
P R O T O K Ó Ł   nr  XLIX / 2014 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

z dnia  27 października 2014 r. 

 

 
 
 
Obrady czterdziestej dziewiątej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 27 października 2014r. 
otworzyła o godz. 15:30 Przewodnicząca Rady Gminy ElŜbieta Dziuda.  
Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 13 radnych na ustawową liczbę  
15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. Nieobecna była radna Iwona Domagała i radna Karolina Suchańska.  
 

Po otwarciu obrad Przewodnicząca Rady przywitała zebranych radnych, sołtysów (obecnych 
według list obecności), Wójta Gminy Pana Krzysztofa Ficonia, Zastępcę Wójta Gminy Stanisława 
Wróbel, Mec. Łukasza AmbroŜego, pracowników Urzędu Gminy, Dyrektora Gminnego Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bierawie Mirosław Wierzba i Dyrektora Samorządowego Zakładu 
BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Piotra Walkiewicza, 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 i Kierownik 
Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz. 
  
 

 Dalszy porządek obrad 49 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  29 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 informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, 
w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie naleŜy do 
zadań własnych Gminy.  

8. Podjęcie uchwał: 

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

2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

3) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, 

4) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 
gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

5) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty, 
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6) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

7) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

8) w sprawie oceny aktualności planów miejscowych z analizą zmian  
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Bierawa. 

9. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Gminy informacji na temat analizy 
oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych, pracowników samorządowych  
i kierowników jednostek organizacyjnych. 

10. Interpelacje i wnioski radnych. 

11. Dyskusja i wolne wnioski. 

12. 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 ? 
 
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 48 sesji Rady Gminy z dnia 29 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 XLVIII/2014  opowiedziało się w głosowaniu 10 radnych, na 12-tu 
obecnych na sali obrad. Dwóch radnych wstrzymało się od głosowania, głosów przeciwnych nie 
było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół nr XLVIII/2014 z sesji Rady Gminy  
z dnia  29 września 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 3 października br. w ramach zorganizowanej wymiany z partnerską Gminą 
Ostfildern uczestniczyła w uroczystości wręczenia honorowego obywatelstwa gminy  
Panu Peterowi Galwitz, które miało miejsce w Domu Kultury w Starej Kuźni. Było to 
szczególne wydarzenie, w którym uczestniczyli równieŜ przedstawiciele władzy 
wojewódzkiej, powiatowej oraz przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej, 

• w dniu 5 października br. zachęcając przedstawicieli wymiany partnerskiej Gminy Bierawa 
z Gminą Ostfilfern do zaangaŜowania w demokratyczne obywatelskie uczestnictwo w Unii 
Europejskiej wzięła udział w Pikniku zorganizowanym dla przedstawicieli obu 
partnerskich gmin w świetlicy OSP w Goszycach, 

• w dniu 15 października br. uczestniczyła w uroczystości z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, która odbyła się w Przedszkolu w Dziergowicach, 

• w dniu 17 października br. na zaproszenie Starostwa Powiatu Kędzierzyńsko – 
Kozielskiego uczestniczyła w uroczystości poświęcenia oraz otwarcia i oddania do uŜytku 
mostu na rzece Odra pomiędzy Ciskiem i Bierawą, która odbyła się na obiekcie 
mostowym. W tym wzniosłym wydarzeniu uczestniczyły władze kościelne oraz samorządu 
szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, mieszkańcy sąsiednich gmin, a takŜe 
posłowie i senator.  Podczas tej uroczystości padło wiele ciepłych słów podziękowania dla 
śp. Wójta Ryszarda Gołębowskiego, 

• w dniu 23 października br. uczestniczyła w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, 
bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska, 

• do Przewodniczącej Rady Gminy wpłynęły pisma : 

- od Wojewody Opolskiego w sprawie analizy oświadczeń majątkowych, 

- do Przewodniczącej Rady Gminy o wyjaśnienie nieprawidłowości, które są w obsłudze  
   BUSA będącego na stanie Urzędu Gminy. Zdaniem autora pisma, występują w tej  
   kwestii pewne nieścisłości, a ponadto autor sugeruje, Ŝe zrobiono z tego BUSA prywatną  
   taksówkę dla niektórych działaczy sportowych, 

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

 
 
 
 
Ad. 5.   Informacj ę o pracach komisji złoŜyli: 
 
Radny R. Skupin – poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym nie 
obradowała. 
 
Radny P. Sroka – poinformował, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego spotykała się 
na jednym posiedzeniu w celu  w celu zaopiniowania projektów uchwał na dzisiejsze posiedzenie 
Rady Gminy. 
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Radna U. Olejnik – poinformowała, Ŝe komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 
fizycznego i sportu w minionym okresie nie obradowała. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, Ŝe komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska spotykała się dwukrotnie, tj. w dniu 22 i 27 października br. 
Tematem posiedzeń było omówienie projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 
 
 
 
 
 
Ad. 6. 
 
