
P R O T O K Ó Ł   nr  XLVIII / 2014 
z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  29 września 2014 r. 

 
 
 
Obrady czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 29 września 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. Nieobecna była radna Iwona Domagała.  
 

Po otwarciu obrad Przewodnicząca Rady przywitała zebranych radnych, sołtysów (obecnych 
według list obecności), Wójta Gminy Pana Krzysztofa Ficonia, Zastępcę Wójta Gminy 
Stanisława Wróbel, Mec. Mirosława Semeniuka, Mec. 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, inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Katarzyna Mazurkiewicz,  
a takŜe Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosław Wierzba  
i Dyrektor Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Bierawie Piotr Walkiewicz. 
 

 Dalszy porządek obrad 48 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  1 września 2014 r. 
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. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji na temat wykonania budŜetu gminy za  

I półrocze 2014 r.  oraz opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w przedmiotowej sprawie. 

8. Podjęcie uchwał: 

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

2) w sprawie wyraŜenia woli współdziałania z Gminą Kuźnia Raciborska w zakresie 
realizacji zadań oświatowych, polegających na zapewnieniu uczniom 
niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły, 

3) w sprawie udzielenia Dyrektorowi Samorządowego Zakładu BudŜetowego 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie upowaŜnienia do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,  

4) w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 
jako członek zwyczajny, 

5) w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu. 

9. Interpelacje i wnioski radnych. 
10. Dyskusja i wolne wnioski. 
11. Zakończenie obrad. 
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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 ? 
 
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 47 sesji Rady Gminy z dnia 1 września 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 XLVII/2014  opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 14-tu 
obecnych na sali obrad. Jedna radna wstrzymała się od głosowania, głosów przeciwnych nie 
było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół nr XLVII/2014 z sesji Rady Gminy  
z dnia  1 września 2014 r. został przyjęty. 
 
 

Ad. 4. 

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

1) dnia 1 września  br. na wniosek wójta odbyła się sesja nadzwyczajna. 

2) w dniach 13-14 września br. uczestniczyła w doŜynkach gminnych organizowanych  
w tym roku w Starym Koźlu.  

3) w dniach 16-17 września br.  uczestniczyła w XV Kongresie Gmin Wiejskich w Rawie 
Mazowieckiej. 

4) w dniu 19 września 2014r. złoŜyła oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady 
Gminy do Wojewody Opolskiego.  

5) w dniu 22 września br. uczestniczyła w zebraniu wiejskim w Starym Koźlu, a w dniu  
25 września w Dziergowicach. Zebrania te były organizowane w związku  
z planowanym podziałem funduszu sołeckiego na 2015r.  

6) w dniu 27 września br. uczestniczyła w smutnym wydarzeniu, tzn. w uroczystości 
pogrzebowej śp. Andrzeja Reczucha, druha OSP Dziergowice i byłego pracownika 
Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Bierawie.  

7) w dniu 28 września br. uczestniczyła w doŜynkach parafialnych w Dziergowicach.  

8) uczestniczyła w 2 posiedzeniach komisji: 

• 22 września  2014r. – komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska,  
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• 25 września 2014r. – komisji ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego. 
9) Do Przewodniczącej Rady Gminy wpłynęły następujące pisma:  
 

� Pismo Wojewody  Opolskiego z dnia 02 września 2014r. dotyczące analizy 
oświadczeń majątkowych wójta gminy Bierawa Krzysztofa Ficonia                                      
i przewodniczącej rady gminy Bierawa ElŜbiety Dziuda. W tym miejscu 
odczytała treść pisma. 

� Zaproszenie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na uroczyste 
otwarcie i oddanie do uŜytku mostu na rzece Odrze pomiędzy Ciskiem i Bierawą 
w dniu 17.10.2014r.  o godz. 12.00 . 

10) Pełniła, zamiennie z zastępcami,  poniedziałkowe dyŜury w Urzędzie Gminy zgodnie                     
z ustalonym  harmonogramem.  

