie, 

• w dniu 6 sierpnia br. dokonany został przegląd ulicy Leśnej w Bierawie, 
• w dniach 7-8 sierpnia br.  miał miejsce wyjazd do zaprzyjaźnionej Gminy Ostfildern, 
• w dniu 12 sierpnia br. spotkał się z Planistą przygotowującym  analizę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań (dokument ten 
zostanie przedstawiony radnym na posiedzeniu komisji i sesji w miesiącu wrześniu br. ), 

• w dniu 13 sierpnia br. podpisano umowę na dofinansowanie zakupu strojów ludowych 
dla sołectwa Bierawa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 
Wójt Gminy złoŜył równieŜ gratulacje na ręce sołtysa wsi Dziergowice za zajęcie   
III miejsca w konkursie „Najpiękniejsza wieś opolska”. 
 
Dyskusji na przedstawione tematy nie podejmowano. 
 
 
 

Ad. 7.1.   
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLVI/315/2014 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie  
4 głosami za, przy 4 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy ktoś z radnych  chce zabrać głos 
w sprawie omawianego projektu uchwały? 
 
Zapytań, ani uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVI/315/2014 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r. pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XLVI/315/2014 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r. została podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 7.2. 
 
M. Klimek  – przedstawił radnym projekt uchwały nr XLVI/ 316/2014 w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  
Poinformował, Ŝe program w stosunku do uchwały przyjętej w miesiącu marcu br. został 
uzupełniony o brakujące elementy, tj. : 

1) w pkt. 1 wskazano schronisko do którego będą kierowane bezdomne zwierzęta z terenu 
Gminy Bierawa, 

2) w pkt. 2 wskazano lekarza weterynarii do wykonywania usług sterylizacji kotów, 
3) w pkt. 7 wskazano gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 
Ponadto w trakcie sesji uzupełniony został równieŜ zapis w pkt. 3 poprzez wskazanie firmy 
zajmującej się odławianiem bezdomnych zwierząt. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie  
3 głosami za, przy jednym wstrzymującym. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem czy radni mają zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVI/ 316/2014  
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały glosowało 13 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Nikt z radnych 
nie był przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XLVI/ 316/2014 w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt – została podjęta.  
 
 
Ad. 7.3. 
 
M. Klimek – przedstawił radnym projekt uchwały  nr XLVI/ 317/2014 w sprawie wyraŜenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. porządku 
publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska - zaopiniowany pozytywnie  
4 głosami za, przy 4 obecnych.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem czy radni mają zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVI/ 317/2014  
w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierŜawy – pod głosowanie radnych  
Za przyjęciem uchwały glosowało 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XLVI/ 317/2014 w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy - została podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad. 7.4. 
 
Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLVI/318/2014 w sprawie 
dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Bierawa do stanu faktycznego. 
Dodatkowo poinformowała, Ŝe podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania jest 
stały. Niniejsza zmiana polega wyłącznie na dopisaniu nowo utworzonych ulic do danych 
okręgów wyborczych.  
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. porządku 
publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska - zaopiniowany pozytywnie  
4 głosami za, przy 4 obecnych.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem czy radni mają zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVI/318/2014 w sprawie 
dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Bierawa do stanu faktycznego – 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 XLVI/318/2014 w sprawie 
dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Bierawa do stanu faktycznego – została 
podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 7. 5.  
 
Wójt Gminy  – przedstawił radnym projekt uchwały nr XLVI/319/2014 w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Bierawa. Wyjaśnił, Ŝe w nowej uchwale wprowadzony został inny sposób ustalania 
wysokości stypendium szkolnego.  Do obliczania wysokości stypendium (§ 6 ust. 3)  przyjęto 
dwa progi dochodowe.  
 
Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu  zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 5 glosami za, 
przy udziale w głosowaniu 5 radnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem czy radni mają zapytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVI/319/2014 w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie gminy Bierawa – pod głosowanie radnych.  
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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 XLVI/319/2014 w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie gminy Bierawa – została podjęta jednogłośnie.  
 
 
 
Ad. 8. Interpelacje i wnioski radnych 
 
Przewodnicząca Rady Gminy   

1) na jakim etapie jest analiza wniosków w sprawie zmiany w planie zagospodarowania 
przestrzennego, o czym była mowa na poprzedniej sesji? Czy Rada Gminy zdąŜy ten 
temat do końca kadencji przedyskutować? 

2) jak daleko posunięta jest sprawa drogi koło Dworca PKP w Dziergowicach, łączącej  
ul. Dworcową z ulicą Kolejową? Droga ta jest w bardzo złym stanie technicznym  
i wymaga pilnego remontu.   