Wójt Gminy  – poinformował, Ŝe w okresie międzysesyjnym m.in. podejmował takie działania 
jak: 

• w dniu 1 października br. spotkał się z przedstawicielem Firmy Unizeto, która dostarczała 
sprzęt komputerowy  w ramach realizowanych projektów „Wykluczenie cyfrowe”  
i „Cyfrowy Debiut 50+”, 

• w dniu 2 października br. spotkał się z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Kędz. Koźlu 
w sprawie wyjaśnienia postępu prowadzonych postępowań, 

• w dniu 3 października br. miał miejsce przyjazd delegacji z partnerskiej Gminy Ostfildern  
oraz uroczystość wręczenia honorowego obywatelstwa Gminy Bierawa Panu Peterowi 
Galwitz. W dniu 4 października br.  delegacja wspólnie z przedstawicielami Gminy 
przebywała w Krakowie, w dniu 5 października przed południem na Górze Świętej Anny, a 
po południu goście brali udział w pikniku w Goszycach. Cała impreza odbywała się  
w ramach projektu pn. „Porozmawiajmy o tym jak moŜe być wspólnie lepiej w Unii 
Europejskiej”, na który gmina otrzymała środki unijne, 

• w dniu 8 października br. uczestniczył w święcie Edukacji Narodowej w Zespole Szkół 
Dwujęzycznych w Solarni, 

• w dniu 9 października br. uczestniczył w Konkursie Ekologicznym zorganizowanym  
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Nadleśnictwie „Kędzierzyn” w Starej 
Kuźni, 

• w dniu 10 października br. brał udział w święcie Edukacji Narodowej w Szkole 
Podstawowej w Starym Koźlu, 

• w dniu 13 października br. miała miejsce wizyta w Radio Park, 

• w dniu 14 października br. uczestniczył w obchodach Dnia Edukacji Narodowej  
w Przedszkolu w Bierawie, 

• w dniu 15 października br. odbyła się rozprawa w Sądzie w Opolu przeciwko Firmie 
Spitsport, która była wykonawcą boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej  
w Dziergowicach. Boisko obecnie jest w nienajlepszym stanie technicznym (górna 
warstwa ulega kruszeniu). Gmina wielokrotnie wzywała Firmę do naprawy tej 
nawierzchni, ale bez skutku. Wyrok jest korzystny dla Gminy Bierawa, jest z klauzulą 
natychmiastowej wykonalności. Zasądzono tytułem odszkodowania 246 tys. zł. 

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych brał udział w święcie Edukacji 
Narodowej w Przedszkolu w Dziergowicach, 

• w dniu 16 października br. spotkał się z przedstawicielem Firmy Spot liegt na temat 
dalszego rozwoju firmy na terenie naszej Gminy, 

• w dniu 17 października br. miało miejsce otwarcie mostu na Odrze pomiędzy Bierawą, a 
Ciskiem, 
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• w dniu 21 października br. odbyły się konsultacje społeczne w ramach subregionu 
kędzierzyńsko – kozielskiego z udziałem radnych; prowadzone były rozmowy na temat 
moŜliwości pozyskania środków finansowych w ramach subregionu. 

Tego samego dnia uczestniczył w Dniu Seniora w Dziergowicach, 

• w dniu 22 października br. brał udział w posiedzeniu komisji Rady Gminy, tj. komisji ds. 
budŜetu i rozwoju gospodarczego oraz ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
rolnictwa i ochrony środowiska, na których  dyskutowano na temat projektów uchwał, 
które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, 

• w dniu 23 października br. brał udział w kampanii społecznej pod hasłem „Zaczytani” 
zorganizowanej w Domu Kultury w Bierawie wspólnie z Fundacją Cemex. 

W tym teŜ dniu uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP w Bierawie. 

 
Poinformował ponadto, Ŝe grupa kobiet z Koła Kobiet Śląskich Wiejskich z Bierawy zajęła  
3 miejsce podczas corocznego przeglądu organizowanego pod hasłem „Jesienne stoły”  
w Krapkowicach. Nawiązując do pisma skierowanego do Przewodniczącej Rady Gminy, zwrócił 
się do Komisji Rewizyjnej o rzetelne skontrolowanie wyjazdów BUSA.  Dodał, iŜ BUS jest 
wykorzystywany głównie do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Ponadto BUS jest 
wykorzystywany dla dobra mieszkańców, głównie dzieci do dowozu na mecze. Najczęściej z Busa 
korzysta Odrzanka Dziergowice, gdyŜ tam póki co jest największa działalność sportowa. Jak 
moŜna zauwaŜyć, juŜ samo sformułowanie pisma jest wysoce niepoprawne. Jednak jest to 
moŜliwe tylko w okresie kampanii przedwyborczej. Nie moŜna przy tym zapominać, Ŝe  
w Ludowym Zespole Sportowym Odrzanka Dziergowice, jak i w innych klubach,  jest 
wykonywana bardzo rzetelna praca. Przez takie pismo pokazuje się to, Ŝe nie docenia się pracy 
działaczy sportowych, chociaŜby zastępcy wójta, który oprócz swoich codziennych obowiązków 
słuŜbowych wykonuje społeczną pracę na rzecz naszego gminnego sportu. W Odrzance 
Dziergowice są dzieci z terenu całej gminy.  Dobrze, Ŝe Komisja Rewizyjna tym tematem się 
zajmie. Przykrym jest jednak to, Ŝe dobrą robotę działaczy sportowych  próbuje się pokazać przez 
pryzmat jakiś nieprawidłowości w korzystaniu z gminnego Busa. 