11) Brała udział w przygotowaniu sesji oraz w 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 11 i 18 września br.  Tematem posiedzeń była kontrola wydatków 
dokonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wydanie opinii na temat wykonania budŜetu 
gminy za I półrocze 2014 r. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
spotkała się w dniu 25 września 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 29 września br. tematem posiedzenia 
było omówienie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia woli współdziałania z Gminą Kuźnia 
Raciborska w zakresie realizacji zadań oświatowych, polegających na zapewnieniu uczniom 
niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły, 
 

Radny P. Musioł - poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska spotkała się na posiedzeniu w dniach 22 i 29 września 2014r. 
Tematem posiedzenia w dniu 22 września br. było przedstawienie oceny aktualności planów 
miejscowych z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Bierawa oraz  
omówienie załoŜeń do nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Podczas 
drugiej części posiedzenia w dniu 29 września br. omawiano projekty uchwał na dzisiejszą 
sesję. 
 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy – poinformował, Ŝe w okresie od 18 sierpnia 2014r. do dnia dzisiejszego między 
innymi podejmował takie działania jak: 
• w dniu 19 sierpnia br. brał udział w spotkaniu roboczym dotyczącym remontu drogi 425  

w Bierawie – ulicy O. Steiera. Zasadniczą kwestią spotkania było poszerzenie zjazdu  
w kierunku Grabówki. Zjazd ten zostanie poszerzony w newralgicznym punkcie do  
2 metrów. 
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• w dniu 21 sierpnia br. uczestniczył w jubileuszu 65 lat poŜycia małŜeńskiego Państwa 
Pazurek z Dziergowic, 

• w dniu 22 sierpnia br. brał udział w uroczystości otwarcia lądowiska na wyspie  
w Kędzierzynie – Koźlu, 

• w dniu 25 sierpnia br. spotkał się z Dyr. MiąŜkiem z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie 
Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. Schetynówki. Pokłosiem tego 
spotkania było złoŜenie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu wprowadzenia do 
budŜetu gminy środków z tego Programu  na remont ulicy Wodnej w Dziergowicach.  
W późniejszym czasie została uruchomiona procedura przetargowa, a w dniu dzisiejszym 
została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji do końca listopada br. 

• w dniu 26 sierpnia br. odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych na temat 
przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego. Tego samego dnia odbyło się 
równieŜ spotkanie z Radą Sołecką Starego Koźla i Brzeziec na czele z sołtysami w sprawie 
organizacji doŜynek gminnych, 

• w dniu 29 sierpnia br. spotkał się z Panią Starosta Powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego  
w celu omówienia najwaŜniejszych spraw dotyczących współpracy gminy Bierawa ze 
Starostwem Powiatowym. Omówiono zarówno kwestie moŜliwe do wykonania,  jak i te, 
które ze względów finansowych muszą zostać odroczone w czasie, 

• w dniu 1 września br. uczestniczył w sesji Rady Gminy Bierawa zwołanej w trybie 
nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy, 

• w dniu 3 września br. spotkał się z Dyr. Muzyką z Polskich Kolei Państwowych. Temat 
spotkania dotyczył ewentualnego przejęcia drogi w Dziergowicach – łącznika ulicy 
Kolejowej i ulicy Dworcowej, a takŜe budynku Dworca PKP. Swego czasu Gmina wyraziła 
zgodę na przejęcie budynku Dworca, ale pod warunkiem, Ŝe ta droga zostanie Gminie 
przekazana nieodpłatnie.  Jednak jak się okazało, nie uda się tej sprawy w ten sposób  
załatwić. W ostatnim czasie Gmina wystosowała pismo o przejęcie tylko drogi. Sprawa 
budynku Dworca jest dalej otwarta, 

• w dniu 4 września br.  brał udział w posiedzeniu dotyczącym przedstawienia kontraktu 
regionalnego, tj. działań w których będzie uczestniczyło województwo opolskie, a takŜe 
gminy z województwa opolskiego, 

• w dniu 5 września br. miało miejsce kolejne spotkanie z przedstawicielami PKP  
w Kędzierzynie – Koźlu w celu ponownego przeanalizowania moŜliwości wykorzystania 
budynku Dworca PKP w Dziergowicach na róŜne cele, 

• w dniu 8 września br. miało miejsce spotkanie z Prezesem Zakładu Usług Komunalnych  
w Baborowie  na temat moŜliwości ewentualnego wykorzystania gminnego składowiska, 

• w dniu 9 września br. uczestniczył w corocznej konferencji organizowanej przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Tematem było 
przedstawienie sprawozdania na temat udzielonych poŜyczek,  kredytów oraz 
realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska (budowa kanalizacji, budowa 
wodociągów, utylizacja azbestu), 

• w dniu 10 września br.  nastąpił odbiór drogi transportu rolnego w Brzeźcach, 
• w dniu 11 września br. miała miejsce wizyta w Gminie Markvartovice w związku ze 

złoŜeniem kolejnego projektu w Euroregionie Pradziad dotyczącym wydania wspólnego 
folderu Gmina Bierawa – Gmina Markvartovice. JeŜeli projekt uzyska poparcie, to istnieje 
szansa na jego realizację w I półroczu przyszłego roku, 

