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P R O T O K Ó Ł   nr  XLIII/2018 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  14 maja 2018 r. 

 

 

Otwarcia obrad czterdziestej trzeciej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 14 maja 2018 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 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. Przyjęcie protokołu z czterdziestej drugiej sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

5. Zakończenie obrad. 

 

Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są wnioski w sprawie zmiany przedstawionego porządku 

obrad? 

  

Wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

przedstawionego porządku obrad.  

 

 

 

 

 



2 

 

Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że został wyłożony na sali obrad protokół  

z czterdziestej drugiej sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2018 r. 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 nie zgłoszono.  

Za przyjęciem protokołu z czterdziestej drugiej sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu  

15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania protokół 

został przyjęty. 

 

 

 

Ad. 4.  

Skarbnik Gminy – poinformowała radnych, że zaproponowane zmiany w budżecie wyniknęły  

w związku z otrzymaniem od Wojewody dotacji na remont czterech dróg w Lubieszowie 

uszkodzonych w wyniku powodzi w 2017 roku (drogi tzw. Niwiska, drogi od ulicy 9 Maja do 

Pogonicy, ul. Odrzańskiej i drogi do Odry). 

Kwota dotacji wynosi 1.993.010 zł, co stanowi do 80 % wartości całego zadania, tj. kwoty  

2.491.500 zł. Pozostałe środki na to zadanie w wys. 498.490 zł muszą pochodzić z budżetu gminy.  

Aby spełnić ten wymóg na ten cel przeznaczono  środki z nadwyżki budżetowej w kwocie  

219 tys. zł oraz środki wynikające ze zmniejszenia niektórych pozycji budżetowych w łącznej kwocie 

279.420 zł, na co składa się zmniejszenie wydatków: 

- na promocję gminy (z partnerstw) o 9.420 zł, 

- z inwestycji pn. „Budowa letniej bazy kultury przy ulicy Kościelnej w Bierawie” o 200 tys. zł, 

- z inwestycji pn. „Budowa trybuny na boisku sportowym w Dziergowicach” o 70.000 zł. 

Ponadto w tym projekcie wpisano kwotę otrzymanej darowizny od Orlenu na zakup znaków 

drogowych w kwocie 1.050 zł. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi do przedstawionego 

projektu uchwały? 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLIII/280/2018 w sprawie dokonania zmian 

w budżecie gminy na 2018 rok – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od głosowania (W. Plutta). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLIII/280/2018 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2018 rok – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 5. 

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

zamknął obrady czterdziestej trzeciej sesji Rady Gminy w dniu 14 maja 2018 r. o godz. 16:15. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik      Joachim Morcinek 

 

 

Załączniki: 

1) uchwała nr XLIII/280/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

2) lista obecności radnych  


