PROTOKÓŁ nr XXVI/2020
z sesji Rady Gminy Bierawa
w dniu 26 października 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dwudziestą szóstą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu
26 października 2020 r. i poinformował, że sesja z uwagi na panującą sytuację sanitarnoepidemiologiczną prowadzona będzie w trybie zdalnym.
Następnie zwrócił się do radnych o potwierdzenie obecności. Wyczytani kolejno radni, według listy
obecności, potwierdzili udział w sesji Rady Gminy.
Po potwierdzeniu obecności przez radnych Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji
uczestniczy 14 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada
Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna była radna Violetta
Klimanek.
Przewodniczący Rady Gminy przywitał zebranych radnych, Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia,
Zastępcę Wójta Gminy Stanisława Wróbla, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek-Kubicką,
Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, Kierownika Referatu Inwestycji Waldemara Lembowicza, a
także obsługę prawną Mec. Mirosława Semeniuka.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dalszy porządek obrad dwudziestej szóstej sesji
Rady Gminy Bierawa został ustalony następująco:
2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 14 września 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 przez Wójta Gminy informacji na temat wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2020 r. oraz opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w przedmiotowej sprawie.
8. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
4) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy;
5) w sprawie zaliczenia ulicy Towarowej w Dziergowicach do kategorii dróg gminnych;
6) w sprawie skargi na sołtysa wsi.
10. Przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych,
pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Dyskusja i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.
Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.
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Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że został wyłożony na sali obrad protokół
z dwudziestej piątej sesji Rady Gminy z dnia 14 września 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?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie przyjęcia
protokołu nr XXV/2020 z sesji Rady Gminy z dnia 14 września 2020 r.
Następnie poinformował, że za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, na 12 biorących udział
w głosowaniu. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół nr XXV/2020 z sesji Rady Gminy z dnia
14 września 2020 r. został przyjęty.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie
działania jak:
1) brał udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa
i ochrony środowiska w dniu 21 września 2020 r. w sprawie stanu dróg powiatowych na
terenie gminy Bierawa;
2) brał udział w spotkaniu w sprawie ochrony przeciwpowodziowej w dniu 30 września 2020 r.;
3) w dniu 19 września br. uczestniczył w pogrzebie Joachima Niemanna, byłego
Przewodniczącego Rady Gminy Bierawa i długoletniego działacza Mniejszości Niemieckiej,
4) w dniu 20 września br. brał udział we Mszy dożynkowej w Lubieszowie;
5) brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego w dniach 12 i 22
października 2020 r. ;
6) w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca pełnił dyżury w Urzędzie Gminy;
7) brał udział w przygotowaniu sesji oraz organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy.

Ad. 5.
Informację o pracach komisji przedstawili:
Radny P. Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna spotykała się na jednym posiedzeniu
w dniu 24 września br. w sprawie wydania opinii na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze
2020 r.
Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego,
poinformowała, że komisja w minionym okresie obradowała na dwóch posiedzeniach, tj.
12 października br., na którym omawiano propozycje stawek podatkowych na rok 2021 oraz w dniu
22 października br., gdzie omawiano projekty uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy oraz o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa.
Radny Cz. Kudzia – Wiceprzewodniczący komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania
fizycznego i sportu poinformował, że komisja obradowała w dniu 5 października br. na temat
działalności Domów Kultury prowadzonej w okresie pandemii.
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Radny M. Połulich – Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa,
rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja spotkała się na jednym posiedzeniu
w dniu 21 września br. Tematem był stan dróg powiatowych w gminie Bierawa.
Radny M. Permus – Przewodniczący komisji ds. skarg, wniosków i petycji, poinformował, że
komisja obradowała w dniu 26 października br., omawiając skargę na sołtysa wsi Lubieszów.

