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P R O T O K Ó Ł   nr  XXXVIII/2017 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  12 grudnia 2017 r. 

 

 

Otwarcia obrad trzydziestej ósmej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 12 grudnia 2017 r., zwołanej  

w trybie nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy, dokonał o godz. 15:00 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.  

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

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

Gminy Stanisława Wróbel, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek-Kubicką, a także Kierownika 

Referatu Inwestycji Waldemara Lembowicza. 

 

 

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 dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok; 

2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 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. 1. 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy na 2017 rok, a następnie omówiła proponowane zmiany. 

Poinformowała, że zwiększenie dochodów następuje dzięki uzyskaniu ponadplanowych dochodów 

w niektórych pozycjach budżetowych.  
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Natomiast po stronie wydatków środki zaplanowano przeznaczyć między innymi na: 

 dodatkowe roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej w Lubieszowie – 50.000 zł, 

 wybudowanie budynku gospodarczego przy Stacji Uzdatniania Wody w Korzonku – 10.000 zł, 

 wykonanie bramy wjazdowej do budynku komunalnego przy ulicy Dworcowej w Bierawie – 

1.600 zł, 

 wykonanie projektu przejścia rurociągiem przez Bierawkę – 6.500 zł, 

 wymianę drzwi w Domu Kultury w Dziergowicach – 5.900 zł 

 wymianę okien w Przedszkolu w Dziergowicach – 2.700 zł, 

 wymianę drzwi w świetlicy w Kotlarni – 2.900 zł, 

 uzupełnienie  środków na remont drogi transportu rolnego Brzeźce – Stare Koźle – 25.500 zł, 

 wykonanie studzienki na ulicy Klasztornej w Dziergowicach – 5.000 zł, 

 przedłużenie kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach do posesji Kieś – 3.000 zł, 

 uzupełnienie środków na przebudowę ulicy Parkowej w Starej Kuźni – 5.600 zł, 

 remont przyłącza kanalizacyjnego w świetlicy w Korzonku – 3.500 zł, 

 dalszy remont budynku komunalnego w Brzeźcach przy ulicy Gliwickiej 41 – 34.800 zł. 

 

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVIII/244/2017 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2017 rok – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXVIII/244/2017 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy – została podjęta. 

 

 

Ad. 3. 2. 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej dla Gminy Bierawa. Wyjaśniła, iż zmiany te zostały wymuszone uchwałą  

o zmianach w budżecie gminy na 2017 r. Ponadto dokonano zmian w załączniku nr 2 Wykaz 

przedsięwzięć do WPF, tj.: 

 w poz. 1.3.2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszowie – gdzie zwiększono środki  

o 50.000 zł 
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 w poz. 1.3.2.5. Przebudowa drogi transportu rolnego Brzeźce - Stare Koźle – gdzie 

zwiększono środki o 25.500 zł. 

Natomiast w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa uaktualniono kwoty dochodów  

i wydatków oraz kwoty z wymienionych przedsięwzięć. Zmniejszono także kwotę na obsługę długu 

o 20.000 zł, która na rok 2017 po zmianie wynosi 110 tys. zł. Środki z tej pozycji  zostały 

wykorzystane na inne zadania. 

 

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVIII/245/2017 o zmianie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXVIII/245/2017 o zmianie uchwały 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – została podjęta.  

 

 

Ad. 4. 

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

zamknął obrady trzydziestej ósmej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 

15:15. 

  

                 Przewodniczący Rady 

                                                                                     Joachim Morcinek 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 

 

 

Załączniki: 

1) uchwała nr XXXVIII/244/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

2) uchwała nr XXXVIII/245/2017 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla 

Gminy Bierawa. 

3) lista obecności radnych.   


