PROTOKÓŁ nr XXIII/2020
z sesji Rady Gminy Bierawa
w dniu 1 lipca 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dwudziestą trzecią sesję Rady Gminy Bierawa w dniu
1 lipca 2020 r. i poinformował, że sesja z uwagi na panującą sytuację sanitarno-epidemiologiczną
prowadzona będzie w trybie zdalnym. Następnie zwrócił się do radnych o potwierdzenie
obecności. Wyczytani kolejno radni potwierdzili udział w sesji Rady Gminy.
Po potwierdzeniu obecności przez wszystkich radnych, Przewodniczący Rady stwierdził, że
w sesji uczestniczy 13 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym
Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna była radna Danuta
Szczygieł i radna Ewa Szymańska.
Przewodniczący Rady Gminy przywitał zebranych radnych, Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia,
Zastępcę Wójta Gminy Stanisława Wróbla, Mec. Mirosława Semeniuka oraz pracowników Urzędu
Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych biorących udział w sesji Rady Gminy.
Z ramienia Urzędu w sesji uczestniczyli Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek-Kubicka, Sekretarz
Gminy Barbara Gawlik, a także Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Bierawie Piotr Walkiewicz.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że proponowany porządek obrad dwudziestej trzeciej
sesji Rady Gminy Bierawa został radnym przekazany w formie pisemnej. Przedstawiał się on
następująco:
2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 1 czerwca 2020 r.
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego 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. Debata nad raportem o stanie gminy Bierawa za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Bierawa.
9. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego za rok
2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Bierawa oraz sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za rok 2019:
1) przedstawienie przez Wójta Gminy informacji na temat sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego,
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy za rok 2019,
3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania budżetu,
4) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji
Rewizyjnej,
5) dyskusja nad wnioskiem Komisji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu,
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6) głosowanie projektów uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2019 rok,
b) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budżetu za 2019 r.
11.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Podjęcie uchwał:
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa;
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
w sprawie współdziałania z Województwem Opolskim w zakresie budowy chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa – etap I;
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Mali inżynierowie, wielcy sportowcy”;
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”;
w sprawie zwolnień od opłaty targowej na terenie gminy Bierawa;
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka,
Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce – etap 2;
w sprawie załatwienia skargi na działalność wójta gminy.

12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Dyskusja i wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.
W wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy, który zawnioskował o wykreślenie
z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Mali
inżynierowie, wielcy sportowcy”. Poinformował, że projekt został zgłoszony do „Euroregionu
Pradziad” i uzyskał akceptację. Jednakże ze względu na sytuację finansową Gminy postanowiono
o przesunięciu realizacji na przyszły rok. Wystosowano w tej sprawie stosowne pismo.
Innych wniosków nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgłoszony
wniosek zostanie poddany pod głosowanie. Zmiana zostanie wprowadzona, jeżeli za zmianą
opowie się w głosowaniu bezwzględna większość ustawowego składu Rady, tj. co najmniej
8 radnych.
Za zmianą porządku obrad polegającą na wykreśleniu z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Mali inżynierowie, wielcy sportowcy” –
opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał
się od głosowania.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną
większość głosów, wobec czego został przyjęty. Rada Gminy będzie obradowała według
zmienionego porządku obrad, z wyłączeniem pkt. 11.5.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że został wyłożony na sali obrad protokół
z dwudziestej drugiej sesji Rady Gminy z dnia 1 czerwca 2020 r. i że w celu jego przyjęcia,
zgodnie z § 22 statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. Zwrócił się również
z zapytaniem czy radni mają uwagi do tego protokołu?
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Uwag nie zgłoszono. W związku z czym Przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie
przyjęcia protokołu z dwudziestej drugiej sesji Rady Gminy.
Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół nr XXII/2020 z sesji Rady Gminy z dnia
1 czerwca 2020 r. został przyjęty.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował
następujące działania:
1) brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniu 29 czerwca
2020 r.,
2) pełnił dyżury w Urzędzie Gminy w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca,
3) brał udział w przygotowaniu sesji oraz organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy.

Ad. 5. Informację o pracach komisji złożyli:
Radny M. Permus – poinformował, że komisja rewizyjna w okresie międzysesyjnym nie
obradowała.
Radny M. Matuszek – wiceprzewodniczący komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego
poinformował, że komisja obradowała w dniu 29 czerwca br. w sprawie projektów uchwał na
dzisiejszą sesję.
Radna V. Klimanek – przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania
fizycznego i sportu, poinformowała, że komisja w okresie międzysesyjnym się nie spotykała.
Radny M. Połulich – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa,
rolnictwa i ochrony środowiska w minionym okresie spotkała się jeden raz. Było to wyjazdowe
posiedzenie do Starego Koźla.
Radny M. Permus – przewodniczący komisji ds. skarg, wniosków i petycji poinformował, że
komisja obradowała w dniu 25 czerwca br. celem rozpatrzenia petycji i skarg, które są
przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
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Ad. 6.
Wójt Gminy – poinformował, że w okresie międzysesyjnym, tj. od 1 czerwca br. podejmował
między innymi takie działania jak:
 w dniu 2 czerwca br. spotkał się z Burmistrzem Gminy Kuźnia Raciborska w celu
omówienia tematu gospodarki wodami, ochrony przeciwpowodziowej oraz zbiornika
Kotlarnia,
 w dniu 3 czerwca br. spotkał się z przedstawicielami firmy Cemex,
 w dniu 8 czerwca br. uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego
poświęconym tematowi zagospodarowania jednej działki w Starym Koźlu,
 w dniu 9 czerwca br. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Śląska
Opolskiego,
 w dniu 10 czerwca br. spotkał się w terenie z Dyrektorem Zakładów Azotowych
„Kędzierzyn” Panem Chrzanowskim w sprawie przebiegu tymczasowego wodociągu
z Bierawy do Starego Koźla (po terenie zakładu),
 w dniu 15 czerwca br. spotkał się z geologiem, który na zlecenie gminy opracowuje projekt
nowej studni w Starym Koźlu,
 w dniu 16 czerwca br. uczestniczył w walnym posiedzeniu Związku Gmin Śląska
Opolskiego,
 w dniu 17 czerwca br. został dokonany przegląd gwarancyjny placu przy Domu Kultury
w Bierawie. Tego samego dnia spotkał się również z przedstawicielem Spółki Gazowniczej
z Zabrza w celu omówienia problemów wynikłych podczas wykonywanej inwestycji
gazowej w miejscowości Goszyce i Kotlarnia,
 w dniu 18 czerwca br. spotkał się z przedstawicielem Firmy, która w najbliższych dniach
zajmie się remontem studni w Starym Koźlu,
 w dniu 19 czerwca br. wspólnie z Prezesem Zarządu Gminnego OSP i Komendantem
Gminnym spotkał się z przedstawicielami Zarządu z Jednostki OSP Dziergowice celem
doprecyzowania szczegółów specyfikacji na zakup samochodu pożarniczego dla tej
jednostki,
 w dniu 24 czerwca br. uczestniczył w spotkaniu z Premierem Morawieckim, który
wizytował zbiornik Racibórz oraz odwiedził Gminę Kuźnia Raciborska. Poinformował, że
podczas rozmowy udało się porozmawiać o budowie zbiornika w Kotlarni,
 w dniu 25 czerwca br. uczestniczył w posiedzeniu komisji skarg, wniosków i petycji, gdzie
rozpatrywana była skarga złożona przez Pana z Lubieszowa,
 w dniu 29 czerwca br. dokonano otwarcia ofert na przebudowę ulicy Okrężnej
w Lubieszowie (złożonych zostało 8 ofert, wszystkie oferty zmieściły się w budżecie
przewidzianym na to zadanie). Tego samego dnia uczestniczył również w posiedzeniu
komisji budżetowej, która zajmowała się projektami uchwał na dzisiejszą sesję,
 w dniu 30 czerwca br. uczestniczył w uroczystym posiedzeniu z okazji 30-lecia
funkcjonowania samorządu terytorialnego.
W dyskusji głos zabrali:
Radny M. Matuszek – nawiązując do informacji o przeprowadzonym przetargu na wybór
wykonawcy przebudowy ulicy Okrężnej w Lubieszowie, zwrócił się z zapytaniem, kiedy nastąpi
rozstrzygnięcie przetargu i kiedy można się spodziewać podjęcia prac?
Wójt Gminy – poinformował, że umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą zostanie
podpisana w miesiącu lipcu. Jeżeli wykonawca będzie miał odpowiednie moce przerobowe,
to prace powinny zostać rozpoczęte w miesiącu sierpniu.
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Radny M. Matuszek – została podana informacja o spotkaniu z Dyrektorem Zakładów
Azotowych na temat przebiegu trasy rurociągu. Z czym to jest związane?
Wójt Gminy – poinformował, że Gmina w ostatnim czasie ułożyła tymczasowy odcinek
wodociągu z Bierawy do Starego Koźla. Część tego rurociągu przebiega przez teren Zakładów
Azotowych (teren Piskorzowca). W związku z czym wymagane było spotkanie w terenie celem
uzgodnienia miejsca przebiegu tego rurociągu.
Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem jakiego tematu dotyczyło spotkanie
z przedstawicielami Firmy Cemex?
Wójt Gminy – poinformował, że podczas spotkania omawiano dwa tematy. Pierwszy dotyczył
kilku działek w Bierawie, położonych w sąsiedztwie terenów obecnie eksploatowanych przez
Cemex, których właściciele wcześniej nie wyrażali zgody na przekwalifikowanie. Dla tych terenów
obecnie prowadzona jest procedura planistyczna. Natomiast drugi temat dotyczył pozyskania
nowych terenów do eksploatacji, położonych pomiędzy Starym Koźlem, a Bierawą. Jest to obszar,
na którym zostały ujawnione udokumentowane złoża kruszyw. Zostało to już wykazane w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Aby jednak Kopalnia mogła
prowadzić na tym terenie eksploatację wymagana jest zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego. Poinformował, że na razie ten temat nie będzie kierowany pod obrady Rady.
W pierwszej kolejności musi odbyć się wyjazdowe posiedzenie komisji ds. porządku, aby w terenie
uzgodnić jaki obszar może być przeznaczony pod eksploatację.
Radna A. Palińska – zwróciła się o przedstawienie wniosków ze spotkania dotyczących zbiornika
Kotlarnia
Wójt Gminy – poinformował, że w ostatnim czasie, za pośrednictwem Pani Senator Gawendy,
zostały wystosowane do Kancelarii Premiera pewne informacje dotyczące zbiornika Kotlarnia.
Dlatego też podczas wizyty w naszym regionie, Premier został zapytany o to, czy miał czas
zapoznać się z tymi informacjami? Odpowiedział, że nie. Obecna przy rozmowie
Pani Senator zobowiązała się, że będzie ten temat pilotowała. Uważa, że nasza Gmina wspólnie
z Burmistrzem Machą robi wszystko, żeby temat zbiornika Kotlarnia zaistniał w jak najszybszym
terminie. Na dzisiejszej sesji mają zostać zarezerwowane środki, co już wcześniej zrobiła Gmina
Kuźnia Raciborska, na opracowanie dokumentu, w którym zostaną zawarte najważniejsze kierunki
działań związane z budową tego zbiornika. Poinformował jednocześnie, że w dniu wczorajszym
dokonano oficjalnego otwarcia zbiornika Racibórz. Burmistrz Kuźni Raciborskiej po raz kolejny
wystąpił w imieniu swojego i naszego samorządu z apelem o jak najszybsze podjęcie działań
związanych z budową zbiornika, które mają pełne uzasadnienie. Zbiornik Kotlarnia powinien
gromadzić ponad 40 mln m3 wody, czyli ¼ tego co będzie gromadzić zbiornik Racibórz, a koszty
budowy będą 20-krotnie mniejsze. Szacuje się to zadanie na ok. 100 mln zł. Na razie jednak nie
można mówić o konkretnej dacie. Zadanie to jest zapisane we wszystkich dokumentach
planistycznych, w których powinno być. Podczas ostatniego spotkania w Urzędzie Miasta w Kuźni
Raciborskiej ustalono treść uzupełnienia do takich dokumentów jak plan zagospodarowania
wodami, czy plan gospodarki suszą. Idea budowy zbiornika jest wielofunkcyjna. W naszym planie
jest to zbiornik do wód retencyjnych rzeki Bierawki. Ale nie będzie on pełnił tylko roli retencji.
Ma on także gromadzić wodę po to, aby nawadniać pobliskie lasy, jak również stworzyć warunki
do rekreacji. Trudno mówić o dacie. Ale zostanie zrobione wszystko, aby zbiornik w Kotlarni
w najbliższych latach został wybudowany.
Radny W. Plutta – zwrócił się z zapytaniem, jak pogodzi się wydobycie kruszywa przez Kopalnię
Piasku „Kotlarnia” z funkcjonowaniem zbiornika? Czy przewiduje się budowę zbiornika
równolegle z prowadzoną eksploatacją, czy przystąpienie do budowy dopiero po całkowitym
zaprzestaniu wydobycia kruszywa? Jakie są tu rozważane koncepcje?
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Wójt Gminy – poinformował, że temat ten był poruszany już na wielu spotkaniach. Jeżeli dojdzie
do budowy zbiornika, to Kopalnia Piasku „Kotlarnia” zmieni sposób wydobycia kruszywa.
Obecnie eksploatacja prowadzona jest na sucho, czyli odpompowuje się wodę w celu utrzymania
niskich stanów. W przyszłości eksploatacja będzie prowadzona z wody. Będzie możliwa budowa
tego zbiornika, bez zakłócania procesu wydobycia urobku z pozostałych terenów przewidzianych
do eksploatacji.

