PROTOKÓŁ nr XVII/2020
z sesji Rady Gminy Bierawa
w dniu 10 lutego 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył siedemnastą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu 10 lutego
2020 r. Na wstępie poinformował, że przebywanie na sali obrad jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na udostępnienie wizerunku w Internecie. Osoby nie wyrażające zgody na upublicznienie
wizerunku powinny opuścić salę obrad, co oczywiście nie dotyczyło osób pełniących funkcje
publiczne. Następnie zwrócił się do radnych o potwierdzenie obecności, po czym stwierdził, że
w sesji uczestniczy 12 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym
Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
W sesji nie wzięły udziału radne Danuta Szczygieł, Violetta Klimanek i Ewa Szymańska. Lista
obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy przywitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia,
Zastępcę Wójta Stanisława Wróbla, pracowników Urzędu Gminy, kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych oraz Mec. Mirosława Semeniuka.
Z ramienia urzędu w sesji uczestniczyli Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek-Kubicka, Sekretarz
Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz oraz Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Piotr Walkiewicz.
Dalszy porządek obrad przedstawiał się następująco:
2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 13 stycznia 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. Przedstawienie sprawozdania na temat wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Gminę za 2019 r.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za 2019 r.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa;
3) w sprawie udzielenia dotacji celowej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody
Polskie;
4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych;
5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów
dzierżaw;
6) o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
7) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
8) w sprawie nazwy ulicy;
9) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
10) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
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10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Dyskusja i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.
Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według
przedstawionego porządku obrad.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że został wyłożony na sali obrad protokół
z szesnastej sesji Rady Gminy z dnia 13 stycznia 2020 r. i że w celu jego przyjęcia, zgodnie z § 22
statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. Zwrócił się również z zapytaniem czy są
uwagi do tego protokołu?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XVI/2020
z sesji Rady Gminy w dniu 13 stycznia 2020 r.
Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych, na 11 radnych obecnych na sali obrad. Głosów
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania
protokół nr XVI/2020 został przyjęty.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie
działania jak:
1) uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa
i ochrony środowiska w dniu 27 stycznia 2020 r.
2) uczestniczył w posiedzeniu komisji rewizyjnej i komisji ds. budżetu i rozwoju
gospodarczego w dniu 6 lutego 2020 r.
3) brał udział w zebraniach wiejskich we wszystkich sołectwach gminy, a także w spotkaniu
z przedstawicielami Spółki Gazowniczej w Zabrzu na temat problemów przy budowie
gazociągu do Goszyc i Kotlarni oraz w spotkaniu z przedstawicielką Firmy Remondis na
temat odbioru odpadów komunalnych,
4) pełnił dyżury w Urzędzie Gminy w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca,
5) brał udział w przygotowaniu sesji oraz organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy.
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Ad. 5.
Informację o pracach komisji złożyli:
Radny M. Permus – poinformował, ze komisja rewizyjna spotkała się na posiedzeniu w dniu
6 lutego br., podczas którego zatwierdzono sprawozdanie z działalności komisji za 2019 rok oraz
opracowano plan pracy komisji na rok 2020.
Radny M. Matuszek – wiceprzewodniczący komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego
poinformował, że komisja obradowała na posiedzeniu w dniu 6 lutego br. omawiając projekty
uchwał na dzisiejszą sesję.
Radny Cz. Kudzia – poinformował, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania
fizycznego i sportu w okresie międzysesyjnym nie obradowała.
Radny M. Połulich – Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa,
rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja w okresie międzysesyjnym spotykała się
trzykrotnie, tj. 13 i 27 stycznia oraz 3 lutego. Głównym tematem było omówienie projektu
regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Dodatkowo na posiedzeniu w dniu 3 lutego
br. omawiano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
Radny M. Permus – Przewodniczący komisji ds. skarg, wniosków i petycji poinformował, że
komisja w okresie międzysesyjnym nie obradowała.