 
 

 
Ad. 7. 
 
Zastępca Wójta przedstawił radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych za 
poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których 
prowadzenie naleŜy do zadań własnych Gminy. Informację dołączono do protokołu jako załącznik 
nr 1. 
 
 
 
Ad. 8.1.  
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLIX/ 327 /2014 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014 r.  
 
Radny P. Sroka – poinformował, Ŝe komisja ds. budŜetu i rozwoju gospodarczego  zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie 3 głosami „za” przy 3 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają zapytania do 
omawianego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIX/ 327 /2014 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014 r. – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych na 13 obecnych na sali obrad. 
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIX/ 327 /2014 w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie gminy na 2014 r. została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 8.2  
 
Skarbnik Gminy  – odczytała projekt uchwały nr XLIX/328/2014 o zmianie uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej.  
 
Radny P. Sroka – poinformował, Ŝe omawiany projekt uchwały został przez komisję ds. budŜetu 
i rozwoju gospodarczego zaopiniowany pozytywnie 3 głosami „za”, na 3 obecnych na 
posiedzeniu. Dodał, iŜ Pani Skarbnik udzieliła członkom komisji wyczerpujących informacji 
odnośnie zmian, które zaistniały w przedstawionym projekcie uchwały.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają zapytania do 
omawianego projektu uchwały ? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIX/328/2014 o zmianie 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe uchwała nr XLIX/328/2014 o zmianie uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 8.3. 
 
Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr XLIX/329/2014 w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku w gminie. Omawiając projekt uchwały zwrócił uwagę na fakt, iŜ 
projekt nowego regulaminu został opracowany w związku z wyjściem Gminy Bierawa ze Związku 
Międzygminnego „Czysty Region”. Z uwagi na to Gmina musi się odpowiednio przygotować do 
obsługi całego systemu gospodarki odpadami od stycznia przyszłego roku.  
JednakŜe od strony prawnej nie nastąpiły Ŝadne zmiany, tzn. Gmina nie będzie mogła wywozić 
odpadów na gminne składowisko, bo zostało ono ustawowo zamknięte, jak równieŜ usług tych nie 
będzie mógł wykonywać nasz zakład komunalny. Przypomniał, Ŝe projekt regulaminu był 
omawiany przez radnych na dwóch posiedzeniach komisji. Zostało w tym projekcie 
wprowadzonych kilka zmian.  
Generalna zmiana dotyczy tego, Ŝe od stycznia śmieciarka będzie odbierała odpady od osób 
prywatnych, od firm, z cmentarzy, z boisk, placówek oświatowych za jednym razem. Teraz  
w ramach Czystego Regionu taki sposób odbioru odpadów nie był moŜliwy, gdyŜ firma na odbiór 
odpadów  miała zawarte 3 odrębne umowy.  
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Zmieni się teŜ trochę sposób segregacji. W jednym worku będzie zbierane szkło białe i kolorowe, 
oddzielnie będzie zbierany plastik i oddzielnie papier. Pojemniki brązowe, to co juŜ zapoczątkuje 
„Czysty  Region” w okresie letnim będą przeznaczone na odpady tzw. zielone (biodegradowalne), 
a w okresie zimowym, tj. od listopada do kwietnia – na czysty popiół.   
W nowych uregulowaniach został uwzględniony równieŜ wniosek, który padł w trakcie dyskusji 
na ostatnim posiedzeniu komisji dotyczący stworzenia moŜliwości oddawania, w ramach takiej 
samej opłaty, dwóch pojemników brązowych z odpadami zielonymi lub z popiołem. Co jednak 
moŜe mieć wpływ na koszty. Dodał, iŜ „Czysty Region” dosyć nierozwaŜnie wszedł w politykę 
gospodarowania odpadami, szczególnie w zakresie odbioru odpadów zielonych 
(biodegradowalnych). Jak się okazało jest to bardzo kosztochłonne.  Obecnie z moŜliwości 
oddawania odpadów zielonych korzystało ok. 30% mieszkańców Gminy Bierawa, a koszty z tym 
związane ponosili wszyscy mieszkańcy wnoszący opłaty za odbiór odpadów. Koszt odbioru 
odpadów zmieszanych na bramie i tych zielonych jest porównywalny. W ciągu roku z Gminy 
Bierawa odebrano ok. 2 tys. odpadów zmieszanych i ok. 1 tys. odpadów zielonych.  
Opracowując nowy regulamin zastanawiano się nad szukaniem oszczędności. W nowych 
uregulowaniach przyjęto zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych,  
z cyklu tygodniowego, na dwutygodniowy. Generalnie na kaŜdą posesję będzie przysługiwał jeden 
pojemnik brązowy. Gospodarstwa domowe liczące powyŜej 4 osób będą miały moŜliwość  
w ramach wnoszonej opłaty oddawania dwóch pojemników odpadów zielonych. Zgodnie  
z zapisem regulaminu popiół będzie mógł być oddawany bez ograniczeń.  
Ograniczenie będzie tylko co do moŜliwości otrzymania dodatkowego  brązowego pojemnika. 
JeŜeli ktoś będzie miał nadmiar popiołu, to dodatkowy brązowy pojemnik będzie musiał sobie 
zakupić. Po nowym roku będzie teŜ moŜliwość oddawania popiołu w pojemnikach czarnych, ale 
specjalnie oznaczonych. WaŜnym jest to , aby do pojemników trafiał czysty popiół , bo wówczas 
jest on traktowany jako inna kategoria odpadu i nie musi ten odpad koniecznie trafiać na 
Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), które obecnie są  
w Kietrzu i w Kędzierzynie Koźlu. Powstanie instalacji w Kędzierzynie z pewnością zrodzi 
konkurencję i wpłynie na obniŜenie cen za przyjmowanie odpadów na składowisku w Kietrzu.  
JuŜ teraz dla Kietrza brakuje strumienia odpadów i oni zabiegają o odpady z „Czystego Regionu”.  
Dzisiaj  nikt nie wie jak będą kształtowały się ceny odbioru odpadów na instalacjach od stycznia. 
Czy dalej Kietrz będzie obniŜał ceny w celu pozyskania strumienia odpadów, czy teŜ te ceny 
zatrzymają się, czy nawet wzrosną. Za około półtorej roku znowu zmienią się przepisy, jeŜeli nie 
zostaną poczynione Ŝadne inwestycje na instalacji w Kędzierzynie, to za jakiś czas ta instalacja 
moŜe stracić status RIPOK-u. Będzie to wówczas zła informacja dla nas, bo wtedy Gmina będzie 
skazana na instalację w Kietrzu i na ceny, które mogą być tam windowane w górę.  
Póki co Gmina nie moŜe wywozić odpadów poza województwo, np. na RIPOK w Gliwicach, 
poniewaŜ obowiązuje rejonizacja i odpady nie mogą być wywoŜone poza województwo. Poza 
województwo moŜe być wywoŜony czysty popiół , bo to juŜ nie jest traktowane jako odpad, który 
musi trafiać na instalację. Nowy regulamin przewiduje teŜ zmianę nazwy odpadów zielonych na 
biodegradowalne, gdyŜ odpady biodegradowalne mogą być wywoŜone na inną instalację, nie 
koniecznie do Kędzierzyna-Koźla, czy Kietrza. Dopóki w ramach Czystego Regionu nie były 
odbierane odpady zielone, to mieliśmy w systemie odbieranych ok. 1 tys. odpadów mniej.  
W latach wcześniejszych Zakład komunalny nie odbierał od mieszkańców odpadów zielonych.  
Gmina umoŜliwiła mieszkańcom  zakup kompostownika w korzystnej cenie. Jednak z uwagi na to, 
Ŝe odbiór odpadów zielonych został juŜ zapoczątkowany przez Czysty Region, Gmina z tego nie 
moŜe się juŜ wycofać. Ograniczy się tylko częstotliwość wywozu. Kwestia ta została juŜ 
przekazana mieszkańcom na zebraniach wiejskich w miesiącu wrześniu organizowanych  
w sprawie funduszu sołeckiego i zostało to przyjęte przez mieszkańców ze zrozumieniem. Obecnie 
odpady zielone oddaje ok. 30 % mieszkańców Gminy. JeŜeli ten przywilej pozostanie, to  
z pewnością ten odsetek będzie wzrastał. Poza tym nowy regulamin przewiduje odbiór gruzu  
w ilości 300 kg od mieszkańca, a takŜe wywóz przedmiotów wielkogabarytowych do 2 razy  
w roku. Docelowo Gmina  przymierza się  do zorganizowania miejsca przy gminnym składowisku 
do stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).  
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Będzie to miejsce, gdzie np. w soboty będzie moŜna dowieźć we własnym zakresie odpady 
zielone, gruz, czy meble. Utworzenie takiego PSZOK-u wymaga jednak uzyskania zezwolenia. 
Na zebraniu wiejskim w Dziergowicach była mowa o utworzeniu wiejskiego kompostownika, 
jednakŜe prawnie jest to niedozwolone.  Kwestię gospodarki odpadami reguluje ustawa, a takŜe 
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, uchwalany przez Sejmik Województwa Opolskiego.  
Sejmik wskazał, Ŝe na terenie regionu południowego mogą być póki co dwie instalacje  
w Kędzierzynie – Koźlu i w Kietrzu.  
Po oddaniu projektu uchwały budŜetowej do Regionalnej Izby Obrachunkowej zostanie ogłoszony 
przez Gminę przetarg na wybór firmy świadczącej usługi wywozu odpadów komunalnych na 
terenie naszej Gminy. Dla mieszkańców nowy system powinien być wygodniejszy. Opłaty za 
odbiór odpadów będą mogły być dokonywane w kasie zakładu komunalnego, tam teŜ będą 
składane deklaracje przez mieszkańców. JeŜeli będzie potrzeba to pracownik Zakładu będzie 
zbierał deklaracje w poszczególnych sołectwach. 
Związek „Czysty Region” ogłaszał przetarg na usługi od tony odpadów. Dlatego Firmie zaleŜało 
na odbiorze duŜej ilości ton. Była tu pewna luka, pojemniki z odpadami wystawiały nawet osoby, 
które nie były w systemie, a Firma odbierała wszystko, nie kontrolując czy dany mieszkaniec jest 
w systemie i płaci za odbiór odpadów, czy nie. Gmina Bierawa chce ogłosić przetarg na cenę 
jednostkową od osoby, która złoŜyła deklarację. To Firmie będzie zaleŜało na tym Ŝeby 
sprawdzać, czy osoba oddająca odpady jest w systemie. Łatwiej będzie równieŜ wychwycić te 
osoby, które nie złoŜyły deklaracji. 
 