Ad. 6.
Wójt Gminy – poinformował, że w okresie od ostatniej sesji w dniu 14 września br. do dnia
dzisiejszego podejmował takie działania jak:
 w dniu 15 września br. wspólnie z Dyrektorem Walkiewiczem uczestniczył w konferencji
w sprawie gospodarki odpadami w Strzelcach Opolskich,
 w dniu 17 września br. uczestniczył w konferencji Odra-Łaba-Dunaj w Bohuminie,
 w dniu 18 września br. spotkał się z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego,
 w dniu 19 września br. uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych byłego
Przewodniczącego Rady Gminy Joachima Niemanna, a w dniu 20 września br. we Mszy
dożynkowej,
 w dniu 21 września br. brał udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego
z przedstawicielami Starostwa Powiatowego na temat stanu dróg powiatowych na terenie
naszej gminy,
 w dniu 22 września br. brał udział w Walnym Zebraniu Subregionu KędzierzyńskoKozielsko-Strzeleckiego, w dniu 23 września br. w Walnym Zebraniu Euroregionu
Pradziad, a w dniu 24 września br. w Walnym Zebraniu Związku Gmin Śląska Opolskiego,
 w dniu 29 września br. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Kotlarni na temat funduszu
sołeckiego,
 w dniu 30 września br. miało miejsce otwarcie ofert na dostawę kubłów na odpady
zmieszane. W przetargu wzięły udział 2 firmy. W terminie do końca listopada br. wszyscy
mieszkańcy gminy zostaną wyposażeni w nowe pojemniki. Tego samego dnia odbyło się
również spotkanie z przedstawicielami Wód Polskich na temat zmiany wytycznych
dotyczących uruchamiania zbiornika Racibórz. Poinformował, że podczas ostatniego
wezbrania wód rzeki Odry na całe szczęście Wody Polskie na czele z Dyrektorem
Naczelnym podjęły decyzję o wcześniejszym uruchomieniu zbiornika niż wynika to
z wytycznych. Mimo to na terenie gminy Bierawa i tak zostało zalanych ok. 500 ha gruntów
rolnych. Dlatego stoimy na stanowisku, że instrukcja uruchamiania zbiornika powinna
zostać w trybie pilnym zmieniona w celu zmiany parametrów dotyczących uruchamiania
zbiornika,
 w dniu 1 października br. nastąpił odbiór robót na ulicy Parkowej i Sosnowej w Starej
Kuźni. W tym też dniu spotkał się z Dyr. Adamiszynem z Opolskiej Spółki Gazowniczej,
 w dniu 2 października br. w związku z realizacją zadań w ramach Marszałkowskiej
Inicjatywy Sołeckiej gościł w gminie Bierawa Wicemarszałek Roman Kolek. W tegorocznej
edycji uczestniczyły sołectwa Stare Koźle, Dziergowice, Kotlarnia i Stara Kuźnia,
 w dniu 5 października br. brał udział w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia,
wychowania fizycznego i sportu na temat funkcjonowania domów kultury w czasie
pandemii,
 w dniu 7 października br. odwiedził pary małżeńskie obchodzące Złote Gody, przekazał
medale i listy gratulacyjne,
 w dniu 8 października br. uczestniczył w konferencji nt. suszy w Zakrzowie,
 w dniu 9 października br. brał udział w uroczystości zawieszenia tablicy pamiątkowej ku
czci poległych saperów w Kuźni Raciborskiej,
str. 3