Ad. 6.
Wójt Gminy – poinformował, że w okresie międzysesyjnym od 17 grudnia 2019 r. podejmował
takie działania jak:
 do końca roku 2019 rozliczano realizowane inwestycje,
 w dniu 3 stycznia br. uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP
w Dziergowicach,
 w dniu 7 stycznia br. spotkał się z Panią Łucją Karkosz z Ortowic i Panią Józefą Rus ze
Starej Kuźni z okazji jubileuszu urodzin,
 w dniu 10 stycznia br. uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Powiatowego ds. zarządzania
kryzysowego w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania w przypadku pojawienia się na
naszym terenie „ptasiej grypy”,
 w dniu 12 stycznia br. brał udział w „Jasełkach” w Domu Kultury w Bierawie,
 w dniu 13 stycznia br. brał udział w sesji Rady Gminy zwołanej w trybie nadzwyczajnym
oraz w zebraniu wiejskim w Grabówce,
 w dniu 14 stycznia br. spotkał się z Panem Edwardem Lis z Dziergowic z okazji jubileuszu
urodzin, a także brał udział w zebraniu wiejskim w Starym Koźlu,
 w dniu 15 stycznia br. brał udział w zebraniu wiejskim w Kotlarni,
 w dniu 16 stycznia br. miało miejsce otwarcie ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych na terenie gminy Bierawa. Poinformował, że została złożona tylko jedna
oferta na bardzo wysoką kwotę, co niestety przełoży się na wzrost opłaty za odbiór
odpadów od mieszkańców. W tym też dniu uczestniczył w zebraniu wiejskim
w Lubieszowie. Dodał, iż w pozostałych zebraniach wiejskich z powodu absencji
chorobowej nie uczestniczył. W zebraniach brał udział Zastępca Wójta oraz
Przewodniczący Rady Gminy,
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 w dniu 6 lutego br. brał udział w posiedzeniu komisji rewizyjnej oraz komisji ds. budżetu
i rozwoju gospodarczego, które omawiały sprawy związane z tematyką dzisiejszej sesji.
Ponadto tego samego dnia spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych, a także
uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielem Spółki Gazowniczej w Zabrzu
odpowiedzialnym za inwestycje w sprawie rozbudowy sieci gazowniczej do Goszyc
i Kotlarni i problemów z tym związanych.
W dyskusji głos zabrali:
Radny M. Matuszek – zwrócił się do Wójta o przekazanie radnym informacji na temat głównych
problemów zgłaszanych przez mieszkańców naszej gminy na zebraniach wiejskich.
Wójt Gminy – poinformował, że zebrania wiejskie zakończyły się kilka dni temu i jeszcze nie
sporządzono analizy wniosków zgłaszanych przez mieszkańców. Planuje się to zrobić w ciągu
najbliższego tygodnia. Głównym tematem poruszanym na zebraniach wiejskich była kwestia
bezpieczeństwa na drogach i poprawy jakości dróg. Głównie dotyczyło to dróg wojewódzkich
nr 408 i 425 przebiegających przez teren naszej gminy, choć gro tematów dotyczyło również dróg
gminnych. Mieszkańcy oczekują dalszych inwestycji na drodze nr 408, tj. w miejscowości
Brzeźce, Ortowice, Kotlarnia i Goszyce. Jeżeli chodzi o drogi gminne, to głównie w miejscowości
Lubieszów, gdzie występują jeszcze odcinki dróg nie uporządkowanych po budowie kanalizacji
sanitarnej. Podjęcia natychmiastowych działań wymaga między innymi ulica Okrężna. Część
wniosków dotyczyła także podjęcia inwestycji wodno-kanalizacyjnych do nowych terenów
mieszkaniowych. Z racji ograniczonych środków finansowych Gmina nie jest w stanie realizować
wszystkich koniecznych zadań z tego zakresu. Cieszy to, że Gmina się rozwija, że kolejne osoby
wybierają jako miejsce zamieszkania gminę Bierawa. W tym jesteśmy liderem w całym powiecie
kędzierzyńsko-kozielskim. Ale to rodzi określone obowiązki. Mamy listę osób oczekujących na
doprowadzenie wody i kanalizacji do nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.
Podkreślił, że generalnie wszystkie poruszone tematy są znane. W zasadzie nie wyniknęło nic
nowego.
Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, że frekwencja na wszystkich zebraniach była dość
niska. To zainteresowanie nie było wielkie. Najbardziej burzliwe zebranie wiejskie odbyło się
w Dziergowicach. Uważa, że prowadzona tam dyskusja była nie na miejscu. Tak nie powinno
wyglądać zebranie. Temat tego zebrania powinien zostać jeszcze kiedyś przedyskutowany.
Powinno zostać zrobione podsumowanie po otrzymaniu wszystkich protokołów.

Ad. 7.
Zastępca Wójta - przedstawił sprawozdanie na temat wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę za 2019 r. Sprawozdanie dołączono do niniejszego protokołu.
Poinformował, iż zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową, będący jednostką samorządu terytorialnego jest
obowiązany corocznie w terminie do 20 stycznia przeprowadzić analizę poniesionych
w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do
wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy oraz średniorocznej
struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
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Po przeprowadzeniu analizy organ prowadzący sporządza sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a następnie
przekazuje je organowi stanowiącemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, dyrektorom jednostek
oświatowych oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
Zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego powinno wynosić określony procent kwoty bazowej określonej dla
nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, tj.:
- dla nauczycieli stażystów 100 %,
- dla nauczycieli kontraktowych 111 %,
- dla nauczycieli mianowanych 144 %,
- dla nauczycieli dyplomowanych 184 %.
Określona w ustawie budżetowej kwota bazowa na 2019 rok wynosiła 3.045,21 zł.
W konsekwencji wymagane, średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego powinno kształtować się na poziomie:

1.01.-31.08.2019
1.09.-31.12.2019

stażysta
kwota
w zł
3.045,21
3.337,55

kontraktowy
kwota
w zł
3.380,18
3.704.68

mianowany
kwota
w zł
4.385,10
4.806,07

dyplomowany
kwota
w zł
5.603,19
6.141,09

Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wzrosło
o 10,62 % w stosunku do kwoty obowiązującej w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku
i o 15,08 % w stosunku do kwoty obowiązującej w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku.
W przypadku nieosiągnięcia w roku 2019 wysokości średniego wynagrodzenia, organ prowadzący
szkołę lub placówkę, będący jednostką samorządu terytorialnego, ma obowiązek ustalić różnicę
między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a minimalnymi
wydatkami na ten cel wymaganymi przepisami Karty Nauczyciela. Tak wyliczona kwota różnicy
jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego
ustalono kwotę różnicy i wypłacana w terminie do 31 stycznia roku następnego w formie
jednorazowego dodatku uzupełniającego.
W wyniku przeprowadzonej analizy wydatków na wynagrodzenia w 2019 roku potwierdzono, iż
płace nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bierawa,
przekroczyły kwoty określone przepisami Karty Nauczyciela. Wydatki poniesione w 2019 roku na
wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty
Nauczyciela wyniosły ogółem 5.716.755,45 zł.
Na poszczególnych stopniach awansu zawodowego dane te przedstawiały się następująco:
lp.

stopień awansu

Średnioroczna liczba
etatów
od dnia 1.01.
do 31.08

1
2
3
4

stażysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany

3,39
8,94
17,51
56,15

od 1.09. do
31.12.