• w dniu 12 września br. nastąpił odbiór nowej instalacji CO w budynku przy ulicy 
Dworcowej w Bierawie, gdzie parter budynku wykorzystywany jest na działalność 
gospodarczą, a na piętrze jest realizowany cel publiczny, 

• w dniu 13 września br. odbył się III Memoriał biegowy ku czci Haliny Brylant i Jewhena 
Toronthija. Memoriał okazał się bardzo udany, zgromadził duŜą liczbę uczestników, 
głównie dzieci i młodzieŜ z terenu gminy Bierawa,  
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• w dniu 14 września br.  miały miejsce doŜynki gminne w Starym Koźlu. W tym miejscu 
skierował słowa podziękowania dla Rady Sołeckiej w Starym Koźlu na czele z sołtysem 
Panią Lidią Nikel i Rady Sołeckiej w Brzeźcach na czele z sołtysem Panem Dariuszem 
Staudt za przygotowanie tej imprezy, 

• w dniu 15 września br. miał miejsce przyjazd 20 osobowej grupy polskich dzieci z Ukrainy 
na tygodniowy pobyt w naszej Gminie. Dzieci mieszkały w rodzinach. Dodał, iŜ po tych 
tragicznych wydarzeniach z roku 2011 Gmina nie ma kontaktu z Gminą Berezna. 
Utrzymuje natomiast kontakt  ze Związkiem Polaków w Chmielniku na czele  
z Przewodniczącą Lilianną Łojewską. Tego samego dnia odbyło się równieŜ spotkanie  
z Dyrektorem Caritas Diecezji Opolskiej na temat rozeznania moŜliwości ewentualnego 
poszerzenia działalności Stacji Caritas na terenie Gminy Bierawa. Zostały wskazane przez 
Ks. Dyr. Drechslera  pewne uwarunkowania do poszerzenia tejŜe działalności, 

• w dniu 16 września br. brał udział w Śląskim Stowarzyszeniu Samorządowym w Jełowej na 
temat ochrony przeciwpowodziowej województwa opolskiego, 

• w dniu 17 września br. spotkał się w terenie z Komisją bezpieczeństwa Urzędu 
Marszałkowskiego i przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 
ewentualnego umiejscowienia nowego przystanku w Lubieszowie oraz przesunięcia słupa 
przystankowego w Dziergowicach, 

•  w dniu 18 września br. uczestniczył w uroczystym apelu w Gimnazjum w Bierawie 
podczas którego została wykonana część artystyczna przez dzieci z Ukrainy, które gościły 
w naszej gminie, 

• w dniu 19 września br. spotkał się z przedstawicielami Spółki Gazowniczej w sprawie 
dalszej rozbudowy sieci gazowej w naszej gminie. Póki co sieć gazownicza jest 
rozbudowywana ale tylko od strony Kędzierzyna-Koźla . W tym roku sieć ma zostać 
wydłuŜona do granic Starego Koźla. Jest szansa, Ŝe co roku nitka gazownicza zostanie 
przedłuŜona o jedną miejscowość, 

• w dniu 22 września br. brał udział w posiedzeniu Komisji Rady Gminy ds. porządku 
publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska na temat analizy wniosków  
o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego oraz nowego regulaminu utrzymania 
czystości i porządku w gminie. Tego samego dnia uczestniczył równieŜ w zebraniu 
wiejskim w Starym Koźlu na temat funduszu sołeckiego, 

• w dniu 24 września br. brał udział w zebraniu wiejskim w Kotlarni, a w dniu 25 września 
br. w zebraniu wiejskim w Grabówce i Lubieszowie. Tematem zebrań była sprawa 
funduszu sołeckiego. W między czasie miała teŜ miejsce dość powaŜna awaria na stacji 
wodociągowej, która po paru godzinach została usunięta. 

• w dniu 26 września br. brał udział w zebraniu wiejskim w Bierawie i w Starej Kuźni. 
Tematem zebrań była sprawa funduszu sołeckiego. Przed zebraniem wiejskim w Starej 
Kuźni odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej na temat problemu korzystania z wód rzeki 
Łącza przez Pana Plewika i Nadleśnictwo Kędzierzyn, 

• w dniu 29 września br. podpisano umowę na remont ulicy Wodnej w Dziergowicach  
i budowę nowej studni w Korzonku. 

 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Przewodnicząca Rady – czy są jakieś konkretniejsze informacje w sprawie ewentualnego 
poszerzenia działalności stacji Caritas, oprócz tego co powiedział Pan Wójt ? 
 
