PROTOKÓŁ nr XXXII/2021
z sesji Rady Gminy Bierawa
w dniu 24 maja 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył trzydziestą drugą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu
24 maja 2021 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. 15 radnych potwierdziło udział
w sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych na ustawową liczbę
15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy przywitał zgromadzonych radnych, Wójta Gminy Krzysztofa
Ficonia, Zastępcę Wójta Gminy Stanisława Wróbla, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek-Kubicką,
Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, Kierownika referatu inwestycji Waldemara Lembowicza,
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierawie Piotra Walkiewicza, a także obsługę
prawną Mec. Mirosława Semeniuka.
Następnie poinformował, że dalszy porządek obrad trzydziestej drugiej sesji Rady Gminy Bierawa
będzie się przedstawiać następująco:
2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku
obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2021 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 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie oceny
zasobów pomocy społecznej.
8. Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie gminy za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa;
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego;
4) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Bierawa.
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.
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Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że został wyłożony na sali obrad protokół
z trzydziestej pierwszej sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2021 r. i w celu jego przyjęcia,
zgodnie z § 22 statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie.
Zwrócił się również z zapytaniem czy radni mają uwagi do przedstawionego porządku obrad?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
Za przyjęciem protokołu opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych, nikt z radnych nie był
przeciwny, a 4 radnych wstrzymało się od głosowania (W. Plutta, E. Garbas, M. Połulich
i M. Permus).
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania
protokół nr XXXI/2021 z sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2021 r. - został przyjęty.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował
następujące działania:
1) brał udział w posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego
i sportu w dniu 19 kwietnia 2021 r.,
2) brał udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa
i ochrony środowiska w dniu 26 kwietnia 2021 r.,
3) w dniu 20 maja br. wspólnie z Wójtem i radnym Mirosławem Połulichem spotkał się
z Wojewodą Opolskim, a także brał udział w uroczystym nasadzeniu drzew
w Nadleśnictwie Rudy i upamiętnieniu miejsca poległych saperów,
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.

Ad. 5. Informację o pracach komisji złożyli:
Radny P. Szewerda – poinformował, że komisja rewizyjna spotykała się trzykrotnie w celu
przeprowadzenia kontroli wykonania budżetu gminy za rok 2020, wypracowania opinia w tej
sprawie oraz przygotowania wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.
Radna D. Szczygieł – poinformowała, że komisja ds. budżetu obradowała w dniu 19 maja br.
celem omówienia projektów uchwał na dzisiejszą sesję.
Radna V. Klimanek – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania
fizycznego i sportu spotkała się na posiedzeniu w dniu 17 maja br. w celu omówienia projektów
uchwał na dzisiejszą sesję.
Radny M. Połulich – Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa,
rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja spotkała się w dniu 26 kwietnia br.
w celu omówienia bieżących spraw związanych z działalnością komisji.
Radny M. Permus – Przewodniczący komisji ds. skarg, wniosków i petycji poinformował, że
komisja w okresie międzysesyjnym nie spotykała się.
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Ad. 6.
Wójt Gminy – poinformował, że w okresie międzysesyjnym, tj. od dnia 29 marca br. podejmował
między innymi takie działania jak:
• w dniu 1 kwietnia br. uczestniczył w Konferencji zorganizowanej przez Wojewodę
Opolskiego w sprawie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dodał, iż spis jest
obowiązkiem każdego mieszkańca. Urząd Gminy w różnoraki sposób popularyzuje
informacje o spisie i zachęca mieszkańców do samospisu. Pod względem spisanych osób
Gmina Bierawa znajduje się w środku stawki. Mamy 3 rachmistrzów spisowych, którzy na
razie dokonują spisu wyłącznie drogą telefoniczną,
• w dniu 8 kwietnia br. spotkał się z Dyrektorem Adamiszynem z Opolskiej Spółki
Gazowniczej, wiodącym tematem to sprawa rozbudowy sieci gazowniczej w kierunku
Lubieszowa i Dziergowic,
• w dniu 9 kwietnia br. odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych na temat
projektów organizacyjnych na kolejny rok szkolny,
• w dniu 15 kwietnia br. spotkał się z Urbanistą Panem Chmielewskim,
• w dniu 19 kwietnia br. uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego,
bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska na temat planowanego przebiegu kanału
Odra-Dunaj, podczas którego wyrażono stanowisko i obawy z tym związane. Spotkał się
również z Panem Mirosławem Sieją, który przygotowuje projekty dotyczące dróg,
• w dniu 21 kwietnia br. miało miejsce podpisanie umowy z Firmą dekarską, która wykonuje
prace na budynku Szkoły Podstawowej w Solarni,
• w dniu 22 kwietnia uczestniczył w pogrzebie Zygfryda Steuera wieloletniego Zastępcy
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
oraz Prezesa Zarządu
Powiatowego OSP. W tym też dniu spotkał się z Burmistrzem Kuźni Raciborskiej Pawłem
Machą w temacie zbiornika „Kotlarnia” i ewentualnej współpracy w zakresie gospodarki
odpadami,
• w dniu 23 kwietnia br. uczestniczył w spotkaniu z Panem Henrykiem Milewskim z Firmy
TAURON,
• w dniu 26 kwietnia br. uczestniczył w sesji Rady Gminy Bierawa zwołanej w trybie
nadzwyczajnym,
• w dniu 27 kwietnia br. został spisany akt notarialny w sprawie przejęcia gruntu od
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na którym znajduje się plac zabaw
w miejscowości Grabówka,
• w dniu 28 kwietnia br. brał udział w konsultacjach z Marszałkiem Województwa
Opolskiego dotyczących Strategii Województwa powiązanych ściśle ze środkami z nowego
budżetu unijnego na lata 2021-2027,
• w dniu 30 kwietnia br. spotkał się z Firmą TARBAU, która buduje sieć gazociągową
w Kotlarni. Budowa tej sieci, jeżeli chodzi o ułożenie rur, próby szczelności, została
ukończona. Odbiór techniczny powinien zostać dokonany w miesiącu lipcu br. W tym też
dniu spotkał się również z właścicielem Firmy TP ELBUD w Bierawie w sprawach
bieżących, a także planów firmy dotyczących rozbudowy,
• w dniu 6 maja br. miało miejsce spotkanie w Urzędzie Gminy Pawłowiczki w sprawie
organizacji publicznego transportu zbiorowego. Poinformował, że trochę przedłuża się
procedura ogłoszenia przez Starostwo Powiatowe przetargu na to zadanie na kolejne lata.
