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WSTĘP 

 

Instytucję raportu o stanie jednostki samorządowej wprowadziła ustawa z dnia 11 stycznia  

2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z ustawą 

raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności  

w zakresie realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. 

 

1.1. Położenie i powierzchnia gminy 

 

Gmina Bierawa położona jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego. 

Została utworzona z dniem 1 stycznia 1973 roku na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Opolu.  

 

WOJEWÓDZTWO:   

opolskie         

          

POWIAT:  

Kędzierzyńsko – Kozielski    

 

TYP: gmina wiejska 

  

 

Jej tereny przylegają do prawobrzeżnej Odry, która tworzy naturalną granicę z gminą Cisek.  

Od strony południowo wschodniej graniczy z województwem śląskim, a od północnej  

z miastem Kędzierzyn-Koźle. 

Obszar gminy wynosi 118,39  km2, z czego 63 % stanowią lasy i obszary zalesione, a 37 %  

to tereny mieszkaniowe i zakładów pracy.  

Gmina Bierawa znajduje się w strefie oddziaływania i powiązań ekonomicznych, społecznych  

i kulturalnych aglomeracji opolskiej oraz jej zespołów miejsko- przemysłowych ukształtowanych 

na osi Odry, tj. Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Zdzieszowice i Krapkowice. 

 

W skład Gminy Bierawa wchodzi 12 sołectw. 

SOŁECTWA:  

Bierawa, Brzeźce, Dziergowice, Goszyce, Grabówka, Korzonek, Kotlarnia, Lubieszów, 

Ortowice, Solarnia, Stara Kuźnia i Stare Koźle 
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1.2. Ludność i dynamika zmian 

 

Gminę Bierawa, według danych ewidencji ludności, w dniu 31 grudnia 2021 r. zamieszkiwało 

7.419 mieszkańców. Dane na temat liczby ludności w poszczególnych sołectwach przedstawia 

poniższa tabela: 

 

sołectwo  

Liczba ludności gminy Bierawa według stanu na dzień 31 grudnia 

 

2005 2010 2015 2020 2021 

Bierawa 1363 1321 1351 1365 1399 

Brzeźce 653 575 571 565 548 

Dziergowice 1756 1686 1666 1654 1657 

Goszyce 146 157 166 186 186 

Grabówka 206 193 189 183 176 

Korzonek 270 246 243 204 193 

Kotlarnia 726 628 584 533 518 

Lubieszów 490 487 527 526 516 

Ortowice 289 273 260 251 245 

Solarnia 544 507 488 482 480 

Stara Kuźnia 653 618 613 640 653 

Stare Koźle 840 802 825 857 848 

 7936 7493 7483 7446 7419 

 

 

 

Dane pokazują, że potencjał demograficzny od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. 

Liczba ludności w poszczególnych sołectwach wykazuje podobną tendencję.  

W 2021 r. odnotowano  70 urodzeń (62 w 2020 r.) oraz 116 zgonów (128 w 2020 r.) W Urzędzie 

Stanu Cywilnego w Bierawie zarejestrowano  41 małżeństw (36 w 2020 r.) 
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1.3. Rynek pracy 

 

Gmina Bierawa jest gminą przemysłowo-rolniczą. Podstawą gospodarki stanowią małe i średnie 

firmy. Około 90 % zarejestrowanych firm, prowadzonych jest przez osoby fizyczne na podstawie 

wpisu dokonanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Według 

danych na dzień 31 grudnia 2021 roku  na terenie Gminy Bierawa zarejestrowanych było  

334 podmiotów gospodarczych.  

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2021 roku wynosiła 196 osób, w tym  

132 kobiet. Odnotowano niewielki wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym, gdzie 

zarejestrowanych było 191 osoby bezrobotne. Działania na rzecz ograniczenia bezrobocia  

i łagodzenia jego skutków pozostają przede wszystkim w gestii Powiatowego Urzędu Pracy  

w Kędzierzynie-Koźlu. W działania te włączyła się również Gmina Bierawa poprzez organizację 

staży i robót społecznie-użytecznych.      

 

1.4. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy 

 

Na terenie gminy Bierawa w 2021 roku działały następujące organizacje pozarządowe: 

1) dziewięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (w Brzeźcach, Starym Koźlu, 

Bierawie, Lubieszowie, Dziergowicach, Solarni, Starej Kuźni, Kotlarni i Goszycach); 

2) cztery Ludowe Zespoły Sportowe (w Starym Koźlu, Dziergowicach, Starej Kuźni  

i Kotlarni); 

3) Caritas Diecezji Opolskiej - Stacja Obsługi w Bierawie; 

4) Zarząd Gminny Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim; 

5) Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc; 

6) Związek Śląskich Kobiet Wiejskich – Koło w Bierawie; 

7) Koło Gospodyń Wiejskich w Kotlarni; 

8) Koło Gospodyń Wiejskich w Solarni; 

9) Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźcach; 

10) Polski Związek Wędkarski Okręg Opole, Koło Bierawa; 

11) Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Opolskiego. 

 

1.5. Partnerstwa i związki międzygminne 
 

Gmina Bierawa realizuje trzy partnerstwa międzynarodowe z miastem Ostfildern  

w Niemczech, z gminą Markvartovice w Czechach i z Miejskim Związkiem Polaków im.  

Władysława Reymonta na Ukrainie. Współpraca ta polega przede wszystkim na przyjacielskich 

wizytach, wymianie kulturalnej i sportowej młodzieży, a także spotkaniach i kontaktach 

pomiędzy organami i instytucjami samorządowymi. W 2021 roku współpraca z partnerami 

zagranicznymi była w dalszym ciągu ograniczona z powodu trwającej od 2020 roku pandemii 

koronawirusa i wprowadzonych w związku z tym ograniczeń.  

Gmina Bierawa jest członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia ,,Euro-

Country", Euroregionu Pradziad oraz Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielsko-Strzeleckiego. 

Składki członkowskie jakie Gmina poniosła w 2021  roku wyniosły  29.786,39 zł.  
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1.6. Samorząd gminny i gminne jednostki organizacyjne 

 

Przedstawiciele Samorządu Gminy Bierawa 

 

       Wójt Gminy: Krzysztof Ficoń                         Zastępca Wójta Gminy: Stanisław Wróbel 

 

Radni: 

Przewodniczący Rady: Joachim Morcinek 

Wiceprzewodniczący: Mariusz Matuszek 

    Czesław  Kudzia 

Pozostali członkowie Rady: Marek Permus, Ewa Szymańska, Jan Pankala, Wanda Cyran, 

    Danuta Szczygieł, Mirosław Połulich, Violetta Klimanek,  

     Waldemar Plutta, Ewa Garbas, Hubert Musioł, Piotr Szewerda  

     i Anna Palińska  

 

W 2021 roku Rada Gminy Bierawa odbyła 14 sesji, podejmując w sumie 99 uchwał.  

W Radzie Gminy działają następujące stałe komisje: 

➢ komisja rewizyjna 

➢ komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

➢ komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu 

➢ komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska 

➢ komisja ds. skarg, wniosków i petycji 

 

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.  

Statut Gminy Bierawa został przyjęty uchwałą nr L/312/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia  

29 października 2018 r.  Zmian w treści statutu nie dokonywano.  

 

  

Gmina Bierawa została wyróżniona certyfikatem „Wzorowa 

Gmina”, który jest potwierdzeniem, że Gmina Bierawa należy do 

grona najlepszych samorządów w Polsce.  

Została również nagrodzona za zajęcie 1 miejsca w konkursie 

„Rosnąca Odporność” kwotą 1 mln zł. 
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W 2021 roku w Gminie Bierawa funkcjonowało 11 jednostek organizacyjnych. Były to:  

1) Urząd Gminy Bierawa 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie; 

3) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie; 

4) Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie; 

5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu; 

6) Szkoła Podstawowa w Dziergowicach; 

7) Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni; 

8) Szkoła Podstawowa w Solarni z nauczaniem języka mniejszości narodowej; 

9) Publiczne Przedszkole w Bierawie; 

10) Publiczne Przedszkole w Dziergowicach; 

11) Publiczne Przedszkole w Kotlarni. 

 

URZĄD  GMINY  BIERAWA 

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Bierawa określa regulamin organizacyjny 

przyjęty zarządzeniem nr 7/2017 Wójta Gminy Bierawa z dnia 14 lipca 2017 r.  W 2021 roku 

regulamin organizacyjny zmieniono zarządzeniem nr 19/2021 z dnia 18 października 2021 r.  

W 2021 roku w Urzędzie Gminy Bierawa zatrudniano 26 pracowników administracyjnych  

i 4 pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi. W stosunku do stanu z końca  

2020 roku zatrudnienie nie uległo zmianie. Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy Bierawa. 

Wydatki budżetu gminy na tą jednostkę wyniosły – 2.830.020 zł 

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERAWIE 

W 2021 roku jednostka zatrudniała 12 osób, w tym 8 pracowników administracyjnych,  

3 opiekunki środowiskowe i asystenta rodziny.  

Kierownik GOPS w Bierawie: Karina Musioł 

Wydatki zrealizowane  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły łącznie  

10.599.234 zł, w tym w dziale Pomoc Społeczna 1.537.625 zł, a w dziale Rodzina 9.061.609 zł. 

        

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W BIERAWIE 

Zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w 2021 roku wynosiło 20 osób, w tym  

8 osób na stanowiskach administracyjnych i na stanowiskach obsługi. 

Dyrektor ZGKiM w Bierawie: Piotr Walkiewicz 

W 2021 r. Zakład zrealizował przychody w kwocie 3.588.114 zł, natomiast wydatki roczne 

wyniosły 3.875.459 zł. Jednostka otrzymała dotację z budżetu gminy Bierawa w kwocie  

328.191 zł. 
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GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BIERAWIE 

Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie należą: Dom Kultury w Bierawie wraz  

z biblioteką, Dom Kultury w Dziergowicach wraz z biblioteką, Dom Kultury w Starej Kuźni  

wraz z biblioteką, Klub w Korzonku, Klub w Brzeźcach, Klub i biblioteka w Starym Koźlu  

oraz Strzelnica w Solarni. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostka zatrudniała 16 osób (12,6 etatu), w tym 

dyrektor, zastępca dyrektora, dwóch kierowników domów kultury, księgowa, 8 pracowników 

merytorycznych, w tym bibliotekarze i 3 pracowników obsługi.  

Dyrektor GCKiR w Bierawie: Mirosław Wierzba 

Przychody GCKiR za rok 2021 wyniosły 1.289.689 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu 

gminy Bierawa  w kwocie 1.180.000 zł. Koszty wyniosły 1.289.507 zł. 

 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STARYM KOŹLU 

Zatrudnienie w tej jednostce na koniec 2021 roku wyniosło ogółem 43 osoby (38,03 etatu),  

w tym: 25 nauczycieli (22,65 etatu), 4 pracowników administracyjnych (3 etaty)  

i 14 pracowników obsługi (12,38 etatu).  

Dyrektor Zespołu: Jolanta Wierzba  

Na funkcjonowanie tej jednostki wydatkowano z budżetu gminy ogółem 3.516.624 zł, w tym  

na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 2.338.780 zł,  Przedszkola – 655.294 zł, stołówki 

szkolnej i przedszkolnej – 86.258 zł. 