 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe wstępna analiza wniosków o zmianę planu zagospodarowania 
przestrzennego została juŜ przez Planistę dokonana. Materiał ten zostanie poddany pod obrady 
Rady Gminy najprawdopodobniej w miesiącu wrześniu. Wcześniej analiza ta zostanie 
przedstawiona na posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego.  
JeŜeli chodzi o ulicę Dworcową w Dziergowicach, to póki co Gmina dalej nie ma prawa 
własności na tę drogę. Postępowanie dotyczące jej przejęcia  ciągnie się juŜ od kilku lat. Jednak 
PKP sugeruje przejęcie oprócz drogi jeszcze innych rzeczy, na co Gmina nie wyraŜa zgody.  
To postępowanie cały czas jest w toku i Gmina bardzo często tą sprawę ponagla, ale bez 
większego rezultatu. Droga nie będzie zrobiona, dopóki Gmina nie będzie dysponowała 
własnością na tą nieruchomość. Gminie zaleŜy na jej przejęciu, poniewaŜ docelowo ta droga 
łącznie z ulicą Dworcową  ma być drogą prowadzącą do terenów inwestycyjnych.  
Gmina mogłaby tę drogę przejąć szybciej, ale za stosownym odszkodowaniem, które jest 
liczone w setkach tysięcy złotych. A na to nie ma zgody. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zawnioskowała, aby na posiedzenie komisji, na którym 
będzie przedstawiona analiza wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 
zaprosić wszystkich radnych. 
 
 
Ad. 9.  Dyskusja i wolne wnioski 
 
Radna S. Wiesiołek – w mediach ukazała się informacja, Ŝe cała młodzieŜ z Gminy Bierawa 
kończąca Gimnazjum udała się do szkół ponadgimnazjalnych poza teren Powiatu 
kędzierzyńsko – kozielskiego. Skąd taka informacja i kto ją przekazał? 
 
Wójt Gminy –  z tego co ustalono, to taką informację do mediów przekazała Pani Stępień 
Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego. Informacja ta jednak jest nieprawdziwa. 
Faktem jest, Ŝe młodzieŜ z Gminy Bierawa ze względu na połoŜenie ma dobry dostęp do szkół 
w województwie śląskim, ale na pewno cała młodzieŜ nie poszła do szkół poza nasz Powiat.  
Te proporcje pomiędzy liczbą młodzieŜy z terenu Gminy Bierawa uczącej się w Powiecie 
kędzierzyńsko – kozielskim i uczącej się poza Powiatem, są na podobnym poziomie.  
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D. Wróbel – faktem jest to, Ŝe Starostwo dokonywało analizy w zakresie liczby uczniów 
uczących się poza Powiatem i były wypowiedzi, Ŝe najwięcej młodzieŜy z Gminy Bierawa uczy 
się poza Powiatem, głównie w Raciborzu. Ale nigdy nie było powiedziane, Ŝe wszyscy. 
 
Wójt Gminy  – w mediach była informacja, Ŝe całość młodzieŜy z Gminy Bierawa, która 
kończyła gimnazjum poszła do szkół poza Powiat. Media nawet starły się to przedstawić  
w dość sensacyjny sposób. Jednak nigdy nie było to prawdą.  Z naszej Gminy faktycznie więcej 
młodzieŜy uczy się poza Powiatem, ale jest to spowodowane wyłącznie  połoŜeniem i dobrym 
połączeniem komunikacyjnym z województwem śląskim.  To nie jest nowa sytuacja, tak się 
dzieje od wielu lat.  
 
Radny R. Lamaczek  - czy wpłynęło pismo od rady Sołeckiej w Dziergowicach odnośnie 
przystanku na ulicy Kozielskiej? 
 
Wójt Gminy  – do Urzędu wpłynęły dwa pisma od Rady Sołeckiej. Jedno dotyczyło 
przesunięcia  słupa przystankowego na ulicy Kozielskiej, a drugie zagrodzenia części 
Dziergówki. Oba pisma zostały przekazane według właściwości do odpowiednich instytucji, 
które powinny się w tych sprawach wypowiedzieć. Gmina nie moŜe w tych sprawach 
decydować. 
 
Radny R. Lamaczek – podobny przypadek dotyczący zagrodzenia potoku był omówiony na 
forum Radia Opole. Zostało powiedziane, Ŝe jest to niemoŜliwe  i jest zakaz. Nie moŜna tego 
zrobić. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – na ostatniej sesji została teŜ poruszona sprawa  braku 
właściwego pobocza przy drodze wojewódzkiej w Lubieszowie. Praktycznie rów jest od razu 
koło drogi. Czy w tym kierunku zostało coś zrobione? 
 
Wójt Gminy  – wnioski dotyczące stanu dróg wojewódzkich po kaŜdej sesji są przekazywane 
do zarządcy drogi. Temat poruszony przez Panią Przewodniczącą  z pewnością równieŜ został 
przekazany. 
 