Radni większością głosów wypowiedzieli się za nieodczytywaniem całej treści projektu uchwały 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Przewodnicząca Rady – z pewnością jest to bardzo trafna decyzja dotycząca odbioru czystego 
popiołu. NaleŜałoby wręcz zachęcać mieszkańców do oddawania takiego popiołu w brązowych 
pojemnikach, poniewaŜ cena będzie niŜsza aniŜeli odpadów zmieszanych.  Odpady zmieszane 
kosztują 250 zł od tony, a czysty popiół tylko 100 zł od tony. Uzasadnione jest zatem równieŜ to 
Ŝeby mieszkańcy mogli mieć więcej brązowych pojemników, w których w okresie  grzewczym 
będą mogli oddawać czysty popiół. Z pewnością pozwoli to w kolejnych latach na obniŜenie 
kosztów wywozu odpadów.  
 
Dyr. Walkiewicz – od miesiąca listopada mieszkańcy juŜ mogą oddawać czysty popiół  
w pojemnikach brązowych. Ale problem jest w tym, Ŝe nie wszyscy mieszkańcy te pojemniki 
posiadają. KaŜdy właściciel posesji, który zadeklarował, Ŝe będzie oddawał odpady zielone, 
powinien juŜ otrzymać pojemnik brązowy. A tak nie jest. 
 
Przewodnicząca Rady – gro mieszkańców ma jeszcze stare czarne pojemniki. Czy popiół mógłby 
być oddawany w tych pojemnikach jeŜeli zostaną one w jakiś sposób oznaczone? 
 
Dyr. Walkiewicz – do końca roku mieszkańcy muszą oddawać popiół w brązowych pojemnikach, 
gdyŜ taki zapis obowiązuje w Czystym Regionie. Na to Gmina nie ma wpływu. Ale od stycznia, 
mieszkańcy, którzy nie będą posiadali brązowych pojemników, będą mogli wystawiać czysty 
popiół w czarnych pojemnikach, gdyŜ takie rozwiązanie będzie korzystne takŜe dla Firmy.  
 
A. Foit  - w uchwale uŜyto sformułowania „moŜna oddawać popiół w brązowych pojemnikach”. 
NaleŜałoby ten zapis sprecyzować inaczej, Ŝe popiół musi być oddawany w brązowych 
pojemnikach. Nie powinno tu być dowolności.  
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Radna R. Kubica – Firma nie będzie odbierała pojemników, które nie są przez nią oznakowane.  
I to będzie zgodne z prawem. 
 
Przewodnicząca Rady – przecieŜ zostało powiedziane przez Wójta, Ŝe kaŜdy moŜe kupić sobie 
drugi pojemnik i oddawać popiół w dwóch pojemnikach. Po co mieszkańcy mają kupować nowe, 
jeŜeli mają jeszcze stare pojemniki. NaleŜałoby je tylko w jakiś sposób oznaczyć. 
 
Wójt Gminy  – Gmina moŜe mówić tylko o tym, co będzie obowiązywało od stycznia. Wszystkie 
warunki muszą zostać zawarte w specyfikacji przetargowej. 
 
Przewodnicząca Rady  - to co powiedział Pan Wójt, to od stycznia będą trochę inne zasady. 
Jednak jeszcze w okresie do końca grudnia mieszkańcy teŜ muszą wiedzieć jak w tym zakresie 
postępować. 
 
Dyr. Walkiewicz – od 1 listopada do końca roku mieszkańcy muszą oddawać czysty popiół  
w brązowych pojemnikach  z częstotliwością wywozu co tydzień. I to nie jest limitowane.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję, a następnie poddała projekt uchwały  
nr XLIX/329/2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie – pod 
głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie 
był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIX/329/2014 w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku w gminie – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 8. 4.  
 
Dyr. Walkiewicz  - przedstawił radnym projekt uchwały nr XLIX/330/2014 w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów,  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 
Radny  P. Musioł - poinformował, Ŝe projekt omawianej 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 pytania do omawianego 
projektu uchwały ? 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIX/330/2014 w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bierawa i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – pod głosowanie radnych. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIX/330/2014 w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bierawa i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 8. 5. 
 
Wójt Gminy  – przedstawił radnym projekt uchwały nr XLIX/331/2014 w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
Poinformował, Ŝe zaproponowana stawka jest wynikiem dokonanych kalkulacji. Analizowane 
zostały wszelkie moŜliwe warianty z dostosowaniem do nowych uwarunkowań od roku 2015. 
Wszystkie wyliczenia oparto na danych roku obecnego. Z pewnością występuje tu pewne ryzyko, 
gdyŜ nie moŜna stwierdzić, Ŝe zaproponowana stawka jest w stu procentach trafiona. Na ten 
moment wydaje się , Ŝe jest to cena odpowiednia i Ŝe w tej cenie 11,50 zł od osoby się zmieścimy. 
Dla bezpieczeństwa Gmina ogłosi przetarg tylko na 12 miesięcy. Wówczas po roku dokona się 
ponownych przeliczeń i analizy. NaleŜy teŜ pamiętać o tym, Ŝe nigdy Gmina nie obiecywała tego, 
Ŝe po wystąpieniu z Czystego Regionu będzie taniej. Ma być na pewno sprawniej, a okazuje się, Ŝe 
moŜe teŜ być trochę taniej.  
 
