
P R O T O K Ó Ł   nr  XVI /2016 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  10 maja 2016 r. 

 

 
Otwarcia obrad szesnastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 10 maja 2016 r., zwołanej  
w trybie nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy, dokonał o godz. 7:30 Przewodniczący 
Rady Gminy Joachim Morcinek. 
Na wstępie 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. 
 
Po otwarciu obrad  przywitał zebranych radnych (obecnych wg listy obecności dołączonej do 
niniejszego protokołu), Wójta Gminy Krzysztofa Ficoń, Zastępcę Wójta Gminy Stanisława 
Wróbel, Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik oraz Kierownika Referatu Inwestycji Waldemara 
Lembowicz.  
 
 
Ad. 2. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że dalszy porządek sesji przedstawia 
się następująco: 

 
2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie ewentualnych wniosków  

o zmianę porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  4 kwietnia 2016 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2016. 

5. Zakończenie obrad. 

 

Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem czy są wnioski w sprawie zmiany 
przedstawionego porządku 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, że został wyłożony na sali obrad protokół  
z piętnastej sesji rady gminy Bierawa z 4 kwietnia 2016 roku i  że w celu jego przyjęcia, 
zgodnie z § 29 statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. Następnie zwrócił się  
z zapytaniem czy radni mają uwagi do tego protokołu ?  
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 
Za przyjęciem protokołu z piętnastej sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu  
14 radnych, na 15 radnych biorących udział w głosowaniu. Nikt z radnych nie był przeciwny, a 
jeden radny wstrzymał się od głosowania (W. Plutta). 
 



Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół nr XV/2016 został przyjęty. 
 
 
 
Ad. 4. 
 
Wójt Gminy  – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy na 2016 r. Wyjaśnił, że wprowadzone zmiany związane są z otrzymaniem: 

• promesy  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczącej przyznania środków  
w kwocie 356.200 zł na remont dwóch dróg transportu rolnego zniszczonych w czasie 
powodzi w 2010 r. , tj. drogi Bierawa – Cisek wzdłuż wału lewego i drogi Bierawa 
Piskorzowiec,  

• dotacji z budżetu Województwa Opolskiego w kwocie 268.706 zł  na przebudowę drogi 
transportu rolnego Bierawa – Stare Koźle. 

 
Dodał, iż środki te musiały zostać wprowadzone do budżetu bardzo szybko, gdyż stanowi to 
podstawę  do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawców. 
 
Radny R. Skotarczyk – poinformował, że komisja ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 
2016 r. – 5 głosami za. 
 
W. Lembowicz – w uzupełnieniu wypowiedzi Wójta zwrócił uwagę na zmianę nazw 
wymienionych zadań, gdzie zamiast słowa „odbudowa” wprowadzono „przebudowa”. Przy 
takim zapisie zadania nie będą wymagały pozwolenia na budowę, tylko zgłoszenie. 
 
Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVI/128/2016 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na 2016 r. – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XVI/128/2016 w sprawie 
dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. – została podjęta. 
 
  
 
Ad. 5. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany, po czym 
zamknął obrady szesnastej sesji Rady Gminy w dniu 10 maja 2016 r. o godz. 7:45. 
 
 
         Przewodniczący Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik       Joachim Morcinek 
 
 
Załączniki: 

1) wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji Rady Gminy 
2) uchwała nr XVI/128/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. 
3) lista obecności radnych 