 w dniu 10 października br. w Solarni odbył się turniej strzelecki „O Tarczę żniwną”
Burmistrza Kuźni Raciborskiej i Wójta Gminy Bierawa,
 w dniu 12 października br. brał udział w posiedzeniu komisji budżetowej na temat stawek
podatkowych na 2021 rok,
 w dniu 13 października br. miało miejsce otwarcie ofert na wybór wykonawcy odwiertu
nowej studni w Starym Koźlu. Poinformował, że do przetargu przystąpiły dwie firmy.
W związku z tym, że środki zaplanowane na to zadanie okazały się nie wystarczające trzeba
było przeznaczyć na ten cel dodatkowe środki, aby móc to zadanie jak najszybciej wykonać,
 w dniu 14 października br. spotkał się z pracownikami Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni
z okazji Dnia Nauczyciela,
 w dniu 15 października br. uczestniczył w pogrzebie Ewy Nowak pracownicy Urzędu
Gminy, a także spotkał się z pracownikami Szkoły Podstawowej w Solarni z okazji Dnia
Nauczyciela,
 od dnia 14 października br. wzmagano się z wylewem rzeki Odry, który w porównaniu
z sytuacją powodziową z miesiąca czerwca br. okazał się o wiele poważniejszy. W Gminie
Bierawa zalanych zostało ponad 500 ha gruntów, w tym wiele długich odcinków dróg
transportu rolnego,
 w dniu 14 października br. nastąpiło otwarcie ofert na wybór firmy odbierającej odpady
komunalne od mieszkańców gminy w okresie od grudnia 2020 r. do listopada 2021 r.
Poinformował, że podjęte działania w tym zakresie przyniosły dobre efekty. Po raz pierwszy
do przetargu przystąpiły 3 firmy. Dwie oferty zmieściły się w budżecie. Tego samego dnia
miała także miejsce w Urzędzie wizyta Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej,
 w dniu 22 października br. brał udział w posiedzeniu komisji budżetowej, na której
omawiano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
Dyskusji na temat przedstawionej informacji nie podejmowano.

Ad. 7.
Wójt Gminy – przedstawił radnym informację na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze
2020 r. Omawiając tą informację podkreślił, że z powodu pandemii koronawirusa półrocze to było
trochę inne niż w latach poprzednich.
Plan dochodów wynosił na dzień 30 czerwca br. 37.819.283,33 zł. Został wykonany w kwocie
19.723.162,29 zł, co stanowiło 52,15 % planu. Plan wydatków wynosił natomiast 37.604.480,22 zł,
a wykonano go w kwocie 16.645.701,21 zł, tj. 44,27 %. Na dzień 30 czerwca br. Gmina Bierawa
posiadała zadłużenie w wysokości 4.417.547,05 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowę
kanalizacji.
W ciągu pierwszego półrocza br. poniesiono między innymi wydatki na takie zadania jak:
 na drogi gminne i transport publiczny – 278.302,68 zł
 na plany zagospodarowania przestrzennego – 109.716 zł
 na administrację publiczną – 1.612.998,67 zł
 na Ochotnicze Straże Pożarne – 121.535,60 zł
 na oświatę – 6.309.381,03 zł
 na pomoc społeczną – 783.204,74 zł
 na gospodarkę odpadami – 771.359,25 zł
 na działalność Ludowych Zespołów Sportowych – 87.550 zł
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Z powodu pandemii odwołano wszystkie publiczne imprezy i spotkania z gminami partnerskimi.
Część rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wys. 28.778,78 zł przeznaczono na zakup środków
przeciw wirusowi Covid-19. Zakupiono płyny do dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej
w postaci rękawiczek i maseczek.
Pełny tekst informacji dołączono do protokołu – załącznik nr 1.
Skarbnik Gminy – odczytała opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. – dołączono do
protokołu jako załącznik nr 2
Sekretarz Gminy – odczytała pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej na temat realizacji budżetu
gminy za I półrocze 2020 r. wydaną w oparciu o następujące wnioski:
1) informacja o wykonaniu budżetu gminy spełnia wymagania dotyczące stopnia
szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
2) wykazany plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach jest zgodny
z podjętymi uchwałami budżetowymi i zarządzeniami Wójta Gminy;
3) stopień zrealizowania planu dochodów (52,15 %) i planu wydatków (44,27 %)
w stosunku do wartości zaplanowanych jest zadawalający. Wartości te pokazują, że budżet
jest wykonywany na odpowiednim poziomie;
4) w analizowanym okresie dochody przewyższały wydatki. Planowane roczne dochody
w większości działów powinny zostać wykonane na poziomie kwot zaplanowanych
w budżecie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że niektóre zaplanowane wielkości, np.
udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, będą musiały ulec weryfikacji z
uwagi na aktualne uwarunkowania gospodarcze i ograniczenia w działalności podmiotów
gospodarczych, spowodowane pandemią. Co jednak jest całkowicie niezależne od gminy;
5) poziom wykonania wydatków oceniono jako zadawalający. Najwyższą pozycją budżetową
są wydatki w dziale Oświata i Wychowanie (35,95 % ogólnej planowanej kwoty budżetu).
Wydatki w dziale oświata zostały wykonane w granicach planu. Niższe wykonanie
wydatków tego działu, spowodowane w dużej mierze ograniczeniami wprowadzonymi w
związku z pandemią koronawirusa, w tym na wynagrodzenia pracowników, może
świadczyć o tym, że nie będzie potrzeby zwiększania planu wydatków tego działu. Z kolei
duże wykonanie wydatków w rozdziale 85202 na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w
Domach Pomocy Społecznej, może rodzić potrzebę dofinansowania tego zadania;
6) wydatki majątkowe zostały wykonane w 19,16 % planu, co jest charakterystycznym
zjawiskiem dla I półrocza. Większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych jest
w trakcie realizacji, a ich zakończenie planowane jest w II półroczu 2020 r.;
7) przedstawiony stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020 wskazuje, że ujęte zadania powinny
zostać zrealizowane w terminie.
Dyskusji na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku nie podejmowano.