Może to rodzić pewne konsekwencje, np. takie, że w miesiącu lipcu i sierpniu br. nie będzie
transportu publicznego na terenie naszej gminy. W tym też dniu spotkał się z Radą Sołecką
wsi Dziergowice,
• w dniu 7 maja br. uczestniczył w zebraniu OSP Bierawa oraz OSP Lubieszów,
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• w dniu 8 maja br. brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w OSP Dziergowice,
• w dniu 10 maja br. spotkał się z właścicielami sieci żłobków „Szkrabuś”,
• w dniu 11 maja br. uczestniczył w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w sprawie
transportu publicznego,
• w dniu 12 maja br. w Nadleśnictwie „Kędzierzyn” brał udział w uroczystości posadzenia
dębu, który został poświęcony przez Papieża Franciszka z okazji 100-lecia III Powstania
Śląskiego,
• w dniu 14 maja br. spotkał się z Panem Piotrem Pakoszem Szefem Opolskiego Oddziału
Sekcji Związku Zawodowego „Solidarność” pracowników Oświaty,
• w dniu 17 maja br. miało miejsce spotkanie z Dyrektorem Wydziału Infrastruktury
i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Omawiano tematy dotyczące drogi
wojewódzkiej nr 408 i 425, w tym związane z uzgodnieniem projektu organizacyjnego
dotyczącego budowy wodociągu Bierawa – Stare Koźle. W tym też dniu brał udział w akcji
sadzenia lasu w Nadleśnictwie Rudy poprzedzone uroczystym złożeniem kwiatów przy
krzyżu poległych saperów,
• w dniu 18 maja br. brał udział w Walnym Zebraniu Subregionu KędzierzyńskoKozielskiego,
• w dniu 19 maja br. miała miejsce krótka wizyta w Gminie partnerskiej Markvartovice
w związku z planowanym projektem z okazji 5-lecia partnerstwa pomiędzy Gminami.
Planuje się organizację dwóch spotkań, wydanie folderu o współpracy oraz kalendarza na
2022 rok. W tym dniu uczestniczył również w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju
gospodarczego, na którym omawiano sprawy związane z sesją Rady Gminy,
• w dniu 20 maja br. spotkał się z nowym Wojewodą Opolskim celem przedstawienia mu
głównych problemów gminy Bierawa, a w szczególności dotyczących ochrony
przeciwpowodziowej. Ponadto uczestniczył w pogrzebie byłego pracownika Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Bierawie Karola Pandra, a także spotkał się z Radą Sołecką wsi
Solarnia,
• w dniu 24 maja br. brał udział w wideokonferencji na temat
Powszechnego.

Narodowego Spisu

Radni nie podjęli dyskusji na tematy przedstawione przez Wójta Gminy.

Ad. 7.
Zastępca Wójta - przedstawił informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej.
Poinformował, że obowiązek corocznego sporządzania przez gminę oceny zasobów pomocy
społecznej i przekładania tego dokumentu radzie gminy wynika z art. 16a ustawy o pomocy
społecznej.
Ocena pomocy społecznej jest narzędziem określającym potrzeby pomocy społecznej, zastępuje
bilans potrzeb pomocy społecznej i stanowić będzie podstawę planowania budżetów samorządów
na następne lata. Według stanu na 30 czerwca 2020 r., liczba ludności gminy Bierawa wyniosła
7 912 osób, z czego 51,9 % stanowiły kobiety, a 48,1% mężczyźni. Struktura ludności gminy
przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 8,75 %, osoby
w wieku produkcyjnym 53,37 %, a w wieku poprodukcyjnym 37,87 %. W latach 2010 -2020 liczba
ludności spadła o 0,64 %.
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Według stanu na 31 grudnia 2020 r. stopa bezrobocia w gminie wyniosła 2,56 %. Stopa bezrobocia
Gminy jest poniżej średniej powiatu, jak i województwa. Liczba osób bezrobotnych
zarejestrowanych w gminie Bierawa wynosiła 191 osób, w tym 65,44 % stanowiły kobiety,
34,56 % mężczyźni.
Pomoc i wsparcie w gminie Bierawa z pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej
w 2020 roku uzyskało 71 osób, co stanowiło 0, 95 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku
oceny, w stosunku do 2015 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia
zmniejszyła się o 108 osób. Zmniejszająca się liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej widoczna jest również dla danych powiatu jak i województwa.
W gminie Bierawa najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób
i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Bierawie były kolejno: niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie,
długotrwała lub ciężka choroba, zdarzenie losowe.
Liczba pobierających w roku 2020 zasiłek wychowawczy wyniosła 371 rodzin. W stosunku do
roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 10 rodzin (co stanowi wzrost o 2,69 % w stosunku do roku
poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego
w 2020 r. wyniosła 6.781.439 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 1.801.298 zł.
Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 89 rodzin. W stosunku do roku
poprzedniego liczba ta zmalała o 23 rodziny (co stanowi spadek o 20,53 % w stosunku do roku
poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła
442.063,87 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 78 364,45 zł.
Pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej działająca na terenie gminy
i finansowana z budżetu gminy nie występuje.
Kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 12 osób w tym: kadra kierownicza 1 osoba, pracownicy
socjalni 4 osoby, pozostali pracownicy 8 osób. Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy
społecznej pracowników 8 posiada wykształcenie wyższe. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie
pracownika socjalnego posiada 3 pracowników socjalnych. Wśród pracowników jedna osoba
posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej.
W zasobach infrastruktury społecznej gminy nie znajdują się żłobki. Funkcjonują 4 przedszkola
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach, dysponujące 265 miejscami. Świetlic i klubów
dla dzieci i młodzieży jest 6 w tym: 4 przyszkolnych i 2 pozaszkolnych. Na terenie gminy nie
funkcjonują opiekunowie dzienni.
W gminie Bierawa środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej
wyniosły w 2020 roku 10.622.751 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł
o 1.740.142 zł, co stanowi 16,38 %. W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 9.000.270 zł, co
stanowi 84,72 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc
społeczna wydatkowano 1.506.210 zł, co stanowi 14,17 % ogólnych wydatków w zakresie
polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia w roku 2020 wydatkowano 99.239 zł, co
stanowi 0,93 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 - Edukacja
i opieka wychowawcza w 2020 r. wydatkowano 17.032 zł, co stanowi 0,16 % ogólnych
wydatków w zakresie polityki społecznej.
Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na
realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału w konkursach
ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na realizacji programów
osłonowych. W roku oceny gmina Bierawa uczestniczyła w jednym projekcie z Europejskiego
Funduszu Społecznego, który objął 9 osób oraz w jednym konkursie ogłoszonym przez
Ministerstwo Rodziny na łączną kwotę 7.679,12 zł, którym objęto jedną osobę oraz w realizacji
programu osłonowego na łączną kwotę 61,800 zł, który objął 52 osoby.
Gmina Bierawa zleciła zadania publiczne 5 organizacjom pozarządowym w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego. Zawarto 9 umów na kwotę 357.984 zł.
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Organizacjom pozarządowym nie zlecano zadań w trybie zamówień publicznych. Nie zlecano
również usług opiekuńczych oraz prowadzenia placówek pomocy społecznej.
Zawarte informacje w ocenie zasobów pomocy społecznej są materiałem poglądowym mającym
ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie
polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania poniższych wniosków
i rekomendacji:
- brak opieki nad dziećmi do lat 3,
- niewystarczająca liczba mieszkań socjalnych i komunalnych,
- brak mieszkań chronionych,
- starzejące się środowisko, co za tym idzie wzrost osób ubiegających się o przyznanie usług
opiekuńczych oraz ubiegających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej,
- malejąca liczba osób oczekujących wsparcia finansowego,
- rosnąca liczba osób oczekująca wsparcia w formie pracy socjalnej,
- rosnące wydatki na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.
Pełną treść dokumentu dołączono do protokołu w formie załącznika nr 1.
W dyskusji głos zabrali:
Radny W. Plutta – zwrócił uwagę, że w dokumencie pn. „Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi”, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, zawarta jest
informacja o tym, że zostało złożonych 5400 deklaracji śmieciowych. Tym czasem
z przedstawionego dokumentu wynika, że w gminie mamy dużo ponad 7 tys. mieszkańców.
W roku ubiegłym była mowa o 6100 deklaracjach śmieciowych. Mamy tutaj wzrost liczby osób
niepłacących za śmieci. Z czego zatem wynika ta liczba? Czy gmina prowadzi jakąś analizę tego
stanu? Uważa, że różnica pomiędzy liczbą osób faktycznie zamieszkujących na terenie naszej
gminy i składających deklaracje śmieciowe, a liczbą osób zameldowanych, jest bardzo
niepokojąca. O ponad tysiąc osób zwiększyła się liczba osób, które deklarują że są zameldowane w
naszej gminie, ale nie składają deklaracji śmieciowych. Uważa, że Gmina ponosi dosyć znaczące
straty jeśli chodzi o wpływy do budżetu. Czy mamy jakąś analizę, czy Wójt może zamierza zrobić
coś z tym problemem?
Wójt Gminy – poinformował, że Gmina nie tylko zamierza, ale podejmuje stosowne działania
w tym zakresie. Regularnie, nie rzadziej niż co kwartał, drukowane są wykazy mieszkańców
(zameldowanych), które są weryfikowane przez wiele osób. Jeżeli podana w deklaracji liczba osób
zamieszkujących daną nieruchomość wydaje się mało wiarygodna, wówczas Zakład Gospodarki
Komunalnej wyjaśnia tą sytuację. Uważa, że tak naprawdę za wiele nie da się już w tym zakresie
zrobić, ponieważ w opłatach za odpady liczy się fakt zamieszkiwania w gminie Bierawa, a nie
zameldowania. Gmina bardzo chętnie skorzysta z każdej sugestii o możliwości zweryfikowania
tego stanu. Odnosząc się do danych zawartych w Ocenie zasobów pomocy społecznej, zwrócił
uwagę, że w tym dokumencie podano liczbę mieszkańców przyjmowaną przez Główny Urząd
Statystyczny. W rzeczywistości liczba mieszkańców gminy Bierawa jest mniejsza o ok. 500 osób.

Ad. 8.
Wójt Gminy – przedstawił raport o stanie gminy Bierawa za 2020 rok. Pełną treść dokumentu
dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 2.
Omawiając raport o stanie gminy na wstępnie zauważył, iż taki dokument jest przedstawiany już
po raz trzeci. Reguluje to ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych.
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Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
w zakresie realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Został przygotowany
z jak najlepszą wiedzą i starannością.
Podkreślił, że w zakresie charakterystyki Gminy, położenia, nic się nie zmieniło. Tereny Gminy
przylegają do prawobrzeżnej Odry, która tworzy naturalną granicę z gminą Cisek. Od strony
wschodniej gmina Bierawa graniczy z województwem śląskim, a od północnej z miastem
Kędzierzyn-Koźle. Gmina znajduje się w strefie oddziaływania i powiązań ekonomicznych,
społecznych i kulturalnych aglomeracji opolskiej oraz jej zespołów miejsko-przemysłowych
ukształtowanych na osi Odry, tj. Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Zdzieszowice i Krapkowice.