Wójt Gminy   - poinformował, Ŝe Gmina na pewno się w tą sprawę zaangaŜuje, ale póki co nie 
ma Ŝadnych konkretnych ustaleń. Pytanie kierowane do ks. Dyrektora dotyczyło moŜliwości 
poszerzenia działalności Stacji Caritas na terenie Gminy Bierawa. Cała rozmowa sprowadzała 
się do tego, Ŝe działalność ta musi mieć przełoŜenie na środki finansowe z Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Ks. Dyrektor mówił generalnie o trudnej sytuacji finansowej i trudnych 
perspektywach na przyszłość. W momencie kiedy w 1992 roku Stacje Caritas rozpoczynały 
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swoją działalność, to środki finansowe pozyskane z NFZ na roczną działalność Caritas 
wystarczały na 9 miesięcy. Teraz pozyskane środki wystarczają na 6 miesięcy. To pokazuje, Ŝe 
juŜ teraz samorząd, czy inny podmiot musi do tej działalności więcej dopłacać.  
Ks. Dyrektor mówił o takiej bardzo niebezpiecznej tendencji, mimo iŜ Stacje Caritas oferują 
duŜo więcej aniŜeli podmioty konkurencyjne. Niestety patrzy się tylko na cenę jednostkową, a 
nie na zakres usług. W Diecezji Gliwickiej środki z Funduszu Zdrowia pozyskał podmiot, który 
ma znacznie węŜszą ofertę. W przypadku, gdy Gmina znajdzie odpowiednie pomieszczenie na 
Stację Caritas, np. w Dziergowicach, które będzie spełniało wymogi, Caritas zgodzi się na 
rozszerzenie działalności, ale w perspektywie 3-4 lat. Ks. Dyrektor oświadczył, Ŝe Caritas 
bardzo chętnie uruchomi kolejną stację i zrobi wszystko Ŝeby to objąć kontraktem NFZ. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – to Ŝe Dziergowice naleŜą do Diecezji Gliwickiej stanowiłoby 
przewagę dla uruchomienia stacji Caritas w Dziergowicach, czy raczej miałoby negatywny 
wymiar ? 
 
Wójt Gminy  – ten element nie stanowi problemu. 
 
D. Wróbel – głównie chodzi o to, Ŝeby znaleźć pomieszczenie, które będzie spełniało warunki  
do realizowania kontraktu. Słowa Ks. Dyrektora były pozytywne, zapewnił, Ŝe zrobi wszystko 
Ŝeby w NFZ jakieś środki pozyskać.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – stwierdziła, iŜ Caritas w województwie śląskim nie otrzymał 
kontraktu z NFZ. Caritas, który tam rewelacyjnie działał stracił prawo bycia na rynku, a weszły 
firmy, które nie są w stanie zapewnić takiej obsługi, która była do tej pory. 
 
Wójt Gminy  – generalnie problem ludzi starszych narasta i działalność Stacji Caritas jest 
bardzo potrzebna. W konkursach ofert organizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia  dla 
tego typu działalności nie moŜe decydować jedynie element finansowy. To pokazuje, Ŝe coś 
jest nie tak. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jak wielokrotnie się podkreśla prawo w naszym kraju mamy 
coraz bardziej problematyczne. Zostało to równieŜ podniesione na XV Kongresie Gmin 
Wiejskich w Rawie Mazowieckiej, w którym uczestniczyło ok. 900 wójtów, burmistrzów, 
przewodniczących rad, skarbników, poświęcone roli Gmin wiejskich w rozwoju kraju. 
ZauwaŜono tam, Ŝe rzeczywiście coraz większa liczba zadań jest przerzucana na samorządy, a 
za tym nie idą w ogóle środki finansowe. Problematyczny jest głównie system oświaty. Zmiany 
które miały być i na które większość samorządów liczyła, chociaŜby w sprawie Karty 
Nauczyciela, nie zostały wprowadzone. Podobna sytuacja wygląda z tzw. ustawą śmieciową. 
Wynikło z tą ustawą wiele problemów, które nie są rozwiązywane. Gminy starają się te zadania 
realizować jak najlepiej, ale kosztem tego, Ŝe brakuje środków na inwestycje. Przepisy prawa  
wcale nie ułatwiają gminom realizowania zadań, a często wręcz je utrudniają. Finanse Gmin teŜ 
są coraz gorsze. 
 
 
Ad. 7. 

