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P R O T O K Ó Ł   nr  XLIV/2018 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  24 maja 2018 r. 

 

 

Otwarcia obrad czterdziestej czwartej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 24 maja 2018 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 12 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 trzeciej sesji Rady Gminy z dnia 14 maja 2018 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu  

    Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

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.  
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Ad. 3. 

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

z czterdziestej trzeciej sesji Rady Gminy z dnia 14 maja 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 trzeciej sesji Rady Gminy opowiedziało się w głosowaniu  

12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania protokół 

został przyjęty. 

 

 

 

Ad. 4.  

Skarbnik Gminy – poinformowała radnych, że uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki na zadania wymienione w projekcie uchwały była już podjęta przez Radę Gminy na sesji  

w dniu 30 kwietnia br. Okazało się, że ta uchwała jest zbyt ogólna. Nie określono w niej kwot  

zaciąganych pożyczek na realizację poszczególnych zadań wymienionych w pkt. 2 dotyczących 

przedłużenia sieci kanalizacji sanitarnych do nowych terenów mieszkalnych, co nie do końca 

odpowiadało wymogom wniosków składanych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zmianie nie ulega ogólna kwota zaciąganej pożyczki, tj.  

1.135.800 zł, tylko zapisy poszczególnych zadań na realizację których ta pożyczka będzie zaciągana. 

W nowym projekcie wpisano w sposób szczegółowy zarówno nazwy zadań, jak i kwoty pożyczki na 

dane zadanie, tak aby nie było żadnych problemów przy składaniu wniosków o pożyczkę, jak i przy 

jej rozliczaniu. 

 

Następnie Zastępca Wójta odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

 

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 XLIV/281/2018 w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Opolu – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, na ustawową liczbę 15 radnych. Nikt z radnych nie 

był przeciwny i nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLIV/281/2018 w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 5. 

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

zamknął obrady czterdziestej czwartej sesji Rady Gminy w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 7:45. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

            Joachim Morcinek 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik       

 

 

Załączniki: 

1) uchwała nr XLIV/281/2018 w sprawie w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  

      w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; 

2)  lista obecności radnych.  