Ad. 7.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył debatę nad raportem o stanie gminy Bierawa za 2019 rok.
Poinformował, że żaden z mieszkańców nie zgłosił chęci udziału w tej debacie.
W debacie głos zabrali:
Radny W. Plutta – na wstępie stwierdził, że ma kilka spostrzeżeń do raportu. Nie są to głosy
krytyczne, ale wnioski do rozważenia w przyszłości, do uwzględnienia w najbliższym czasie, czy
to w budżecie gminy, czy w jakiś działaniach podejmowanych przez Wójta. Na pewno w raporcie
zabrakło informacji:
 o wnioskach kierowanych do instytucji zewnętrznych o pozyskanie środków na inwestycje
w naszej gminie. Jest tylko informacja o środkach pozyskanych do placówek oświatowych
i kulturalnych. Ale nie ma informacji o tym, czy zwracamy się o środki na inwestycje do
instytucji zewnętrznych, które dysponują środkami unijnymi? Czy też takie wnioski na dzień
dzisiejszy nie są kierowane?
 o stanie całego zagadnienia melioracji, rowów melioracyjnych, wodociągów. Jak jest
wiadomym, konieczne są remonty i modernizacje tych urządzeń, co pokazuje chociażby
ostatnia awaria studni w Starym Koźlu. Stan tej całej infrastruktury budzi poważne obawy co
do jej trwałości i niezawodności działania. Dowodzi to, że w tym zakresie musimy poczynić
pewne inwestycje,
 o stanie budynków gminnych, np. jeżeli chodzi o budynek po garbarni w Dziergowicach.
Ten budynek nie jest w najlepszym stanie, ulega systematycznemu pogorszeniu. W raporcie
powinna znaleźć się informacja o tym, jak wyglądają starania o te budynki, jakie ponosimy
w związku z tym koszty, jakie są plany. Wymieniony budynek w Dziergowicach wymaga
pilnej interwencji, o czym już kiedyś dyskutowano na jednej z komisji. Jednak od tego czasu
jest w tym temacie cisza,
 o stanie dróg gminnych. I to zarówno tych służących dojazdom do posesji, jak i dróg
transportu rolnego, których łącznie mamy ponad 100 km. Wprawdzie w ostatnim czasie
przeprowadzono remont ulicy Turskiej w Dziergowicach, za co Wójtowi należą się słowa
podziękowania, nie mniej jednak inne drogi również wymagają jeszcze sporej interwencji,
 w kwestii poszanowania do zasobów przyrodniczych w naszej gminie. Temat ten budzi wiele
dyskusji i różnic zdań. O tym była już dyskusja na komisjach. Było również spotkanie
z dyrekcją Kopalni Piasku w Kotlarni, gdzie padła informacja, że nie chodzi tylko o 40 ha, ale
o dużo więcej. Obawy budzi to, że możemy, jeśli chodzi szczególnie o sołectwo Dziergowice
i Solarnia, zostać pozbawieni dosyć sporego obszaru leśnego. Jest to bardzo niepokojące dla
Niego, jako przedstawiciela tej społeczności lokalnej.
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Ponadto podniósł kwestię podejmowania przez Wójta zobowiązań finansowych bez porozumienia
z Radą. Rozumie, że są sytuacje awaryjne, pilne i Wójt musi szybko podjąć decyzję. Ale życzyłby
sobie, żeby to się zdarzało jak najrzadziej. Żeby ta konsultacja z radnymi była przed, a nie po
podjęciu jakiegoś działania. Bolączką też jest nadzór nad inwestycjami i remontami, które są
przeprowadzane na terenie naszej gminy. Wójt chyba niejednokrotnie nie jest rzetelnie
informowany przez pracownika odpowiedzialnego za te odbiory i remonty. Wymaga to pewnego
przyjrzenia się tej kwestii, gdyż często dochodzi do konieczności powtarzania robót na danej
inwestycji, czy remoncie, ponieważ za pierwszym razem coś nie zostało rzetelnie wykonane.
Wójt Gminy – zwrócił uwagę, że w raporcie zawarto przede wszystkim treści, które wymagane są
przez przepisy prawa. Można pisać o wszystkim, ale to będzie wymagało dużo większego nakładu
pracy. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, to prowadzona jest kontynuacja
dotychczasowej polityki w tym zakresie. W Urzędzie jest osoba, która zajmuje się tylko
i wyłącznie tym tematem. Gmina składa wnioski do różnych programów, zarówno krajowych, jak
i unijnych. Jednak należy mieć na względzie to, że okres finansowania w Unii Europejskiej na lata
2013-2020 dobiega końca. W wielu dziedzinach środki się wyczerpały. W związku z czym nie ma
możliwości ich pozyskiwania. Obecnie realizowane są dwa główne projekty, jeden dotyczący
budowy drogi do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu, a drugi z zakresu ochrony powietrza
i ograniczania niskiej emisji. Ten drugi projekt związany z wymianą źródeł ciepła opiewa na kwotę
ok. 1,5 mln zł. Poza tym realizowane są też inne mniejsze projekty w ramach Stowarzyszenia
Euro-Country, czy Euroregionu Pradziad.
Jeżeli chodzi o stan budynków gminnych, przypomniał, iż Gmina bardzo dobrze zna problemy
związane z budynkiem garbarni w Dziergowicach. Budynek ten został przejęty przez Gminę od
właściciela prywatnego właśnie po to, aby w jakieś perspektywie ten problem rozwiązać. Musimy
dać sobie jednak trochę czasu, ponieważ nie jest to jedyny budynek, który wymaga interwencji.
Mamy szereg problemów związanych z utrzymaniem budynków komunalnych, a wymagania
remontowe przekraczają możliwości budżetu naszej gminy. Te działania są podejmowane
stopniowo. Sądzi, że uda się również kiedyś rozwiązać problem budynku w Dziergowicach.
Podkreślił, iż również jest osobą dbającą o środowisko. Jednak uważa, że zadaniem gminy jest
odpowiednie łączenie spraw z zakresu ochrony środowiska ze sprawami inwestycyjnymi. Gmina
może wiele rzeczy zabronić przedsiębiorcom, nie wyrażać zgody na jakieś przedsięwzięcie.
Ale należy pamiętać, że te decyzje wpłyną na brak rozwoju, a tym samym ujemnie na budżet
gminy. To wszystko musi być bardzo dobrze rozważone. Rada będzie musiała w tym zakresie
podjąć jakie dalsze decyzje. Debatując nad raportem o stanie gminy za rok 2019, uważa, że trudno
się dopuścić stwierdzenia, że Gmina w jakiś sposób dewastuje środowisko. Stoimy przed nową
rzeczywistością, także gospodarczą. Nie można się łudzić, że panująca pandemia koronawirusa nie
pozostawiła śladów, czy to na gospodarce gminnej, krajowej, czy nawet światowej. Oczywiście są
pakiety pomocowe, za które jesteśmy wdzięczni, ale w dużej mierze musimy liczyć na siebie.
Gmina musi pomóc przedsiębiorcom, ponieważ dzięki temu zostaną zapewnione wpływy do
budżetu. Przez wiele lat taka polityka była w naszej gminie prowadzona. Obecnie ta kwestia
stanowi już dla nas coraz trudniejszy temat. Jednak trzeba będzie te decyzje podjąć, gdyż pozwolą
one na dalsze funkcjonowanie firm na terenie gminy Bierawa. Niestety, rozwój często wiąże
z poświęceniem część walorów przyrodniczych.
Podkreślił, że pracownicy Urzędu robią wszystko, aby proces kontroli nad remontami, czy
inwestycjami był jak najlepszy. Wyciągnięto odpowiednie wnioski jeżeli chodzi o nadzory nad
drogami. Dokonano nawet zmian personalnych i wydaje się, że obecnie funkcjonuje to
prawidłowo. Jeżeli chodzi o pozostałe nadzory, to występują czasami pewnego rodzaju
niedociągnięcia. Ale też nie można generalizować, że większość inwestycji wymaga poprawy.
Podejmowane są działania, aby ten proces nadzoru nad wykonywanymi zadaniami poprawić.
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Radny M. Matuszek – zauważył, że dyskusja nad raportem o stanie gminy, poza dyskusją nad
budżetem, jest bardzo ważna. Radni powinni podjąć dyskusję na temat tego co w gminie
w najbliższych latach powinno zostać zrobione i wskazać na co Urząd Gminy nie zwrócił uwagi.
Zgadza się z wypowiedziami radnego Plutty dotyczącymi czy to zasobów przyrodniczych, czy
stanu obiektów gminnych. Radny zwrócił uwagę na bardzo ważne sprawy. Jeżeli chodzi o zasoby
przyrodnicze, albo rozwój tego przemysłu, to zgadza się też z wypowiedzą Pana Wójta, ponieważ
Gmina musi prowadzić zrównoważony rozwój. Możemy podejmować takie działania, które
zapewnią rozwój firm, a nie będą szkodliwe dla środowiska. To, że powstanie nowy obszar,
powstanie np. jezioro, to też może przyczynić się do rozwoju naszej gminy. Dzięki takiemu
działaniu możemy uzyskać jakby nowe wartości dla naszej gminy. Jest to jednak temat
przyszłościowy. Ale dobrze, że ten temat został podjęty, gdyż w raporcie takich informacji nie
zawarto. Pan Wójt tylko słownie uzupełnił pewne informacje. W ubiegłym roku w raporcie nie
zawarto informacji o zbiorniku Kotlarnia, a przecież jest to też dla nas bardzo ważny temat.
Nawiązując do zapisu raportu, zwrócił uwagę, iż Gmina Bierawa powstała w 1973 r. Obecnie ma
47 lat, za trzy lata, czyli w trakcie obecnej kadencji, będziemy obchodzić 50-lecie istnienia naszej
Gminy. Jest to bardzo ciekawa informacja. Dobrze byłoby się do tego odpowiednio przygotować.
Pomyśleć też o zaproszeniu przyjaciół z Gminy Ostfilfdern i Markvartovice. W Gminie mamy
12 sołectw. Powierzchniowo największym sołectwem jest Stara Kuźnia, a najmniejszym Grabówka
i Korzonek. Sołectwo Dziergowice ma najwięcej mieszkańców, a najmniej Goszyce. Jak można
zauważyć następuje spadek ogólnej liczby mieszkańców. Wprawdzie w ostatnim roku nastąpiło