Wójt Gminy przedstawił radnym informację na temat wykonania budŜetu gminy za  
I półrocze 2014 r.  Informację dołączono do protokołu jako załącznik nr 1. 
Omawiając tą informację zwrócił uwagę, iŜ wydatki zaplanowane na kwotę 22.674.441,26 zł, 
zostały zrealizowane w kwocie 10.645.685,84 zł, tj. 46,95% planu. Dochody planowane  
w kwocie 23.887.306,26 zł, wykonano  13.189.869,31 zł, tj. 55,22 %. 
ZadłuŜenie z tyt. zaciągniętej poŜyczki w 2012r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosiło  4.680.000 zł. W 2014r. Gmina zamierza 
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spłacić zaciągniętą długoterminową poŜyczkę w wys. 1.260.000 zł, z czego w I półroczu 
uregulowano juŜ  820.000 zł.  
W I półroczu uzyskano przychody w kwocie 47.135 zł, kwota ta stanowiła nadwyŜkę z roku 
ubiegłego. 
NajwyŜsze kwoty poniesiono na : 
- dział 801 Oświata i wychowanie – 5.117.202 zł 
- dział 852 Pomoc społeczna  - 1.342.754 zł 
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -  451.325 zł 
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 582.003 zł 
- dział 926 Kultura fizyczna – 146.413 zł 
 
Poinformował, Ŝe większość zadań inwestycyjnych będzie zrealizowana dopiero w drugim 
półroczu br.  W pierwszym półroczu sfinansowano m.in. następujące zadania inwestycyjne: 
- zakup traktorka kosiarki na boisko w Starej Kuźni – 11.000 zł 
- modernizację Domu Kultury w Dziergowicach – 78.426 zł 
- oświetlenie uliczne w Dziergowicach – 15.800 zł 
- zakup lampy solarnej dla sołectwa Dziergowice – 8.000 zł 
- zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły w Solarni – 6.000 zł 
- przedłuŜenie sieci wodociągowej w Bierawie – 112.176 zł. 
Udzielono dotacji na modernizację ogrzewania w kwocie 42.000 zł  i instalacje solarne na 
kwotę 22.000 zł. 
Przeznaczono równieŜ środki na remonty, w tym na : 
- remonty rowów melioracyjnych – 88.539 zł, 
- remont ul. Piaskowej w Starym Koźlu – 20.295 zł 
- remonty dróg gminnych – 24.808 zł 
- remonty oświetlenia ulicznego – 13.668 zł 
- remont szatni LZS w Starej Kuźni – 46.863 zł. 
Ponadto Gmina realizowała programy z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, tj. „Cyfrowy 
debiut 50+”, „Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa” oraz „Integracja poprzez sport z Gminą 
Markvartovice”. 
 
W następnej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił radnym opinię  
o przebiegu wykonania budŜetu gminy Bierawa za I półrocze 2014r. Opinię dołączono do 
protokołu jako załącznik nr 2. 
 
Następnie Sekretarz Gminy odczytała uchwałę nr 318/2014 z dnia 5 września 2014r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o informacji  
o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2014 roku.  
 

 

Ad. 8. 1. 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLVIII/322/2014 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r.  
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie 5 głosami „za” –jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem czy są pytania radnych dotyczące 
omawianego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVIII/322/2014  
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r. – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała została podjęta jednogłośnie.  
 
 
 
Ad. 8. 2. 
 
Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały nr XLVIII/323/2014 w sprawie 
wyraŜenia woli współdziałania z Gminą Kuźnia Raciborska w zakresie realizacji zadań 
oświatowych, polegających na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu 
i opieki w czasie przewozu do szkoły. 
 
Radna U. Olejnik- poinformowała, Ŝe projekt uchwały został przez komisję ds. oświaty, 
kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za” – 
jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają zapytania, czy 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVIII/323/2014  
w sprawie wyraŜenia woli współdziałania z Gminą Kuźnia Raciborska w zakresie realizacji 
zadań oświatowych, polegających na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały glosowało 14 radnych obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLVIII/323/2014 została podjęta 
jednogłośnie.  
 
 
 
 
Ad. 8. 3. 
 

Wójt Gminy  - przedstawił radnym projekt uchwały nr XLVIII/324/2014 w sprawie  udzielenia 
Dyrektorowi Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Bierawie upowaŜnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej.  
 

Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe projekt omawianej uchwały został przez komisję ds. 
porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowany 
pozytywnie  3 głosami „za”, przy 3 osobach obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają zapytania, czy 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 
 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVIII/324/2014  
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie upowaŜnienia do załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicznej – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Nikt z radnych  
nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XLVIII/324/2014 w sprawie  
udzielenia Dyrektorowi Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Bierawie upowaŜnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 8. 4. 
 
