
P R O T O K Ó Ł   nr  XXX/2017 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  9 maja 2017 r. 

 

 

Otwarcia obrad trzydziestej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 9 maja 2017 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 14 radnych na ustawową 

liczbę 15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. Nieobecna była radna Jolanta Szewerda. 
 

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 oraz obecnych na sesji pracowników Urzędu Gminy - Sybillę Pawliczek – Kubicką 

i Barbarę Gawlik. 

 

 

Ad. 2. 
 

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

następująco: 

2.   Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad. 

3.   Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na 

budowę chodnika przy drodze powiatowej w Bierawie; 

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na 

opracowanie dokumentacji  dotyczącej zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy 

Bierawa. 
 

4.   Zakończenie obrad. 
 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się 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. Po czym przystąpiono do jego realizacji. 

 

 

 

Ad. 3. 1. 
 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Bierawie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do przedstawionego projektu 

uchwały? 

 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  

 



Wójt Gminy poinformował, że pieniądze na to zadanie zostały już zapisane w budżecie na poprzedniej 

sesji. Jednakże aby móc spisać umowę z Powiatem potrzebna jest jeszcze odrębna uchwała Rady 

Gminy o udzieleniu pomocy finansowej na realizację takiego zadania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXX/205/2017 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na budowę chodnika przy drodze 

powiatowej w Bierawie – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, 

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXX/205/2017 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na budowę chodnika przy drodze 

powiatowej w Bierawie – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 3 .2. 
 

Skarbnik Gminy - odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji  dotyczącej zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Gminy Bierawa. 

 

Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXX/206/2017 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji  

dotyczącej zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, 

ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXX/206/2017 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji  

dotyczącej zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Bierawa – została podjęta.  

 

 

ad. 4. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany, a następnie 

zamknął obrady trzydziestej sesji Rady Gminy w dniu 9 maja 2017 r. o godz. 7:50. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik                   Joachim Morcinek 

 

Załączniki: 

1) uchwała nr XXX/205/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-

Kozielskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Bierawie, 

2) uchwała nr XXX/206/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Opolskiego na opracowanie dokumentacji  dotyczącej zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy 

Bierawa, 

3) lista obecności radnych. 