pewnego rodzaju odbicie, ale niekorzystna demografia może stanowić duży problem. Musimy
w dalszym ciągu polepszać warunki życia, aby zachęcać ludzi do osiedlania się w naszej gminie.
Przecież ilość mieszkańców, ilość firm, to wszystko przekłada się bezpośrednio na budżet gminy,
na to czym będziemy w przyszłości dysponować i dzięki czemu będziemy się mogli rozwijać.
Podkreślił, że w raporcie nie zawarto żadnych wniosków dotyczących demografii. Omawiając
raport, zwrócił także uwagę na informacje dotyczące funduszu sołeckiego, w którym mieszkańcy
są bezpośrednio zaangażowani. Co roku pojawiają się nowe zadania, nowe tematy, co pokazuje, że
mieszkańcom zależy na rozwoju swoich sołectw. Odnosząc się do tematu dróg gminnych, zwrócił
uwagę na brak właściwego nadzoru nad tymi drogami. Uważa, że oględziny na drogach gminnych
były robione bardzo pobieżnie, nie zauważano dziur, czy pęknięć. Doprowadziło to do pogorszenia
stanu tych dróg. Kolejną kwestią jest stan dróg wojewódzkich. Do tego czasu, a mamy już lipiec,
zarządca drogi wojewódzkiej nie podjął żadnych działań jeżeli chodzi o likwidację ubytków na tej
drodze w Lubieszowie. W ubiegłym roku przynajmniej oznaczono miejsca wymagające remontu.
A w tym roku jeszcze nie zrobiono nic. W raporcie powinno się na ten problem zwrócić uwagę.
W temacie infrastruktury technicznej wskazano, że w gminie mamy kanalizację, wodociągi.
Ale nic nie wspomniano na temat przestarzałej sieci elektroenergetycznej. Faktem jest, że Gmina
nie jest właścicielem tej sieci, ale może interweniować w Tauronie i zwrócić się o opracowanie
programu modernizacji tej sieci. Sieć elektroenergetyczna w gminie Bierawa ma ponad 30 lat
i wymaga modernizacji. Jest to sieć aluminiowa, która była przewidziana na 20 lat. Czyli już
dawno powinna zostać wymieniona.
Zauważył, iż nic w raporcie nie napisano też o sieci informatycznej. A tym akurat powinniśmy się
chwalić. Mało gmin w Polsce ma tak rozbudowaną sieć informatyczną LTE. Nie wspomniano też
o dotacjach z budżetu gminy do wymiany pieców na ekologiczne, czy innych źródeł ciepła. Jest to
program gminny i dane w tym temacie powinny zostać w raporcie uwzględnione. Należało napisać
od ilu lat gmina dotuje wymianę pieców w gospodarstwach domowych, ile zamontowano instalacji
fotowoltaicznych, czy też kolektorów słonecznych. Tym Gmina powinna się chwalić.
Jeżeli chodzi o ochronę przeciwpowodziową, to dobrze, że ten temat został wpisany, ale nie
napisano nic na temat zbiornika Kotlarnia. W raporcie powinna znaleźć się informacja o tym
zbiorniku, który nie dość że będzie służył ochronie przeciwpowodziowej i ochronie lasów przed
suszą, ale także dzięki niemu będziemy mogli zagospodarować 800 hektarów naszej gminy pod
kątem rozwoju turystyki. Turystyka w wielu krajach stanowi dobry dochód do budżetu. Jest jedną
z najbardziej zarabiających branż na świecie.
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Nie wymaga dużych nakładów, a można dość sporo zarobić. Dzięki turystyce można także
wspomóc lokalnych przedsiębiorców, restauratorów, czy osoby prowadzące agroturystykę. A my
w dalszym ciągu o tym nie myślimy. Uważa, że raport powinien wywołać dyskusję na temat
przyszłości naszej gminy, a kierunek rozwoju turystyki powinien być w tym uwzględniony.
Jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, uważa, że Gmina Bierawa ma sprawny system odbioru
odpadów. Funkcjonuje on bez większych problemów.
Uważa, że Rada powinna też przeprowadzić debatę na stanem oświaty w gminie Bierawa.
Obecnie mamy 3 szkoły podstawowe, zespół szkolno-przedszkolny i 3 przedszkola. Należałoby
rozważyć czy dobrym rozwiązaniem byłoby pójść w zespoły szkolno-przedszkolne w innych
miejscowościach? czy nie dałoby to nam pewnych oszczędności? Bo niestety budżet na oświatę
jest coraz większy. Wydatki tego działu stanowią coraz większy udział procentowy w ogólnych
wydatkach budżetowych. Dlatego dobrze byłoby to szczegółowo przeanalizować.
Jeżeli chodzi o temat promocji, to w raporcie wymieniono takie imprezy jak np. Pływadła,
jubileusze, dożynki. Na te zadania wydatkowano z budżetu łącznie 170 tys. zł. W roku bieżącym
możemy o tym zapomnieć. W planie budżetu praktycznie wykreślono już wszystkie takie
przedsięwzięcia. Jednak uważa, że promocja opłaciła by się nam bardziej i kosztowała by mniej,
gdybyśmy postawili na turystykę w gminie. Poinformował, że w ostatnim czasie na spotkaniu
w Euro-Country, w którym brał udział wspólnie z Przewodniczącym Rady, został podjęty między
innymi temat ścieżek rowerowych. Uważa, że Gmina Bierawa powinna bardziej zainteresować się
tym tematem i pójść w tą stronę. Mamy przecież wiele ścieżek rowerowych, są to drogi transportu
rolnego, czy drogi leśne w większości utwardzone przez Nadleśnictwo Rudy i Kędzierzyn. Gmina
nie poniesie zbyt dużych kosztów z tym związanych. Po stronie Euro-Country byłoby oznakowanie
tych ścieżek. Jest to coraz bardziej popularne. Wiele osób jeździ na rowerach i z tych dróg
korzysta. Obecnie stanowi to pewnego rodzaju problem, ponieważ drogi te nie są w żaden sposób
oznakowane i rowerzyści mają pewne obawy co do bezpieczeństwa w korzystaniu z tych dróg.
Jeżeli Gmina poszłaby w kierunku rozwoju turystyki, to stworzy perspektywy rozwoju. Jest to też
temat związany z naszą stroną internetową. Na spotkaniu w Euro-Country Wójt Gminy Reńska
Wieś powiedział, że będą tworzyć punkt informacyjny (turystyczny). Będzie go prowadzić
pracownik Gminnego Centrum Kultury. Nasza Gmina również mogłaby zrobić coś takiego.
Uważa, że Rada Gminy co roku debatując nad raportem powinna wskazywać kierunki w którą
stronę ta nasza gmina powinna się rozwijać. To powinno być tak samo ważne, jak udzielenie
absolutorium.
Poruszył również temat zbiornika Racibórz. Z posiadanych informacji wie, że zbiornik został
oddany do użytkowania, ale będzie uruchamiany dopiero wtedy, kiedy poziom wody na
wodowskazie w Miedoni będzie wynosił 8 metrów. Jest to bardzo niekorzystna informacja dla
mieszkańców gminy Bierawa. Dlatego należy wystąpić do decydentów o obniżenie poziomu
uruchamiania tego zbiornika, czyli o spłaszczenie fali powodziowej.
Zwrócił się z prośbą, aby w przyszłym roku przewidzieć więcej czasu na debatę na temat raportu
o stanie gminy, czy też wprowadzenie tego tematu na innej sesji, niż sesja absolutoryjna. Jest to
bardzo ważny temat, który powinno się co roku dość głębnie omawiać.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że raport o stanie gminy musi być przez Radę
rozpatrywany na sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium. Tak stanowi
przepis prawa i nie może tu być dowolności.
Wójt Gminy – wyjaśnił, iż raport stanowi pewnego rodzaju podsumowanie działalności organu
wykonawczego za rok poprzedni. Ostatnie dane w raporcie obejmują rok 2019. Nie ujmuje się tam
informacji o kierunkach rozwoju. O tym decydują inne dokumenty, jak na przykład strategia
rozwoju. Przypomniał również, że informacje na temat zbiornika Kotlarnia zostały radnym
przedstawione w trakcie omawiania raportu na poprzedniej sesji.
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W raporcie dodano informację o następującej treści: „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. Pod koniec ubiegłego
roku została przesłana do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informacja
o konieczności umieszczenia wymienionej inwestycji w aktualizacji Planu Gospodarowania
Wodami. Gmina złożyła również wniosek do aktualizacji Planu zarządzania ryzykiem
powodziowym, wskazując zarówno zbiornik Kotlarnia, jak i brakujące obwałowania na terenie
gminy Bierawa od miejscowości Dziergowice, aż po Brzeźce”.
Wójt Gminy odniósł się również do informacji na te mat spadku liczby mieszkańców. Podkreślił, iż
nie można zaprzeczyć tym danym. Uważa jednak, że prowadzona przez ostatnie lata polityka
spowodowała maksymalne zminimalizowanie tego spadku. Poprzez takie działania, o których
mówi się na sesjach, jak uzbrojenie nowych terenów w sieć wodociągowo-kanalizacyjną,
gazyfikację gminy, zapewnienie dostępności do przedszkoli, szkół, domów kultury, stworzono
dobre warunki do zamieszkiwania, pozyskiwania nowych mieszkańców i w ogóle zainteresowania
się gminą Bierawa. Na to składa się wiele powiązanych ze sobą elementów. Sądzi, że przez
ostatnie lata dobrze się to udawało. Inwestycje są tak dobierane, aby zapewnić mieszkańcom
dostępność do różnego rodzaju dóbr, ale także do zachęcania nowych osób do zamieszkania
w gminie Bierawa. Dokonując porównania z innymi gminami naszego Powiatu, możemy
powiedzieć, że ten spadek liczby ludności u nas jest najmniejszy. Z pewnością można zrobić
jeszcze więcej, ale wiele rzeczy zostało już w tym kierunku zrobionych.
Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, iż słowo debata oznacza dyskusję, a nie wysłuchanie.
Radni powinni mieć na to odpowiednio dużo czasu.