Radny  P. Musioł - poinformował, Ŝe projekt omawianej uchwały został przez komisję ds. 
porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowany pozytywnie 
5 głosami „za”, przy 5 obecnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy - zwróciła się z zapytaniem czy radni mają pytania do 
omawianego projektu uchwały ? 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIX/331/2014 w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XLIX/331/2014 w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty – została podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 8. 6. 
 
Wójt Gminy  – przedstawił radnym projekt uchwały nr XLIX/332/2014 w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   
 
Radny  P. Musioł - poinformował, Ŝe projekt omawianej 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 pytania do 
omawianego projektu uchwały ? 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  
Jednocześnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem, czy ta uchwała  jest podejmowana 
na rok, czy bezterminowo ? ZauwaŜyła, Ŝe jeŜeli uchwała ma obowiązywać na czas nieokreślony 
to naleŜałoby doprecyzować terminy wpłat, czy do końca danego miesiąca, czy do danego dnia 
miesiąca.  
 
W projekcie uchwały doprecyzowane zostały terminy wnoszenia opłat.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIX/332/2014 w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIX/332/2014 w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
– została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
 
Ad. 8.7. 
 
Dyr. Walkiewicz – przedstawił radnym projekt uchwały nr XLIX/333/2014 w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości. 
 
Radny  P. Musioł - poinformował, Ŝe projekt omawianej uchwały został przez komisję ds. 
porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska zaopiniowany pozytywnie 
4 głosami „za”, przy 4 obecnych. 
 
W dyskusji  głos zabrali: 
 
Radny CZ. Kudzia – w  2 pkt. 2 projektu uchwały zostało zapisane, Ŝe deklarację naleŜy złoŜyć 
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości. Jak będą traktowane osoby, które na 
danej nieruchomości zamieszkują od dłuŜszego czasu, ale bez zameldowania? Niektóre osoby nie 
meldują się w danej nieruchomości, bo np. nie mają odbioru domu. 
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Mec. AmbroŜy – naleŜy pamiętać, Ŝe zamieszkanie jest innym zdarzeniem prawnym niŜ 
zameldowanie, a zupełnie innym niŜ odbiór budynku. Zamieszkiwanie wiąŜe się z wolą danej 
osoby, gdzie chce urządzić swoje centrum Ŝyciowe. Meldunek z kolei jest czynnością 
administracyjno - techniczną, zupełnie nie związaną z samym centrum Ŝyciowym. To jest 
obowiązek ewidencyjny. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – oznacza to, Ŝe kaŜda osoba zamieszkująca stale na 
nieruchomości ma obowiązek złoŜyć deklarację. 
 
Radna U. Olejnik – jeŜeli budynek nie ma nadanego numeru, nikt nie jest tam zameldowany, a 
faktycznie osoby tam zamieszkują. To jak udowodnić, Ŝe ktoś na danej nieruchomości 
zamieszkuje? 
 
Mec. AmbroŜy – organ ma wszelkie moŜliwości sprawdzenia czy dana  osoba stale zamieszkuje 
w danym miejscu. MoŜe przeprowadzać wywiad środowiskowy, przesłuchiwać świadków.  
W myśl przepisów prawa budowlanego, aby móc zamieszkać w budynku, konieczny jest jego 
odbiór techniczny. Nie wiąŜe się to jednak z zameldowaniem. 
 
Radny P. Sroka – jeŜeli inwestor nie ma odbioru np. instalacji kominowej, czyli nie moŜe zgłosić 
odbioru. A faktycznie zamieszkuje w tym budynku. To co w tej sytuacji? 
 
W. Lembowicz – według prawa budowlanego nie moŜna zamieszkiwać w budynku, który nie 
został odebrany. 
 
Wójt Gminy  – tu naleŜy odróŜnić te dwie kwestie. JeŜeli dana osoba zamieszkuje na 
nieruchomości, to ma obowiązek złoŜyć deklarację i ponosić opłaty za odbiór odpadów, bez 
względu na to czy budynek jest oddany do uŜytku czy nie. 
 
Radna U. Olejnik - moja siostra posiada nieruchomość w naszej gminie, ale faktycznie 
zamieszkuje za granicą i tam jest zameldowana. Do tej pory jak przyjeŜdŜała to wykupywała 
worki na odpady w Remondisie. Czy teraz teŜ będzie taka moŜliwość ? 
 
Dyr. Walkiewicz – w deklaracji zostało napisane, Ŝe osoba składa deklarację jeŜeli tu zamieszkuje 
powyŜej 14 dni. JeŜeli ktoś przyjeŜdŜa na tydzień to nie musi składać deklaracji. Osoby, które 
mają tu posesje i przyjeŜdŜają na krótki okres mogą zawrzeć umowy indywidualne z Firmą 
wywoŜącą odpady. W takim przypadku to Firma będzie decydować, czy odbierze odpady z danej 
posesji i w jakiej cenie. Gmina nie musi tego regulować. 
 