2,99
7,13
16,59
56,79

Wydatki poniesione na Kwota różnicy
wynagrodzenia
w składnikach
wskazanych w art. 30
ust. 1 KN
124 958,28
2 455,09
373 940,94
26 532,99
978 899,76
45 704,15
4 238 956,47
326 993,52
5 716 755,45
str. 5

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w 2019 r. w porównaniu do roku 2018 wzrosły o ponad
433.188,33 zł, co jest głównie wynikiem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Subwencja oświatowa
na 2019 r. wynosiła 8.253.924 zł
W dyskusji glos zabrali:
Radny W. Plutta – stwierdził, iż już w poprzedniej kadencji, jak również w obecnej kwestionował
kwotę przekroczeń wynagrodzeń nauczycieli naszej gminy. Było to już też kwestionowane na
posiedzeniu komisji rewizyjnej. Wydaje się, że dyrektorzy szkół po prostu ignorują wskazania
Rady. Cały czas regularnie z roku na rok pojawia się kwota ok. 350 tys. zł przekroczeń.
Zaapelował do władz naszej gminy, aby w jakiś sposób wpłynęli na dyrektorów szkół, ponieważ
regularność tych przekroczeń wynagrodzeń wydaje się nieuzasadniona. Zdaje sobie sprawę, że
w jednym, czy w drugim roku mogą wystąpić jakieś przekroczenia. Ale jeśli to się pojawia
regularnie z roku na rok, to wygląda na to, że to jest po prostu w ten sposób planowane.
Te zwiększone wydatki obciążają w znacznym stopniu budżet gminy. Wójt musi szukać nawet
paru tysięcy złotych. Rada też szuka gdzieś kilku tysięcy oszczędności. A tutaj raptem wychodzi
nam, że regularnie rok w rok mamy kwotę 350 tys. zł przekroczeń wynagrodzeń, których nie
powinno być. Takie przekroczenia występują też w szkołach w innych gminach. Ale one wynoszą
kilkanaście tysięcy, może kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ale nie kilkaset, tak jak w naszej gminie.
Radny M. Matuszek – zwrócił się o wyjaśnienie z czego wynikają przekroczenia wynagrodzeń?
czy są one wynikiem wzrostu wynagrodzeń? czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób zmienić
wielkość tych dopłat? czy przekroczenia są finansowane z budżetu gminy, czy ze środków budżetu
państwa?
Zastępca Wójta – wyjaśnił, że kwota różnicy wynika przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń,
ale także kosztów dodatkowych godzin realizowanych przez szkołę, takich jak np. świetlica,
biblioteka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, czy kółka zainteresowań. Potrzeby szkół w tym
zakresie są bardzo duże. Na przekroczenia mają także wpływ koszty realizowanych zastępstw
nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich, czy urlopach do poratowania zdrowia.
Wydatki poniesione na wynagrodzenia przekraczają kwoty przewidziane przez państwo, ale nie
można twierdzić, że są to wydatki nieuzasadnione. Nauczyciele otrzymali zapłatę za zrealizowane
godziny. Wysokość średnich wynagrodzeń odnosi się do struktury zatrudnienia. Jeżeli nauczyciel
pracuje np. w dwóch szkołach tylko na część etatu, to zawsze generuje straty. Aby osiągnąć średnie
wynagrodzenie nauczyciel musi mieć co najmniej 22-23 godziny zajęć w tygodniu. Nauczyciele
nie mający dodatkowych godzin w tygodniu nie osiągną kwoty średniego wynagrodzenia.
Wówczas ujemna kwota różnicy musiałaby zostać wypłacona nauczycielom na danym stopniu
awansu zawodowego w formie dodatku wyrównawczego.
W naszej gminie większość nauczycieli realizuje 22-23 godziny tygodniowo. W przypadku
zastępstw nieobecnych nauczycieli, liczba tych godzin ulega zwiększeniu. Dyrektorzy mają
problemy z zatrudnieniem nauczyciela na część etatu, czy na zastępstwo. Czasami w przypadku
dłuższej nieobecności nauczyciela muszą zorganizować zastępstwa przez 3-4 miesiące. Jeżeli nie
udaje się pozyskać dodatkowej osoby, to godziny rozdysponowywane są pomiędzy zatrudnionych
nauczycieli danej placówki. Gmina stara się te sprawy kontrolować i odpowiednio reagować.
Te godziny zostały zrealizowane przez nauczycieli i musiały zostać zapłacone.
Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, że temat wynagrodzeń nauczycieli jest analizowany
co roku. Jest to tłumaczone. Można kierować kolejne zapytania, aby wszystko zostało wyjaśnione
i dla wszystkich zrozumiałe.
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Ad. 8.
Radny M. Permus – przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r.,
które dołączono do protokołu w formie załącznika.

Ad. 9. 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 6 lutego br.
głosowała 4 głosami za, przy 4 obecnych, za przyjęciem tej uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVII/128/2020 w sprawie dokonania
zmian w budżecie gminy na 2020 rok – pod głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XVII/128/2020 w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok – została podjęta.