Ad. 8.
Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały nr XXIII/164/2020 w sprawie udzielenia wotum
zaufania wójtowi gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXIII/164/2020 w sprawie udzielenia
wotum zaufania wójtowi gminy – pod głosowanie radnych. Następnie poinformował, że za
udzieleniem wójtowi gminy wotum zaufania głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad,
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Stwierdził, że uchwała nr XXIII/164/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi
gminy – została podjęta.
Wójt Gminy – skierował do radnych słowa podziękowania za udzielone wotum zaufania i za
pomoc w realizacji zadań.
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Ad. 9.
Dyr. Walkiewicz – odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego samorządowego zakładu budżetowego.
Radny M. Matuszek – poinformował, że komisja budżetowa na posiedzeniu w dniu 29 czerwca
br. pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały 4 głosami za, przy 4 obecnych.
Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził przeprowadzenie głosowania w sprawie projektu uchwały
nr XXIII/165/2020 dotyczącej zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowego
zakładu budżetowego. Następnie poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
na 13 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXIII/165/2020 w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego –
została podjęta.

ad. 10.1.
Wójt Gminy – przedstawił radnym informację na temat sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu gminy oraz o stanie mienia komunalnego.
Przypomniał, że dochody budżetu zaplanowano na kwotę 36.021.209,85 zł , a wykonano w kwocie
35.534.539,48 zł, co stanowi 98,656 % . Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę 36.000.412,85 zł,
a wykonano 34.397.588,05 zł, co stanowi 95,55 %, w tym wydatki inwestycyjne 3.570.551,63 zł,
wydatki remontowe 733.386,89 zł. Środki budżetowe przeznaczono między innymi na takie
zadania, jak:
1) przedłużenia sieci wodociągowych - łącznie na kwotę 309.298 zł, w tym:
- przy ulicy Nepomucena w Solarni (63.345 zł)
- przy ulicy Nowej w Brzeźcach (61.992 zł)
- przy ulicy Ogrodowej w Bierawie (28.985 zł)
- przy ulicy Gliwickiej w Bierawie (74.231 zł)
- przy ulicy Kołodzieja w Starej Kuźni (36.531 zł)
- do działki nr 379/5 w Lubieszowie (20.000 zł)
2) dotacje do budowy i przebudowy chodników:
- ul. Dworcowa w Bierawie 90.000,- zł
- ul. Bierawska w Lubieszowie 100.000,- zł
- ul. Nowe Osiedle w Bierawie (ścieżka rowerowa) 62.323,- zł
3) budowa i przebudowa dróg :
- ul. Sosnowa w Dziergowicach 197.651 zł
- ul. Wiejska w Grabówce 40.190 zł
- droga przy bloku nr 17 w Kotlarni (remont) 24.399 zł
- dokumentacja na przebudowę ul. Dworcowej w Dziergowicach 4.000 zł
4) remonty dróg gminnych 307.222 zł
5) remont remizy OSP Solarnia 29.993,6) remont ośrodka zdrowia w Kotlarni 56.996 zł i świetlicy socjoterapeutycznej w Kotlarni
14.809 zł
7) remont szatni na boisku w Starej Kuźni 26.500 zł
8) zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia 298.500 zł
9) remont szatni na boisku w Bierawie 19.250 zł
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10) remont szatni na boisku w Starym Koźlu 13.000 zł
11) montaż paneli fotowoltaicznych na Domu Kultury w Bierawie 128.781 zł
12) dotacje dla mieszkańców na przedsięwzięcia ekologiczne: solary, wymiana pieców 208.660
13) modernizacja Przedszkola w Starym Koźlu 573.847 zł
14) budowa letniej Bazy Kultury przy Domu Kultury w Bierawie 464.406 zł wraz z oświetleniem
parkingu (46.925 zł) oraz remontem ogrodzenia 30.000 zł
15) przedłużenia sieci kanalizacyjnych łącznie na kwotę 407.145 zł, w tym:
- w Solarni przy ul. Nepomucena 179.334 zł
- w Bierawie przy ul. Jana Pawła II 99.876 zł
- w Bierawie przy ul. Ogrodowej 37.675 zł
- w Brzeźcach przy ul. Nowej 34.932 zł
- w Lubieszowie do działki nr 379/5 - 30.000 zł
16) zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 119.648 zł,
w tym:
- traktorek sołectwo Stara Kuźnia 16.254 zł
- plac zabaw sołectwo Grabówka 12.494 zł
- plac zabaw sołectwo Solarnia 11.000 zł
- plac zabaw sołectwo Lubieszów 12.000 zł
- plac zabaw sołectwo Korzonek 12.920 zł
- plac zabaw sołectwo Kotlarnia 24.980 zł
- skytepark sołectwo Bierawa 30.000 zł
17) budowa otwartej strefy aktywności w Brzeźcach 40.926 zł
18) remont świetlicy w Ortowicach 31.000 zł
19) remont świetlicy w Goszycach 11.998 zł
20) wyposażenie techniczne Domu Kultury w Dziergowicach 128.572 zł
21) przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach 200.000 zł
22) remonty rowów melioracyjnych 72.532 zł
Poinformował, że łącznie wydatkowano:
- w dziale Rolnictwo i łowiectwo – 362.630, zł
- w dziale Transport i łączność - 1.119.601 zł
- w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne - 636.251 zł
- w dziale Oświata i wychowanie - 12.928.293 zł, w tym subwencja 8.515.156 zł
- w dziale Pomoc społeczna - 1.595.222 zł
- w dziale Rodzina - 7.132.524 zł
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.819.384 zł
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.463.085 zł
Z budżetu gminy udzielono dotacji dla:
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie - 291.830 zł
- Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie - 1.100.000 zł
- Caritas Diecezji Opolskiej - 190.000 zł
- dla Ludowych Zespołów Sportowych działających na terenie gminy Bierawa - 171.980 zł
- dla mniejszości narodowych - 18.000 zł
Zadłużenie Gminy na koniec roku wynosiło 5.522.652,35 zł z tytułu 5 pożyczek zaciągniętych
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na cele
inwestycyjne. W 2019 r. spłacono kwotę 910.000 zł, zgodnie z umowami pożyczek.
W zakresie gospodarki odpadami uzyskano dochody od mieszkańców na kwotę 1.043.986,45 zł, a
wydatkowano na utrzymanie porządku w gminie kwotę 1.156.283,97 zł.
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Ad. 10. 2.
Skarbnik Gminy – odczytała opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Bierawa za rok
2019, zawartą w uchwale nr 86/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu z dnia 21 kwietnia 2020 r. – dołączono do protokołu w formie załącznika.