Ad. 8.
Zastępca Wójta – przedstawił radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych za
poprzedni rok szkolny – informację dołączono do protokołu jako załącznik nr 3.
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Ad. 9. 1 .
Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na
2020 rok.
Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego
poinformowała, że komisja przegłosowała projekt omawianej uchwały 4 głosami za, przy
4 obecnych.
W dyskusji głos zabrali:
Radny W. Plutta – zgłosił zapytanie dotyczące planowanej kwoty 5 tys. zł na budowę odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu. Zwrócił uwagę, że łączne nakłady na to zadanie, jak
wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej, zaplanowano w kwocie ponad 370 tys. zł.
Zaplanowano kolejną inwestycję, a przecież Gmina ma niedokończoną jeszcze kanalizację
w Dziergowicach przy ulicy Turskiej, Odrzańskiej i Leśnej. Czy mieszkańcy Dziergowic, tych
wymienionych ulic, doczekają się w końcu realizacji tej inwestycji kanalizacyjnej, czy też nie?
Powinna być zachowana jakaś sprawiedliwa kolejność. Mieszkańcy od wielu lat dopominają się
o tą kanalizację w Dziergowicach. Tym czasem Gmina podejmuje kolejną inwestycję przy nowo
budowanej drodze. Oświadczył, że nie chce kwestionować zupełnie zasadności tej inwestycji
w Starym Koźlu. Niemniej jednak oczekiwania mieszkańców ulicy Turskiej, Leśnej i części
Odrzańskiej z Dziergowic są też bardzo zasadne. I byłby najwyższy czas żeby tam te inwestycje też
podjąć.
Wójt Gminy – wyjaśnił, że budowa sieci kanalizacyjnej do nowego osiedla mieszkaniowego
w Starym Koźlu jest podyktowana planowaną przebudową drogi do terenów inwestycyjnych.
Utwardzenie tej drogi, na co został już przeprowadzony przetarg, musi zostać poprzedzone
ułożeniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do nowo powstałych działek mieszkaniowych.
Z jednej strony zabezpieczy się przyszłych mieszkańców w niezbędną infrastrukturę wodną
i kanalizacyjną, a z drugiej wyprzedzi się planowaną inwestycję drogową, co z uwagi na kolejność
realizacji tych inwestycji jest rzeczą bardzo istotną. Co do kanalizacji w Dziergowicach, podkreślił,
że Gmina zna te potrzeby i podejmuje w tym celu określone działania. Została już opracowana
dokumentacja na ulicę Turską. Rozpoczęto projektowanie sieci kanalizacyjnej przy ulicy
Odrzańskiej. I w którymś stosownym, dobrym momencie, jeżeli będą tylko środki, te zadania
oczywiście też będą realizowane.
Radny W. Plutta – zwrócił się z zapytaniem, czy działki w Starym Koźlu są prywatne, czy są to
działki gminne.
Wójt Gminy – poinformował, że działki w Starym Koźlu są własnością prywatną. Gmina obecnie
posiada własne działki tylko w Starej Kuźni.
Radny M. Matuszek - zwrócił się o wyjaśnienie planowanego wykupu drogi w Lubieszowie.
Wójt Gminy – wyjaśnił, że wykup gruntu pod drogę w Lubieszowie (ulica Strażacka) wiąże się
z koniecznością uregulowania stanu prawnego tej drogi.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania projektu uchwały
nr XXVI/194/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Następnie poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny
(W. Plutta), a 1 radna wstrzymała się od głosowania (E. Garbas).
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVI/194/2020 w sprawie dokonania
zmian w budżecie gminy na 2020 rok – została podjęta.
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Ad. 9. 2.
Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa.
Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego
poinformowała, że komisja przegłosowała projekt omawianej uchwały pozytywnie 4 głosami za,
przy 4 obecnych.
Radny W. Plutta – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zaplanowanego wydatku na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, z czego wynika ta kwota, czy jest ustawowy
obowiązek umieszczenia tego wydatku w Wieloletniej Prognozie Finansowej?
Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że chodzi o środki na wywóz i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, na co zaplanowano kwotę 1850 tys. zł. Zadanie to zostało wpisane do Wieloletniej
Prognozy Finansowej, aby zapewnić ciągłość finansowania tego zadania, ponieważ Firma, która
wygra przetarg będzie realizowała to zadanie przez okres 12 miesięcy, począwszy od grudnia br.
do listopada przyszłego roku. Kwota została skalkulowana na podstawie przyjętej stawki opłaty
26 zł od osoby w gospodarstwie domowym. Dodała, że nie jest to nowe zadanie. Było ono już
zapisane w poprzednim załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie projektu
uchwały nr XXVI/195/2020 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla
Gminy Bierawa. Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny
był przeciwny (W. Plutta), a 1 radna wstrzymała się od głosowania.
Stwierdził, że uchwała nr XXVI/195/2020 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej dla Gminy Bierawa – została podjęta.