W skład gminy wchodzi 12 sołectw. Największym pod względem obszarowym jest sołectwo Stara
Kuźnia.
Odnosząc się do danych na temat liczby mieszkańców zauważył, że liczba mieszkańców w gminie
Bierawa utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie. Udało się zatrzymać trend takich
gwałtownych spadków, o czym nie może powiedzieć w zasadzie większość gmin województwa
opolskiego. Przykładem może być sąsiadujące z naszą Gminą miasto Kędzierzyn-Koźle, gdzie co
roku ubywa kilka tysięcy mieszkańców. W gminie Bierawa mamy miejscowości, które rozwijają
się lepiej, ale i takie w których niestety nie udało się zahamować trendu spadkowego. Dlatego
ważnym jest pozyskiwanie nowych mieszkańców. Gmina Bierawa uznawana jest za gminę
atrakcyjną do zamieszkania. Wpływ na to ma z pewnością lokalizacja, ale także podejmowane
przez wiele lat wysiłki w uatrakcyjnianiu naszych miejscowości. Jest to doceniane przez nowych
mieszkańców. Podkreślił, że w 2020 roku mieliśmy do czynienia z wyjątkową liczbą zgonów
(128). Odnotowano o 30 zgonów więcej niż w roku 2019. Niestety również obecny rok idzie w tym
samym kierunku, co jest bardzo niepokojące.
Podsumowując zwrócił uwagę, że w 2020 roku przyszło nam gospodarować w trudnych
warunkach spowodowanych pandemią koronawirusa. Nikt nie był na to przygotowany. Wiele
jednostek ograniczyło swoje działania do koniecznych. Również zostały ograniczone wejścia do
Urzędu. Był to rok, który dał wszystkim wiele do myślenia. Jednak pomimo tego udało się wiele
spraw zrealizować. Zaskoczeniem było to, że nie doszło do całkowitego załamania gospodarki.
Ceny za usługi budowlane, czy remontowe, jak również materiały poszybowały mocno w górę,
co dało się odczuć przy ogłaszaniu przetargów na różnego rodzaju roboty.
W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu placówek oświatowych wszystkim uczniom
zapewniono zdalne nauczanie.
Generalnie, pomimo tych wszystkich trudności rok 2020 można ocenić pozytywnie. Podejmowano
działania, które miały służyć zapewnieniu ciągłości funkcjonowania Gminy. I to się udało.
Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie.

Ad. 9. 1.
Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy na 2021 rok.
Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego
poinformował, że komisja przegłosowała projekt omawianej uchwały 4 głosami za, przy
4 obecnych członkach.
Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania uchwały nr XXXII/237/2021
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Następnie poinformował, że za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się
od głosowania.
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXII/237/2021 w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok – została podjęta.

Ad. 9. 2.
Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej dla gminy Bierawa.
Radna D. Szczygieł - poinformowała, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego
jednogłośnie przegłosowała projekt omawianej uchwały.
Radni nie podejmowali dyskusji na temat omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXII/238/2021 o zmianie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – pod głosowanie radnych.
Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych było
przeciwnych (W. Plutta i E. Garbas), nikt z radnych nie wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXII/238/2021 o zmianie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – została podjęta.

Ad. 9. 3.
Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Województwa Opolskiego.
Radna D. Szczygieł - poinformowała, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego
przegłosowała projekt omawianej uchwały 4 głosami za, przy udziale w głosowaniu 4 radnych.
W dyskusji głos zabrali:
Radny W. Plutta – zwrócił się z zapytaniem jakiego odcinka chodnika, jakiego odcinka drogi
będzie dotyczyła ta kwota, którą nasza Gmina ma wyasygnować dla województwa?
Wójt Gminy – poinformował, że dofinansowanie dotyczy kończącej się inwestycji w Bierawie
przy ulicy Dworcowej. Środki na to zadanie zostały zabezpieczone w budżecie gminy. W celu
udzielenia dotacji potrzebna jest jeszcze uchwała w tej sprawie.
Radny W. Plutta – poinformował, że oglądał ten chodnik, który został wykonany w formie
wykładziny asfaltowej. Uważa, że jeśli by to miało być zrobione coś podobnego, za gminne
pieniądze, to chyba jakiś absurd. Nie wiadomo, czy to co zostało zrobione to jest chodnik, czy to
jest ścieżka rowerowa, czy to może jest jakiś tor przeszkód dla jednośladów? Uważa, że po tym się
raczej jechać nie da. To się nadaje do programu „Absurdy drogowe”, który jest nadawany przez
jedną ze stacji telewizyjnych. Podkreślił, że nie jest to uwaga do Wójta, ani może do nikogo
z naszej gminy. Ale ten przykład pokazuje, że chyba powinniśmy się tym projektom trochę lepiej
przyglądać, skoro nasze pieniądze mają być w tak kiepski sposób lokowane. Uważa, że nie można
takiej uchwały popierać. Czy Gmina ma wgląd do tych projektów?
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Jakie są komentarze mieszkańców w tej sprawie? Czy ktoś próbował jechać tam rowerem?
Przecież nie wiadomo w ogóle co to jest, czy to jest chodnik, czy ścieżka rowerowa? Czemu to ma
służyć? Góry, doliny, dłuższe i krótsze pagórkowate odcinki. Są takie miejsca, że te pagórki są
dosyć mocno strome. Uważa, że tego typu inwestycja jest jakimś nieporozumieniem.
Wójt Gminy – poinformował, że jest to ścieżka pieszo-rowerowa, która musiała zostać
dostosowana do terenu. Osobiście jechał tą ścieżką i nie może powiedzieć, że jedzie się po niej źle.