Ad. 10. 3.
Radny P. Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna na posiedzeniach w dniach 14 i 25
maja 2020 r. zajmowała się analizą wykonania budżetu gminy za 2019 r. Członkowie Komisji
zapoznali się:
1. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w tym:
1) z wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych za 2019 r. – część tabelaryczna,
2) z częścią opisową z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2019 r.,
3) z informacją na temat wykonania zadań inwestycyjnych,
4) z informacją na temat przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok
2019;
2. z uchwałami Rady Gminy w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy za rok 2019,
3. z urządzeniami księgowymi wybranych kont,
4. ze sprawozdaniami finansowymi,
5. z informacją o stanie mienia komunalnego, sporządzoną na dzień 31.12.2019 r.
Wyniki analizy zawarto w sprawozdaniu z kontroli, stanowiącym załącznik nr 1 do protokołu.
Na posiedzeniu w dniu 25 maja 2020 r. Komisja zapoznała się również z opinią o sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy za 2019 r. wydaną przez Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 kwietnia 2020 r.
Na podstawie dokonanej analizy i ustaleń, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała
wykonanie przez Wójta Gminy budżetu gminy za 2019 rok. Uzasadnienie wraz z wnioskami
zawarto w sprawozdaniu. Na podstawie dokonanej opinii, Komisja Rewizyjna jednogłośnie
– 5 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących, na ogólną liczbę
5 radnych - podjęła uchwałę o wystąpieniu do Rady Gminy Bierawa z wnioskiem o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Ad. 10. 4.
Sekretarz Gminy – odczytała uchwałę nr 207/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 czerwca 2020 r. do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Bierawa z wykonania budżetu gminy za 2019 r., którą dołączono do
protokołu w formie załącznika.
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Ad. 10. 5.
W dyskusji nad wnioskiem Komisji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu głos
zabrali:
Radny M. Matuszek – zauważył, że miniony rok był rokiem stosunkowo dobrym. Inaczej może
wyglądać budżet roku obecnego, ponieważ perspektywy nie są zbyt optymistyczne. Rok 2020 jest
bardzo trudny, przełomowy. Firmy prowadzące działalność na terenie gminy Bierawa, z powodu
obecnej sytuacji, mogą osiągnąć niższe dochody i ograniczyć podatki, przez co wpływy do budżetu
gminy mogą zostać dość znacznie ograniczone.
W roku 2019 dochody osiągnięto w kwocie 35,5 mln zł. Składały się na to dochody własne
w kwocie 11 mln zł, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie
6,2 mln zł, dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 8 mln zł i subwencja ogólna w kwocie
9,6 mln zł. Dochody własne i udziały w podatkach stanowią łącznie ok. 17 mln zł. Drugą część
stanowią dotacje i subwencja (ok. 17 mln zł). Dochody te można podzielić na te, które Gmina sama
wypracowuje i na te, które otrzymuje z budżetu państwa.
Uważa, że Pan Wójt wraz z pracownikami Urzędu Gminy do tej pory dość dobrze zarządza gminą,
dlatego Rada Gminy powinna udzielić Wójtowi absolutorium. Nie ma co do tego żadnych
wątpliwości. To, na co należy zwrócić uwagę, to kolejny wzrost wydatków na oświatę.
W roku 2018 wydatki na oświatę wyniosły ok. 39,5 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych.
W roku 2019 te wydatki przekroczyły już 40 %. Jest to bardzo dużo. Należy mieć tylko nadzieję,
że działania jakie zostały podjęte, związane z utworzeniem Zespołu szkolno-przedszkolnego
w Starym Koźlu, jeżeli już nie zmniejszą, to przynajmniej przyczynią się do powstrzymania
wzrostu wydatków na oświatę.
Poinformował, że według Jego wyliczeń, wydatki na szkoły podstawowe, ale bez Zespołu szkolnoprzedszkolnego, w stosunku do kwoty subwencji, są trochę niższe. Zarobiliśmy ok. 17 tys. zł.
W poprzednim roku wydatki na szkoły przekroczyły kwotę subwencji o 63 tys. zł. Ale już wydatki
na wychowanie przedszkolne były wyższe. Dzięki wyższej kwocie subwencji oświatowej udało
się Wójtowi dobrze zarządzać oświatą. Skierował słowa podziękowania do Wójta Gminy,
Skarbnika Gminy i pracowników Urzędu Gminy za dobrze prowadzone finanse gminy i dobrą
gospodarkę na rzecz mieszkańców.
Radny M. Permus – uważa, że budżet roku 2019 został wykonany w sposób optymalny.
Radni, w ramach swoich właściwości, decydowali o tym, na co pieniądze miały być wydatkowane.
I były one wydawane zgodnie z wolą Rady Gminy i z dużą starannością. Oczywiście zdarzały się
też kwestie bardzo trudne. Ale ogólnie udało się ten budżet wykonać bez większych perturbacji, za
co należy tylko podziękować Wójtowi i Skarbnikowi Gminy.
Komisja Rewizyjna wnikliwie analizowała wykonanie budżetu gminy za rok 2019. Po długiej
dyskusji za udzieleniem absolutorium zagłosowali wszyscy radni. Odnosząc się do wypowiedzi
radnego Matuszka, stwierdził, iż nie do końca zrozumiał tego, że Gmina zarobiła na oświacie.
Zwrócił się do Pani Skarbnik o wyjaśnienie.
Skarbnik Gminy – zwróciła uwagę, iż analizując dochody i wydatki w oświacie należy wziąć pod
uwagę wszystkie dane i sprawdzić co finansowane jest z subwencji, a co tylko ze środków
własnych budżetu gminy. Może takie dane przygotować za okres 2-3 lat celem przedyskutowania
na komisji oświatowej.
Radny Matuszek – przyznał, że trudno mówić o jakimkolwiek zarabianiu na oświacie. W swojej
wcześniejszej wypowiedzi użył niewłaściwego słowa. Analizując koszty związane z prowadzeniem
oświaty, to co powiedziała Pani Skarbnik, należy wziąć pod uwagę zarówno dochody, jak
i wydatki i porównać te wielkości. Na oświatę, oprócz subwencji oświatowej otrzymujemy jeszcze
różnego rodzaju dotacje, np. na nauczanie specjalne, czy na podręczniki.
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Dobrze byłoby przeanalizować też wydatki na Zespół szkolno-przedszkolny i zobaczyć, czy
obrany kierunek jest właściwy? Z tego co zdążył się zapoznać, to sąsiednie gminy poszły w
kierunku utworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych i tam one funkcjonują. Nasza Gmina
powinna też się nad tym zastanowić.

Ad. 10. 6a.
Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2019 rok.
Radni nie zgłosili uwag do odczytanego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały
nr XXIII/166/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2019 rok. Następnie poinformował, że za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, głosów wstrzymujących 0.
Poinformował, że uchwała nr XXIII/166/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2019 rok –
została podjęta.