Ad. 9. 3.
Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego
poinformowała, że członkowie komisji nie głosowali projektu uchwały jako całości. Po zapoznaniu
się ze stawkami podatkowymi zaproponowanymi przez Wójta, jak również radnych
uczestniczących w posiedzeniu, członkowie komisji przegłosowali zgłoszone propozycje.
Za stawkami zaproponowanymi przez Wójta zagłosowało 3 członków komisji, 1 radny był
przeciwny, głosów wstrzymujących nie było.
Radny W. Plutta – zwrócił się do radnych z apelem o nie podwyższanie stawek podatkowych
w tym roku. Uzasadniając podkreślił, że mamy rok dość specyficzny, a ten który nadchodzi może
być jeszcze trudniejszy dla części naszych mieszkańców. Jak jest wiadomym niektórzy mają
obniżone pensje z tego tytułu, że pracodawcy zmniejszyli wymiar godzin pracy. Część osób może
też stracić pracę. Jeśli zatem pojawi się temat podwyższenia podatków, to może to być źle odebrane
przez mieszkańców naszej gminy. Rozumie, że budżet gminy ma swoje sztywne pozycje, że koszty
wielu działalności wzrosły. Niemniej jednak, uważa, że podatki nie powinny być podwyższane.
Powinno się poszukać oszczędności w niektórych pozycjach budżetowych. Zaproponował ustalenie
wysokości diet radnych na poziomie symbolicznej złotówki. Oszczędności z tego tytułu były by
porównywalne do kwot, jakie szacuje się uzyskać z tytułu podwyższenia niektórych stawek
podatkowych.
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Podkreślił, iż nie chodzi o całkowitą rezygnację, tylko o ustalenie tych diet na poziomie
symbolicznej złotówki. Podwyższenie podatków dla mieszkańców w przyszłym roku uważa za nie
wskazane.
Wójt Gminy – zauważył, że słowa radnego z pewnością są bardzo chwalebne. Jednak
rzeczywistość jest niestety bardziej skomplikowana. Gmina musi zapewnić środki do budżetu na
funkcjonowanie przedszkoli, szkół, na dofinansowanie pobytu osób starszych w domach pomocy
społecznej, oświetlenie uliczne, czy na przykład na funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych. Koszty funkcjonowania niestety rosną. W ostatnich latach w niektórych działach
gospodarki koszty te wzrosły o kilkadziesiąt procent. Radni, w tym również radny Plutta, często
zgłaszają wnioski o realizację różnych zadań. Na wszystko potrzebne są pieniądze. Podkreślił, że
stawki podatkowe w większości zostały podwyższone tylko o wielkość inflacji, która wynosi
ok. 4 %. Uważa, że jest to minimum, o które należy te stawki podwyższyć. Jeżeli któryś
z mieszkańców z powodu trudnej sytuacji finansowej z powodu utraty pracy, czy innych sytuacji
losowych nie będzie w stanie zapłacić podatku, to zawsze może zwrócić się do Wójta o jego
umorzenie. I na pewno ta pomoc zostanie udzielona. To samo dotyczy firm, które w przypadku
trudnej sytuacji mogą wystąpić o indywidualną pomoc. W czasie pandemii dla części podmiotów
gospodarczych zostały też wprowadzone uregulowania systemowe. Nie może się zgodzić
z postulatem radnego Plutty o pozostawienie stawek podatkowych na dotychczasowym poziomie.
Zwrócił się do radnych o uchwalenie stawek podatkowych w wysokościach zaakceptowanych przez
radnych na posiedzeniu komisji.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVI/196/2020 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości – pod głosowanie radnych. Poinformował, że za
przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 radnych było przeciwnych (W. Plutta i E. Garbas),
a 2 radnych wstrzymało się od głosowania (M. Matuszek i J. Pankala).
Następnie stwierdził, że uchwała nr XXVI/196/2020 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości – została podjęta.