Wójt Gminy  – odczytał projekt uchwały nr XLVIII/325/2014 w sprawie przystąpienia do 
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe projekt omawianej uchwały został przez komisję ds. 
porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowany 
pozytywnie  3 głosami „za”, przy 3 osobach obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają zapytania, czy 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVIII/325/2014  
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek 
zwyczajny – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych obecnych na sali obrad, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XLVIII/325/2014 w sprawie 
przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny 
– została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 8. 5. 

K.  Mazurkiewicz – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLVIII/326/2014 w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe projekt omawianej uchwały został przez komisję ds. 
porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowany 
pozytywnie  3 głosami „za”, przy 3 osobach obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają zapytania, czy 
uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 
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Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVIII/326/2014  
w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. Nikt z radnych 
nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XLVIII/326/2014 w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu – 
została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 9.  Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radny J. Morcinek  
– zawnioskował o wystąpienie do Rejonu Energetycznego o rozwaŜenie moŜliwości usunięcia 
linii energetycznej poprowadzonej przez pola w Goszycach w kierunku lasu. Słup energetyczny 
stoi na prywatnym polu, a linia idzie do nikąd. 
 
- zwrócił się o wyjaśnienie do kogo naleŜy plac przed Lewiatanem w Starej Kuźni, który jest  
w bardzo złym stanie (pozarywane płyty chodnikowe, zapadnięta studzienka).  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – stwierdziła, Ŝe temat placu przed Lewiatanem w Starej Kuźni 
mieszkańcy zgłaszają na zebraniach wiejskich od 4 lat. Jest to teren Handlowo – Produkcyjnej 
Spółdzielni w Bierawie, która tego problemu nie zauwaŜa. 
 
Wójt Gminy  – jest to teren Spółdzielni i Gmina nie moŜe tego placu wyremontować  
i wydatkować środki na obce zadanie. Polecono jednak sporządzenie szacunkowego kosztorysu 
wymiany płyt połoŜonych na tym placu na kostkę brukową, aby mieć wiedzę jaki byłby koszt 
takiego przedsięwzięcia.  W ciągu kilku dni taka informacja powinna zostać sporządzona.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jeŜeli właścicielem jest Handlowo – Produkcyjna 
Spółdzielnia w Bierawie, to kto ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo na terenie obiektu 
którym dysponuje? 
 
Mec. Semeniuk – o stan danego obiektu musi zadbać właściciel. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – jeŜeli właściciel placu nie zapewnia bezpiecznego korzystania 
z placu klientom sklepu, przechodniom (płyty  są nierówne, studzienka zapadnięta), to do kogo 
moŜna się zwrócić w tej sprawie ? 
 
Mec. Semeniuk  - nie wywiązywanie się z obowiązków przez właściciela placu, stwarzanie 
zagroŜenia uŜytkownikom, stanowi wykroczenie. Taką sprawę moŜna zgłosić organizacji 
zajmującej się sprawą porządku, np. Policji, albo wystąpić z roszczeniem cywilnoprawnym. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – czy SANEPID byłby teŜ właściwą instytucją do której moŜna 
było by przekazać tą sprawę? MoŜna byłoby teŜ sprecyzować wniosek zebrania wiejskiego  
w Starej Kuźni w tej sprawie i przesłać go do zarządu Spółdzielni, do wiadomości Policji oraz 
Urzędu Gminy w Bierawie.  
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W. Lembowicz  - taką sprawę moŜna przekazać do Nadzoru Budowlanego, poniewaŜ kwestia 
utrzymania porządku i bezpieczeństwa na obiekcie wynika z przepisów prawa budowlanego. 
Przewodnicząca Rady Gminy – wystąpiła o wymianę pokrywy na studzience  
w Dziergowicach przy ul. Kolejowej  35 (pokrywa wpadła do środka).  
Poinformowała równieŜ, Ŝe na poboczu  ul. Kozielskiej w Dziergowicach, w pobliŜu Kawiarni 
Noemi powstały ogromne dziury, w których gromadzi się woda opadowa. Jest to w pobliŜu 
szkoły i przedszkola, Zarząd Dróg Wojewódzkich  winien jakoś ten problem rozwiązać. 
 
Radna S. Wiesiołek – czy Gmina planuje utwardzenie odcinka ulicy Ogrodowej w Bierawie 
(w kierunku posesji Wypchoł) ? 
 