      

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIERGOWICACH 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. placówka zatrudniała 30 osób (21,36 etatu), w tym  

20 osób na stanowiskach pedagogicznych (14,36 etatu) i 10 osób na stanowiskach pomocniczych, 

administracyjnych i obsługi (7 etatów). 

Dyrektor Szkoły: Edyta Dubak 

Na funkcjonowanie tej jednostki wydatkowano z budżetu gminy ogółem 1.914.403 zł, w tym na 

funkcjonowanie Szkoły – 1.858.163 zł i stołówki szkolnej – 56.239 zł. 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ KUŹNI 

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej na koniec 2021 roku wyniosło – 20 osób (16,29 etatu),  

w tym 15 osób zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych (12,04 etatu), 1 pracownik 

administracyjny (1 etat) i 4 pracowników obsługi (3,25 etatu). 

Dyrektor Szkoły: Marek Piątek 

Na funkcjonowanie tej jednostki wydatkowano z budżetu gminy ogółem 1.804.191 zł. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W SOLARNI  

Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Szkoła zatrudniała  27 pracowników, w tym 20 osób 

na stanowiskach pedagogicznych (17,87 etatu) i 7 osób na stanowiskach administracyjnych 

obsługi (5,5 etatu). 

Dyrektor Szkoły: Ilona Wochnik-Kukawska 

Na funkcjonowanie tej jednostki wydatkowano z budżetu gminy ogółem  2.231.926 zł. 

 

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BIERAWIE 

z oddziałem w Lubieszowie 

Zatrudnienie w Przedszkolu w Bierawie na koniec 2021 roku wynosiło 23 osoby (17,7 etatu),  

w tym 11 osób na stanowiskach pedagogicznych (7,82 etatu) i 12 pracowników obsługi  

(9,88 etatu). 

Dyrektor Przedszkola: Monika Bagińska 

Na funkcjonowanie tej jednostki wydatkowano z budżetu gminy ogółem  1.316.034 zł, w tym na 

stołówkę przedszkolną 69.098 zł.   

 

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DZIERGOWICACH 

Przedszkole w Dziergowicach wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudniało 18 pracowników 

(14,72 etatu), w tym na stanowiska pedagogicznych 9 osób (6,97 etatu) i na stanowiskach 

pomocniczych i obsługi – 9 osób (7,75 etatu). 

Dyrektor Przedszkola: Beata Donajska 

Wydatki Przedszkola wyniosły ogółem 1.105.498 zł, w tym stołówki przedszkolnej 58.899 zł.  

 

 

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KOTLARNI 

Przedszkole w Kotlarni na koniec 2021 r. zatrudniało 11 osób (9,79 etatu), w tym 5 osób na 

stanowiskach pedagogicznych (4,04 etatu) i 6 pracowników pomocniczych i obsługi (5,75 

etatu). 

Dyrektor Przedszkola: Anna Fajęska  

Wydatki Przedszkola wyniosły ogółem 773.971 zł, w tym stołówki przedszkolnej 67.788 zł.  
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2.1. Wysokość budżetu i jego wykonanie 

 

Finanse gminy realizowane były w oparciu o uchwałę budżetową na rok 2021, określającą źródła 

dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Realizacja inwestycji następowała w oparciu  

o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w załączniku do 

uchwały budżetowej obrazującej wydatki majątkowe.  

Dochody budżetu gminy za 2021 rok zostały wykonane w kwocie  44.449.560,11  zł, w tym 

dochody bieżące  41.993.711,73 zł, a dochody majątkowe  2.455.848,38 zł.  

 

 

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się dochody własne (14.382.906,86 zł),  

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (6.685.016,56 zł), dotacje celowe  

z budżetu państwa (10.366.838,97 zł), subwencja ogólna z budżetu państwa (10.205.522 zł,  

w tym subwencja oświatowa 8.916.525 zł), środki na realizację projektów i programów  

z Unii Europejskiej  (1.534.182,82 zł) i środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 

(1.275.092,90 zł). 
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Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 32,36 %. Najwyższy udział w tych 

dochodach mają podatki od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat 

lokalnych, wyniosły: 

• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.653.020 zł 

• od osób fizycznych - 2.648.625 zł. 

Z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do budżetu gminy Bierawa 

wpłynęła kwota w wysokości. 6.685.016 zł, w tym z podatku dochodowego od osób fizycznych 

6.402.164 zł. 

Wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy Bierawa, 

przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej, wyniósł na 2021 rok – 2.047,87 zł (w kraju 

2.098,22 zł). 

Dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł  5.991 zł.  
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Gmina ponosiła wydatki na realizację zadań własnych określonych w ustawie o samorządzie 

gminnym, a także wynikające z zawartych umów i porozumień. 

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie  41.306.257,36 zł, co stanowi 92,36 % planu.  

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 35.059.937,44 zł (84,88 % ogółu wydatków), a wydatki 

majątkowe  w  kwocie 6.246.319,92 zł (15,12 % ogólnej kwoty wydatków). 

 

 

 

Wydatki budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły  4.725 zł. 

W strukturze wydatków bieżących największą część stanowią wydatki na finansowanie oświaty,  

pomocy społecznej i rodziny. Wydatki ponoszono również na gospodarkę komunalną, 

utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, ochronę środowiska, kulturę i sport oraz utrzymanie gminnych 

jednostek. 
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Inwestycje podejmowane przez gminę są podstawowym czynnikiem rozbudowy lokalnej 

infrastruktury technicznej i społecznej, a w konsekwencji prowadzą do powiększenia majątku 

gminy. Dlatego też wielkość inwestycji traktowana jest jako ważny wskaźnik rozwoju i kondycji 

finansowej. Inwestycje zaspokajają podstawowe i codzienne potrzeby ludności, jednostek 

gospodarczych oraz instytucji zlokalizowanych na terenie gminy, a także podnoszą standard 

życia mieszkańców. Mówiąc o inwestycjach ważnych z punktu widzenia realizacji usług 

publicznych i wykonywania zadań własnych gminy, mam na myśli inwestycje w zakresie 

oświaty, kultury, opieki społecznej, a także inwestycje poprawiające usługi komunalne i obsługę 

ludności. W 2021 roku zrealizowano między innymi takie zadania inwestycyjne jak: 

➢ budowa odcinków sieci wodociągowej w Starym Koźlu, Lubieszowie, w Dziergowicach  

i w Grabówce, 

➢ budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Polnej w Starym Koźlu, przedłużenie 

sieci kanalizacyjnej w Grabówce, w Lubieszowie (ulica Okrężna), w Dziergowicach  

(ul. Krótka),  

➢ budowa sieci wodociągowej z Bierawy do Starego Koźla, 

➢ odwiert nowej studni na Stacji Uzdatniania Wody w Starym Koźlu, 

➢ przebudowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu, 

➢ przebudowa ulicy Sosnowej w Lubieszowie, 

➢ budowa chodnika przy bloku nr 15 w Kotlarni, 

➢ dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Bierawie – ulica Dworcowa, 

➢ odbudowa ulicy Polnej w Bierawie (po szkodach powodziowych), 

➢ wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej  

w Solarni, 

➢ zmiana zasilania energetycznego w budynku Przedszkola w Dziergowicach, 

➢ zakup i montaż urządzeń na place zabaw, 

➢ utworzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Brzeźcach, 

➢ montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Domu Kultury w Dziergowicach, 

➢ budowa trybuny dla widzów na boisku w Dziergowicach. 
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Zadłużenie Gminy Bierawa na dzień 31 grudnia 2021 r.  wynosiło 3.284.284,31 zł z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia związane z budową kanalizacji sanitarnej. Spłata tych 

zobowiązań planowana jest do 2024 roku.   

 

Zadłużenie gminy Bierawa w latach 2019 – 2021 w stosunku do wykonanych dochodów 

przedstawia się następująco: 

 2019 2020 2021 

Dochody ogółem 35 534 539,48 39 417 863,63 44 449 560,11 

Zadłużenie ogółem 5 522 652,35 4 549 076,68 3 284 284,31 

Wielkość zadłużenia ogółem w stosunku 

do dochodów 

15,54 % 11,54 % 7,39 

 

 

 

2.2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

 

Dzięki staraniom Gminy, udało się pozyskać do budżetu gminy na realizację różnych projektów 

i programów środki zewnętrzne z Unii Europejskiej (1.534.182,82 zł), jak i z funduszy 

krajowych, w tym: 

1) z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – na budowę sali 

sportowej ogólnodostępnej przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach - zadanie będzie  

realizowane w latach 2022-2023. Uzyskano dofinansowanie w formie promesy w kwocie  

4.550 tys. zł; 

2) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na  

zadanie „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie Domu Kultury w    Dziergowicach”      

dofinansowanie wyniosło 74.500 zł, wkład własny 74.500 zł. 
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2.3. Realizacja funduszu sołeckiego 

 

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim środki finansowe funduszu przeznacza się na 

realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia 

mieszkańców i zostały zgłoszone we wniosku danego sołectwa. O przeznaczeniu funduszu 

decydują mieszkańcy danego sołectwa na zebraniu wiejskim. W ramach funduszu sołeckiego na 

każde sołectwo przypada konkretna kwota, której wysokość zależy od liczby mieszkańców 

danego sołectwa oraz jednakowych dla wszystkich wskaźników budżetowych. 

W ramach funduszu sołeckiego, zrealizowano wydatki na łączną kwotę  361.896,57 zł.  

Z funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

 

Nazwa sołectwa Środki 

wykorzystane 

Fundusz przeznaczono na następujące cele: 

Bierawa 43.949,43 * integracja społeczna 

* utrzymanie terenów zielonych  

* montaż lamp solarnych 

* remont i zagospodarowanie pomieszczeń na boisku 

* wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw 

Brzeźce 30.378,00 * integracja społeczna 

* utrzymanie terenów zielonych  

* zakup wyposażenia do Domu Ludowego 

* utrzymanie przyłącza elektrycznego 

* zagospodarowanie placu zabaw 

Dziergowice 44.240,65 * integracja społeczna 

* utrzymanie terenów zielonych  

* czyszczenie dna stawu przy ulicy Wodnej 

* wymiana barierki ochronnej 

* wykonanie przyłącza wody na placu wielofunkcyjnym 

Goszyce 17.031,05 * integracja społeczna 

* utrzymanie terenów zielonych  

* rozbudowa strefy relaksu w parku 

* utrzymanie i rozbudowa małej architektury 

* wyposażenie świetlicy wiejskiej 

Grabówka 17.255,70 * integracja społeczna 

* utrzymanie terenów zielonych  

* budowa pomieszczenia gospodarczego 

* uporządkowanie terenu i wykonanie płyty 
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Korzonek 15.287,87 * integracja społeczna 

* utrzymanie terenów zielonych  

* montaż przyłącza elektrycznego i skrzynki na boisku 

* utrzymanie pomieszczenia sołeckiego 

* zakup koszy ulicznych 

Kotlarnia 33.299,33 * integracja społeczna 

* utrzymanie terenów zielonych  

* zakup traktorka ogrodowego, grilla, urządzenia  

   siłowni zewnętrznej  

Lubieszów  32.157,31 * integracja społeczna 

* utrzymanie terenów zielonych  

* zagospodarowanie terenu przy OSP 

Ortowice 19.442,94 * integracja społeczna 

* utrzymanie terenów zielonych  

* zakup sprzętu do gier zespołowych 

* remont elewacji budynku świetlicy 

* poprawa stanu nawierzchni asfaltowej na  

   ulicy Górniczej 

Solarnia 30.396,32 * integracja społeczna 

* utrzymanie terenów zielonych  

* promocja sołectwa 

* zakup gablot ogłoszeniowych, ławek, urządzenia  

   zabawowego i wyposażenia do pomieszczenia  

   sołeckiego 

Stara Kuźnia 35.348,47 * integracja społeczna 

* utrzymanie terenów zielonych  

* zakup namiotu i ławek biesiadnych 

* zakup defibrylatora dla OSP 

* zakup bramy wjazdowej na boisko gminne 

Stare Koźle 43.109,50 * integracja społeczna 

* utrzymanie terenów zielonych  

* utrzymanie lokalu sołeckiego przy ul. Wolności 

* doposażenie i remont placu zabaw  

* zakup bramki do piłki nożnej na boisko sportowe 
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2.4. Stan mienia komunalnego 

 

Mienie komunalne, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to własność i inne prawa 

majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób 

prawnych, w tym przedsiębiorstw.  