Ad. 9. 4.
Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Radni nie podejmowali dyskusji w tej sprawie.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały
nr XXVI/197/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy. Następnie poinformował, że za przyjęciem uchwały opowiedziało się
w głosowaniu 14 radnych, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVI/197/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – została podjęta.
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Ad. 9. 5.
Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Towarowej
w Dziergowicach do kategorii dróg gminnych.
Radny W. Plutta – zwrócił się z zapytaniem jakie są plany dotyczące tej drogi, czy przewidywana
jest jakaś modernizacja i czy zainteresowana tą drogą, głównie jeśli chodzi o użytkowanie,
Żwirownia zamierza dofinansować przebudowę tej drogi?
Wójt Gminy – poinformował, że wszystko zależy od tego czy Kopalnia pozyska nowe tereny
i będzie dalej funkcjonować, czy też nie. Jeżeli Kopalnia nie będzie miała co eksploatować,
to oczywiście nikt tej drogi nie będzie modernizował. Jeżeli natomiast pozyska dodatkowe tereny
na których będzie mogła prowadzić działalność, to droga zostanie zmodernizowana. Głównym
celem jest przywrócenie tam ruchu dwukierunkowego w celu odciążenia ulicy Dworcowej
w Dziergowicach.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVI/198/2020 w sprawie zaliczenia
ulicy Towarowej w Dziergowicach do kategorii dróg gminnych – pod głosowanie radnych.
Poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było,
2 radnych wstrzymało się od głosowania (W. Plutta i E. Garbas).
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXVI/198/2020 w sprawie zaliczenia
ulicy Towarowej w Dziergowicach do kategorii dróg gminnych – została podjęta.

Ad. 9. 6.
Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie skargi na sołtysa wsi.
Radny M. Permus – Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji, poinformował, że komisja
przy 4 obecnych członkach przegłosowała jednogłośnie projekt procedowanej uchwały.
Radni nie podejmowali dyskusji tym temacie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXVI/199/2020 w sprawie skargi na
sołtysa wsi – pod głosowanie radnych. Następnie poinformował, że za przyjęciem uchwały
opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Stwierdził, że uchwała nr XXVI/199/2020 w sprawie skargi na sołtysa wsi – została podjęta.