Przypomniał, że jeszcze jakiś czas temu, to Gmina mogła projektować daną inwestycję drogową
i przekazać projekt zarządcy drogi. Obecnie nie ma takiej możliwości. To inwestor zleca
opracowanie projektu i realizuje inwestycję. Gmina może wypowiadać się jedynie w kwestii
oświetlenia, czy ustawienia przystanku autobusowego. Osobiście byłby bardzo ostrożny
w krytykowaniu sposobu wykonania tej ścieżki pieszo-rowerowej. W jaki sposób Gmina miała by
blokować sposób wykonania? Przecież odpowiedzialność za to ponosi zarządca drogi.
Radny M. Matuszek – uważa, że po wykonaniu tej inwestycji tamten rejon nabiera odpowiednich
kształtów. Bierawa od strony ulicy Dworcowej wygląda zupełnie inaczej. Jest to dobre
rozwiązanie i to życie zweryfikuje ile osób będzie tam jeździć, ile będzie to rozwiązanie
krytykować, a ile chwalić. Na pewno jest dużo lepiej niż dotychczas, kiedy rowerzyści musieli
jeździć po tej coraz bardziej ruchliwej drodze wojewódzkiej 425. Jest to takie przyszłościowe
rozwiązanie. Jeżeli zostanie ten projekt dokończony, to przede wszystkim mieszkańcy Bierawy
będą mogli bezpieczniej dojeżdżać aż do skrzyżowania z drogą 408.
Radny W. Plutta – zauważył, że „kształty” to jest słowo, które właściwie określa to co tam zostało
zrobione.
Radny J. Pankala - stwierdził, iż również jechał po tej ścieżce i nie uważa żeby przy normalnej
jeździe rowerem, przy zwykłej prędkości, były tam jakieś większe utrudnienia. Mogą one wystąpić
przy szybszej jeździe, ale przecież na takiej ścieżce obowiązuje ograniczenie prędkości. Patrząc
z drogi, to ścieżka może wygląda trochę dziwnie, ale da się spokojnie przejechać. Krawężniki,
w stosunku do drogi, są bardzo dobrze wyprofilowane. Dodał, iż podobnie została wybudowana
ścieżka przy ulicy Mostowej wzdłuż Zakładów Azotowych.
Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż nie rozumie w czym tkwi problem. Ta inwestycja
została wykonana podobnie jak w innych miejscowościach. Obniżenia musiały zostać zapewnione
przy wjazdach na posesje. Z kolei wysoki krawężnik ma zabezpieczać przed wjazdem
samochodów. Jeżeli jednak jest to ścieżka pieszo-rowerowa powinna zostać wyznaczona część dla
rowerów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania uchwały nr XXXII/ 239/2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego. Po czym poinformował,
że za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych było przeciwnych (W. Plutta
i E. Garbas), nikt z radnych nie wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXII/239/2021 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego – została podjęta.
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Ad. 9. 4.
Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania
oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
terenie gminy Bierawa.
Radna V. Klimanek – Przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania
fizycznego i sportu poinformowała, że za projektem uchwały głosowało 3 radnych, a dwóch
radnych wstrzymało się od głosowania.
W dyskusji głos zabrali:
Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem jak będzie rozwiązywana sprawa dotacji, jeżeli
jeden z rodziców będących np. w separacji, będzie zamieszkiwał z dzieckiem na terenie gminy
Bierawa, a drugi poza naszą gminą?
Zastępca Wójta – wyjaśnił, że w § 1 ust. 5 jest mowa o obowiązku zamieszkiwania dziecka i co
najmniej jednego rodzica, czy opiekuna prawnego. Zapis ten został zmieniony po dyskusji na
posiedzeniu komisji.
Radna E. Garbas – poinformowała, że gminach sąsiednich, między innymi w Cisku i w Kuźni
Raciborskiej temat dofinansowania dzieci w żłobkach jest realizowany w inny sposób,
a mianowicie w postaci bonu żłobkowego. W Gminie Cisek ten bon jest w kwocie 200 zł,
a w gminie Kuźnia Raciborska w kwocie 250 zł. Czy nie byłby to sprawiedliwszy sposób
dofinansowania dzieci przebywających w żłobkach? W tej chwili, gdy żłobek powstaje na granicy
Kędzierzyna i Brzeziec, to jak gdyby są preferowani rodzice, którzy pracują w Kędzierzynie.
Co z dziećmi z terenu Dziergowic, czy Kotlarni, które są dowożone przez rodziców np. do Gliwic.
Te dzieci są w tym momencie dyskryminowane, bo na te dzieci dotacja nie będzie przyznawana.
Wójt Gminy – zauważył, że każda lokalizacja żłobka dla kogoś może być nieodpowiednia.
Dotychczas dzieci z gminy Bierawa dowożone są najczęściej do Kędzierzyna, ale z pewnością
również do innych oddalonych miejscowości. Nigdy nie ma idealnego rozwiązania. Nawet gdyby
otworzono żłobek w Bierawie, to mało prawdopodobne, że dzieci z Solarni, czy Kotlarni, których
rodzice pracują w Gliwicach, czy Raciborzu, byłyby dowożone do Bierawy. Wreszcie ma powstać
żłobek prywatny na terenie naszej gminy, w którym dzieci z gminy Bierawa będą miały
pierwszeństwo. Uważa, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Żłobek ma zostać uruchomiony przez
podmiot sprawdzony, który już działa w Strzelcach Opolskich, w Leśnicy, czy Ujeździe. Gmina nie
będzie ponosiła tutaj żadnego ryzyka.
Na pewno ten system, o którym mówi radna Ewa Garbas jest też wart rozważenia. Ale jest to
całkiem inna uchwała. Decyzja o dotowaniu żłobka nie zamyka drogi do podjęcia również takiej
uchwały. Jedno rozwiązanie nie wyklucza drugiego. Nad tym drugim rozwiązaniem będzie można
zastanowić się w przyszłości. Wszystko będzie zależało od tego, czy Gminę będzie na to stać.
