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P R O T O K Ó Ł   nr  XXIV /2016 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  5 grudnia 2016 r. 

 

 

Otwarcia obrad dwudziestej czwartej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 5 grudnia 2016 r., zwołanej 

w trybie nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy, dokonał o godz. 16:00 Przewodniczący Rady 

Gminy Joachim Morcinek. Na wstępie 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. Nieobecny był radny Piotr Musioł. 
 

Przewodniczący Rady Gminy po otwarciu obrad   przywitał zebranych radnych (obecnych wg listy 

obecności dołączonej do niniejszego protokołu), Wójta Gminy Krzysztofa Ficoń, Zastępcę Wójta 

Stanisława Wróbel, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek – Kubicką, Sekretarza Gminy Barbarę 

Gawlik oraz pracownika Urzędu Gminy Katarzynę Kostka.  

 

 

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.  Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bierawa. 

4.    Zakończenie obrad. 

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

przedstawionego porządku obrad. 

 

 

 

Ad. 3. 
 

K. Kostka – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie aktualizacji „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Bierawa”. 

 

Wójt Gminy  - poinformował, że aktualnie Gmina przygotowuje dokumentację do wniosku  

o dofinansowanie wymiany źródła ciepła przy szkole w Solarni. W związku z tym, że zadanie ujęte 

we wniosku musi być tożsame z zapisami  Planu gospodarki niskoemisyjnej, ten Plan musiał zostać 

zaktualizowany. Jest to związane przede wszystkim ze zmniejszeniem wielkości dofinansowania. 

Zauważane ograniczenia w dostępie do środków unijnych wynikają z tego, iż tworzone są rezerwy 

spowodowane wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.  

Mimo, że Regionalny Program  Operacyjny określa maksymalny poziom dofinansowania w wys. 

85 %, to wiadomym jest, sumując wszystkie wnioski z tego priorytetu, że to dofinansowanie będzie 

dużo niższe, na poziomie ok. 33 %. Wniosek gminy dotyczący pomp ciepła przy Zespole Szkół  

w Solarni musiał więc zostać dostosowany do niższego dofinansowania. Zwrócił się do radnych  

o uchwalenie zaktualizowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej. 
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Radny W. Plutta – zwrócił uwagę, iż w harmonogramie rzeczowo-finansowym (str. 89-94)  

została też ujęta kwota 91 tys. zł na wymianę oświetlenia w budynku Urzędu Gminy. Stwierdził, iż 

Jego zdaniem jest to wydatek nieuzasadniony. Naszej Gminy na to nie stać. W sytuacji kiedy bardzo 

wiele wniosków od sołtysów, od radnych, opiewających na drobne kwoty, jest od lat 

nierealizowanych, wydatkowanie kwoty 91 tys. zł na coś co funkcjonuje, jest bezzasadne.  

W myśl tego co powiedział Wójt,  pozyskanie środków unijnych chociażby na kanalizacje jest coraz 

trudniejsze i Gmina będzie musiała zaciągnąć kolejny kredyt. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów 

ma dojść do kwoty prawie 10 mln zł. Liczenie na to, że na te pompy ciepła Gmina otrzyma 

dofinansowanie też nie jest jeszcze pewne. Zauważył, że naszej Gminy nie stać na to, aby za kwotę 

blisko 2 mln zł kupować najdroższy rodzaj ogrzewania jaki istnieje na rynku.  

Dodał, iż będzie głosował przeciwko uchwaleniu tego dokumentu. 

 

Wójt Gminy - zwrócił uwagę, iż w Planie gospodarki niskoemisyjnej są też inne zadania, dzisiaj 

nie wiadomo które będą realizowane. Jak na razie nie ma żadnych szans na pozyskanie 

jakichkolwiek środków na wymianę oświetlenia w Urzędzie. Takie zadanie zostało zapisane 

hasłowo, aby wskazać pewien cel, który będziemy mogli kiedyś zrealizować, ale nie musimy.  