Ad. 10.
Sekretarz Gminy – odczytała informację Wojewody Opolskiego, Przewodniczącego Rady Gminy,
Wójta Gminy i Naczelnika Urzędu Skarbowego na temat analizy oświadczeń majątkowych
złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń. Informacje dołączono do protokołu
w formie załączników.
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Ad. 11. Interpelacje i wnioski radnych
Radna E. Garbas – złożyła na piśmie interpelację o następującej treści: „W związku z dyskusją
jaka rozgorzała wśród mieszkańców miejscowości Solarnia i Dziergowice na temat niskiego
ciśnienia i braku wody w hydrantach w miejscowości Solarnia, w trakcie pożaru domu
mieszkalnego i salonu meblowego, który miał miejsce w Solarni w dniu 10.10.2020 r. proszę
o przedstawienie informacji czy sieć wodociągowa w Solarni i Dziergowicach, stanowiąca źródło
wody dla celów przeciwpożarowych zapewnia wymaganą wydajność i cieśnienie w hydrantach
zewnętrznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.
2009 r., Nr 124). Temat inwentaryzacji hydrantów i wymaganych prawem przeglądów, które
oprócz sprawdzenia stanu technicznego i działania elementów składowych hydrantu obejmują
również pomiar ciśnienia i wydajności, był wielokrotnie poruszany na sesjach i zebraniach
wiejskich. W związku z czym proszę o przedstawienie protokołów z wykonanych przeglądów.
Jeżeli ciśnienie i wydajności hydrantów nie spełniają wymagań, to jakie działania zostały podjęte
lub należy wykonać by dostosować sieć do obowiązujących przepisów. Właściwe zgodne
z przepisami zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowi o bezpieczeństwie mieszkańców i ich
mienia”.

Ad. 12. Dyskusja i wolne wnioski
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się o:
 wystąpienie do Zakładu Energetycznego o naprawę 3 lamp na ulicy Dębowej w Kotlarni,
 podcięcie gałęzi dochodzących do przewodów elektrycznych na słupie energetycznym
posadowionym na wylocie z Ortowic (w stronę Kotlarni).
Radny M. Permus - zwrócił się o wystąpienie do Spółki Gazowniczej o zlikwidowanie dwóch
dziur w drodze gminnej ulicy Gliwickiej w Brzeźcach, pozostawionych po wykonaniu przyłączy
gazowych.
Radny J. Pankala – zwrócił się o zawieszenie lampy ulicznej na słupie posadowionym na ulicy
Dębowej w Bierawie naprzeciwko posesji Piegza, ponieważ ten odcinek drogi jest całkowicie nie
oświetlony.
Radny W. Plutta – wystąpił z wnioskiem dotyczącym zabezpieczenia dachu na budynku po byłej
Garbarni w Dziergowicach, wpisanym do ewidencji zabytkowych obiektów przemysłowych, a
także o uporządkowanie terenu (wykoszenie chwastów) zarówno przed tym budynkiem (przed
bramą), jak i na terenie tej nieruchomości.

Ad. 13.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym
zamknął obrady dwudziestej szóstej sesji Rady Gminy o godz. 17:05.
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik

Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek

Załączniki:
1) Informacja na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
str. 10

2) Uchwała nr 295/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
3) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bierawa za rok szkolny
2019/2020
4) Uchwała nr XXVI/194/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
5) Uchwała nr XXVI/195/2020 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej dla Gminy Bierawa
6) uchwała nr XXVI/196/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
7) uchwała nr XXVI/197/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy
8) uchwała nr XXVI/198/2020 w sprawie zaliczenia ulicy Towarowej w Dziergowicach do
kategorii dróg gminnych
9) uchwała nr XXVI/199/2020 w sprawie skargi na sołtysa wsi
10) Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych.
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