Ad. 9. 2.
Skarbnik Gminy - przedstawiła radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa.
Radny M. Matuszek – wiceprzewodniczący komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego
poinformował, że komisja zaopiniowała omawiany projekt uchwały pozytywnie 4 głosami za, przy
4 obecnych.
Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVII/129/2020 o zmianie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – pod głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 10 radnych. Nikt z radnych nie był
przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od głosowania (W. Plutta). Radny Czesław Kudzia nie brał
udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XVII/129/2020 o zmianie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa została podjęta.
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Ad. 9. 3.
Wójt Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Państwowemu
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Poinformował, że w 2017 roku Gmina podpisała
porozumienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie opracowania
projektu odcinka wału przeciwpowodziowego o długości 2850 metrów od Gminy Kuźnia
Raciborska (na granicy województwa śląskiego) aż do wysokiej skarpy w miejscowości
Dziergowice. Projekt został opracowany według pierwotnych założeń. Jednak, po wysłaniu
zapytania do Wojewody, okazało się, że przy realizacji projektu nie będzie mogła mieć
zastosowanie tzw. spec ustawa regulująca kwestię wysiedleń i wypłaty odszkodowań dla
właścicieli nieruchomości położonych w rejonie inwestycji. Zdaniem Wojewody budowa wału nie
miałaby wpływu na znajdujące się tam budynki., tj. jeden budynek mieszkalny i dwie
nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym
wspólnie z Wodami Polskimi zastanawiano się nad tym jakie działania należy podjąć, aby ta
inwestycja jednak mogła być zrealizowana w trybie tzw. spec ustawy, ponieważ czasami interes
jednostki musi być pomniejszony na rzecz interesu wielu osób. Postanowiono uzupełnić ten
projekt o pewne elementy, które pozwolą zastosować tą ustawę. Koszty doprojektowania niestety
ale znowu obciążyły budżet gminy Bierawa. Jednak, to co zostało już powiedziane przed laty,
jeżeli to ma w jakiś sposób przyśpieszyć działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej dla
mieszkańców gminy Bierawa, to Gmina w ramach swoich możliwości będzie zabezpieczać
w swoim budżecie środki na ten cel. Cały projekt ma być gotowy w okolicy kwietnia i maja br.
Potem staniemy przed dylematem skąd będą pochodziły środki na realizację tej inwestycji?
Na teraz są tylko pewne idee, ale środków nie ma. Jednym z pomysłów jest wspólne realizowanie
naszego projektu z projektem miasta Kędzierzyn-Koźle. Może łatwiej będzie pozyskać środki
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Radny M. Matuszek - wiceprzewodniczący komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego
poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 6 lutego br. głosowała 4 głosami za przyjęciem
tej uchwały.
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVII/130/2020 w sprawie udzielenia
dotacji celowej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – pod głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XVII/130/2020 w sprawie udzielenia
dotacji celowej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – została podjęta.

Ad. 9. 4.
Sekretarz Gminy - przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gminnych. Wyjaśniła, że działki o których jest mowa w uchwale o numerach 1448,
1455/4 1455/5 i 1458/1 o łącznej powierzchni 2,4100 ha położone są w Bierawie w pobliżu drogi
wojewódzkiej nr 408 oraz byłego składowiska odpadów komunalnych. Od drogi odgradza je ściana
lasu. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest
pod zabudowę produkcyjno-usługową. Sprzedaż zostanie dokonana w trybie przetargowym.
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Z kolei działki nr 337 i 338 o łącznej powierzchni 0,0757 ha położone są w miejscowości Stare
Koźle przy ulicy Leśnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki
nr 338 przeznaczony jest zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a działki 337 pod zieleń niską.
Jest to ich podstawowe przeznaczenie. Sprzedaż zostanie dokonana w trybie przetargowym. Rada
Sołecka pozytywnie zaopiniowała koncepcję sprzedaży tych nieruchomości.
Radny M. Połulich – przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa,
rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 3 lutego br.
– 4 głosami za – pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.
Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem czy na kompleksie działek położonych
w Bierawie koło wysypiska w Bierawie o powierzchni 2,4 ha planowana jest budowa biogazowni?
Wójt Gminy – potwierdził, że w pobliżu byłego składowiska odpadów komunalnych planowana
jest budowa biogazowni. Firma przystąpiła do przetargu na dzierżawę tych działek. Jednak żeby
inwestycja została zrealizowana Firma musi być ich właścicielem. Dlatego działki zostały
wykazane do sprzedaży.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVII/131/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych – pod głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad.
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XVII/131/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych – została podjęta.

Ad. 9. 5.
Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw. Projekt uchwały obejmował dwie
nieruchomości, tj.
1) działkę nr 593/3 ark. m. 3 w obrębie Stare Koźle o powierzchni 0,2320 ha, jako teren pod
uprawę rolną. O zawarcie kolejnej umowy zawnioskował dotychczasowy dzierżawca
(rolnik);
1) działkę 60/2 ark. m.1 w obrębie Kotlarnia o powierzchni 0,0621 ha – działka położona jest
w bezpośrednim sąsiedztwie dotychczasowego dzierżawcy, który zawnioskował o zawarcie
kolejnej umowy, ponieważ nieruchomość gminna pozwala na lepsze zagospodarowanie
jego własnej nieruchomości.
Radny M. Połulich – przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa,
rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 3 lutego br. przy
4 obecnych członkach - jednogłośnie 4 głosami za, pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały.
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVII/132/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw – pod głosowanie radnych.
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Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XVII/132/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw – została podjęta.