Wójt Gminy –  Gmina jest w trakcie opracowywania projektu budŜetu na przyszły rok. Jednak 
na chwilę obecną nie wiadomym jest jeszcze czy uda się to zadanie ująć w przyszłorocznym 
budŜecie. Musi zostać sporządzony kosztorys, aby poznać wielkość środków na to zadanie.  
 
Radna B. Poplucz  

• ok. 2 lat temu zostało złoŜone pismo przez mieszkańca Lubieszowa w sprawie problemu  
z zamokniętą łąką z powodu zaorania rowu odprowadzającego wodę z pól.  Rów został 
zaorany przez jednego z rolników. Pan Kentnowski otrzymał odpowiedź, Ŝe ma ten rów 
odtworzyć we własnym zakresie. Nic w tym kierunku nie zostało zrobione. Czy 
udzielenie takiej odpowiedzi było właściwe? 

• wystąpiła o zamówienie 2 tablic z nazwą ulicy Odrzańskiej (wjazd przy Kapliczce św. 
Jana i koło posesji Kubina), 

• wystąpiła o przeprowadzenie naprawy ulicy StraŜackiej w Lubieszowie. Droga ta była 
uŜytkowana przez cięŜki sprzęt podczas utwardzania brzegów Odry, jest ona w bardzo 
złym stanie. Było powiedziane, Ŝe droga zostanie naprawiona,  

• wystąpiła równieŜ w sprawie przeprowadzenia remontu chodnika przy drodze głównej. 
Chodnik jest w złym stanie, ma nierówności. Najgorszy odcinek jest na wysokości 
kościoła i przedszkola,  

• poruszyła równieŜ kwestię Kapliczki  przy ulicy Bierawskiej na pograniczu Lubieszowa  
i Dziergowic przy której został zrobiony wjazd na pole, gdzie składowane są 
pozostałości z wycinki drzew.  Wjazd dochodzi do samej Kapliczki i moŜe dojść do jej 
uszkodzenia. Mieszkańcy Lubieszowa proszą o sprawdzenie czy Firma otrzymała zgodę 
na wykonanie przejazdu obok Kapliczki i czy ten wjazd jest właściwie zrobiony,  

• zwróciła się o wyjaśnienie kwestii sprzątania przystanków. Przystanek przy ulicy 
Bierawskiej w Lubieszowie koło posesji Wałach w ogóle nie jest sprzątany. NaleŜy na 
to zwrócić uwagę, 

• wystąpiła o ustawienie znaku „Uwaga dzieci” lub dodatkowe oznaczenie przejścia dla 
pieszych w Lubieszowie, poniewaŜ znak który stoi przed samym przejściem nie spełnia 
swojej roli. Dla samochodów jadących od strony Bierawy w kierunku Dziergowic ten 
znak jest mało widoczny.  

 
Radna U. Olejnik  
– zwróciła się z zapytaniem czy będą prowadzone dalsze prace na drodze wojewódzkiej  
w Dziergowicach? Został sfrezowany tylko pewien odcinek drogi. Miała zostać sfrezowana 
jeszcze droga koło posesji Simmert, Biela. Droga w tym miejscu jest bardzo nierówna, brakuje 
chodnika. 
- Jednostka OSP w Dziergowicach została wyposaŜona w specjalne ubrania do usuwania 
szerszeni. Teraz okazuje się, Ŝe straŜacy nie mogą juŜ usuwać szerszeni. Po co zatem te ubrania 
zostały zakupione i co planuje się z nimi zrobić? 
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Radny Lamaczek -  wyjaśnił, Ŝe Jednostka StraŜy w Dziergowicach zakupiła stroje do 
usuwania szerszeni. StraŜacy na zgłoszenie mogli je usuwać. Ale przepisy się zmieniły i od 
kilku lat straŜakom nie wolno juŜ tego robić. 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, Ŝe jeszcze parę lat temu straŜacy mogli usuwać szerszenie. Ale od 6-7 
lat nie wolno im juŜ tego robić. GroŜą za to powaŜne konsekwencje.  
 
Radny J. Morcinek  - zwrócił się z zapytaniem czy właściciel gruntu moŜe zasypać rów 
odwadniający przechodzący przez jego teren, a który nie jest uwidoczniony na mapie? 
 
Mec Semeniuk – kaŜdy rów musi mieć jakiegoś zarządcę i nikt nie moŜe go zasypać. Dany 
rów jeŜeli istnieje w rzeczywistości ma przypisaną funkcję, albo odwadniającą teren, albo 
odprowadzającą wodę. I nie ma znaczenia czy rów widnieje na mapie, czy nie.  JeŜeli doszłoby 
do zasypania rowu, to wówczas osoby  mające w tej sprawie interes prawny mogą wnieść 
powództwo do Sądu o naruszenie posiadania w terminie roku od chwili gdy rów został 
zasypany. Sąd bada czy to naruszenie nastąpiło, a jeŜeli tak, to Sąd nakazuje przywrócenie 
poprzedniego stanu.  
 