Sołtys L. Nikel –  
• Firma Remondis notorycznie nie odbiera odpadów z posesji połoŜonych przy ulicy 

Sobieskiego w Starym Koźlu. Mieszkańcy ciągle muszą w tej sprawie interweniować, 
• jest problem z dojazdem śmieciarki do posesji Czech, Pietrek – odcinek ulicy Braci 

Wolnych w Starym Koźlu. Mieszkańcy muszą wywozić pojemniki aŜ do drogi głównej. 
Czy moŜliwe byłoby utwardzenie łącznika ulicy Polnej i Braci Wolnych, aby śmieciarka 
mogła dojechać do tych posesji? 

• Czy istnieje moŜliwość wykoszenia terenu (łąki) znajdującego się przy wjeździe na ulicę 
Wolności z ulicy Braci Wolnych oraz  terenu przy ulicy Leśnej (na przeciw posesji Kudela). 
Nikt o tereny nie dba. Jest równieŜ dalszy problem z opróŜnianiem koszy ulicznych. 

 
Wójt Gminy  – jeŜeli chodzi o wywóz odpadów, to Gmina po raz kolejny musi wystąpić w tej 
sprawie do „Czystego Regionu”.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – na ostatniej sesji zostało powiedziane, Ŝe opróŜnianie koszy 
ulicznych naleŜy do Gminy. 
 
Wójt Gminy  – Gmina ma zawartą umowę na opróŜnianie koszy ulicznych i za to płaci.. 
Wykonawcy została przekazana  mapka i instruktaŜ. Powinno to być naleŜycie wykonywane. 
Odpady z koszy ulicznych odbiera inna śmieciarka, niŜ ta która odbiera odpady z prywatnych 
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posesji. Od stycznia ma to zostać zmienione. Wszystkie odpady będzie odbierała ta sama 
śmieciarka.   
 
Sołtys I. Urbansky – na przyszłość naleŜy uregulować  do kogo naleŜy obowiązek 
rozprowadzania harmonogramów wywozu odpadów, aby więcej nie dochodziło do sytuacji, Ŝe 
Firma  Remondis ten obowiązek przerzuca na sołtysów.  
NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na pracę  opiekunek dzieci w autobusach szkolnych. Jak moŜna 
było zauwaŜyć Panie bardzo mało interesują się dziećmi, siedzą w autobusie i rozmawiają  
z kierowcą. W ogóle przy wsiadaniu, czy wysiadaniu dzieci Panie nie wychodzą z autobusu. 
PrzecieŜ po to są zatrudniane opiekunki do dzieci, aby dbały o ich bezpieczeństwo.  
 
Przewodnicząca Rady – pierwsza z autobusu powinna wysiąść opiekunka, a potem dzieci. 
Podobnie jest przy wsiadaniu, opiekunka powinna wejść ostatnia i zamknąć drzwi. Warto tę 
czynność zawrzeć w umowie i to egzekwować. 
 
Wójt Gminy  – to co mówiła Pani sołtys Urbansky odnośnie harmonogramów wywozu 
odpadów, w ogóle nie było uzgodnione z Urzędem. Za taką czynność Firma powinna sołtysom 
zapłacić.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – kiedyś była mowa o ryczałtach na rozmowy telefoniczne dla 
sołtysów. Miała być podpisana przez Gminę korzystniejsza umowa, która by obejmowała takŜe 
rozmowy telefoniczne dla sołtysów.  Czy w tym kierunku coś zostało zrobione? 
 
Wójt Gminy  – została złoŜona oferta przez Firmę Multiplay. Nie podjęto jeszcze w tym 
zakresie Ŝadnej decyzji, poniewaŜ Firma dopiero  jest w trakcie instalacji łączy. 
 
Radna U. Olejnik – sołtysi muszą bardzo duŜo załatwiać spraw przez telefon, czy to w sprawie 
wywozu odpadów, oświetlenia ulicznego, czy w innych sprawach sołeckich, dlatego powinni 
otrzymać ryczałty na rozmowy telefoniczne.  
 
Sołtys T. Lisak – miały być wymienione znaki drogowe w Dziergowicach. Czy będzie to 
zrobione? 
 
Wójt Gminy – znaki drogowe będą wymieniane w tych sołectwach, które zgłosiły takie 
wnioski. Gmina dokona zakupu znaków, a montaŜ będzie wykonywany przez nasz zakład 
komunalny. 
 
 
Ad. 10.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła  obrady 46 sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 18 sierpnia 2014r. o godz. 15:15. 
 
 
             Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik        mgr ElŜbieta Dziuda 
 
 
Załączniki: 
 
1. uchwała nr XLVI/315/2014 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r. 
2. uchwała nr XLVI/316/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 
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3. uchwała nr XLVI/317/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy, 

4. uchwała nr XLVI/318/2014 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych 
gminy Bierawa do stanu faktycznego, 

5. uchwała nr XLVI/319/2014 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bierawa, 

6. listy obecności radnych i sołtysów. 
  
 
  
 