Ad. 9. 6.
Dyr. Walkiewicz – odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Radny M. Matuszek – poinformował, że komisja budżetowa na swoim posiedzeniu w dniu
6 lutego br. – 3 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony projekt uchwały.
Wójt Gminy – poinformował, że proponowany wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych jest wynikiem wzrostu kosztów jakie Gmina będzie musiała ponosić na
rzecz firmy wywozowej. Przetarg na odbiór odpadów został ogłoszony na okres od stycznia do
końca sierpnia 2020 r., czyli do końca czasu obowiązywania jeszcze przepisów obecnego
regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Najpóźniej od września br. zacznie
obowiązywać nowy regulamin, nad którym radni pracują już od pewnego czasu. W dniu
16 stycznia br. dokonano otwarcia jedynej oferty na odbiór odpadów. Zaoferowane ceny usług
niestety po raz kolejny poszły znacznie w górę. Przetarg nie został rozstrzygnięty, ponieważ nie
mamy w budżecie odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Wpływy do budżetu na podstawie
obowiązującej stawki opłaty za odbiór odpadów są zbyt niskie. Na miesiąc styczeń i luty br.
Gmina podpisała z wykonawcą umowę z tzw. wolnej ręki poprzez indywidualne negocjacje.
W tej sytuacji jako Wójt Gminy był zobowiązany przedłożyć radnym propozycję podwyższenia tej
opłaty do wysokości, która zagwarantuje odpowiednie wpływy do budżetu i umożliwi podpisanie
umowy z wykonawcą. Zaproponowana stawka 25 zł od osoby została ustalona na podstawie
dokonanych wyliczeń. Dotychczas opłata w pełnej stawce była pobierana od 5 osób w rodzinie,
od szóstej osoby była pobierana tylko złotówka. Nowa uchwała nie przewiduje żadnych obniżek.
Radni byli zgodni co do tego, aby ta opłata była jednakowa dla wszystkich. Prognozuje się, że przy
takiej stawce uda się sfinansować pełne koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Jednak nie
można tego wyliczyć w 100 procentach, ponieważ nie wiadomo ile tych odpadów będzie.
Ilość odpadów przyjęto na podstawie danych z ubiegłego roku. Jaka będzie rzeczywistość, to się
okaże dopiero pod koniec roku. To co już powiedziano na posiedzeniu komisji, wiele rzeczy
w tym roku w zakresie gospodarki odpadami uległo zmianie. Między innymi na Gminę został
nałożony obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na wszelkie wpływy i wydatki związane
z gospodarką odpadami. Nie będzie już żadnej możliwości dofinansowania tej działalności
z innych środków budżetowych. Gmina nie może na odpadach zarabiać, ani do tej działalności
dokładać. Gmina jest organizatorem gospodarki odpadami. Ma obowiązek ogłosić przetarg na
wybór firmy świadczącej usługi odbioru odpadów i za te usługi płacić. I ten obowiązek realizuje.
Niestety wprowadzenie kilka lat temu błędnej ustawy przyczyniło się do powstania monopolu na
rynku. To Firma dyktuje warunki, nie ma żadnej konkurencji. Jeżeli zaproponowana stawka opłaty
zostanie przyjęta, to zostaną zabezpieczone potrzebne wpływy. Nie wiadomo jednak na jak długo.
Dlatego już teraz trzeba myśleć o tym, jak ten system potanieć. Co niestety jest bardzo trudne, gdyż
wiele kwestii jest od gminy niezależnych, np. wysokie opłaty środowiskowe, które wzrastają
z roku na rok o kilkadziesiąt procent. Kolejną kwestią to ilość odzysku. Tak naprawdę są to ilości
jakby nie możliwe do zrealizowania.
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Według zapisów naszej specyfikacji przetargowej ta odpowiedzialność w zakresie zapewnienia
właściwego odzysku odpadów spoczywa na firmie. To Firma musi się martwić o to, aby te ilości
odzysku zapewnić. W latach wcześniejszych Gmina nie spełniła tego warunku. Wówczas nie była
ukarana. Ale drugi raz nie można już sobie na to pozwolić.
Poinformował, że na zebraniach wiejskich Przewodniczący Rady bardzo szczegółowo wyjaśniał
co jest powodem wzrostu opłaty za odbiór odpadów. Niestety z powodu małej frekwencji tylko
część mieszkańców będzie tego świadoma. Ta informacja będzie musiała zostać
rozpowszechniona, zostanie ona zamieszczona w najbliższym wydaniu biuletynu „Głos Bierawy”.
Do mieszkańców musi dotrzeć informacja o tym, co jest powodem wzrostu opłaty za odbiór
odpadów. Oczywiście wszystkich nie uda się przekonać. Zdaniem niektórych podwyżki to błędy
w samorządzie. Ale tak nie jest. Gmina w tej materii ma bardzo mało do powiedzenia.
Gmina będzie zachęcać mieszkańców, którzy mają takie możliwości do rezygnacji z oddawania
odpadów zielonych i do zagospodarowywania ich we własnym zakresie. Dla osób kompostujących
odpady zostanie wprowadzona w przyszłości niższa stawka opłaty. O ile ta stawka zostanie
obniżona jeszcze nie wiadomo. Nad tym będą radni dyskutowali po wprowadzeniu nowego
regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Na pytanie dlaczego nie wprowadzono
obniżek opłaty już teraz wyjaśnił, że ulgi dla osób kompostujących odpady mogą zostać
wprowadzone dopiero po zmianie regulaminu, który musi zacząć obowiązywać najpóźniej
od 1 września br. Jednak nowe stawki opłat powinny zacząć obowiązywać od 1 marca, aby już nie
generować większych strat w przychodach. Jeżeli cały system gospodarki odpadami nie zostanie
zmieniony, to niestety ten wzrost cen będzie w dalszym ciągu do nie uniknięcia.
Radny W. Plutta – poinformował, że na posiedzeniu komisji Pani Skarbnik bardzo dobrze
uzasadniła wprowadzenie podwyżki opłaty za odpady. Z uwagi na to, że część mieszkańców
ogląda transmisję obrad sesji zwrócił się do Pani Skarbnik o przedstawienie tego uzasadnienia
i wyjaśnienie czym podyktowana jest podwyżka opłaty za odbiór odpadów? Uważa, że Pani
Skarbnik powinna doprecyzować pewne informacje przekazane już przez Wójta. Było by to bardzo
pomocne dla mieszkańców w zrozumieniu wprowadzonej podwyżki.
Skarbnik Gminy – poinformowała, że według zapisu art. 6r ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach, środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być
wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina ma obowiązek gromadzenia tych środków na
wyodrębnionym rachunku bankowym.
Oznacza to tyle, że z przychodów uzyskanych z opłat pobieranych od mieszkańców Gmina musi
regulować zobowiązania za odbiór odpadów wobec firmy. Na to zadanie nie może przeznaczać
innych środków budżetowych. Jeżeli faktura za usługę odbioru odpadów przewyższy środki będące
na wyodrębnionym koncie bankowym, wówczas Gmina nie będzie mogła uregulować swojego
zobowiązania. Zgodnie z ustawą pieniądze uzyskane z opłat mogą być przeznaczone 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.
Poinformowała, iż według sporządzonej kalkulacji kosztów, jaka została przekazana radnym,
Gmina potrzebuje na to zadanie ok. 1,7 mln zł. Taką kwotę będzie można uzyskać tylko przy
opłacie 25 zł od osoby i tylko wtedy gdy wszyscy mieszkańcy będą tą opłaty ponosić, ponieważ
sporo osób nie płaci i musi to być objęte windykacją. Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu na obsługę administracyjną tego systemu powinno się przeznaczyć
10-15 % przychodów. Dotychczas z tych przychodów na obsługę systemu nie przeznaczano ani
złotówki. Całość kosztów związanych z obsługą obciążała budżet administracji. Gdyby na
opłacenie pracowników założono tylko 5 %, to ten koszt wniósł by ok. 85 tys. zł. Do tego powinny
zostać doliczone jeszcze koszty systemu informatycznego, koszty windykacji i opłaty pocztowe.
str. 11