Radny Cz. Kudzia – pewna rodzina mając mieszkanie w Kędzierzynie od dłuŜszego czasu 
zamieszkuje w Starym Koźlu. Adres zameldowania jest Kędzierzyn, a zamieszkiwania w Starym 
Koźlu. Odpadów w Kędzierzynie nie oddają, u nas teŜ nie oddają twierdząc, Ŝe nie mają 
zameldowania.  
 
Mec. AmbroŜy – kaŜda osoba winna złoŜyć deklarację w miejscu faktycznego przebywania.  
 
Wójt Gminy – w specyfikacji przetargowej zostanie uwzględniona moŜliwość wykupienia worka 
na odpady przez osoby poza systemem. I wówczas osoby przyjeŜdŜające do gminy na krótki okres 
nie będą musiały składać deklaracji.  
 
Radny R. Lamaczek – od początku było mówione, Ŝe potwierdzeniem zameldowania moŜe być 
pobór wody w danym budynku.  JeŜeli jest pobór wody, to oznacza, Ŝe dana osoba tam 
zamieszkuje, a zatem równieŜ produkuje śmieci.  
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIX/333/2014 w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie 
był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XLIX/333/2014 w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
 
Ad. 8.8. 
 
W. Lembowicz – przedstawił radnym projekt uchwały nr XLIX/334/2014 w sprawie oceny 
aktualności planów miejscowych z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 
Bierawa. 
 
Radny  P. Musioł - poinformował, Ŝe projekt omawianej 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 pytania do 
omawianego projektu uchwały ? 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIX/334/2014 w sprawie 
oceny aktualności planów miejscowych z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIX/334/2014 w sprawie oceny 
aktualności planów miejscowych z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 
Bierawa – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 9. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację na temat analizy oświadczeń majątkowych 
złoŜonych przez radnych, pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych 
– informacje dołączono do protokołu w formie załącznika. 
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Ad. 10. 
 
Radny R. Lamaczek – złoŜył wniosek  w sprawie obcięcia gałęzi z drzew rosnących przy stawie 
w Dziergowicach koło posesji Lis w związku ze złym odbiorem sygnału telewizyjnego. 
 
Radny P. Sroka – w związku z pojawieniem się nieprzyjemnych zapachów w budynkach 
mieszkalnych z nowo oddanej kanalizacji sanitarnej w Solarni zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie 
przyczyny takiej sytuacji oraz o poinformowanie mieszkańców jak ten problem rozwiązać. 
 
W. Lembowicz – wyjaśnił, Ŝe cofnięcie nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji jest spowodowane 
niewłaściwym wyprowadzeniem odpowietrzenia z pionów kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
określają, Ŝe takie odprowadzenie (rura wywiewna) musi być odprowadzone ponad dach. 
Większość budynków takiego odprowadzenia nie ma.  
 
Radna R. Kubica – ponowiła wniosek w sprawie wyczyszczenia studzienek odwadniających 
usytuowanych przy skrzyŜowaniu ulicy Ottona Steiera i Dworcowej ( w rynku po lewej stronie 
koło klombu i dwie następne).  Po przeciwnej stronie drogi na ulicy Dworcowej jest ta sama 
sytuacja, studzienki po lewej stronie są niedroŜne. W czasie deszczu są pełne wody. 
 
 
 
 
Ad. 11 
 
Radna S. Wiesiołek – nawiązując do informacji przedstawionej na początku obrad  przez 
Przewodniczącą Rady na temat pisma (skargi) dotyczącej korzystania z BUSA, zwróciła się  
z zapytaniem do kogo zostało skierowane to pismo i kto go podpisał? 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, Ŝe pismo zostało skierowane do Przewodniczącej Rady, 
autor pisma jest nieznany, na piśmie został zamieszczony jedynie nieczytelny podpis.  
 
Mec. AmbroŜy – zwrócił uwagę, iŜ Rada nie ma obowiązku rozpatrywać skarg od nieznanego 
nadawcy, czyli anonimów. Pismo zostanie skierowane przez Przewodniczącą do Komisji 
Rewizyjnej, wówczas radni go ocenią i podejmą stosowną decyzję.  
 