Tak samo w tym planie zostały zapisane takie zadania jak instalacja pomp ciepła w Przedszkolu  

w Bierawie i Gimnazjum w Bierawie, które z uwagi na planowaną w przyszłości gazyfikację 

Bierawy, prawdopodobnie nie będą realizowane. Przede wszystkim będą realizowane te zadania, na 

które będzie można pozyskać środki zewnętrzne. Na pewno nie będą realizowane takie zadania, 

których finansowanie miałoby nastąpić wyłącznie ze środków z budżetu gminy. Zwrócił uwagę, że 

na dzień dzisiejszy nie ma żadnego programu unijnego, z którego Gmina Bierawa mogłaby pozyskać 

środki na budowę kanalizacji. Powinno się być bardzo powściągliwym w wypowiadaniu na temat 

zadłużenia Gminy i chęci pozyskiwania środków. Podkreślił, że Urzędzie Gminy jest bardzo dobry 

zespół ludzi, który zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Pracownicy poszukują tych 

środków na różnych polach. Uważa, że twierdzenie, że my jakby nie korzystamy z tych środków  

i tak lekką ręką wydajemy na inne cele, jest bardzo nieodpowiedzialne. Należy nie zapominać, że 

takie gminy wiejskie, jak Gmina Bierawa, które mają dochód w przeliczeniu na mieszkańca ponad 

średnią i stosunkowo niskie bezrobocie, jako główne kryteria w pozyskiwaniu środków, mają ten 

dostęp utrudniony. Gmina nie znajduje się w obszarze Natura 2000 i jak na razie nie ma żadnych 

środków na budowę kanalizacji. Jeżeli radny Plutta ma wiedzę, gdzie pozyskać środki na budowę 

kanalizacji, to należy je wskazać.  

 

Radny M. Matuszek - zauważył, że z Planu wynika jasno, że zadanie na które planuje się 

wydatkować 91 tys. zł ma  być finansowane nie tylko ze środków własnych, ale również ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego. Czy to zadanie będzie w ogóle realizowane, to będzie zaleć 

od Wójta i od radnych. W Planie zostały też zaplanowane między innymi środki na wymianę źródła 

ciepła na pompy ciepła w Zespole Szkół w Solarni. Dlaczego radni nie mieli by tego poprzeć? Radni 

powinni ten Plan przyjąć, gdyż będzie to podstawa to tego, żeby dane zadanie zrealizować, ale nie 

obowiązek.  

 

Przewodniczący Rady Gminy - zauważył, że w Planie lepiej wpisać więcej zadań, niż za mało. 

Może będą jakieś programy z których będzie można pozyskać środki na ich realizację. Głupotą 

byłoby nie wykorzystać może ostatnich naborów unijnych i nie uczestniczyć w tych programach. 

Większą niegospodarnością byłoby zapewne nieskorzystanie z tych programów. 
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Radny M. Permus - zwrócił się z zapytaniem czy w przyszłym budżecie została zapisana kwota  

91 tys. zł na wymianę oświetlenia w Urzędzie? 

 

Skarbnik Gminy - poinformowała, że w  Wieloletniej Prognozie Finansowej została zapisana 

kwota 10 tys. zł  na przedsięwzięcia związane z oświetleniem, ale w budżecie takiego zadania nie 

ma. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXIV/168/2016 w sprawie aktualizacji 

“Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bierawa” - pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, jeden radny był przeciwny (Waldemar Plutta), 

głosów wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXIV/168/2016 w sprawie  

aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bierawa” – została podjęta. 

 
 

 
 

Ad. 4. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym 

zamknął obrady dwudziestej czwartej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 5 grudnia 2016 r. o godz. 

16:15. 

 

 

 

         Przewodniczący Rady 

           Joachim Morcinek 

             

        

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 

 

 

 

 

Załączniki 

 

1) Uchwała nr XXIV/168/2016 w sprawie aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Bierawa”. 

2) Lista obecności radnych. 

 

 

 