Gmina Bierawa według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.  posiadała  210,0653 ha gruntów,  

o łącznej wartości 12.904.989,98 zł.  49,7 % ogólnej powierzchni terenów gminnych stanowią 

drogi.  Gmina posiada ok. 51 km dróg o statusie drogi gminnej oraz ok. 59 km dróg transportu 

rolnego. Pozostałe to tereny rolne, użytki zielone, tereny zabudowane, place, skwery, tereny 

rekreacyjne, rowy i lasy.  

 

 

 

Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej o długości 94,30 km, która zaopatruje mieszkańców 

w wodę oraz 127,16 km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do dwóch oczyszczalni 

znajdujących się poza gminą Bierawa.  

Podmiotami gospodarującymi mieniem komunalnym, oprócz Wójta, są dyrektorzy szkół  

i przedszkoli, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, Dyrektor Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, a także Prezesi Jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych. 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Gmina Bierawa sprzedała nieruchomości 

gruntowe, trzy lokale mieszkalne oraz jeden lokal użytkowy uzyskując przychód w wysokości 

493.811,72 zł. 

Część nieruchomości gminnych jest wydzierżawiana, bądź oddana w najem. W okresie od  

1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. uzyskano przychody: 

- z dzierżawy w wysokości  61.816,00 zł 

- z najmu w wysokości        66.843,28 zł. 

 

 

 

Powierzchnia mienia gminnego wg obrębów 
geodezyjnych na dzień 31 grudnia  2021 r. 

Brzeźce Bierawa Grabówka Dziergowice Goszyce Kotlarnia

Lubieszów Ortowice Solarnia Stara Kuźnia Stare Koźle
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Zbyciu podlegały następujące nieruchomości: 

 

1. gruntowe 

1) działka nr 249 w Brzeźcach o powierzchni 0,9060 ha – 59.590 zł 

2) działka nr 267/2 w Brzeźcach o powierzchni 0,6374 ha – 41.410 zł 

3) działka nr 2151 w Dziergowicach o powierzchni 0,0150 – 5.260,17 zł 

4) działka nr 229/11 i 352/3 w Starej Kuźni o powierzchni 0,0922 ha – 76.910,57 zł 

5) działka nr 352/12 w Starej Kuźni o powierzchni 0,1213 ha – 103.252,04 zł 

6) działka nr 299/2 w Ortowicach o powierzchni 0,0005 ha – 80 zł 

7) działka nr 299/3 w Ortowicach o powierzchni 0,0037 ha – 620 zł 

8) działka nr 299/4 w Ortowicach o powierzchni 0,0107 ha – 1.780 zł 

9) działka nr 160/54 w Grabówce o powierzchni 0,0045 ha – 5.000 zł 

10) działka nr 123/28 w Goszycach o powierzchni 0,0937 ha – 94.308,94 zł 

2. lokalowe:  

    1) lokal mieszkalny w Kotlarni o powierzchni 49,68 m2  

    2) lokal mieszkalny w Kotlarni o powierzchni 44,70 m2  

    3) lokal mieszkalny w Korzonku o powierzchni 27,7 m2  

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Bierawa nie posiadała żadnych udziałów w spółach prawa 

handlowego oraz żadnych papierów wartościowych w akcjach bądź obligacjach. Nie zawarła 

również żadnych umów w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

 

3. Zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska 

 

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku obowiązującymi miejscowymi  planami 

zagospodarowania przestrzennego objęte były tereny wszystkich sołectw. Ze względu na 

zgłaszane potrzeby zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne, występują ciągłe 

potrzeby w zakresie zmiany funkcji określonych terenów.  

W 2021 r. Rada Gminy przystąpiła do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy – III edycja. Nie wszczynano żadnych nowych 

procedur dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

W 2021 r. prowadzono wszczęte w latach poprzednich procedury planistyczne dla: 

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych  

w granicach złoża kruszyw naturalnych Bierawa 2,  

2)  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych  

w granicach złoża kruszyw naturalnych Kotlarnia-Solarnia i Kotlarnia Pole Północne  

w sołectwie Dziergowice. 

Do końca 2021 roku procedury te nie zostały zakończone. 

Na realizację tych zadań wydatkowano w 2021 roku 23.468 zł. 
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Zadania w zakresie  ochrony środowiska w gminie Bierawa w 2021 roku podejmowane były  

w oparciu o Program ochrony środowiska na lata 2018-2021 wraz z perspektywą na lata 2022-

2025 oraz Plan gospodarki niskoemisyjnej, którego celem jest podejmowanie działań 

zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

W ramach tego programu podejmowane były między innymi działania związane z rozbudową 

sieci kanalizacyjnej.  

Realizowano również: 

➢ program o nazwie „Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności energetycznej  

i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa” – przy dofinansowaniu środków 

unijnych, na plan 725.514,39 zł, wykonano 493.609,46 zł. W 2021 r. wymieniono 

urządzenia grzewcze w 27 budynkach mieszkalnych,  

 

➢ program o nazwie „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie 

Ujazd, gminie Bierawa i gminie Leśnica”- uzyskano dofinansowanie z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na wymianę 24 źródeł ciepła,  

z czego w 2021 r. zrealizowano 5, na łączną kwotę  52 tys. zł. 

 

 

4. 1.  Infrastruktura techniczna 

 

W zakresie gospodarki komunalnej realizowane są działania, których celem jest zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców Gminy Bierawa. Do najważniejszych zadań Gminy z zakresu gospodarki 

komunalnej należą sprawy związane z gospodarką wodno-ściekową, odpadami, utrzymaniem 

porządku i czystości na terenie gminy oraz utrzymaniem dróg gminnych. Z kolei zaopatrzeniem 

w energię elektryczną, cieplną oraz gaz zajmują się inne podmioty.  

 

1. Sieć wodociągowo-kanalizacyjna 

Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  

wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie. Zakład zajmuje się 

bieżącą eksploatacją sieci wodociągowej o długości  94,3 km oraz sieci kanalizacyjnej  

o długości 127,16 km. W 2021 r. oddano do użytku nową sieć wodociągową o długości 3,46 km 

i 23 nowych przyłączy. Długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o 0,79 km. Wybudowano  

27 nowych przyłączy kanalizacyjnych. 

Woda dostarczana jest mieszkańcom z trzech stacji uzdatniania, będących własnością gminy 

Bierawa. Ujęcie wody Stare Koźle eksploatuje trzeciorzędowy poziom wodonośny, 

wykształcony w postaci piasków drobno i średnioziarnistych oraz pylastych, za pomocą studni 

wierconej zlokalizowanej na gruntach miejscowości Stare Koźle. 

Studnie ujęcia wodnego Dziergowice ujmują wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego 

rynny kopalnej Kędzierzyn – Koźle – Rudy. Poziom ten cechuje się swobodnym, zwierciadłem 

wody. Ujęcie zasilane jest poprzez infiltrację wód opadowych. 
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Ujęcie wody Korzonek eksploatuje czwartorzędowy poziom wodonośny, wykształcony  

w postaci piasków drobno i średnioziarnistych oraz piasków ze żwirami, za pomocą dwóch studni 

wierconych nr ARbis i AR awaryjna, zlokalizowanych w miejscowości Korzonek. 

Stacja w Starym Koźlu zaopatruje w wodę mieszkańców Starego Koźla i Brzeziec. Stacja  

w Dziergowicach zaopatruje w wodę mieszkańców Lubieszowa, Dziergowic i Solarni. Trzecia 

stacja w Korzonku zaopatruje w wodę mieszkańców pozostałych siedmiu sołectw.  

W 2021 roku dokonano odwiertu nowej studni nr 2 na Stacji Uzdatniania Wody w Starym Koźlu 

na głębokość 100 metrów. Na to zadanie wydatkowano 294.66 zł.  

Ponadto: 

➢ wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 2.473 mb łączący Bierawę ze 

Starym Koźlem – koszt 299.522 zł 

➢ opracowano operat wodnoprawny oraz projekt techniczny obudowy studni głębinowej  

w Starym Koźlu – 15.529 zł, 

➢ zakupiono kompresor na Stację Uzdatniania Wody w Korzonku, a posiadany kompresor 

poddano regeneracji.  

 

Ścieki komunalne odprowadzane są do dwóch oczyszczalni znajdujących się poza Gminą 

Bierawa. Do oczyszczalni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu odprowadzane są ścieki ze Starego 

Koźla, Brzeziec i Bierawy. Z pozostałych miejscowości ścieki odprowadzane są do oczyszczalni 

azotowej. 

Opłaty za wodę i ścieki ustalane są postawie Taryfy. Ceny netto kształtują się następująco: 

 od 29.05.2020 

do 28.05.2021 

od 22.06.2021  

do 21.06.2022 

 

cena za wodę 3,39 3,76 

opłata abonamentowa za wodę 3,55 3,55 

cena za odprowadzanie ścieków 7,46 8,02 

 

 

2. Zaopatrzenie Gminy Bierawa w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe 

Gmina Bierawa posiada założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla gminy Bierawa na lata 2013-2028.  

 

Zaopatrzenie w ciepło 

Większość budynków w Gminie Bierawa ogrzewana jest z indywidualnego źródła ciepła. Istnieje 

również sieć ciepłownicza, którą doprowadzane jest ciepło z Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” 

do budynków wielorodzinnych w Korzonku. Sieć ta jest w nienajlepszym stanie i wymaga 

natychmiastowej wymiany. W przyszłości planuje się doprowadzenie do Korzonka sieci 

gazowej. 
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Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Operatorem sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Bierawa oraz dystrybutorem energii jest 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. Teren Gminy Bierawa zasilany jest przez GPZ 

Koźle, w którym zamontowane są 2 transformatory o mocy 16 MVA każdy. Na terenie Gminy 

zlokalizowane są: 

➢ linie elektroenergetyczne 110 kV: 

- dwutorowa linia napowietrzna relacji Kędzierzyn-Sośnica, 

- jednotorowa linia relacji Kędzierzyn-Kuźnia Raciborska, 

➢ linie napowietrzne 15 kV o długości 54 km, linie kablowe 15 kV o długości 2,5 km, 

➢ linie napowietrzne 0,4 kV o długości 68 km, linie kablowe o,4 kV o długości 5,7 km. 