Przewodnicząca Rady - odczytała treść pisma. Stwierdziła, iŜ z pisma wynika pewnego rodzaju  
Ŝal o to, Ŝe jedni działacze sportowi jeŜdŜą busem gminnym i nie pociąga to konsekwencji 
finansowych dla Klubu, a inni muszą jeździć samochodami prywatnymi i za to płacić. Warto 
zatem się temu tematowi przyjrzeć. Komisja Rewizyjna powinna sprawdzić czy te informacje są 
prawdziwe, czy teŜ nie. JeŜeli te dane są nieprawdziwe i są dla kogoś krzywdzące to tym bardziej 
naleŜy to wyjaśnić. Wiadomym jest, Ŝe jesteśmy w okresie przedwyborczym i tego typu sytuacje 
były, są i będą miały miejsce. Cyt. „Z tego miejsca pozwolę sobie powiedzieć , Ŝe na mój temat 
poszły równieŜ bardzo nieprzyjemne informacje, które zostały podpisane przez niektórych 
członków mniejszości niemieckiej. Są paszkwilami, są pomówieniami”. I do tej pory nie udało się  
z tego oczyścić, poniewaŜ pismo otrzymałam z rąk Pani Kukawskiej, a nie drogą pocztową. Nawet 
nie mogłam się odwołać  poniewaŜ nie miałam pokwitowania kiedy to pismo odebrałam. Pismo 
było mi przekazane po terminie odwoławczym. Dlatego Ja wiem, Ŝe są to działania 
przedwyborcze, mające na celu atakowanie niektórych osób. I w tym momencie Ja się czuję 
równieŜ bardzo źle, poniewaŜ zostały tam napisane rzeczy nieprawdziwe. I podejrzewam, Ŝe teŜ 
wśród mieszkańców są rozpowszechniane.  
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Sołtys M. Czyrny- w imieniu mieszkańców Kotlarni podziękował Wójtowi i Przewodniczącej 
Rady Gminy za przeprowadzony remont świetlicy w Kotlarni. 
 
Radna R. Kubica – cyt. „Ja tak trochę z niesmakiem popatrzyłam na dzisiejsze informacje 
dotyczące szkół. Przypominam sobie jak na początku ta Rada bardzo dyskutowała na temat szkół”. 
Dane były przedstawiane radnym ustnie, ewentualnie w formie prezentacji. A teraz mieliśmy 
bardzo fajnie przygotowane materiały. A nasza Komisja Oświatowa nawet nie zechciała tego 
przejrzeć. Nawet nie zostało nic na ten temat powiedziane przez Komisję. Cyt. „Jestem wręcz 
zdziwiona tym faktem, Ŝe tak  się to odbyło tym razem. A o szkolnictwie mieliśmy zawsze tyle do 
powiedzenia jak było coś nie tak”. Dziwi to, Ŝe Komisja się tym tematem nie zajęła. 
 
Radna U. Olejnik – cyt. „A Ja myślę, Ŝe to się juŜ zaczyna ubliŜanie”. Myśmy zawierzyli naszym 
włodarzom, którzy tą informację przygotowali. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy -  cyt. „w odniesieniu do radnej Kubicy, Ja moŜe powiem na co 
zwróciłam uwagę, Ŝe w tych szkołach gdzie dyrektor, na co zwracała Komisja uwagę,  miał 
najwięcej nadgodzin tam są wyniki najniŜsze”.  
 
Radna S. Wiesiołek – nie naleŜy  tego w ten sposób oceniać , bo wyniki w Gimnazjach są 
wysokie.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – chodzi tutaj o szkoły podstawowe. MoŜe warto to było pokazać 
jeszcze wyraźniej i dobitnej. Byłoby widać, Ŝe Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Solarni, która 
ma stanin nr 1 to jest tak niski, Ŝe niŜszego nie ma. Czy to jeszcze wymaga  komentarza ? 
 
Radna S. Wiesiołek – nie naleŜy nikomu ubliŜać. Moja córka ukończyła tą szkołę i uczy się nadal 
bardzo dobrze, właśnie dlatego, Ŝe uczęszczała do tamtej szkoły. Czy ta sytuacja w tej szkole 
wygląda rok w rok? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – analiza jest dokonywana za poprzedni rok szkolny, zgodnie  
z ustawą o systemie oświaty. 
 
Radna S. Wiesiołek – jak moŜna te dane w ten sposób analizować ? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – naleŜy pamiętać, Ŝe średnia gminy jest poniŜej średniej 
wojewódzkiej i to dość sporo. 
 
Zastępca Wójta – na szkoły nie moŜna teŜ patrzeć przez pryzmat tylko jednego egzaminu. 
 
Wójt Gminy – jak zostało juŜ powiedziane w dniu 17 października br. został oddany most 
Bierawa – Cisek. W dniu 11 listopada na moście będzie świeciła iluminacja w kolorach biało-
czerwonych. Jest to wynikiem dobrej współpracy Starostwa Powiatowego z Firmą Spot liegt.  
Poinformował równieŜ, Ŝe w środę zostanie oficjalnie oddany oddział neurologii w Szpitalu  
w Koźlu. 
 
Dyr. Wierzba – zaprosił zebranych do wzięcia udziału w Koncercie z okazji Dnia Niepodległości 
w dniu 11 listopada br. o godz. 16:00 w Gminnym Centrum Kultury w Bierawie.  
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Ad. 12. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany, po czym 
zamknęła obrady 49 sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 27 października 2014r. o godz.  18:00. 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
          mgr ElŜbieta Dziuda 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie naleŜy do zadań własnych 
Gminy.  

2. uchwała nr XLIX/327/2014 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r. 

3. uchwała nr XLIX/328/2014 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

4. uchwała nr XLIX/329/2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. 

5. uchwała nr XLIX/330/2014 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
z terenu gminy Bierawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. uchwała nr XLIX/331/2014 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

7. uchwała nr XLIX/332/2014 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

8. uchwała XLIX/333/2014 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

9. uchwała nr XLIX/334/2014 w sprawie oceny aktualności planów miejscowych z analizą zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Bierawa 

10. Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych. 

11. Listy obecności radnych i sołtysów. 

 

 
 

 
 