Podkreśliła, że w gospodarce odpadami duże koszty generowane są przez wywóz odpadów
wielkogabarytowych. W 2018 roku ten koszt wyniósł ok. 100 tys. zł, a w 2019 roku ponad
160 tys. zł. W roku bieżącym ten koszt z pewnością będzie jeszcze wyższy. Szacuje się go na
kwotę 180 tys. zł. Stawka 25 zł od osoby pozwoli Gminie bezpiecznie dotrwać przynajmniej do
zmiany regulaminu, a może nawet do końca roku.
Radny M. Matuszek – stwierdził, że w tej sprawie czuje się całkowicie bezradny, ponieważ nie
ma możliwości w żaden sposób wpłynąć na wysokość tej opłaty. Zwiększona opłata za odbiór
odpadów obciąży budżet każdego mieszkańca tej gminy. Jest to spora podwyżka, ponieważ opłata
wzrośnie prawie o 50 %. Cyt. „Boli mnie to, że nie udało nam się zrobić w jakiś sposób obniżki
kosztów tego systemu. A boli tym bardziej dlatego, że były samorządy, które to zrobiły”. Można
było ten system potanieć zachęcając mieszkańców do kompostowania odpadów we własnym
zakresie. W ten sposób udałoby się zaoszczędzić prawie 20 % kosztów funkcjonującego systemu.
Uważa, że większość mieszkańców gminy z tego rozwiązania by skorzystało. Byłoby to
z korzyścią dla Gminy. Jednak Gmina z tego nie skorzystała. Poprzez brak tego działania nie
zostaną zmniejszone koszty gospodarowania odpadami, ale mogą jeszcze wzrosnąć. Mieszkańcy
będą oddawać odpady zielone ponieważ za to płacą. I to będzie generować niepotrzebne koszty.
Uważa, że zostało przespane pół roku. Przez pół roku będziemy płacili więcej i będziemy
generować kolejne koszty tego systemu. A można było wprowadzić te zmiany już od najbliższych
miesięcy, jeszcze przed sezonem wegetatywnym. Cyt. „To jest mój żal, który musiałem
wypowiedzieć. Ale szczerze mówiąc nie mam innej możliwości i będę musiał za tym zagłosować”.
Radny M. Permus – zwrócił uwagę, iż uwagi i żale radny Matuszek mógł przedstawić na
posiedzeniach komisji, a nie teraz opowiadać o swojej bezradności. Rada podejmuje działania.
Te działania faktycznie należy zoptymalizować i działać jeszcze mocniej. Należy uwzględnić takie
kwestie które wpłyną na obniżkę systemu. Chodzi o:
 uszczelnienie systemu deklaracji,
 podjęcie działań antymonopolowych, ponieważ któryś rok z rzędu mimo rozsyłania ofert,
mimo rozmów, do przetargu przystępuje tylko jedna firma,
 kontrolę segregowania odpadów, ponieważ niewłaściwa segregacja podraża koszty,
 uchwalenie regulaminu kompostowaniu odpadów zielonych i ustalenie niższej stawki
opłaty z tego tytułu,
 właściwą windykację zaległości.
Podkreślił, iż na wymienione kwestie Zarząd Gminy musi położyć większy nacisk i być bardziej
restrykcyjny w ich realizacji.
Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż nie zgadza się z wypowiedzią radnego Matuszka.
Osobiście nie poczuwa się do tego i sądzi, że państwo radni też, że coś zostało przespane. Jak tylko
można było, to przystąpiono do opracowania nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku
w gminie. Odbyły się już trzy posiedzenia komisji, na których te sprawy były omawiane.
Dyskutowano między innymi o windykacji opłat, czy uszczelnieniu systemu. Obowiązująca
dotychczas stawka opłaty nie była najwyższa, dlatego teraz proponowana podwyżka będzie dosyć
odczuwalna. Być może nowy regulamin pozwoli z czasem na obniżenie tych kosztów.
Następnie poddał projekt uchwały nr XVII/133/2020 o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty –
pod głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad.
Żaden z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XVII/133/2020 o zmianie uchwały
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty – została podjęta.