Ponadto na terenie Gminy zlokalizowane są: 

➢ dwutorowa linia napowietrzna 220 kV, stanowiąca własność PSE Operator S.A., 

➢ stacja transformatorowa 110/14 kV, stanowiąca własność Kopalni Piasku „Kotlarnia”.  

Sieć niskiego napięcia na całym obszarze Gminy wykonana jest jako napowietrzna  

o zróżnicowanych przekrojach. Oświetlenie ulic na terenie Gminy jest zróżnicowane. Znajduje 

się 1183 punktów świetlnych.  

 

Zaopatrzenie w gaz 

Przez część terenu gminy Bierawa przebiega gazociąg średniego i niskiego ciśnienia. 

Dystrybutorem gazu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Spółka zajmuje się 

dystrybucją gazu ziemnego wysoko metanowego na terenie całego województwa opolskiego.  

W obszarze działalności Spółki leży także rozbudowa infrastruktury gazowej oraz wszelkie 

działania zmierzające w kierunku gazyfikacji gmin. Sieć gazowa została doprowadzona do 

miejscowości Brzeźce, Stare Koźle, Bierawa i Grabówka, a także do Goszyc i Kotlarni. Może 

być źródłem gazu dla mieszkańców tych miejscowości. Dotychczas na terenie gminy Bierawa 

wykonano ok. 200 przyłączy do sieci gazowej. 

Prognozuje się stałe zwiększenie zużycia gazu przez odbiorców indywidualnych, co jednak jest 

uzależnione od dostawcy gazu. 

 

Sieć internetowa 

W Gminie Bierawa dostęp do internetu zapewniają 3 firmy: Orange, GIGA-COM oraz Grupa 

Multiplay.  

Czołowym operatorem jest Grupa Multiplay, która świadczy usługi internetu, telefonii i telewizji 

w technologii światłowodowej w 9 miejscowościach naszej gminy (Brzeźce, Stare Koźle, 

Bierawa, Grabówka, Korzonek, Ortowice, Lubieszów, Dziergowice i Solarnia). Dzięki czemu 

mieszkańcy gminy uzyskali dostęp do szybkiego internetu oraz  telewizji cyfrowej.  

Popularną siecią dostępu do internetu jest również sieć Orange. To zarówno operator sieci 

komórkowej, jak i telefonii stacjonarnej.   

Natomiast zasięg sieci internetowej (światłowodowej) Firmy GIGA-COM obejmuje 

miejscowości Goszyce, Kotlarnia i Stara Kuźnia. 
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4. 2. Drogi gminne 

 

Gmina Bierawa jest zarządcą dla 120 dróg gminnych o łącznej długości 50,854 km oraz 68 dróg 

transportu rolnego o długości 59,44 km.  

W 2021 roku poniesiono nakłady na remont dróg w kwocie  369.956,85 zł. Wykonano między 

innymi: 

❖ remont cząstkowy dróg gminnych  

❖ remont ulicy Kościuszki i Leśnej w Starym Koźlu 

❖ remont ul. 1 Maja w Starym Koźlu 

❖ remont ulicy Kwiatowej w Brzeźcach 

❖ remont ulicy Turskiej w Dziergowicach 

❖ remont chodnika przy ulicy 1 Maja w Starym Koźlu 

❖ remont ulicy Polnej w Bierawie 

❖ remont ulicy Nowej w Dziergowicach 

❖ odwodnienie na ulicy Kolejowej w Dziergowicach 

❖ remont ulicy Dąbrowy w Bierawie 

❖ remont przepustu na ulicy Leśnej w Starej Kuźni 

❖ remont drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody w Korzonku 

❖ remont chodnika w Kotlarni 

❖ odwodnienie na ulicy Ogrodowej w Bierawie, ulicy Górniczej w Ortowicach, Brzozowej  

i Dworcowej w Dziergowicach i Leśnej w Starym Koźlu, 

❖ remont ulicy Jana Pawła II w Bierawie 

❖ remont odnogi ulicy Powstańców, odnogi ulicy Dworcowej i Gliwickiej w Bierawie 

❖ remont przepustu przy ulicy Turskiej w Dziergowicach 

❖ remont ulicy Zbożowej w Bierawie 

❖ remont odnogi ulicy Kościuszki w Starym Koźlu, 

❖ remont nawierzchni ulicy Górniczej w Ortowicach 

❖ remont ulicy Wiejskiej w Goszycach 

 

W ramach inwestycji: 

❖ przebudowano drogę gminną do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu – za kwotę 

1.576.818 zł. Na to zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych (Regionalny 

Program Operacyjny) w kwocie 890.444 zł, kwota 686.373 zł pochodziła z budżetu naszej 

gminy,  

❖ przebudowano ulicę Sosnową w Lubieszowie –  za kwotę 139.668 zł 

❖ wybudowano chodnik przy bloku nr 15 w Kotlarni – za kwotę   32.595 zł 

❖ odbudowano ulicę Polną w Bierawie (po powodzi) – za kwotę 187.706 zł 

Drogi gminne to drogi o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innych kategorii, stanowiące 

uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom. Ok. 50 % dróg gminnych, to drogi 

utwardzone. 

Oprócz tych dróg, przez teren gminy Bierawa przechodzą drogi o wyższej kategorii, tj. drogi 

wojewódzkie - nr 408 relacji Kędzierzyn-Koźle – Gliwice, nr 425 relacji Bierawa-Rudy, nr 422 

w Dziergowice i nr 410 w Brzeźcach, których zarządcą jest Urząd Marszałkowski w Opolu oraz 

drogi powiatowe, których zarządcą jest Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.  
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W 2021 roku Samorząd Województwa Opolskiego zakończył budowę pierwszego etapu ścieżki 

pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 425 -  ulicy Dworcowej w Bierawie. Na to 

zadanie Gmina Bierawa udzieliła w 2021 roku dotacji w kwocie 580 tys. zł.  Innych zadań 

inwestycyjnych zarządca dróg wojewódzkich na terenie gminy Bierawa nie wykonywał.  

W dalszym ciągu stan tych dróg w Gminie Bierawa jest bardzo niepokojący. 

W złym stanie technicznym są również niektóre drogi powiatowe, głównie droga Ortowice-Stara 

Kuźnia, droga w Grabówce oraz ulica Powstańców w Bierawie w kierunku mostu na Odrze. 

Gmina oczekuje od zarządcy podjęcia właściwych działań w celu poprawy stanu tych dróg. 

 

 

4.3. Rowy melioracyjne 

 

Na terenie gminy Bierawa znajduje się 45,5 km rowów melioracyjnych. W 2021 roku Gmina 

przeprowadziła konserwację i remont urządzeń melioracji podstawowej w miejscowościach 

Stare Koźle, Dziergowice, Stara Kuźnia i Kotlarnia. Ponadto wykoszono rowy melioracyjne na 

długości 35 km. Na utrzymanie tych urządzeń z budżetu gminy przeznaczono kwotę 123.714 zł. 

Konserwację części rowów melioracyjnych w miejscowościach Solarnia, Dziergowice, Bierawa, 

Brzeźce i Lubieszów na długości 13 km przeprowadziła również Gminna Spółka Wodna, 

przeznaczając na ten cel kwotę 90.360 zł. 

 

 

4. 4. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 

 

W zasobie mieszkaniowym gminy Bierawa, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. znajdowało 

się  10 budynków, w tym 84 lokali mieszkalnych.  

Zarządcą dla tych mieszkań jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie. 

Podstawą podejmowanych działań jest uchwalony w 2019 roku przez Radę Gminy Bierawa 

wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2019-2023. 

Jednym z założeń programu to analiza potrzeb oraz opracowanie planu remontów i modernizacji, 

wynikający ze stanu technicznego posiadanych budynków i lokali.  

W 2021 roku zostały zrobione następujące zadania: 

1) Bierawa ul. Powstańców 7 – opróżniono i pomalowano 2 lokale, wyczyszczono rynny na 

budynku; 

2) Bierawa ul. Dąbrowy 8 – zakupiono i wymieniono bojler ciepłej wody, naprawiono drzwi 

wejściowe; 

3) Kotlarnia ul. Gliwicka 5 – naprawiono drzwi wejściowe; 

4) Solarnia ul. Raciborska 19 – zakupiono i wymieniono piec; 

5) Kotlarnia ul. Gliwicka 32B/4 
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5. Gospodarka odpadami 

 

W dniu 18 grudnia 2020 r. Gmina Bierawa zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy na okres od 1 stycznia do 

30 listopada 2021 r. Wykonawcą usługi była Firma Remondis. 

Odpady komunalne z terenu gminy Bierawa odbierane są w postaci zmieszanej oraz selektywnej. 

Zbieranie odpadów w sposób selektywny stanowi podstawowy element systemu gospodarki 

odpadami. Selektywna zbiórka jest prowadzona w systemie workowym w zabudowie 

jednorodzinnej i pojemnikowym w zabudowie wielomieszkaniowej. Odpady są wywożone na 

Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gliwicach. 

W 2021 r. opłata za odbiór odpadów komunalnych wynosiła 26 zł od osoby zamieszkującej 

nieruchomość (stawka podstawowa) oraz 24 zł od osoby kompostującej odpady. 

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w 2021 roku wyniosły ogółem  1.886.397,24 zł. 

Wpływy te były niższe od poniesionych przez gminę kosztów z tego tytułu. Za odbiór  

i zagospodarowanie odpadów Gmina zapłaciła  2.146.257,41 zł, w tym za zbiórkę przedmiotów 

wielkogabarytowych – 305.920,37 zł. 

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być wykorzystane wyłącznie 

na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina 

jest zobowiązana sfinansować wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, a są nimi: 

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3) obsługa administracyjna tego systemu, 

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  

W poprzednim stanie prawnym Gmina nie mogła na odpadach zarabiać, ale nie mogła również 

do tego systemu dokładać. Poprzez zmianę przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, w brzmieniu obowiązującym od 23.09.2021 r. ustawodawca stworzył możliwość 

dofinansowania tego systemu. W ustawie wprowadzono zapis, że Rada Gminy może postanowić, 

w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w przypadku gdy:  

1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na  

    pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,  

 lub  

2) celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od  

    właścicieli nieruchomości.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę w tej sprawie. W ostatecznym rozrachunku do wywozu odpadów 

od mieszkańców  Gmina dopłaciła ponad 203 tys. zł.  
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6. Ochrona przeciwpowodziowa 

 

Istniejące obwałowania odcinka rzeki Odry na terenie przepływu przez obszar Gminy Bierawa 

wybudowano w latach 30-tych minionego stulecia, stanowią one fragmentaryczne 

zabezpieczenie terenu. Podczas powodzi w 1997 roku oraz w 2010 roku istniejące zabezpieczenia 

powodziowe nie spełniły swego zadania – okazały się zbyt niskie, a ponadto doszło do ich  

częściowego uszkodzenia, na skutek czego powstały pęknięcia i wyrwy. Spowodowało to 

podtopienie wielu budynków oraz zalanie ponad  600 ha terenów gminy.  