Ad. 10. 6b.
Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
z tyt. wykonania budżetu za 2019 r.
Radni nie zgłosili uwag do odczytanego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXIII/167/2020 w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budżetu za 2019 r. – pod głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXIII/167/2020 w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budżetu za 2019 rok – została podjęta.
Wójt Gminy – podziękował Radzie Gminy za udzielone absolutorium, a także pracownikom
Urzędu i kierownikom jednostek za zaangażowanie w realizację budżetu gminy. Podkreślił, że
wiele osób przyczynia się do tego, aby budżet został właściwie zrealizowany. Rok 2019 był rokiem
dobrym. Należy sobie życzyć, aby w tym kolejnym roku również udało się wszystko dobrze
zrealizować.

15

Ad. 11. 1.
Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy na 2020 rok.
Radny M. Matuszek – poinformował, że komisja budżetowa na posiedzeniu w dniu 29 czerwca
br. – 4 głosami za, przy 4 obecnych, pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Radny W. Plutta – w nawiązaniu do planowanego wydatku w dziale Transport, rozdz. 60013 –
w kwocie 300 tys. zł - dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na budowę chodnika
w Bierawie oraz informacji o kolejnym wydatku na ten cel w wys. 300 tys. zł w roku następnym,
zwrócił się z zapytaniem z czego wynika tak duża kwota udziału Gminy w tym zadaniu?
Podkreślił, iż jest za tym, aby współfinansować inwestycje, ponieważ często jest to jedyna szansa
na to, aby dana inwestycja w ogóle została podjęta. Ale ten wkład własny w budowę chodnika,
w porównaniu do tego, co Gmina wyłożyła na inwestycję pn. wały powodziowe (ponad 200 tys.
zł), wydaje się tutaj bardzo duży. Przecież zakres obu zadań, tj. chodnika i wałów
przeciwpowodziowych jest nieporównywalny. Jaka będzie łączna kwota inwestycji związanej
z budową chodnika, że ten wkład własny jest tak duży?
Zwrócił się również z zapytaniem w sprawie zakupu kostki brukowej, która ma zostać
przeznaczona pod trybunę na boisku w Dziergowicach. Stwierdził, że nie przypomina sobie tego,
aby ktokolwiek przedstawiał jakąś koncepcję dotyczącą trybuny. Co by to miała być za trybuna
i jak ona miałaby wyglądać? Dodał, iż wprawdzie jakiś czas temu vice wójt pokazywał zdjęcie
takiej przykładowej trybuny, ale nie przypomina sobie, żeby to ktokolwiek zatwierdzał. Jakie są
docelowe zamierzenia Gminy w tym zakresie, jakby to miało wyglądać i kiedy ewentualnie byłaby
realizacja tego przedsięwzięcia w całości?
Wójt Gminy – przypomniał, że przez teren gminy Bierawa przebiegają drogi różnych kategorii.
Mamy drogę wojewódzką nr 408 relacji Kędzierzyn-Koźle-Gliwice, drogę wojewódzką nr 425
relacji Bierawa-Kuźnia Raciborska i drogi wojewódzkie nr 410 i 422 prowadzące do przepraw na
Odrze w Dziergowicach i Brzeźcach. Mamy też szereg dróg powiatowych oraz gminnych. Jednak
do najbardziej uczęszczanych i niebezpiecznych należą drogi wojewódzkie. Żeby mieć
jakąkolwiek szansę na realizację poważniejszej inwestycji w infrastrukturze drogowej drogi
wojewódzkiej, to zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego, Gmina musi wykazać
chęć partycypacji w takim zadaniu. Robi się wszystko, aby ten udział nie przekroczył 50 %.
Zwrócił jednocześnie uwagę, że jeżeli chodzi o wały przeciwpowodziowe, to na razie mamy do
czynienia tylko z dokumentacją. Koszt realizacji tego zadania będzie wynosił kilkanaście mln zł.
W przypadku chodnika w Bierawie, a dokładnie ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 1 km od
ulicy Wiory do skrzyżowania z drogą 408, mówimy już o fizycznym wykonaniu tej inwestycji.
Udział finansowy gminy ma wynosić 50 %. Zarząd Województwa ma na to zadanie wyłożyć
w tym i w przyszłym roku środki w tej samej wysokości co Gmina. Według cen kosztorysowych
zadanie ma kosztować 1,2 mln zł (bez modernizacji nawierzchni). W pierwszym etapie planowane
jest wykonanie kanalizacji deszczowej, która jest bardzo droga. Zdaje sobie sprawę z tego, że
Gmina ma szereg odcinków dróg gminnych, które również wymagają modernizacji, czy
przebudowy. Jednak budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej jest bardzo ważnym zadaniem,
głównie z punktu widzenia bezpieczeństwa. Gmina w tym zakresie jest zdana na zarządcę tej drogi,
tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich i Zarząd Województwa. Odbyło się wiele spotkań w tym temacie,
na których podkreślano, że coraz trudniej pozyskać jakiekolwiek inwestycje. Ze względu na to, że
wpływy do budżetu województwa są coraz mniejsze, zasugerowano wręcz aby jak najszybciej
podjąć ten temat, gdyż w późniejszych latach szanse na taką inwestycję mogą być jeszcze
mniejsze. Na razie jest mowa o trybie dwuletnim, tj. roku 2020 i 2021.
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Podkreślił, że o temacie budowy chodnika w Bierawie informował już radnych na ostatnim
posiedzeniu komisji budżetowej. Padło wówczas pytanie, czy jest taka potrzeba? Uważa, że
w gminie Bierawa mało jest dróg, gdzie potrzeba wykonania chodnika byłaby większa. Jest to
główny ciąg w kierunku Zakładów Azotowych. A zatem mówimy o ewidentnej poprawie
bezpieczeństwa osób dojeżdżających do tego terenu przemysłowego. Temat ten był wywoływany
od wielu lat, ale z różnych powodów głównie finansowych, nie został zrealizowany. Teraz
pojawiła się szansa. W związku z tym robi się wszystko, żeby w ciągu 2 lat, w najgorszym
przypadku 3 lat, ten temat mógł zostać zrealizowany.
Zastępca Wójta – odniósł się do planowanego zakupu kostki brukowej. Poinformował, że kostkę
planuje się przeznaczyć między innymi na wykonanie podestu pod przyszłą trybunę, której
realizacja niestety jest jeszcze dość daleka. Z roku na rok to zadanie jest przesuwane, z powodu
ograniczonych środków budżetowych. Trybunę planuje się wykonać z konstrukcji lekkiej (z kraty
bema) z siedziskami plastykowymi (składanymi), która będzie mogła zostać postawiona na
podłoży z kostki brukowej. Ponadto kostka będzie przeznaczona na inne cele, np. utwardzenie
parkingu przy Szkole w Dziergowicach, czy przy Przedszkolu w Bierawie.
Radna E. Garbas – zwróciła się z zapytaniem, czy Zarząd Dróg Wojewódzkich w roku bieżącym
planuje remont nawierzchni drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Dziergowice?
Wójt Gminy – poinformował, że jest w stałym kontakcie z przedstawicielami Zarządu Dróg
Wojewódzkich Oddział w Głubczycach. Ostatnio pozyskał informację, iż zarządca przymierza się
do przeprowadzenia doraźnych remontów i likwidacji ubytków w drogach wojewódzkich. Trwa
jeszcze proces wyłaniania wykonawcy.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie poddał projekt uchwały
nr XXIII/168/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok - pod głosowanie
radnych.
Po przeprowadzonym głosowaniu poinformował, że
za przyjęciem uchwały głosowało
10 radnych, przeciw uchwale było 2 radnych (W. Plutta, E. Garbas), a jeden radny wstrzymał się
od głosowania (J. Pankala).
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXIII/168/2020 w sprawie dokonania
zmian w budżecie gminy na 2020 rok – została podjęta.

ad. 11. 2.
Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej dla Gminy Bierawa.
Radny M. Matuszek – poinformował, że komisja budżetowa na swoim ostatnim posiedzeniu
głosowała jednogłośnie za przyjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – 4 głosami za, przy 4 obecnych.
Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXIII/169/2020 o zmianie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych.
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Następnie poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych było
przeciwnych (W. Plutta, E. Garbas), nikt z radnych nie wstrzymał się od głosowania.
Stwierdził, że uchwała nr XXIII/169/2020 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej dla Gminy Bierawa – została podjęta.