Teraz jednak chcemy dać pierwszeństwo podmiotowi, który chce zainwestować na terenie gminy
Bierawa i który będzie realizował nasze zadanie.
Zastępca Wójta – poinformował, że Gmina może również dofinansować pobyt dziecka z naszej
gminy w żłobku poza Gminą, na podstawie stosownego porozumienia z Gminą prowadzącą
żłobek.
Radna V. Klimanek – poinformowała, że w Kuźni Raciborskiej bony żłobkowe przysługują tylko
rodzinom o niskich dochodach. Nie jest to zatem do końca sprawiedliwe. Natomiast nasza Gmina
planuje przyznać dotację dla podmiotu, który będzie prowadził żłobek na terenie gminy Bierawa.
Dotacja będzie przysługiwała na każde dziecko zapisane do żłobka, a zamieszkałe w Gminie
Bierawa.
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Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem gdzie planowane jest uruchomienie żłobka, czy
klubu dziecięcego na terenie gminy Bierawa, czy fundusze na ten cel byłyby pozyskiwane ze
środków państwowych, czy pochodziłyby tylko z budżetu gminy i ile dzieci planuje się objąć tą
opieką?
Wójt Gminy – poinformował, że Gminie udało się znaleźć podmiot prywatny, który zamierza
otworzyć żłobek w Brzeźcach na granicy z miastem Kędzierzyn-Koźle (przed działkami) przy
drodze wojewódzkiej nr 408. Ten podmiot według wszelkich wskazań zamierza rozpocząć tą
działalność od października br. Planowana dotacja, o której mowa w uchwale, będzie obciążała
budżet gminy Bierawa. Na razie nie wiadomo ile w tym żłobku może być dzieci z Gminy Bierawa.
Na ten temat dopiero trwają rozmowy. Takie dane mogą pojawić się dopiero przy określaniu
założeń do przyszłorocznego budżetu. Z pewnością pozyskanie chętnych do żłobka będzie się
wiązało z długim procesem rekrutacji. Na starcie tych chętnych zapewne za dużo nie będzie.
Należy pamiętać, że jest to związane z ponoszeniem dość wysokiej odpłatności. Pełny szacowany
koszt to 1200 zł plus koszty wyżywienia. Uwzględniając dopłatę z budżetu gminy sama opłata za
żłobek wyniesie 700 zł. Z kosztami wyżywienia będzie to dla rodzica koszt ok. tysiąca złotych.
Szacuje się, że na początku (od października do grudnia 2021 r.) w tej placówce nie będzie więcej
niż 10-ro dzieci z gminy Bierawa. Natomiast na kolejny rok te dane zostaną już bardziej
sprecyzowane.
Radny W. Plutta – w nawiązaniu do wypowiedzi Wójta, zwrócił się z zapytaniem w jakiej formie
prawnej obecnie działa podmiot, który jest zainteresowany prowadzeniem żłobka w gminie
Bierawa, czy jest to stowarzyszenie, czy jest to firma? Odnosząc się do stwierdzenia, że na dzień
dzisiejszy nie wiadomo ile tych dzieci z gminy Bierawa w tym żłobku będzie, a zatem nie można
określić, jakie będzie rzeczywiste obciążenie finansowe naszej gminy i nie wiadomo jakie będą
rzeczywiste, czy przynajmniej przybliżone koszty, to czy nie jest to aby trochę ryzykowne
podejmowanie dzisiaj takiej uchwały? Przecież jest istotna różnica, w zależności od tego czy to
będzie 5-ro dzieci, czy 25-ro dzieci.
Wójt Gminy – poinformował, że według wstępnej informacji w placówce może być 30 miejsc.
Przyjmując, że wszystkie dzieci będą pochodziły z gminy Bierawa, to wówczas miesięczne
obciążenie dla budżetu wyniosło by maksymalnie 15 tysięcy złotych. Taką kwotę Gmina
musiałaby docelowo zarezerwować w budżecie na to zadanie. Jednak w rzeczywistości tych dzieci
z gminy Bierawa z początku z pewnością będzie mniej. Gmina już od paru tygodni prowadzi
rozmowy z podmiotem, który jest zainteresowany prowadzeniem żłobka w gminie Bierawa, ale
jeszcze tej działalności nie zarejestrowano.
Radny M. Permus – uważa, że przedstawiony projekt uchwały ma dużo plusów. Pierwszym
plusem jest to, że w końcu powstanie żłobek na terenie gminy, o czym rozmawiano już parę lat
temu i to, że zadanie będzie realizował podmiot prywatny, a nie gmina. Gmina nie będzie musiała
ponosić ryzyka związanego z prowadzeniem tej działalności i zatrudnianiem pracowników.
Nie będzie musiała też zabiegać o pozyskanie chętnych do żłobka. Proponowana kwota dotacji
500 zł na każde dziecko objęte opieką żłobkową, jest kwotą wyważoną. Drugim plusem jest
lokalizacja. Uważa, że żaden inny podmiot ze względów ekonomicznych nie podejmie ryzyka
otwierania żłobka czy to w Bierawie, czy w Dziergowicach. Powód jest bardzo prosty, ponieważ
wówczas może liczyć tylko na mieszkańców ościennych sołectw. W przypadku Brzeziec podmiot
z pewnością liczy również na dzieci z Kędzierzyna. Trzecim takim plusem jest to, że żłobek będzie
łatwo dostępny dla mieszkańców naszej gminy, którzy dojeżdżają do pracy w Kędzierzynie.