 

Aby można było mówić o systemie zabezpieczenia powodziowego Gminy Bierawa oraz 

przyległych terenów miasta Kędzierzyna Koźla, należy gruntownie przebudować  

i zmodernizować istniejące obwałowania oraz uzupełnić brakujące odcinki, jak również stworzyć 

odpowiednią infrastrukturę techniczną. Obecnie w całości  wybudowano i  zmodernizowano 

lewostronne obwałowania rzeki Odry,   tworząc zabudowę ciągłą od województwa śląskiego do 

miasta Kędzierzyn. Sytuacja ta znacznie zwiększyła zagrożenie powodziowe dla gminy Bierawa, 

położonej  wzdłuż prawego brzegu rzeki. W ostatnich latach wybudowany został na terenie 

Gminy Bierawa odcinek 150 m obwałowania od granicy województwa śląskiego do istniejącego 

fragmentu obwałowania na terenie sołectwa Dziergowice. Sytuacja ta spowodowała, że 

miejscowości położone wzdłuż rzeki Odry na terenie województwa śląskiego zostały 

zabezpieczone przed powodzią. Natomiast zwiększyło to w znaczący sposób ryzyko powodziowe 

dla naszej gminy. 

Obecnie na terenie Gminy Bierawa brak jest jakiegokolwiek systemu,  który pozwala na 

zabezpieczenie naszych miejscowości, a co  za tym idzie całej gminy przed wezbraniami wód 

rzeki Odry oraz jej dopływu rzeki Bierawki. Niezbędnym jest wybudowanie na terenie Gminy 

Bierawa około 15 km  obwałowań co w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo mieszkańców 

gminy. 

W 2020 roku zakończono opracowanie projektu wału przeciwpowodziowego na terenie gminy 

Bierawa w miejscowości Dziergowice.  Łącznie na to zadanie związane z przygotowaniem 

dokumentacji  wydano z budżetu gminy Bierawa  249.600 zł. Zostało już wydane pozwolenie na 

realizację tej inwestycji przez Wojewodę Opolskiego.  

Budowa wału w Dziergowicach została zgłoszona do Planu Planowanych Inwestycji (PPI) na rok 

2021. To zadanie jest drugie w kolejce, po budowie wału w Kędzierzynie-Koźlu. 

Najprawdopodobniej ze względu na finanse ta inwestycja będzie realizowana etapami. 

Sytuacja przeciwpowodziowa na terenie gminy Bierawa uległa poprawie dzięki oddanemu do 

użytku zbiornikowi Racibórz. Zbiornik ten w przypadku powodzi  może retencjonować około 

185 mln m3 wody.  

Zbiornik „Racibórz Dolny” – polder, to obiekt przygotowany głównie z myślą o powodziach 

katastrofalnych, w tym 100 letnich i 1000-letnich. Polder podejmuje pracę, gdy przepływ w rzece 

Odrze osiągnie 1210 m3/s, co przekłada się na rzędną wody w przekroju wodowskazowym 

Racibórz-Miedonia ok. 800 cm. Obiekt hydrotechniczny pracuje aż do momentu, gdy dopływ 

opadnie ponownie poniżej 1210 m3/s i nastąpi jego całkowite opróżnienie. Fale o kulminacji do 

2400 m3/s będą przez zbiornik wypłaszczane. Znaczącej redukcji będą podlegały również 

większe (katastrofalne) fale powodziowe. Ponadto, praca kaskady zbiorników Racibórz Dolny  

i Buków uzależniona jest również od prognoz hydrologiczno-meteorologicznych 

przygotowywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
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W aktualnie obowiązującej Instrukcji Gospodarowania Wodą wprowadzona została możliwość 

wcześniejszego uruchomienia zbiornika w sytuacjach kryzysowych, co jednak jest obarczone 

szeregiem obostrzeń. Dopuszcza się działanie zbiornika już przy przepływach rzędu 700 m3/s, 

które będą miały  na celu przejęcie wezbrania jeszcze przed uzyskaniem przepływu dozwolonego 

(1210 m3/s) w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 

2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz w szczególnych przypadkach, w tym: 

• prowadzenia robót budowlanych na urządzeniach zlokalizowanych poniżej zbiornika 

Racibórz mających wpływ na sposób przepuszczania wód rzeki Odry, 

• wystąpienia uszkodzeń urządzeń zapobiegających powodziom na odcinku poniżej 

zbiornika Racibórz do przekroju Odry na wodowskazie Wrocław, 

• konieczności niezwłocznego reagowania w przypadku szybkiego przyrostu wód zlewni 

rzeki Odry na odcinku od przekroju Zbiornik Racibórz do przekroju Wrocław. 

Przepływ 700 m3/s nie powoduje strat poniżej Zbiornika Racibórz Dolny, natomiast może 

wystąpić sytuacja, w której będzie konieczność dokonania zrzutów ze zbiorników Kaskady Nysy 

(Kozielno, Topola, Otmuchów i Nysa) ze względu na całkowite ich napełnienie, co może się 

wiązać z nałożeniem fal wezbraniowych. Tego typu działanie, np. w przypadku wystąpienia 

sytuacji nadzwyczajnych, powinno zostać poparte prognozami z Instytutu Meteorologii  

i Gospodarki Wodnej oraz dokładną analizą konkretnego wezbrania, a podjęcie działań przed 

osiągnięciem przepływu dozwolonego powinno być  zgodne z ustaleniami sztabów kryzysowych.  

W 2020 roku były również podejmowane działania dotyczące zbiornika Kotlarnia. Inwestycja 

pn. „Zbiornik przeciwpowodziowy Kotlarnia na rzece Bierawce” została wpisana do Programu 

Planowanych Inwestycji w Gospodarce Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. Została również wprowadzona do projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, 

który obecnie jest opracowywany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, do 

aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami oraz do Planu zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Niestety rok 2021 nie przyniósł istotnych zmian w tym zakresie.  

 

 

7.1. Baza oświatowa i realizowane zadania z zakresu oświaty 

 

Oświata jest jednym z podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego. Sfera edukacji 

i wychowania jest również jednym z najważniejszych elementów oceny jakości życia przez 

mieszkańców i jednym z podstawowych elementów decyzji o pozostaniu lub zamieszkaniu na 

naszym terenie. Szkoły i przedszkola, poza swoją naturalną funkcją edukacyjno-wychowawczą, 

pełnią również ważną rolę społeczną i integracyjną w swoich lokalnych środowiskach.  

Dla nas wszystkich wychowanie i edukacja naszych dzieci jest i powinna pozostać podstawowym 

celem rozwojowym gminy.  

 

Gmina Bierawa realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy Prawo oświatowe  

i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli i szkół 

podstawowych, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów  niepełnosprawnych, 

finansując dowóz tych uczniów do szkół poza terenem gminy.  
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Sieć szkół obejmuje  3 szkoły podstawowe w Dziergowicach, w Solarni i Starej Kuźni oraz 

Zespół szkolno-przedszkolny w Starym Koźlu. Natomiast sieć przedszkoli obejmuje  

3 samodzielne przedszkola w Bierawie z Punktem Przedszkolnym w Lubieszowie,  

w Dziergowicach i w Kotlarni oraz Przedszkole wchodzące w skład wymienionego Zespołu 

szkolno-przedszkolnego. 

Liczba uczniów w szkołach przedstawiała się następująco: 

 liczba uczniów liczba oddziałów 

rok szkolny 2020/2021 552 33 

rok szkolny 2021/2022 553 34 

 

Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwa – 

z subwencji oświatowej oraz z budżetu gminy. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy 

Bierawa w 2021 roku wyniosła 8.916.525 zł. 

Wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie wyniosły za rok 2021 ogółem 13.608.585 zł  

(38,8 % wydatków bieżących budżetu gminy), w tym szkoły podstawowe 8.226.252 zł,  

przedszkola  4.018.819 zł, dowożenie uczniów do szkół 279.792 zł.  

 

 

W 2021 roku realizowano następujące projekty oświatowe i pozaoświatowe: 
 

1. „Aktywna tablica” – Gmina Bierawa otrzymała w 2021 roku wsparcie finansowe 

zadania publicznego w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”. Wsparcie udało 

pozyskać się dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni. W ramach programu 

zostały zakupione pomoce dydaktyczne oraz narzędzie do terapii  do placówki. Uzyskana 

kwota wparcia finansowego wyniosła 35.000 zł, natomiast wkład własny organu 

prowadzącego wyniósł 8 750 zł, co łącznie dało kwotę 43 750 zł. 

 

2. „Laboratoria Przyszłości” – to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Celem inicjatywy było wsparcie wszystkich szkół podstawowych  

w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, 

technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Środki zostały pozyskane dla 

wszystkich szkół działających na terenie Gminy Bierawa. Każda ze szkół otrzymała 

dofinansowanie w kwocie 60 tys. zł na lata 2021-2022. W 2021 roku zakupiono 

narzędzia, robotyki, audio-wideo za kwotę 36 tys. zł dla każdej ze szkół. 

 

3. „Cyfrowa Gmina” – to wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych  

oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie otrzymano na zadania związane 

z Cyfryzacją oraz bezpieczeństwem urzędu poprzez nabycie sprzętu IT  

i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy zdalnej, edukację 

cyfrową dla Urzędu w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji. 

Uzyskano środki w wysokości 139 662,46 zł.  
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4. „Skuteczny samorząd” - celem głównym projektu jest podniesienie jakości  

i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności 

gospodarczej w 320 jednostkach samorządu  terytorialnego z terenu całej Polski poprzez 

podniesienie wiedzy w obszarze podatków oraz opłat lokalnych i zarządzania 

nieruchomościami. Projekt będzie realizowany w okresie 1 grudnia 2021 r. do 30 czerwca 

2023 r. Udział w projekcie bierze 4 pracowników Urzędu Gminy Bierawa. 

5. „Senior+”  - w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 

2021 Moduł 1, Gmina Bierawa pozyskała środki na utworzenie Klubu „Senior+”  

w miejscowości Brzeźce. Klub powstał w przebudowanym Domu Ludowym. 

W wyniku realizacji zadania powstało miejsce spotkań i integracji seniorów z terenu 

Gminy Bierawa. Całkowita wartość inwestycji to kwota 314 880 zł. Na to zadanie 

pozyskano dofinansowanie w wys. 200 000 zł.   

 

6. „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża”  - projekt ma na celu wsparcie 

szkół i nauczycieli w edukacji zdalnej. Jest realizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 

Wsparcie kształcenia ogólnego RPO WO 2014-2020. W ramach projektu Samorząd 

Województwa Opolskiego przekazał w sumie 4.957 laptopów do szkół podstawowych  

w całym regionie. Szkoły Podstawowe w Gminie Bierawa otrzymały 50 sztuk laptopów, 

w tym: Szkoła Podstawowa w Dziergowicach - 10, Szkoła Podstawowa w Solarni - 14,  

Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni - 10, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu 

-16.  

 

7. Konkurs „Rosnąca odporność” - został skierowany do wszystkich gmin za wyjątkiem 

miast na prawach powiatu. Nagrodzone zostały te gminy, które miały najwyższy wzrost 

poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców w okresie od 1 sierpnia do 31 października 

2021 r. Wyróżniono aż 907 gmin. Konkurs przyczynił się do istotnego wzrostu poziomu 

zaszczepienia, co było bardzo ważne w walce z pandemią COVID-19. Gmina Bierawa 

wygrała 1 000 000 zł.  
 

8. „Ciekawy Świat Przedszkolaka” - projekt w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego realizowany jest we wszystkich oddziałach 

przedszkolnych w naszej Gminie od października 2019 r. W ramach projektu 

wprowadzono zajęcia dodatkowe dla dzieci, zakupiono pomoce dydaktyczne, 

organizowano wycieczki dla dzieci oraz szkolenia dla nauczycieli. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Wartość projektu 

to 678.019,27 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 576.316,36 zł, natomiast 

wkład Gminy Bierawa wynosi 101 702,91 zł. W 2021 roku wydano na jego realizację  

182.790,97 zł.  

