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P R O T O K Ó Ł   nr  XLVIII/2018 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  26 września 2018 r. 

 

 

Otwarcia obrad czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 26 września 2018 r., zwołanej  

w trybie nadzwyczajnym, dokonał o godz. 15:30 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 i Zastępcę Wójta 

Gminy Stanisława Wróbel. 

 

 

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 siódmej sesji Rady Gminy z dnia  3 września 2018 r. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok; 

2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa. 

 

5. Zakończenie obrad. 

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

przedstawionego porządku obrad. 

 

 

Ad. 3.  
 

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

siódmej sesji Rady Gminy z dnia 3 września 2018 r. i że w celu jego przyjęcia, zgodnie z § 29 statutu 

gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. Następnie zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do tego 

protokołu? 
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Uwag nie zgłoszono. 
 

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad. 

Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania protokół został 

przyjęty.  

 

 

 

Ad. 4. 1.  

 

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

na 2018 rok oraz udzieliła w tej sprawie niezbędnych wyjaśnień. Poinformowała, że dochody bieżące 

planuje się zwiększyć o kwotę 112 tys. zł z tytułu uzyskania kwot ponad założony plan, głównie  

z wpływów z czynszów i dzierżaw, wpłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, 

pozyskanej dotacji na usuwanie azbestu oraz  z wpłat za udział w zawodach Psich Zaprzęgów i reklam. 

Wydatki, które również zaplanowano zwiększyć o kwotę 112 tys. zł, mają zostać przeznaczone na: 

- remont dróg gminnych – 30 tys. zł, 

- płace pracowników Przedszkola w Bierawie - 10 tys. zł oraz zakup usług w przedszkolach – 4 tys. zł, 

- zakup żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 15 tys. zł, 

- zakup dodatkowego sprzętu do kuchni w Przedszkolu w Dziergowicach – 3 tys. zł, 

- wydatki związane z organizacją Mistrzostw świata w Psich Zaprzęgach - 80 tys. zł.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem dlaczego planuje się pozyskać do budżetu tylko  

86.500 zł z wpłat za udział w zawodach Psich zaprzęgów, skoro akces wyraziło ok. 500 uczestników,  

a opłata od jednego zawodnika ma wynieść 60 euro? Wpływy z tego tytułu powinny wynieść ok. 3 tys. 

euro, tj. ok. 120 tys. zł?  Dlaczego zaplanowano wydatkować na to zadanie tylko 80 tys. zł?  

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że środki stanowiące wpłaty za udział w zawodach Psich zaprzęgów były 

już wprowadzane do budżetu gminy na poprzedniej sesji. W sumie wpłynęło  na konto gminy ponad  

148 tys. zł. Wydatki na organizację tej imprezy obecnie mają zostać zwiększone tylko o 80 tys. zł, 

ponieważ na poprzedniej sesji na to zadanie zostało przeznaczone już 70 tys. zł ze środków własnych 

gminy. Ta kwota 80 tys. zł stanowi uzupełnienie na kolejne wydatki. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem czy jest już wiadome ile te zawody będą kosztować 

Gminę? 

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że Gmina dołoży do organizacji tej imprezy ze środków własnych 

maksymalnie 50 tys. zł. Nie są to jednak środki, które będą przeznaczone tylko na bieżące wydatki 

związane z organizacją tej imprezy. Część wydatków wiąże się z uzupełnieniem infrastruktury, tj. 

wykonaniem dodatkowego punktu świetlnego, odremontowaniem lampy i wykonaniem nowego 

przyłącza, zakupem bramek ochronnych, które będą wykorzystywane na różne imprezy, głównie 

dożynkowe. Na te cele wydatkuje się ok. 30 tys. zł. 



3 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLVIII/303/2018 w sprawie dokonania zmian 

w budżecie gminy na 2018 r. - pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani 

wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLVIII/303/2018 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2018 r. – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 4. 2. 

 

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

prognozy finansowej dla Gminy Bierawa. Poinformowała, że w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć – 

zostało dopisane nowe zadanie pn. „Spacerkiem na pograniczu”, które będzie realizowane w przyszłym 

roku, głównie ze środków unijnych. Ujęcie tego zadania w wieloletniej prognozie finansowej będzie 

stanowiło zabezpieczenie finansowe tego projektu. Koszt całego zadania to 84.400 zł, niecałe 10 tys. zł 

będzie stanowiło wkład własny Gminy.  

Projekt ten obejmuje przygotowanie filmu promocyjnego o Gminie, zdjęć i folderu. Zamierzeniem jest 

również wykonanie kalendarzy na rok 2020.      

Z kolei w załączniku nr 1 zostały wprowadzone zmiany spowodowane wprowadzeniem nowego zadania 

oraz związane z bieżącą realizacją budżetu.  

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił się z zapytaniem czy zadania w ramach tego projektu są już zamknięte, 

czy można tam jeszcze coś dodać? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że ten projekt jest już zamknięty. Został on już oceniony i przyznano 

środki na jego realizację. W najbliższych dniach ma zostać podpisana umowa. Potrzebne było tylko 

wpisanie tego zadania do wieloletniej prognozy finansowej, co stanowi zabezpieczenie finansowe. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem czego dotyczy kwota 230 tys. zł wykazana  

w rozchodach, związana ze spłatą długu? 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że jest to kwota pożyczki udzielonej z budżetu gminy dla OSP w Starej 

Kuźni z przeznaczeniem na budowę boiska. Planowana spłata przewidziana jest do 2020 roku.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLVIII/304/2018 o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

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

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Podczas głosowania na sali obrad nie obecny był radny 

Piotr Sroka. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała  nr XLVIII/304/2018 o zmianie uchwały  

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

 

 

 
 

Ad. 5. 
 

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

obrady 48 sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 26 września 2018 r. o godz. 15:50. 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik     Joachim Morcinek 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1) uchwała nr XLVIII/303/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.; 

2) uchwała nr XLVIII/304/2018 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla 

Gminy Bierawa; 

3) lista obecności radnych. 