Ad. 9. 7.
Dyr. Walkiewicz – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Radny M. Matuszek – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego nie
rozpatrywała tego projektu uchwały.
Uwag, ani zapytań do uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wzór deklaracji nie uległ zmianie w stosunku do
poprzedniego. Wprowadzono tylko nowe stawki opłaty. Następnie poddał projekt uchwały
nr XVII/134/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – pod głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XVII/134/2020 w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości – została podjęta.

Ad. 9. 8.
W. Lembowicz – odczytał projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy w Starym Koźlu –
ks. Antoniego Połomskiego.
Na wniosek radnego W. Plutta, sołtys wsi Stare Koźle przedstawiła uzasadnienie proponowanej
nazwy ulicy. Poinformowała, że ksiądz Antoni Połomski pełnił funkcję Proboszcza Parafii Stare
Koźle od 1939 r. do 1964 r. Był bardzo dobrym człowiekiem. Wiele nie posiadał, a jeszcze dzielił
się z innymi. Wykazywał się bardzo dużą inicjatywą gospodarczą. Lata wojenne były dla księdza
Połomskiego bardzo ciężkie. Był szykanowany. Musiał się ukrywać, ponieważ Jego życie było
zagrożone. Mimo tego, że sam był narażony na utratę życia pomagał innym i ratował ich z różnych
opresji. W pamięci ludzi został zapamiętany jako człowiek bardzo życzliwy, pracowity i pomocny.
Miał same cechy dodatnie. Mimo, że w tym roku od śmierci księdza Antoniego Połomskiego mija
56 lat, to dzięki starszym mieszkańcom Starego Koźle pamiętają o nim nawet młode pokolenia.
Pełną informację na temat postaci ks. Antoniego Połomskiego zawarto w załączniku do uchwały.
Radny M. Permus – podziękował Pani sołtys za bardzo piękne przedstawienie postaci księdza
Antoniego Połomskiego.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVII/135/2020 w sprawie nazwy ulicy –
pod głosowanie radnych.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XVII/135/2020 w sprawie nazwy ulicy
została podjęta.

Ad. 9. 9.
W. Lembowicz - przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego.
Sekretarz Gminy – wyjaśniła, że Rada Gminy na sesji w dniu 17 grudnia 2019 r. podjęła już
uchwałę w tej sprawie. Jednakże Wojewoda w trybie nadzoru zakwestionował w niej dwa zapisy.
Chodziło o zapis § 3 pkt. 1 i § 4 pkt. 1, gdzie zróżnicowano stawkę opłaty ze względu na to, czy
droga położona jest w terenie zabudowanym, czy poza terenem zabudowanym. Zdaniem
Wojewody takie zróżnicowanie stawek jest niezgodne z prawem. W nowym projekcie uchwały
wykreślono błędne zapisy.
Radny M. Matuszek – wiceprzewodniczący komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego
poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 6 lutego br. głosowała 4 głosami, przy
4 obecnych – za przyjęciem tej uchwały.
Radny M. Permus - zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość wprowadzenia w tej uchwale
postanowień dotyczących możliwości zwolnień z ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego, np.
związanych z działalnością kościoła, czy działalnością gminnych organizacji?
Mec. Semeniuk – zwrócił uwagę, że uchwała dotyczy wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego. Kwestia ewentualnych zwolnień z ponoszenia tej opłaty musi zostać wyjaśniona.
Być może będzie można to uregulować w odrębnej uchwale.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVII/136/2020 w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – pod głosowanie radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na 12 obecnych nas sali obrad. Żaden z radnych nie
był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XVII/136/2020 w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – została podjęta.

Ad. 9. 10.
Radny M. Permus – odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2020.
Radni nie podejmowali dyskusji w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVII/137/2020 w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 – pod głosowanie radnych.
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Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad,
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XVII/137/2020 w sprawie przyjęcia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 – została podjęta.