 

9. „Zintegrowani poprzez podróże” – projekt został zrealizowany przez Gminę Bierawa 

w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. W ramach projektu 

przygotowany został kalendarz na 2022 rok oraz album podsumowujący trwające już  

6 lat partnerstwo. W zakresie działań projektu zrealizowano także spotkania z Partnerem. 

Wartość projektu wynosiła 10.040 euro, w tym przyznane dofinansowanie 8.534 euro  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 502 euro z budżetu państwa. Wkład 

własny gminy to 1.004 euro. 
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10. „Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej 

emisji na terenie Gminy Bierawa” – projekt przewidywał dofinansowanie do wymiany 

instalacji grzewczych dla 55 indywidualnych gospodarstw domowych w wys. 67 %  

(34 % ze środków unijnych i 33 % z budżetu gminy Bierawa). W sumie  zrealizowano  

52 zadania inwestycyjne, których celem było  zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

oraz pyłu zawieszonego PM10, poprzez montaż pieców na eko-groszek, pomp ciepła  

i instalacji gazowych.  Projekt zakończył się w listopadzie 2021 r. 

Ogólna wartość dofinansowanych zadań – to kwota 441.609,46 zł, w tym ze środków 

unijnych 224.100,32 zł (34 % wartości wszystkich zadań) i ze środków budżetu gminy 

Bierawa 217.509,14 zł (33 % wartości wszystkich zadań). Pozostałe środki w wys. 33 % 

wartości zadania to wkład własny inwestora (mieszkańca). 

 

11. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Ujazd, w gminie 

Bierawa i Gminie Leśnica” – projekt związany z ochroną powietrza w  zakresie 

wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, jest realizowany ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach  

działania 5.5. w ramach partnerstwa z Gminą Ujazd oraz Gminą Leśnica. Projekt 

przewiduje realizację w latach 2021-2022. Obejmuje wymianę źródeł ciepła  

w 24 gospodarstwach domowych. W 2021 roku zrealizowano 5 zadań, dofinansowanie 

wyniosło 52 tys. zł, w tym ze środków unijnych 31.856,50 zł, a z budżetu gminy Bierawa 

20.143,50 zł.  

 

12. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020-2022” – edycja 2021 - program 

przewidywał dofinansowanie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach 

wiejskich. Łączna kwota dofinansowania wynosi 5,4 mln zł dla wszystkich sołectw  

w Województwie Opolskim. Każde sołectwo może otrzymać z budżetu Województwa 

Opolskiego 5 000 zł. W roku 2021 z naszej gminy w programie uczestniczyły  Bierawa, 

Ortowice, Lubieszów i Brzeźce. 

 

 

7.2. Działalność kulturalna 

 

Działalnością kulturalną na terenie gminy Bierawa zajmuje się Gminne Centrum Kultury  

i Rekreacji w Bierawie. Działalność ta prowadzona jest w trzech Domach Kultury - w Bierawie, 

Dziergowicach i w Starej Kuźni, w Klubie w Starym Koźlu i w dwóch świetlicach – w Korzonku 

i Brzeźcach. Do Gminnego Centrum należy również obiekt strzelnicy w Solarni. Podstawowym 

zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa wśród mieszkańców 

gminy Bierawa oraz organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. Poza kosztami 

administracyjnymi  dużą część opłat stanowią  działania kulturalne, prowadzenie sekcji 

wokalnych, instrumentalnych oraz tanecznych, warsztaty dla dzieci, spektakle teatralne dla dzieci 

i młodzieży. Na potrzeby działalności kulturalnej zakupiono niezbędne materiały. Wysokość 

dotacji organizatora wyniosła 1.180.000 zł. 
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7.3. Promocja 

 

Głównym celem podejmowanych przez Gminę działań promocyjnych jest realizacja inicjatyw  

i przedsięwzięć gminnych. W 2021 roku z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego 

spowodowanego pandemią koronawirusa działania te były podejmowane w ograniczonym 

zakresie. W 2021 roku realizowano program „Zintegrowani poprzez podróże”. W ramach 

projektu wydano kalendarze, album, gadżety projektu oraz zorganizowano spotkania partnerów 

z gminy Bierawa i Markvartovice. 

 

 

 

8. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

 

Urząd Gminy, jako gminna jednostka organizacyjna przy pomocy której Wójt wykonuje swoje 

obowiązki, realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i przyjęte dokumenty programowe.  

W 2021 roku działania były podejmowane w oparciu o następujące polityki i programy: 

Nazwa programu realizacja programu 

Wieloletnia prognoza finansowa 

gminy Bierawa na lata 2021-2024 

Uchwała stanowiła podstawę do realizacji zaplanowanych 

przedsięwzięć w roku 2021.  

Strategia Rozwoju Gminy 

Bierawa 

Strategia przyjęta uchwałą z dnia 1 września 2006 r. jest elementem 

planowania rozwoju gminy.  Jest podstawą realizacji zapisanych  

w niej priorytetów rozwojowych i celów strategicznych rozwoju 

gminy Bierawa. Wśród nich można wymienić: 

- stworzenie instrumentów przyciągania inwestorów celem 

  pozyskania nowych miejsc pracy, 

- skanalizowanie gminy i uporządkowanie gospodarki wodno- 

   ściekowej, 

- budowa i renowacja lokalnych dróg i chodników. 

Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bierawa 

Studium jest aktem planowania, określającym w sposób ogólny 

politykę przestrzenną i lokalne zasady gospodarowania.  

W 2021 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do 

opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego – III edycja 

Miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego 

dla wszystkich sołectw 

 

Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego  

w gminie. Określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania  

i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu 

publicznego. Gmina posiada plany miejscowe dla wszystkich 

sołectw. W 2021 roku Rada Gminy Bierawa nie przystępowała do 

opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego, ani 

zmian w planach obowiązujących. 
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Założenia do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla gminy 

Bierawa na lata 2013-2028 

 

Obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe został nałożony na gminę na mocy 

ustawy Prawo energetyczne. Gmina realizuje to zadanie zgodnie  

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz 

programem ochrony powietrza.  

Program ochrony środowiska dla 

gminy Bierawa na lata 2018-2021 

wraz z perspektywą na lata 2022-

2025 

W ramach programu w 2021 roku były podejmowane działania 

związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej w poszczególnych 

miejscowościach gminy Bierawa, realizowano zadania w ramach 

programu „Czyste powietrze” oraz dwóch programów związanych  

z wymianą źródeł ciepła. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest określenie, na 

podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii  

i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Gminy Bierawa, działań 

zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia 

wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych wraz z ekologiczną oceną ich efektywności. 

Działania te przybliżą Polskę do osiągnięcia celów określonych 

przez Unię Europejską w pakiecie klimatyczno – energetycznym. 

Wieloletni program 

gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy 

 

W Gminie Bierawa obowiązuje uchwalony w 2019 roku wieloletni 

program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 

2019-2023. Jednym z założeń programu to analiza potrzeb oraz 

opracowanie planu remontów i modernizacji, wynikający ze stanu 

technicznego posiadanych budynków i lokali. W 2021 roku zarządca 

budynków (ZGKiM w Bierawie) przeprowadził niezbędne remonty  

w tych budynkach, w miarę możliwości finansowych. 

 

Wieloletni rządowy  program 

„Posiłek w szkole i w domu” 

Gmina Bierawa była realizatorem wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu”.  W 60 % zadanie to było 

dofinansowane przez budżet państwa. Ogólny koszt Programu 

wyniósł 73.800 zł, w tym środki gminy 29.520 zł i środki budżetu 

państwa  44.280  zł. Zadanie było realizowane na podstawie zawartej 

umowy z Wojewodą. W ramach programu dożywiania pomocą 

zostało objętych łącznie 32 osoby spełniające ustawowe kryteria 

kwalifikujące do otrzymania pomocy. 

Program dożywiania obejmował osoby i rodziny, których dochód na 

osobę w rodzinie nie przekraczał 150 % ustawowego kryterium 

dochodowego pomocy społecznej, tj. kwoty 792 zł w przypadku 

osoby w rodzinie,  1.051,50 zł w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej.  

Ośrodek uczestniczył również w realizacji Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa realizowana w ramach Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach tego 

Programu osoby i rodziny otrzymywały paczki z artykułami 

żywnościowymi. Z pomocy  w tej formie skorzystało  200 osób. 

Ministerialny program osłonowy 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 

2021 

Programem pn. „Opieka wytchnieniowa” realizowanym w ramach 

programu Ministerstwa Rodziny, Pracy Polityki Społecznej  - objęto 

1 rodzinę. Pomoc ta polegała  na udzieleniu wsparcia w opiece nad 

niepełnosprawnymi dziećmi. W ramach tego świadczenia przyznano 

240 godzin usług opiekuńczych, wydatkując na ten cel kwotę  

9.790,86 zł w całości sfinansowaną ze środków dotacji. 
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Ministerialny program osłonowy 

„Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2021  

Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

realizowany w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy 

Polityki Społecznej - miał na celu zapewnienie dostępności do usług 

asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych 

czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osób 

niepełnosprawnych. Programem objęto 1 rodzinę, wydatkując na ten 

cel kwotę 17.624,72 zł, sfinansowaną ze środków dotacji. 

Gminny program profilaktyki  

i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkotykowych 

 

W oparciu o przedmiotowy program realizowano programy 

profilaktyczne, prowadzono punkt konsultacyjny dla mieszkańców 

dotkniętych takimi problemami, finansowano działalność trzech 

świetlic, zlecano przeprowadzanie badań o stopniu uzależnienia od 

alkoholu. 

Program współpracy gminy 

Bierawa z organizacjami 

pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego 

na rok 2021 

Głównym celem Programu było umacnianie partnerstwa między 

samorządem, a sektorem pozarządowym, które miało służyć 

rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb mieszkańców gminy Bierawa 

w realizacji zadań publicznych. Program stanowił podstawę do 

ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych.  

W roku 2021 Gmina Bierawa zrealizowała we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi w sumie 5 zadań publicznych,  

w tym jedno z zakresu ochrony zdrowia i działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz cztery z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

Wymienione zadania zostały zrealizowane we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę  416.800 zł.  

Z budżetu Gminy przekazano na realizację tych zadań  kwotę 

365.000 zł, z czego sfinansowano 87,57 % poniesionych wydatków.   

Udział środków finansowych przeznaczonych przez organizacje 

wyniósł  51.800 zł (12,43 % ogólnej kwoty wydatków). 

Program profilaktyki zdrowotnej  

pn. Szczepienia profilaktyczne 

przeciw HPV” na lata 2020-2022 

 

Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości 

zdrowotnej  na temat możliwości  zapobiegania i wczesnego 

wykrywania raka szyjki macicy, zmniejszenie liczby zachorowań 

oraz zmotywowanie kobiet do wykonywania badań 

profilaktycznych.  

Plany odnowy miejscowości dla 

sołectw Bierawa, Brzeźce, 

Goszyce, Dziergowice, 

Lubieszów, Stara Kuźnia i Stare 

Koźle 

Plany odnowy miejscowości są podstawą do aplikowania o środki 

unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

W 2021 roku nie realizowano żadnych zadań w ramach tego 

Programu.  

Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt 

Program określał ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki 

zwierzętom bezdomnym oraz działania zapobiegające bezdomności 

zwierząt. Na realizację tego programu w 2021 roku  wydatkowano 

z budżetu gminy  12.838 zł. 

Program wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów 

Celem głównym programu jest wspieranie  i promowanie uczniów, 

którzy w różnych sferach edukacji  osiągają wysokie rezultaty   

w nauce, w sporcie, czy osiągnięcia artystyczne. Przewidzianymi 

formami wsparcia uzdolnionych uczniów są stypendia, nagrody 

rzeczowe i dyplomy uznania. W 2021 roku Wójt Gminy Bierawa 

przyznał stypendia 9 uczniom. 
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Gminny program 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 

2021-2024 

Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności działań na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizatorem 

programu jest w głównej mierze Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bierawie, Zespół Interdyscyplinarny i Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 

 

 

9. Informacja o stanie realizacji uchwał Rady Gminy 

 

W roku 2021 zostało podjętych przez Radę Gminy Bierawa  w sumie 99 uchwał, które dotyczyły 

szeregu różnych kwestii. Część podjętych uchwał to tzw. akty prawa miejscowego skierowane 

do mieszkańców gminy, a pozostałe to akty kierownictwa wewnętrznego. Część uchwał została 

zrealizowana, a część jest w trakcie realizacji.  

Obrazuje to poniższa tabela. 

Lp. Data podjęcia  

i nr uchwały 

Przedmiot uchwały Opis wykonania 

1.  - 15.02.2021 

XXIX/216/2021 

XXIX/217/2021 

- 29.03.2021 

XXX/223/2021 

XXX/224/2021 

- 24.05.2021 

XXXII/237/2021 

XXXII/238/2021 

- 28.06.2021 

XXXIII/245/2021 

XXXIII/246/2021 

- 16.08.2021 

XXXV/257/2021 

XXXV/258/2021 

- 30.08.2021 

XXXVI/261/2021 

XXXVI/262/2021 

- 29.09.2021 

XXXVII/270/2021 

XXXVII/271/2021 

- 27.10.2021 

XXXIX/280/2021 

XXXIX/281/2021 

- 8.11.2021 

XL/289/2021 

XL/290/2021 

- 30.11.2021 

XLI/291/2021 

XLI/290/2021 

-27.12.2021 

XLII/304/2021 

XLII/313/2021 

w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy i w wieloletniej 

prognozie finansowej 

 

Uchwały w sprawie dokonania zmian 

w budżecie i o zmianie wieloletniej 

prognozy finansowej zostały 

zrealizowane. 

Na podstawie tych uchwał 

uaktualniano uchwałę budżetową na 

2021 rok oraz wieloletnią prognozę 

finansową gminy Bierawa na lata 

2021-2023. 
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2. 15.02.2021 

XXIX/218/2021 

W sprawie określenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania 

odpadów oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych 

na terenie gminy Bierawa 

 

Uchwała w trakcie realizacji 

3. 15.02.2021 

XXIX/219/2021 

O zmianie załącznika do uchwały 

o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

terenów położonych w granicach 

złoża kruszyw naturalnych 

„Kotlarnia-Solarnia” 

 

Uchwała w trakcie realizacji 

4. 15.02.2021 

XXIX/220/2021 

W sprawie planu pracy komisji 

rewizyjnej na 2021 rok 

Uchwała została zrealizowana 

5. 15.02.2021 

XXIX/221/2021 

W sprawie załatwienia skargi na 

działalność wójta gminy 

Skarga została uznana za bezzasadną 

6. 15.02.2021 

XXIX/222/2021 

 

 

W sprawie wyrażenia intencji 

zawarcia porozumienia (umowy) 

pomiędzy Gminą Bierawa, a 

Powiatem K-Kozielskim  

w zakresie realizacji zadań 

dotyczących organizacji 

publicznego transportu 

zbiorowego 

Uchwała stanowiła podstawę do 

ogłoszenia przetargu przez Starostwo 

Powiatowe w K-Koźlu oraz do 

zawarcia umowy z przewoźnikiem na 

realizację zadania z zakresu 

transportu zbiorowego w okresie od 

1.07.2021 do 30.06.2024 r.  

7. 29.03.2021 

XXX/225/2021 

W sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt 

Uchwała została zrealizowana.  

W 2021 roku Gmina zapewniała 

opiekę dla bezdomnych zwierząt.  

Opieka obejmowała zapewnienie 

miejsca w schronisku oraz 

sfinansowanie zabiegu kastracji czy 

sterylizacji zwierzęcia. Koszt 

realizacji zadań wynikających  

z opieki na bezdomnymi zwierzętami 

wyniósł  12.838 zł. 

8.  29.03.2021 

XXX/226/2021 

W sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy 

Wyrażono zgodę na bezprzetargowe 

zawarcie umowy dzierżawy działki 

położonej w Dziergowicach na okres 

4 lat.  

Uchwała w trakcie realizacji 

9. 29.03.2021 

XXX/227/2021 

W sprawie uchwalenia gminnego 

programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii 

Uchwała została zrealizowana. 

Program określał lokalną strategię  

w zakresie profilaktyki oraz 

minimalizacji szkód społecznych, 

zdrowotnych i indywidualnych, 

wynikających z nadużywania 

alkoholu oraz zażywania środków 

psychoaktywnych. Wydatki 

poniesiono na zadania i działania 

wpisane w preliminarzu, określonym 

w tym programie – w kwocie 

91.129,72 zł. 
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Zadania te finansowano z wpływów 

uzyskanych przez gminę z tytułu 

rocznych opłat za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz opłaty 

dodatkowej od sprzedaży tych 

napojów. Łącznie z tego tytułu 

uzyskano 92.121,34 zł 

10. 29.03.2022 

XXX/228/2021 

W sprawie zwolnienia i zwrotu 

części opłaty pobranej od 

przedsiębiorców za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży 

Na podstawie uchwały zwolniono  

5 przedsiębiorców  z drugiej  

i trzeciej raty opłaty za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych do spożycia  

w miejscu sprzedaży, należnej  

w 2021 r. na ogólną kwotę 8.050 zł 

11. 29.03.2022 

XXX/229/2021 

W sprawie udzielenia dotacji na 

przeprowadzenie prac 

konserwatorskich  

i restauratorskich w Kościele 

Parafialnym w Starym Koźlu, 

wpisanym do rejestru zabytków 

Uchwała została zrealizowana. 

Gmina udzieliła dotacji na remont 

zabytkowego Kościoła w Starym 

Koźlu, w tym na konserwację  ścian 

wewnętrznych i stropów oraz ich 

malowanie - w wysokości 20 tys. zł. 

Dotacja została rozliczona. 

12.  29.03.2022 

XXX/230/2021 

W sprawie załatwienia skargi na 

działalność Wójta Gminy 

Skarga została uznana za bezzasadną 

13. 29.03.2022 

XXX/231/2021 

W sprawie przystąpienia do 

opracowania Studium 

Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bierawa – 

III edycja 

 

Uchwała w trakcie realizacji  

14. 29.03.2022 

XXX/232/2021 

W sprawie podtrzymania 

stanowiska dotyczącego 

rozpatrzenia skargi 

Rada Gminy podtrzymała 

wcześniejsze stanowisko w sprawie 

skargi  na działalność Wójta Gminy, 

wyrażone w uchwale  

nr XXIX/221/2021 

15. 26.04.2021 

XXXI/233/2021 

 

30.08.2021 

XXXVI/265/2021 

W sprawie przyjęcia projektu 

regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków oraz 

przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu 

Regulamin po zaopiniowaniu przez 

Wody Polskie został przyjęty 

uchwałą nr XXXVI/265/2021  

z dnia 30 sierpnia 2021 r.  

Uchwała w trakcie realizacji 

16. 26.04.2021 

XXXI/234/2021 

XXXI/235/2021 

W sprawie rozpatrzenia petycji Uchwały zostały zrealizowane.  

Petycje nie zostały uwzględnione,  

o czym powiadomiono osobę 

wnoszącą petycję  

17. 26.04.2021 

XXXI/236/2021 

W sprawie załatwienia skargi na 

działalność Urzędu Gminy 

Skargę uznano za bezzasadną 

18. 24.05.2021 

XXXII/239/2021 

W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Województwa 

Opolskiego 

Uchwała została zrealizowana. 

Gmina udzieliła w 2021 roku 

Województwu Opolskiemu dotacji 

celowej w wys. 580 tys. zł na 

budowę chodnika przy  

ul. Dworcowej w Bierawie (etap I) 
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19. 24.05.2021 

XXXII/240/2021 

 

Zmiana w uchwale 

28.06.2021 

XXXIII/254/2021 

W sprawie wysokości i zasad 

ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce na terenie gminy 

Bierawa  

 

W 2021 roku uchwała nie była 

realizowana 

20. 28.06.2021 

XXXIII/241/2021 

W sprawie wotum zaufania dla 

Wójta Gminy 

Uchwała została zrealizowana 

21. 28.06.2021 

XXXIII/242/2021 

XXXIII/243/2021 

W sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania 

finansowego samorządowego 

zakładu budżetowego, 

sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy za 2020 rok 

Uchwały zostały zrealizowane. 

Zatwierdzono nimi roczne 

sprawozdania finansowe samorządo-

wego zakładu budżetowego, Gminy 

Bierawa oraz z wykonania budżetu 

gminy za 2020 r.  

22. 28.06.2021 

XXXIII/244/2021 

W sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy  

z tytułu wykonania budżetu za rok 

2020 

 

Uchwała została zrealizowana 

23. 28.06.2021 

XXXIII/247/2021 

W sprawie określenia wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego 

 

Uchwała w trakcie realizacji 

24. 28.06.2021 

XXXIII/248/2021 

W sprawie nazw ulic Uchwała została zrealizowana. 

Nadano nazwę „Ulica Inwestycyjna” 

drodze w Bierawie” oraz „Ulica 

Sosnowa” w Brzeźcach 

25. 28.06.2021 

XXXIII/249/2021 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż zabudowanej 

nieruchomości gruntowej 

położonej w Dziergowicach 

Wyrażono zgodę na sprzedaż 

zabudowanej nieruchomości 

gruntowej w Dziergowicach przy  

ul. Powstańców 12 

Uchwała w trakcie realizacji 

26. 28.06.2021 

XXXIII/250/2021 

W sprawie przyjęcia regulaminu 

usług przewozowych dla 

gminnego transportu zbiorowego 

 

Uchwała została uchylona 

27.  28.06.2021 

XXXIII/251/2021 

W sprawie wyznaczenia linii 

komunikacyjnych publicznego 

transportu zbiorowego, dla 

których organizatorem jest gmina 

Bierawa 

Wyznaczono 6 linii 

komunikacyjnych w gminnych 

przewozach pasażerskich 

Uchwała w trakcie realizacji 

28.  28.06.2021 

XXXIII/252/2021 

W sprawie cen za usługi 

przewozowe w gminnych 

przewozach pasażerskich  

w publicznym transporcie 

zbiorowym 

 

Uchwała w trakcie realizacji 

29. 28.06.2021 

XXXIII/253/2021 

W sprawie sposobu ustalenia 

wysokości opłaty dodatkowej  

i manipulacyjnej w gminnych 

przewozach pasażerskich  

w publicznym transporcie 

zbiorowym 

Uchwała w trakcie realizacji 
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30. 28.06.2021 

XXXIII/255/2021 

W sprawie podtrzymania 

stanowiska dotyczącego 

rozpatrzenia skargi 

Rada Gminy podtrzymała 

wcześniejsze stanowisko w sprawie 

skargi  na działalność Wójta Gminy, 

wyrażone w uchwale  

nr XXX/230/2021 

31. 5.07.2021 

XXXIV/256/2021 

W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego 

Uchwała została zrealizowana. 