Podkreślił, że jeżeli chodzi o liczbę dzieci chętnych do żłobka, to jest ona w pewnym stopniu
przewidywalna. Przecież Gmina jakiś czas temu robiła już takie rozeznanie wśród mieszkańców
zamierzając uruchomić żłobek, czy klub dziecięcy w Bierawie. Wówczas 5, czy 7 osób zgłosiło
chęć oddania dziecka do tej placówki.
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A zatem tych dzieci nie będzie zbyt wielu. Uważa, że należy ten projekt poprzeć. Nawiązując do
wypowiedzi radnej Ewy Garbas, stwierdził, iż z pewnością jest to bardzo słuszna uwaga i nad tym
w przyszłości należy się również pochylić.
Przewodniczący Rady Gminy – wyraził zdanie, że Gmina nie powinna przyznawać dotacji
wyłącznie na dzieci przebywające w żłobku znajdującym się na terenie gminy Bierawa. Dotacja
powinna być przyznawana na każde dziecko bez względu na to, do jakiego żłobka uczęszcza.
Uważa, że mieszkańcy sołectw oddalonych od Brzeziec, dojeżdżający do pracy w Gliwicach, czy
Raciborzu nie będą zainteresowani dowożeniem dzieci do żłobka w Brzeźcach. Dlatego
w przyszłości trzeba pomyśleć, aby Gmina przyznawała pomoc finansową dla wszystkich dzieci
objętych opieką żłobkową.
Radny W. Plutta – stwierdził, iż nie brał udziału w posiedzeniu komisji, ponieważ nie był o tym
informowany. Zwrócił się o podanie formy prawnej podmiotu, który zamierza otworzyć żłobek
w Brzeźcach?
Wójt Gminy – poinformował, że żłobek w Brzeźcach chcą uruchomić osoby prywatne,
prowadzące działalność gospodarczą. Podmiot ten funkcjonuje pod nazwą „Szkrabuś” i działa już
w Strzelcach Opolskich, Leśnicy i w Ujeździe.
Radna V. Klimanek – zwróciła uwagę, że nie wszystkie dzieci są oddawane do żłobka. Są i takie,
którymi zajmują się nianie. I Ci rodzice też mogą upomnieć się o taką dotację. „Bon żłobkowy”
jest fajnym pomysłem i można się nad tym zastanowić. Nawet gdyby kwota dofinansowania była
niższa, np. 250 zł, to również może to rodziców usatysfakcjonować.
Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, że należy mieć na względzie również to, że będzie to nowy
podmiot gospodarczy działający na terenie naszej gminy. Podmiot, który będzie prowadził
działalność usługową dla mieszkańców i który z tego tytułu będzie płacił podatki na rzecz budżetu
naszej gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie przystąpił do głosowania nad
projektem uchwały nr XXXII/240/2021 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy
Bierawa. Po czym ogłosił za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, nikt z radnych nie
był przeciwny, a 2 radnych wstrzymało się od głosowania (W. Plutta i E. Garbas).
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXII/240/2021 w sprawie wysokości
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na terenie gminy Bierawa – została podjęta.

Ad. 10. Interpelacje i wnioski radnych
Radny M. Matuszek
– zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy o wystąpienie do Urzędu Wojewódzkiego, czy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu o uruchomienie w roku bieżącym
programu związanego z usuwaniem eternitu, aby w ten sposób umożliwić mieszkańcom pozbycie
się tych niebezpiecznych odpadów,
- zgłosił wniosek o podjęcie interwencji w Starostwie Powiatowym w sprawie drogi powiatowej
Bierawa - Grabówka. Droga ta została niedawno wyremontowana, a już zaczynają się pokazywać
nowe dziury,
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- skierował do Wójta i radnych słowa podziękowania za przeznaczenie w uchwale budżetowej
środków finansowych na utwardzenie ulicy Sosnowej w Lubieszowie, zwracając się jednocześnie
z zapytaniem kiedy to zadanie zostanie zrealizowane?
Wójt Gminy – poinformował, że po sesji zostanie wdrożona procedura wyłaniania wykonawcy na
budowę tej drogi. Jednak realizacja nastąpi najwcześniej w miesiącu lipcu br.
Radny W. Plutta
– poinformował, że ma informację od jednego rodzica, którego dziecko chodzi do Szkoły
w Dziergowicach, że ponoć nadal występują nieprzyjemne zapachy na sali gimnastycznej. Zwrócił
się o zweryfikowanie prawdziwości tej informacji,
- zwrócił się z zapytaniem czy została już stworzona dla sołtysów możliwość uczestnictwa
w sesjach Rady Gminy prowadzanych w trybie zdalnym i czy jest rozważana możliwość
przeprowadzania sesji w formie bezpośredniej, a nie zdalnej, np. w Domu Kultury w Bierawie?
Wójt Gminy - poinformował, że nie ma informacji od Dyrektora Szkoły w Dziergowicach na
temat problemu z nieprzyjemnymi zapachami na sali gimnastycznej. Zostanie to sprawdzone.
Co do uczestnictwa sołtysów w sesjach Rady Gminy, poinformował, że sołtysi otrzymali link, za
pomocą którego mogli połączyć się i wziąć udział w dzisiejszej sesji.
Radna E. Garbas - zwróciła się z prośbą o remont nawierzchni i usunięcie dziur na odcinku ulicy
Kolejowej, która prowadzi do tartaku, podkreślając, że ta droga w tej chwili jest całkowicie
nieprzejezdna.
Radny M. Permus - poruszył problem nieterminowego odbioru odpadów z budynków
wielorodzinnych w Brzeźcach. Odpady z tych posesji są odbierane nie w terminie, albo dopiero po
interwencji. Było to już zgłaszane do firmy odbierającej odpady, ale bez większego rezultatu.
Zwrócił się o wystosowanie oficjalnego pisma w tej sprawie, albo o zorganizowanie posiedzenia
komisji celem omówienia tego tematu.