Ad. 11. 3.
Skarbnik Gminy - odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Radny M. Matuszek – poinformował, że komisja budżetowa na swoim ostatnim posiedzeniu
głosowała jednogłośnie za przyjęciem tego projektu uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Radny W. Plutta – przypomniał, że przy podejmowaniu uchwały o podwyższeniu opłaty za
odbiór odpadów do kwoty 25 zł od osoby, radni uzyskali informację, że wszystkie wydatki
związane z odbiorem odpadów muszą być finansowane z wpłat mieszkańców za odbiór odpadów.
Teraz Gmina chce dokonać zakupu inwestycyjnego związanego z odbiorem odpadów. Czy ten
zakup inwestycyjny, zgodnie z ustawą, nie jest powiązany z tymi opłatami? Czy tutaj nie
występuje jakiś konflikt? Przy omawianiu regulaminu był przeciwny temu, aby scedować koszty
zakupu pojemników na odpady na mieszkańców. Zaciągając kredyt, czy w ogóle przeznaczając
środki z budżetu gminy, siłą rzeczy zostanie to scedowane na mieszkańców. Jeśli spłata kredytu
zostanie pokryta z podatków, to wiadomym jest, że Wójt nie będzie mógł podjąć jakieś inwestycji,
jakiegoś remontu, ponieważ środki zostaną już jak gdyby przyblokowane na spłatę pożyczki.
Cyt. „I tutaj mowa obawa, stąd też moje głosowanie przeciw poprzedniej uchwale przy zmianie
budżetu, gdzie ta pozycja występuje”. Teraz też ma duże wątpliwości co do tego, czy powinniśmy
zaciągnąć kredyt na zakup tych pojemników. Tym bardziej, że na razie mamy tylko zmianę
regulaminu. Jak to wygląda rzeczywiście, czy są już jakieś działania podjęte ze strony Wójta
odnośnie zmiany firmy odbierającej odpady od mieszkańców na terenie naszej gminy? Z czego to
wynika, że Gmina już teraz chce zakupić pojemniki? Wygląda to tak, jak gdyby zostały podjęte już
jakieś bardziej szczegółowe działania w tym zakresie. Ile pojemników w ramach tej kwoty miałoby
zostać zakupionych?
Skarbnik Gminy – poinformowała, że przepis art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie wskazuje na jaki cel mogą zostać przeznaczone środki gromadzone z wpłat
mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych, tj. na:
1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługę administracyjną tego systemu;
4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
O zakupie pojemników nie ma mowy w przepisach tej ustawy. W związku z tym Gmina może,
poza opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakupić z innych środków
budżetowych pojemniki na odpady komunalne i wyposażyć w nie mieszkańców. Nie ma tu
żadnych przeciwskazań. Podkreśliła, że to rozwiązanie pod względem finansowym jest też dla
Gminy korzystne. Jeżeli Firma nie będzie musiała kalkulować w kosztach zakupu pojemników,
to z pewnością zaoferuje niższą cenę. Poinformowała, że pożyczka na zakup pojemników ma być
spłacana przez 4 lata. Przez pierwsze 3 lata zaplanowano spłatę po 40 tys. zł, co nie będzie
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stanowiło zbyt wielkiego obciążenia do budżetu gminy. W ostatnim roku spłata ma wynieść
199.200 zł. Gmina będzie mogła się starać o 20 % umorzenie pożyczki.
Wójt Gminy – przypomniał, że jest to działanie, o którym już wcześniej informował radnych.
Według nowego regulaminu wyposażenie posesji w pojemniki na odpady zielone i na popiół
będzie po stronie właściciela posesji. Osoby, które już podjęły trud wymiany źródła ciepła na
ekologiczny, tych pojemników już nie będą potrzebowały. Natomiast jeżeli chodzi o pojemniki na
odpady zielone, to przez takie działanie próbuje się zachęcić mieszkańców do
zagospodarowywania tego rodzaju odpadów na własnej posesji. Dzięki czemu ograniczy się ilość
przyjmowanych odpadów i obniży koszty. Poinformował, że Gmina jest w trakcie procedury
przetargowej na wybór firmy odbierającej odpady komunalne i na chwilę obecną nie może
odpowiedzieć na pytanie, czy będzie zmiana wykonawcy tej usługi. Gmina poprzez zmianę
regulaminu chciała zainteresować inne firmy do udziału w tym przetargu. Jakieś zainteresowanie
już odnotowano. Wszystko wskazuje na to, że po raz pierwszy od wielu lat będziemy mieli na
przetargu więcej chętnych. Nie wiadomo jednak jak to wpłynie na cenę. Po przetargu,
najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia br., komisje będą dyskutowały na temat stawek
opłat za odbiór odpadów, w tym obniżki dla osób, które nie będą oddawały odpadów zielonych.
Ma nadzieję, że dotychczasowa stawka opłaty dla mieszkańców zostanie utrzymana.
Poinformował, że Gmina zamierza zakupić ok. 2400 pojemników, zgodnie z zapotrzebowaniem
sporządzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Będą to pojemniki na odpady zmieszane.
Podkreślił, że zakup nowych pojemników nie będzie dotyczył obecnego przetargu. To jest kwestia
przyszłości. Gmina, na podstawie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki, będzie dopiero
składała wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu, gdzie istnieje możliwość pozyskania pożyczki na preferencyjnych warunkach,
z niskim oprocentowaniem. Zakup pojemników nastąpi dopiero za kilka miesięcy i będzie dotyczył
kolejnego przetargu. Nowe pojemniki będą stanowiły własność Gminy. Wówczas Firma
odbierająca odpady w ogóle nie będzie odpowiedzialna za wyposażenie posesji jednorodzinnych
w pojemniki na odpady. Uważa, że te działania będą miały wpływ na ostateczne ceny i są one
konieczne. Gmina musi podejmować te działania, uważa, że są one słuszne.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie przeprowadził głosowanie nad
projektem uchwały nr XXIII/170/2020 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 13 radnych biorących udział
w sesji. Głosów przeciwnych nie było, a jeden radny wstrzymał się od głosowania (W. Plutta).
Następnie stwierdził, że uchwała nr XXIII/170/2020 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu –
została podjęta.

Ad. 11. 4.
Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie współdziałania z Województwem
Opolskim w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości
Bierawa – etap I.
Radny M. Matuszek – poinformował, że komisja budżetowa na swoim ostatnim posiedzeniu
jednogłośnie przyjęła projekt omawianej uchwały – 3 głosami za.
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Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie dotyczące projektu uchwały
nr XXIII/171/2020 w sprawie współdziałania z Województwem Opolskim w zakresie budowy
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa – etap I. Poinformował, że
za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny (E. Garbas), nikt z radnych
nie wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXIII/171/2020 w sprawie
współdziałania z Województwem Opolskim w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa – etap I – została podjęta.

Ad. 11. 5. Wykreślono

Ad. 11. 6.
Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”.
Radny M. Permus – poinformował, że komisja skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu
25 czerwca br. jednogłośnie zagłosowała za przyjęciem uchwały o odczytanej treści.
Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXIII/172/2020 w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczącej wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”- pod głosowanie radnych.
Następnie poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali
obrad, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXIII/172/2020 w sprawie
rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” – została
podjęta.

Ad. 11. 7.
Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie zwolnień od opłaty targowej na terenie
gminy Bierawa.
Radny M. Matuszek – poinformował, że komisja budżetowa na ostatnim swoim posiedzeniu
jednogłośnie głosowała za przyjęciem tego projektu uchwały.
Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie.
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXIII/173/2020 w sprawie zwolnień od
opłaty targowej na terenie gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. Poinformował, że za
projektem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani
wstrzymujących nie było.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXIII/173/2020 w sprawie zwolnień
od opłaty targowej na terenie gminy Bierawa – została podjęta.

Ad. 11. 8.
Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru gminy
Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia
i Goszyce – etap 2. Poinformował, że zmiana ta dotyczy terenu w Kotlarni, na którym Firma
Betafence zamierza wybudować instalację fotowoltaiczną o mocy przekraczającej 100 kW.
W tym celu zmieniono już zapisy Studium uwarunkowań i kierunków i zagospodarowania
przestrzennego. Podjęcie proponowanej uchwały rozpocznie procedurę zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego. Dopiero po uchwaleniu tej zmiany, Firma będzie mogła
zrealizować to przedsięwzięcie. Na kolejnej sesji będą musiały zostać przeznaczone środki na
opracowanie tego planu. Uważa, że Gmina musi te wyzwania podejmować i umożliwiać firmom
rozwój i realizację ich planów dla naszego wspólnego dobra.
Radny P. Szerwerda – zwrócił się z zapytaniem, czy pierwotny plan zagospodarowania
przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka,
Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce został przyjęty przez Wojewodę?
Wójt Gminy – poinformował, że plan ten po drobnych wyjaśnieniach został przyjęty przez organ
nadzoru i już obowiązuje.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXIII/174/2020 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego
obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia,
Kotlarnia i Goszyce – etap 2 – pod głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXIII/174/2020 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek,
Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce – etap 2 – została podjęta.
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Ad. 11. 9.
Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na
działalność wójta gminy.
Radny M. Permus – Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji, poinformował, że
komisja na posiedzeniu w dniu 25 czerwca br. spotkała się ze skarżącym w celu wyjaśnienia
zarzutów i kwestii poruszonych w złożonych skargach. Skarżący nie zdołał jednak przekonać
komisji co do swoich racji. Komisja zagłosowała jednogłośnie za odrzuceniem obu skarg.
Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, że ta niecka basenu przez 30 lat nie była wykorzystywana.
Teraz próbuje się coś z tym zrobić. I jak widać już rodzi to zarzuty ze strony skarżącego, który
przez ostatnie 30 lat w ogóle nie zamieszkiwał w Lubieszowie. Nie ma w ogóle mowy
o całkowitym zasypaniu, tak jak sugeruje to skarżący, tylko do pewnego poziomu, aby to co
zostanie tam zrobione nie zostało zniszczone przez wody cofkowe powodzi, gdyż tylko w czasie
powodzi ta niecka napełniała się wodą. W części miałyby zostać wykonane miejsca parkingowe,
ale nie jako parking (w ogóle nie zamierza się tego asfaltować), a w części boisko do tenisa
ziemnego. To są sprawy, o których skarżący w ogóle nie wie i obawia się, że to miejsce w ogóle
nie będzie wykorzystywane pod kątem rekreacji, tylko w innym nie wiadomym celu. Zwrócił się
do radnych o zagłosowanie za zapisami tej uchwały, czyli uznanie skargi za niezasadną.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXIII/175/2020 w sprawie załatwienia
skargi na działalność wójta gminy – pod głosowanie radnych.
Poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad,
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXIII/175/2020 w sprawie
załatwienia skargi na działalność wójta gminy – została podjęta.