Ad. 10. Interpelacje i wnioski radnych
Radny J. Pankala – złożył na piśmie wniosek o wystąpienie do Komendy Powiatowej Policji
w Kędzierzynie-Koźlu o częstsze patrole w okolicy Remizy OSP w Bierawie, ponieważ często
dochodzi do zastawiania bram wjazdowych do Remizy.
Radny M. Matuszek – poruszył sprawę wyrobiska w Kotlarni oraz obniżenia poziomu wody
w jeziorze w Dziergowicach. Stwierdził, iż regularnie poziom wody w Dziergowicach ulega
obniżeniu, czego dowodem są powstałe nowe wyspy na jeziorze. Ten rok też nie będzie lepszy.
Prawdopodobnie będzie susza. Tak długo jak nie będzie zbiornika w Kotlarni, tak długo poziom
wody w Dziergowicach będzie się obniżał. Zawnioskował o wystąpienie do Wojewody o zajęcie
się budową zbiornika w Kotlarni.
Wójt Gminy – poinformował, że w sprawie zbiornika w Kotlarni jest w stałym kontakcie
z Wojewodą Opolskim i jest informowany o wszystkich działaniach w tej sprawie. Dlatego nie
widzi podstaw kierowania do Wojewody kolejnych pism w tej sprawie. Zaproponował, aby to
Rada Gminy na kolejnej sesji podjęła uchwałę w tej sprawie.
Radny M. Permus
1) poinformował, że na zebraniu wiejskim w Brzeźcach była mowa o tym, że Spółka Wodna
zajmuje się czyszczeniem rowów, odprowadzeniem wód, a powinna się raczej zajmować
budowaniem jazów i retencją,
2) poruszył również sprawę dotyczącą powiadamiania sołtysów o planowanych robotach na
terenie sołectwa. Zawnioskował o podjęcie działań w sprawie przygotowania uchwały
zobowiązującej Urząd Gminy, wykonawców robót do powiadamiania sołtysów wsi
o planowanych robotach na terenie sołectwa, aby po raz kolejny nie dochodziło do sytuacji,
że mieszkańcy nie są o takich sprawach informowani, a w konsekwencji mają np. problem
z wyjazdem z posesji,
3) zawnioskował o przedyskutowanie sprawy dotyczącej planowanej daty wprowadzenia
zakazu używania pieców nie ekologicznych, tzw. kopciuchów, co jest już wprowadzane
przez inne samorządy. Uważa, że podjęcie takiej uchwały jest bardzo ważne także dla
mieszkańców, aby uwzględniali to przy zmianie systemów grzewczych. Chodzi o to, aby
mieszkańcy nie byli zaskoczeni tym, że po zakupieniu pieca nie ekologicznego, którymi
dalej się handluje, zostanie wprowadzony zakaz ich używania. Nie mówi o żadnym
terminie, tylko o tym żeby z wyprzedzeniem powiadomić mieszkańców do jakiego
momentu będzie można używać pieców nie ekologicznych, a od jakiego momentu
wprowadzi się zakaz ich używania.
Radny M. Matuszek – zauważył, iż wniosek radnego Permusa jest jak najbardziej słuszny.
Samorząd Krakowa już taką uchwałę podjął. Wrocław wprowadził taką uchwałę pośrednią.
Na początku zlecono urzędnikom przejście po wszystkich lokalach mieszkalnych w celu
zarejestrowania wszystkich pieców, które nie spełniają określonych norm. Chodzi przede
wszystkim o tabliczki znamionowe i określenie roku produkcji pieca.
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Pozwoli to określić ile pieców nie ekologicznych jest używanych na terenie gminy. My dotychczas
nie każemy naszych mieszkańców za to, że użytkują stare piece. My nagradzamy ich za to, że
wymieniają piece na ekologiczne źródła ciepła. Inne samorządy idą w stronę bardziej restrykcyjną.
Nasza Gmina musi podjąć konkretne działania w tym zakresie

ad. 11.
Dyskusji nie podejmowano.

Ad. 12.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym
zamknął obrady siedemnastej sesji Rady Gminy w dniu 10 lutego 2020 r. o godz. 17:20.

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik

Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek

Załączniki
1) Informacja o ustaleniu quorum
2) uchwała w sprawie przyjęcia protokołu z szesnastej sesji Rady Gminy z 13 stycznia 2020 r.
3) sprawozdanie na temat wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę za
2019 r.
4) sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za 2019 r.
5) uchwała nr XVII/128/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
wraz z protokołem imiennego głosowania,
6) uchwała nr XVII/129/2020 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
dla gminy Bierawa wraz z protokołem imiennego głosowania,
7) uchwała nr XVII/130/2020
w sprawie udzielenia dotacji celowej Państwowemu
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie wraz z protokołem imiennego głosowania,
8) uchwała nr XVII/131/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
gminnych wraz z protokołem imiennego głosowania,
9) uchwała nr XVII/132/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego
trybu zawarcia umów dzierżaw wraz z protokołem imiennego głosowania,
10) uchwała nr XVII/133/2020 o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wraz z
protokołem imiennego głosowania,
11) uchwała nr XVII/134/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wraz
z protokołem imiennego głosowania,
12) uchwała nr XVII/135/2020 w sprawie nazwy ulicy wraz z protokołem imiennego
głosowania,
13) uchwała nr XVII/136/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego wraz z protokołem imiennego głosowania,
14) uchwała nr XVII/137/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok
2020 wraz z protokołem imiennego głosowania,
15) lista obecności radnych i sołtysów
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