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P R O T O K Ó Ł   nr  XLIX/2018 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  15 października 2018 r. 

 

 

 

Otwarcia obrad czterdziestej dziewiątej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 15 października 2018 r., 

zwołanej w trybie nadzwyczajnym, dokonał o godz. 15:15 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 oraz obecnych na sesji pracowników Urzędu Gminy - Skarbnika Gminy 

Sybillę Pawliczek – Kubicką i Sekretarza Gminy 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. Przyjęcie protokołu z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2018 r. 

4. Podjęcie uchwał: 

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

2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 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. 
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Ad. 3.  

 

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

z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy z dnia 26 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? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 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. i udzieliła w tej sprawie stosownych wyjaśnień. 

Poinformowała, że na dochody bieżące składa się kwota zwrotu podatku VAT za 2017 rok  

w wysokości  304.500 zł, między innymi z wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej 

w Lubieszowie.  

Z uwagi na fakt, iż na to zadanie była zaciągana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, część uzyskanego zwrotu podatku VAT w kwocie 

211.472,85 zł Gmina musi przekazać na konto tego Funduszu. Pozostałe środki  w wysokości 

93.027,15 zł zostały rozdysponowane następująco: 

 na wynagrodzenie dla Firmy Deloit za prace związane z odzyskaniem podatku VAT  

(16 %  plus VAT), co daje kwotę 60.027,15 zł, 

 na wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni – 33.000 zł. 

 

Ponadto w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne przeniesiono kwotę  1.721 zł z remontów na dotację. 

Kwota ta stanowi uzupełnienie do zadania dotyczącego remontu Remizy w Starej Kuźni. 

Nawiązując do kolejnej uchwały, wyjaśniła, że spłata części pożyczki wiąże się również ze zmianą 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W roku bieżącym spłaty zwiększyły się do 

kwoty 664.887,48 zł. Natomiast w kolejnych latach spłaty rat co roku zmniejszą się o 50 tys. zł. 

Pożyczka została zaciągnięta w kwocie 2.308 tys. zł. Po spłacie kwoty 211.472,85 zł do spłaty  

pozostanie 2.096.527 zł. 

 

W dyskusji głos zabrali:  

 

Radny R. Skotarczyk – zwrócił uwagę, iż suma kwot rozdysponowanych po stronie wydatków  

i rozchodów nie daje kwoty 304.500 zł wykazanej po stronie dochodów. 
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Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że sumując te kwoty nie należy uwzględniać kwoty 1.721 zł, 

ponieważ ta kwota ujęta jest zarówno po stronie zmniejszenia (z remontu), jak i zwiększenia (na 

dotacje). 

 

Radny M. Matuszek  - zwrócił się z zapytaniem jaka kwota pożyczki pozostanie do spłaty w roku 

bieżącym? 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że po przekazaniu w tym roku kwoty 211 tys. zł, przypadająca na ten 

rok kwota pożyczki zostanie już spłacona.  

 

 

Radny M. Matuszek  - zwrócił się o wyjaśnienie kwoty różnicy pomiędzy kolumną 5 i 5.1.? 

 

Skarbnik Gminy -  wyjaśniła, że sumę dają kwoty z pozycji 5.1. i 5.2., a nie 5 i 5.1. Kwota  

230 tys. zł stanowi pożyczkę, jaką Gmina ma udzielić na budowę  boiska w Starej Kuźni.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLIX/305/2018 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy – pod głosowanie radnych. 

 

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

ani wstrzymujących nie było.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLIX/305/2018 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 4. 2. 

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

wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa. 

 

Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XLIX/306/2018 o zmianie uchwały  

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – pod głosowanie 

radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych na 15 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XLIX/306/2018 o zmianie uchwały  

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa – została podjęta. 
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Ad. 5. 

 

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

zamknął obrad czterdziestej dziewiątej sesji Rady Gminy w dniu 15 października 2018 r. o godz. 

15:35. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

            Joachim Morcinek  

   

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) uchwała nr XLIX/305/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy; 

2) uchwała nr XLIX/306/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy  

    finansowej dla Gminy Bierawa; 

3) lista obecności radnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