Ad. 12. Interpelacje i wnioski radnych
Radna V. Klimanek
- zwróciła się o wystąpienie do właściciela pojemników na odzież (Caritas), ustawionych na terenie
gminy Bierawa, w tym w sołectwie Dziergowice o systematyczne ich opróżnianie. Ubrania są
porozrzucane, jest wielki nieporządek Poinformowała, że już wielokrotnie rozmawiała
telefonicznie w tej sprawie, obiecano, że ubrania zostaną odebrane, jednak do dzisiejszego dnia
nie zostało to zrobione,
- wystąpiła o rozwiązanie problemu przeciekającego dachu na budynku Remizy w Dziergowicach,
co zostało już zgłoszone na posiedzeniu komisji przez radną Ewą Garbas.
Radny J. Pankala – złożył wniosek (na piśmie) w sprawie wystąpienia do Wód Polskich
z interwencją dotyczącą zbiornika Racibórz.
Radny M. Matuszek
– w nawiązaniu do wniosku radnego Pankala poinformował, że rzecznik Wód Polskich
w wywiadzie do „Biznesu Śląskiego” przekazała informację, że zbiornik zostanie uruchomiony
(nie zamknięty) dopiero przy poziomie 8 metrów na wodowskazie w Raciborzu Miedoni.
W województwie śląskim wały zostały podniesione, a zatem teren tego województwa nie będzie
w czasie powodzi zalewany.
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Ale już w gminie Bierawa, gdzie wały nie zostały podwyższone, przy wysokim stanie wody
w Odrze już przy poziomie 7,25 m w Raciborzu Miedoni, tereny naszej gminy są zagrożone.
Dlatego Gmina musi dążyć do tego, aby poziom uruchomienia zbiornika w Raciborzu został
obniżony do 7 m. Uważa, że przecież nie po to został wybudowany zbiornik za 2 mld zł, między
innymi z naszych podatków, żeby mieszkańcy w dalszym ciągu tracili majątek w czasie powodzi.
Dobrze, że w tym roku woda jak na razie utrzymywała się w korycie rzeki. Ale sytuacje te
stanowią duże zagrożenie. Dlatego należy wystosować pismo do Wód Polskich o zmianę instrukcji
użytkowania zbiornika, żeby zaczął on przyjmować wodę z Odry już przy poziomie 7 m na
wodowskazie w Miedoni,
- zwrócił się po raz kolejny o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich o podjęcie
remontu odcinka drogi nr 425 w Lubieszowie i Dziergowicach. Podkreślił, że w roku bieżącym nic
nie zostało jeszcze zrobione. Remont powinien zostać przeprowadzony na początku roku, aby
można było bezpiecznie się poruszać, a nie dopiero w listopadzie, czy grudniu, bo to jest
stanowczo za późno,
- zwrócił się o wystąpienie do zarządcy drogi wojewódzkiej:
* w sprawie nieczynnych lamp ustawionych przy zatoczce koło stacji benzynowej w Korzonku.
Lampy zostały tam ustawione podczas remontu tego odcinka drogi, ale do dzisiaj nie świecą.
Zarządca powinien je uruchomić, zmienić na fotowoltaiczne, albo je zdemontować, bo i tak są
bezużyteczne,
* o dokończenie utwardzania płytami ażurowymi rowu przy zmodernizowanym odcinku drogi
nr 408 w Korzonku,
- wystąpił o zorganizowanie spotkania, bądź posiedzenia komisji w celu omówienia tematu ścieżek
rowerowych w gminie Bierawa i przygotowania koncepcji przebiegu tych ścieżek.
Wójt Gminy – poinformował, że pozyskane informacje medialne dotyczące zbiornika Racibórz są
dla mieszkańców naszej gminy bardzo niepokojące. Uruchamianie zbiornika Racibórz dopiero przy
poziomie 8 metrów w Miedoni i przepływie 1200 m3 na sekundę, oznacza, że dość znaczny obszar
gminy Bierawa będzie w dalszym ciągu zalewany przez wody powodziowe. Dlatego już
22 czerwca br. wystosował pismo do Wód Polskich o podanie na piśmie sposobu uruchamiania
tego zbiornika. Stwierdził, iż zgadza się z wypowiedziami radnych, ponieważ uruchamianie
zbiornika Racibórz dopiero przy poziomie 8 metrów jest wręcz niedopuszczalne. Przypomniał, że
przy ostatnim wysokim stanie wody w Odrze 6,60 m, już ok. 80 ha w gminie Bierawa zostało
podtopionych. Ta woda szybko zeszła, ale już spowodowała pewne straty. Jeżeli te informacje
zostaną potwierdzone, to gmina Bierawa jako najbardziej zainteresowany samorząd będzie musiała
się do tego odpowiednio odnieść.

Ad. 13.
Radny P. Szewerda
- odniósł się do wypowiedzi radnego Matuszka na temat sieci elektroenergetycznej, informując, że
w Starej Kuźni sieć ta została całkowicie wymieniona,
- przypomniał temat zorganizowania spotkania z przedstawicielami Starostwa w sprawie drogi
powiatowej Stara Kuźnia – Ortowice,
- poinformował o niedokończonym remoncie rowu w Starej Kuźni przy drodze powiatowej, gdzie
położono ażury, ale tylko na części rowu.
Wójt Gminy – poinformował, że spotkanie komisji ze Starostą Powiatowym na temat stanu dróg
powiatowych zostało z powodu wyborów prezydenckich przełożone na drugą połowę sierpnia.
Na spotkaniu będzie można też poruszyć temat niedokończonego rowu w Starej Kuźni.
Jeżeli chodzi o wzmocnienie rowu przy drodze wojewódzkiej 408 poinformował, że wyjaśniał ten
temat telefonicznie i uzyskał informację, że płyty zostały wyłożone tam, gdzie to przewidziano.
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Również uważa, że Gmina powinna interweniować w tej sprawie, ponieważ brak tych wzmocnień
może powodować odsunięcie się gruntu. Wówczas rów straci swoją funkcję.
Radny M. Permus – odniósł się do tematu partycypacji Gminy w kosztach inwestycji na drogach
powiatowych, czy wojewódzkich. Podkreślił, iż zdaje sobie sprawę z tego, że drogi przebiegające
przez gminę Bierawa są najczęściej drogami o największym natężeniu ruchu. Wszystkim zależy na
tym żeby były one jak najszybciej wyremontowane, dlatego podejmuje się decyzję o udzieleniu
wsparcia finansowego. Dopłacamy 50 %, bo na więcej to już chyba radni by się nie godzili. Jednak
przez te decyzje niestety zaniedbuje się drogi gminne. Radni powinni się spotkać i przedyskutować
ten temat. Bo niedługo będzie tak, że gminne pieniądze będziemy inwestować w zadania, które są
własnością i powinnością innych organów, a nasze drogi będą nadal w złym stanie. Za te środki,
które przekazujemy do Powiatu, czy Województwa, można byłoby wyremontować wiele odcinków
dróg gminnych. Należy się nad tym zastanowić.
Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż również jest tego samego zdania co radny Permus.
Gmina powinna przede wszystkim inwestować na naszych drogach. Trudno wytłumaczyć
mieszkańcom dlaczego tak mało inwestuje się w drogi gminne.
Radny M. Matuszek – ponowił wniosek dotyczący zorganizowania spotkania w sprawie ścieżek
rowerowych. Celem spotkania będzie przygotowanie koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych,
którą prawdopodobnie będzie realizowało Euro-Country.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w EuroCountry każda gmina powinna opracować plan przebiegu ścieżek rowerowych łączących się
z sąsiednią gminą i wystąpić do PTTK-u o naniesienie tych ścieżek na mapę. Do tego będą
wykorzystane drogi transportu rolnego.
W wyniku dyskusji ustalono, że w najbliższym terminie takie spotkanie zostanie zorganizowane.
Radny W. Plutta – zwrócił uwagą, aby w przypadku organizowania spotkania, czy posiedzenia
komisji w sprawie dróg powiatowych, nieodzownym byłoby zaproszenie na to spotkanie również
radnych powiatowych. Ponieważ każde zamierzenie, bez ich poparcia, nie da się uskutecznić. Jeśli
nie wszystkich czterech, którzy są z naszego okręgu wyborczego, to przynajmniej część radnych
powiatowych należałoby zaprosić do udziału w tym posiedzeniu.
Radny M. Połulich - poinformował, że już od samego początku były takie plany, żeby oprócz
zaproszenia przedstawicieli Powiatu, zaprosić również radnych powiatowych z naszej gminy.
Organizując spotkanie zaproszenia do tych osób zostaną wysłane.

Ad. 14.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany, po czym
zamknął obrady dwudziestej trzeciej sesji Rady Gminy w dniu 1 lipca 2020 r. o godz. 18:50.
Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik
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Załączniki:
1) uchwała nr XXIII/164/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy
2) uchwała nr XXIII/165/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
samorządowego zakładu budżetowego
3) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
4) Uchwała nr 86/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2019 rok
5) Uchwała nr 207/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium
6) Uchwała nr XXIII/166/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2019 rok
7) Uchwała nr XXIII/167/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok
8) Uchwała nr XXIII/168/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
9) Uchwała nr XXIII/169/2020 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej dla Gminy Bierawa.
10) Uchwała nr XXIII/170/2020 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
11) Uchwała nr XXIII/171/2020 w sprawie współdziałania z Województwem Opolskim
w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa
– etap I.
12) Uchwała nr XXIII/172/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia
lokalnej „tarczy antykryzysowej”
13) Uchwała nr XXIII/173/2020 w sprawie zwolnień od opłaty targowej na terenie gminy
Bierawa
14) Uchwała nr XXIII/174/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa
obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
– etap 2
15) Uchwała nr XXIII/175/2020 w sprawie załatwienia skargi na działalność wójta gminy.
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