Wójt Gminy – poinformował, że również otrzymuje te sygnały. Jeżeli będzie taka wola radnych,
to zwróci się do Przewodniczącego komisji ds. porządku publicznego o zorganizowanie
posiedzenia celem omówienia tematu odbioru odpadów komunalnych z udziałem Naczelnego
Dyrektora Firmy, ponieważ rozmowy z szefową Remondis-u w Kędzierzynie-Koźlu nie przynoszą
żadnego efektu.
Radna E. Garbas – zwróciła się z zapytaniem, czy Gminie udało się pozyskać środki
z Województwa na remont dróg transportu rolnego, które zostały znacznie uszkodzone w wyniku
ostatniej powodzi?
Wójt Gminy - poinformował, że Gmina złożyła stosowne wnioski o dofinansowanie remontu
osiem dróg transportu rolnego w ramach szkód powodziowych. Tylko jeden wniosek zyskał
akceptację. Chodzi o ulicę Polną w Bierawie. Na tą drogę Gmina ma szansę pozyskać
dofinansowanie, jednak na razie pieniędzy na to zadanie jeszcze nie ma.
Radny W. Plutta – przypomniał, że jakieś dwa lata temu zgłaszał problem dotyczący szerokości
niektórych dróg transportu rolnego. W Dziergowicach są takie miejsca na drogach transportu
rolnego, gdzie trudno przejechać dużymi maszynami rolniczymi. Należałoby to zweryfikować
i ustalić, które z tych dróg wymagają poszerzenia i dostosowania do szerokości maszyn rolniczych.
Zasugerował, aby był to na przykład temat do planu pracy komisji ds. porządku publicznego,
bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska.
Radna E. Garbas – zawnioskowała o wysyłanie wszystkim radnym informacji o posiedzeniach
komisji Rady Gminy.
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Ad. 11. Dyskusja i wolne wnioski
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się do radnych o wypowiedzenie się w kwestii, czy sesje
Rady Gminy powinny odbywać się w dalszym ciągu w trybie zdalnym, czy należałoby już przejść
na tryb stacjonarny?
Radny M. Permus - stwierdził, iż nie widzi jeszcze większej potrzeby odbywania sesji w trybie
stacjonarnym. Sesje zdalne się sprawdziły, nie ma przerw w transmisji, a zatem można ten tryb
przez jakiś czas jeszcze utrzymać.
Radny M. Matuszek - zasugerował, aby poczekać na rozporządzenie Rady Ministrów, które
reguluje kwestie ograniczeń związanych z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną. Jeżeli te
obostrzenia zostaną złagodzone, to sesje będzie można już odbywać w trybie stacjonarnym lub
hybrydowym. Część osób będzie mogła uczestniczyć w sesji w Urzędzie, a te osoby, które
w dalszym ciągu mają jakieś obawy, będą mogły korzystać z połączenia internetowego.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że nie byłoby technicznych możliwości transmitowania
sesji organizowanych w trybie hybrydowym. Transmisja musi odbywać się albo z jednej sali obrad,
albo poprzez połączenie wszystkich uczestników sesji w formie on-line poprzez program ZUM.
Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że myśląc o sesjach stacjonarnych i zapraszaniu na te sesje
jeszcze sołtysów, to absolutnie nie można byłoby ich organizować w sali Urzędu Gminy. Mimo
wszystko dystans pomiędzy osobami musi zostać zachowany. Wówczas trzeba byłoby znaleźć
większą salę, np. w Domu Kultury.
Radna V. Klimanek – poinformowała, że według obowiązujących obostrzeń w spotkaniu może
uczestniczyć do 5 osób. A zatem nie jesteśmy w stanie spełnić tych wymogów.
s
Radny J. Pankala – zauważył, że od dnia 29 maja br. w imprezach okolicznościowych będzie
mogło brać udział do 50-osób.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że ze względu na brak woli większości na razie
sesje będą zwoływane w trybie zdalnym.
Radny W. Plutta – zwrócił uwagę, że w sesjach mają prawo brać udział również mieszkańcy. Sala
posiedzeń w Urzędzie Gminy ze względu na gabaryty ma dość duże ograniczenia. Nie jest
przystosowana do większej liczby osób. A zatem w naszej gminie nie jest spełniony ustawowy
wymóg mówiący o zapewnieniu mieszkańcom prawa udziału w sesjach. Do tej pory nie było
większego zainteresowania mieszkańców, aczkolwiek pojedyncze przypadki się zdarzały, kiedy na
sesję przychodziła grupa mieszkańców zainteresowana daną uchwałą. Ten problem był również
przed pandemią, ponieważ sala obrad w Urzędzie jest zbyt mała. Wystarcza zaledwie dla radnych,
sołtysów i zaproszonych gości. Na pewno musielibyśmy przyjąć jakieś rozwiązanie na przyszłość,
tak żeby ten udział mieszkańców był możliwy, zgodnie z ustawą.
Radna V. Klimanek – zwróciła uwagę, że po to sesje są transmitowane w internecie, aby
umożliwić mieszkańcom udział w tych sesjach.
Radny W. Plutta – stwierdził, że poprzez transmisję mieszkaniec nie ma możliwości zabrania
głosu chociażby w punkcie dyskusja i wolne wnioski.
Radna V. Klimanek – stwierdziła, że mieszkańcy i tak nie mogą zabierać głosu na sesji.
Radny W. Plutta – podkreślił, iż mieszkańcy mogą zabierać głos jeśli ich to dotyczy.
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Ad. 12.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym
zamknął obrady trzydziestej drugiej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 24 maja 2021 r. o godz.
18:15.
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Załączniki:
Ocena zasobów pomocy społecznej
Raport o stanie gminy Bierawa za 2020 rok
uchwała nr XXXII/237/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok
uchwała nr XXXII/238/2021 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej dla gminy Bierawa
5) uchwała nr XXXII/239/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Opolskiego,
6) uchwała nr XXXII/240/2021 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Bierawa
1)
2)
3)
4)
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