Na jej podstawie zawarto umowę  

o świadczenie usług przewozowych 

na terenie gminy Bierawa na okres 

od 15 lipca do 31 grudnia 2021 r. na 

wyznaczonych liniach komunika- 

cyjnych. Realizacja przewozów  była 

dofinansowana z Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej 

32. 16.08.2021 

XXXV/259/2021 

W sprawie przyjęcia regulaminu 

usług przewozowych dla 

gminnego transportu zbiorowego 

Uchwała w trakcie realizacji 

33. 16.08.2021 

XXXV/260/2021 

W sprawie wyznaczenia 

dodatkowych linii 

komunikacyjnych publicznego 

transportu zbiorowego, dla 

których organizatorem jest gmina 

Bierawa 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Wyznaczono dwie dodatkowe linie 

komunikacyjne w gminnych 

przewozach pasażerskich  

34. -30.08.2021 

XXXVI/263/2021 

 

Uchwałę 

zmieniono  

29.09.2021 

Nr 

XXXVII/275/2021 

W sprawie udzielenia dotacji dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych 

Uchwała została zrealizowana. 

Udzielono dotacji z budżetu gminy 

dla OSP w Dziergowicach  w wys.  

6 tys. zł  (na zakup przyczepki), dla 

OSP w Goszycach w wys. 3 tys. zł 

(na zakup umundurowania  

i sprzętu), dla OSP w Kotlarni  

w wys. 2.650 zł (na zakup sprzętu). 

35.  30.08.2021 

XXXVI/264/2021 

O zmianie uchwały w sprawie 

jednostkowych stawek dotacji 

przedmiotowej na 2021 r. dla 

samorządowego zakładu 

budżetowego 

Uchwała została zrealizowana. 

Zmieniono stawkę dotacji z budżetu 

gminy na utrzymanie terenów 

zielonych 

36. 30.08.2021 

XXXVI/266/2021 

W sprawie określenia średniej 

ceny jednostkowej paliwa  

w gminie Bierawa na rok szkolny 

2021/2022 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Obowiązuje w roku szkolnym 

2021/2022. Stanowi podstawę do 

zwrotu kosztów przewozu uczniów 

niepełnosprawnych do szkół 

37. 30.08.2021 

XXXVI/267/2021 

W sprawie nazwy ulicy Uchwała została zrealizowana. 

Nadano nazwę „Ulica Zbożowa” 

drodze gminnej w Bierawie 

38. 30.08.2021 

XXXVI/268/2021 

W sprawie przyjęcia przez Gminę 

zadania publicznego z zakresu 

właściwości Powiatu dotyczącego 

zimowego utrzymania dróg 

Uchwała została zrealizowana. 

Na jej podstawie Gmina 

utrzymywała drogi powiatowe  

w okresie zimowym, pozyskując na 

to zadanie do końca 2021 r. dotację  

z budżetu Powiatu w wys. 11.847 zł   

39. 30.08.2021 

XXXVI/269/2021 

W sprawie załatwienia skargi na 

działalność wójta gminy 

Skargę uznano za bezzasadną 
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40. 29.09.2021 

XXXVII/272/2021 

W sprawie udzielenia dotacji dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Starej Kuźni 

Uchwała została zrealizowana. 

Udzielono dotacji OSP w Starej 

Kuźni w wys. 10 tys. zł (na zakup  

2 szt. aparatów powietrznych) 

41. -29.09.2021 

XXXVII/273/2021 

 

Zmiany: 

- 18.10.2021 

XXXVIII/278/2021 

- 18.10.2021 

XXXVIII/279/2021 

W sprawie odpłatności za ciepło 

dostarczane do ogrzewania lokali 

Pierwsza uchwała w tej sprawie 

została uchylona. 

Podjęto nową uchwałę, jako akt 

prawa miejscowego, w której 

ustalono stawkę odpłatności za 

energię cieplną do ogrzewania 

pomieszczeń w budynku położonym 

w Dziergowicach przy ul. Nowej 2 

Uchwała w trakcie realizacji.   

42. 29.09.2021 

XXXVII/274/2021 

W sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2021-2023 

 

Uchwała w trakcie realizacji 

43. 29.09.2021 

XXXVII/276/2021 

W sprawie wyrażenia zgody na 

umieszczenie tablicy pamiątkowej 

Wyrażono zgodę na umieszczenie 

tablicy pamiątkowej w Bierawie 

upamiętniającej 100-rocznicę III 

Powstania Śląskiego. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

 

44. 18.10.2021 

XXXVIII/277/2021 

W sprawie określenia zasad 

udzielania i rozliczania dotacji 

celowych na realizację zadań  

w ramach projektu partnerskiego 

pn. „Likwidacja i wymiana źródeł 

ogrzewania na ekologiczne  

w gminie Ujazd, gminie Bierawa  

i gminie Leśnica” 

 

Uchwała w trakcie realizacji 

45. 27.10.2021 

XXXIX/282/2021 

W sprawie udzielenia dotacji dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych 

Uchwała została zrealizowana. 

Udzielono dotacji z budżetu gminy 

dla OSP w Starej Kuźni w wys.  

2 tys. zł  (zakup 2 szt. aparatów 

powietrznych) i dla OSP  

w Brzeźcach  w wys. 1100 zł (na 

zakup sprzętu). 

46. 27.10.2021 

XXXIX/283/2021 

W sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umów dzierżaw  

i najmu 

Uchwała została zrealizowana.  

Z dotychczasowymi dzierżawcami  

i najemcami zawarto umowy na 

okres 5 i 10 lat  

47. 27.10.2021 

XXXIX/284/2021 

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości 

Uchwała w realizacji – ustalono 

stawki podatkowe obowiązujące od  

1 stycznia 2022 r.  

48. 27.10.2021 

XXXIX/285/2021 

w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia 

stawki takiej opłaty 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Zwiększone stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi obowiązują od  

1 stycznia 2022 r. (28,50 zł od osoby 

miesięcznie - stawka podstawowa  

i 25,50 zł od osoby kompostującej 

odpady)  
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49. 27.10.2021 

XXXIX/286/2021 

W sprawie zaliczenia ulicy 

Zbożowej w Bierawie do kategorii 

dróg gminnych 

Uchwała została zrealizowana 

50. 27.10.2021 

XXXIX/287/2021 

W sprawie nazwy ulicy Uchwała została zrealizowana – 

nadano nazwę „ulica Wrzosowa” 

drodze gminnej w Starej Kuźni 

51. 27.10.2021 

XXXIX/288/2021 

 

Zmiana: 

27.12.2021 

XLII/314/2021 

w sprawie pokrycia części 

kosztów gospodarowania odpada-

mi komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących  

z pobranej opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi   

Uchwała została zrealizowana. Część 

kosztów gospodarowania odpadami 

została sfinansowana z dochodów 

własnych niepochodzących   

z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami (203.269,46 zł)  

52.  30.11.2021 

XLI/293/2021 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej 

położonej w Starym Koźlu, 

stanowiącej własność gminy 

Bierawa 

Wyrażono zgodę na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Starym 

Koźlu przy ul. Wolności. 

Uchwała w trakcie realizacji 

53. 30.11.2021 

XLI/294/2021 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego 

położonego w Kotlarni, 

stanowiącego własność gminy 

Bierawa  

Uchwała w trakcie realizacji 

54. 30.11.2021 

XLI/295/2021 

W sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania 

członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

 

Uchwała w trakcie realizacji 

55. 30.11.2021 

XLI/296/2021 

W sprawie zmiany w statucie 

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bierawie 

Uchwała w trakcie realizacji 

56. 30.11.2021 

XLI/297/2021 

W sprawie utworzenia ośrodka 

wsparcia pod nazwą „Klub 

Senior+” i włączenie go  

w struktury organizacyjne 

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bierawie 

Uchwała została zrealizowana.  

Klub „Senior+” działa w strukturze 

organizacyjnej Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bierawie  

57. 30.11.2021 

XLI/298/2021 

W sprawie gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2021-

2024 

 

Uchwała w trakcie realizacji 

58. 30.11.2021 

XLI/299/2021 

W sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt 

w „Klubie Senior+” w Brzeźcach 

 

Uchwała w trakcie realizacji 

59. 30.11.2021 

XLI/300/2021 

W sprawie rocznego programu 

współpracy gminy Bierawa  

z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2022  

Uchwała w trakcie realizacji 
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60. 30.11.2021 

XLI/301/2021 

W sprawie ustalenia 

wynagrodzenia wójta gminy 

Uchwała w trakcie realizacji 

61. 30.11.2021 

XLI/302/2021 

W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Zawarto umowę o świadczenie usług 

przewozowych na terenie gminy 

Bierawa w 2022 roku 

62. 30.11.2021 

XLI/303/2021 

O zmianie uchwały w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia 

stawki takiej opłaty 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Zmieniono zapisy uchwały  

nr XXX/285/2021 dotyczące 

ryczałtowej rocznej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od domku 

letniskowego i innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

63. 27.12.2021 

XLII/305/2021 

W sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Bierawa na 2022 rok 

Uchwała w trakcie realizacji 

64. 27.12.2021 

XLII/306/2021 

W sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej 

dla gminy Bierawa  

Uchwała w trakcie realizacji 

65. 27.12.2021 

XLII/307/2021 

W sprawie jednostkowych stawek 

dotacji przedmiotowej na 2022 

rok dla samorządowego zakładu 

budżetowego 

Uchwała w trakcie realizacji 

66. 27.12.2021 

XLII/308/2021 

W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na 

realizację zadania z zakresu 

organizacji publicznego transportu 

zbiorowego 

Udzielono dotacji celowej Starostwu 

Powiatowemu na zadanie z zakresu 

publicznego transportu zbiorowego 

w przewozach pasażerskich na 2022 

rok w wys. 132.468 zł. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

67. 27.12.2021 

XLII/309/2021 

W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Starej Kuźni, 

stanowiących własność gminy 

Bierawa 

 

Uchwała w trakcie realizacji 

68. 27.12.2021 

XLII/310/2021 

W sprawie wyznaczenia 

dodatkowej linii komunikacyjnej 

publicznego transportu 

zbiorowego, dla której 

organizatorem jest gmina Bierawa 

Uchwała została zrealizowana. 

Wyznaczono dodatkową linię 

komunikacyjną w gminnych 

przewozach pasażerskich (Kotlarnia-

Goszyce) 

69. 27.12.2021 

XLII/311/2021 

W sprawie zaliczenia ulicy 

Wrzosowej w Starej Kuźni do 

kategorii dróg gminnych 

 

Uchwała została zrealizowana 

70. 27.12.2021 

XLII/312/2021 

O zmianie uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości diet 

Uchwała w trakcie realizacji 

 

Wójt Gminy 

      mgr Krzysztof Ficoń 