 
 
Ad. 10.  Dyskusja i wolne wnioski 
 
Sołtys T. Lisak  - przedstawiła radnym następujące wnioski zebrania wiejskiego  
w Dziergowicach: 

• o zakupienie w 2015r. kamery na plac zabaw, poniewaŜ urządzenia na placu zabaw są 
notorycznie dewastowane, a sprawców trudno jest ustalić, 

• o stworzenie na terenie sołectwa Dziergowice kompostownika na odpady zielone (trwa, 
liście), 

• o wprowadzenie do regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie zapisu 
dotyczącego lokalizacji kompostownika na prywatnych nieruchomościach, tj. aby 
kompostowniki znajdowały się w odpowiedniej odległości od sąsiadującej posesji, aby 
nie stwarzały uciąŜliwości dla sąsiadów, 

• o wydanie konkretnego zarządzenia regulującego obowiązki dla właścicieli psów 
(utrzymywanie psa na uwięzi, usuwanie nieczystości po psach). 

• o rozwaŜenie moŜliwości rejestracji psów, 
• o wystosowanie pisma do odpowiednich władz w sprawie zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego naszej gminy, 
• w sprawie oświetlenia na ulicy Turskiej, gdzie na pewnym odcinku lampy są źle 

ukierunkowane, zamiast oświetlać drogę, oświetlają pola. 
Ponadto zgłosiła, Ŝe na starym Młynie przy ulicy Turskiej wyrasta brzoza, która zagraŜa 
bezpieczeństwu sąsiedniego budynku. 
 

Sołtys B. Mika – zwróciła się z zapytaniem, czy będzie załatwiona prośba rodziców dzieci 
dojeŜdŜających do przedszkola w sprawie zatrzymywania się autobusu w centrum wsi? 
 
Zastępca Wójta – poinformował, Ŝe na dzień dzisiejszy ta sprawa jest juŜ załatwiona. Jednak 
dzieci, które będą chciały wsiadać do autobusu w centrum będą jechały tak jak dzieci szkolne, 
czyli dookoła i będą wysiadały po prawej stronie na przystanku.  W  centrum autobus nie moŜe 
się zatrzymywać, gdyŜ obowiązuje zakaz zatrzymywania. Lista tych dzieci miała być 
dostarczona do Dyrektora Przedszkola. 
 
Radny R. Lamaczek – przedstawił propozycję zorganizowania wykładu dla radnych przez  
mgr inŜ. Franciszka Weinerta na temat przetworzenia odpadów komunalnych zgromadzonych 
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na gminnym składowisku, a tym samym moŜliwości utrzymania stawki opłaty za odbiór 
odpadów na tym samym poziomie bądź niŜszym, poprzez stworzenie Spółki (Urząd Gminy 
spółka cywilna) i uzyskanie środków unijnych na ten cel i stworzenie nowych miejsc pracy.  
 
Wójt Gminy   - nawiązując do propozycji radnego Lamaczka zaproponował  zorganizowanie 
pierwszego spotkania w mniejszym gronie, a w następnej kolejności z wszystkimi radnymi. 
 
 
   
Ad. 11. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został wyczerpany. Po czym 
zamknęła obrady XLVIII sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 29 września 2014r. o godz. 17:10. 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
         mgr ElŜbieta Dziuda 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
 
  
 
 
Załączniki: 
 

1. Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budŜetu gminy, planu finansowego 
instytucji kultury wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
za I półrocze 2014r. 

2. Opinia Komisji Rewizyjnej o przebiegu wykonania budŜetu gminy Bierawa za I półrocze 
2014r. 

3. uchwała nr 318/2014 z dnia 5 września 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 
2014 roku.  

4. uchwała nr XLVIII/322/2014 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 20114r. 

5. uchwała nr XLVIII/323/2014 w sprawie wyraŜenia woli współdziałania z Gminą Kuźnia 
Raciborska w zakresie realizacji zadań oświatowych, polegających na zapewnieniu uczniom 
niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły, 

6. uchwała nr XLVIII/324/2014 w sprawie w sprawie udzielenia Dyrektorowi 
Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Bierawie upowaŜnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej,  

7. uchwała nr XLVIII/325/2014 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny, 

8. uchwała nr XLVIII/326/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

9. Listy obecności radnych i sołtysów. 

 

 

  


