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PROTOKÓŁ nr XXI/2020 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  25 maja 2020 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dwudziestą pierwszą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu  25 maja 

2020 r. zwołaną w trybie nadzwyczajnym i poinformował, że sesja z uwagi na panującą sytuację sanitarno-

epidemiologiczną prowadzona będzie w trybie zdalnym. 

 

Następnie zwrócił się do radnych o potwierdzenie obecności. Wyczytani kolejno radni, według listy 

obecności, potwierdzili udział w sesji Rady Gminy.  

 

Po potwierdzeniu obecności  przez wszystkich radnych Przewodniczący Rady 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 przywitał zebranych radnych, Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Zastępcę 

Wójta Gminy Stanisława Wróbla, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek-Kubicką, Sekretarza Gminy 

Barbarę Gawlik, a także obsługę prawną Adwokata Adama Widłaka. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dalszy porządek obrad dwudziestej pierwszej sesji Rady 

Gminy Bierawa został ustalony następująco: 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 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 poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według przedstawionego 

porządku obrad. 

 

 

Ad. 3.  

 

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

z dwudziestej sesji Rady Gminy z dnia  20 kwietnia 2020 r.  i że w celu jego przyjęcia, zgodnie  

z § 22 statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. Zwrócił się również z zapytaniem czy są 

uwagi do tego protokołu ? 

 

Uwag nie zgłoszono.  
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Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady 

Gminy z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się 

od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół nr XX/2020 z sesji Rady Gminy z dnia  

20 kwietnia 2020 roku - został przyjęty. 

 

 

 

Ad. 4. 1. 

 

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

na 2020 rok 

 

Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego poinformowała, że 

komisja jednogłośnie przegłosowała projekt omawianej uchwały 4 głosami za, przy 4 obecnych. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny W. Plutta – stwierdził, iż ma uwagę do projektu uchwały, ponieważ wydatkujemy po raz kolejny 

środki na rozbudowę kanalizacji w miejscach, gdzie to dotyczy bardzo znikomej liczby mieszkańców.  

W tym konkretnym przypadku, o którym mowa w dzisiejszym projekcie uchwały, tak jak to zostało 

wyjaśnione na komisji, chodzi o dwa budynki. Kolejne są dopiero w jakieś dalszej perspektywie. 

Tymczasem w Dziergowicach ulica Turska, ulica Leśna, gdzie mamy do czynienia z kilkudziesięcioma 

budynkami, tej kanalizacji nadal nie ma. Uważa, że powinna być zachowana jakaś kolejność. I tam, gdzie 

mieszkańcy od wielu lat, w dużej liczbie (bo jest tam kilkadziesiąt budynków), oczekują na kanalizację, 

tam powinno się w pierwszej kolejności podejmować inwestycje.  

 

Radny M. Matuszek – uważa, że radny Plutta ma oczywiście rację, gdyż są to bardzo ważne odcinki  

w Dziergowicach, gdzie brakuje kanalizacji. Tylko czy ta kwota 150 tys. zł wystarczyłaby na realizację 

tamtego przedsięwzięcia? Najpierw trzeba byłoby wykonać projekt, aby poznać potrzeby finansowe 

związane z tamtą inwestycją. Jak przeznaczymy środki na zadanie, które obecnie jest proponowane,  

to znowu jeden temat zostanie zrealizowany. A później będziemy myśleli o kolejnych inwestycjach.  

W Lubieszowie również są niedokończone pewne odcinki sieci kanalizacyjnej. I z pewnością  

w przyszłości będzie wnioskował o dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej w całym sołectwie.  

 

Radny W. Plutta – zwrócił uwagę, że te wszystkie wydatki na przedłużenia pojedynczych odcinków sieci 

kanalizacji sanitarnej sumują się na dosyć duże kwoty. Dzisiaj, tak jak mówi radny Matuszek, jest to 

kwota 150 tys. zł.  Ale przecież od kliku lat podejmowane są uchwały o przedłużaniu sieci kanalizacyjnej 

do pojedynczych posesji. To nam się sumuje na spore kwoty. Dzisiejsza uchwała nie jest  jednorazowym 

przypadkiem. A tymczasem w Dziergowicach kilkadziesiąt mieszkańców nadal oczekuje na kanalizację.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż również jest za tym, aby wykonać kanalizację na ulicy 

Turskiej w Dziergowicach. Jednak jest to o wiele większe przedsięwzięcie, niż zadanie wskazane  

w dzisiejszej uchwale budżetowej. Jest to bardzo ważne zadanie, ale o wiele kosztowniejsze, a jego 

realizacja nie jest niczym uwarunkowana.  
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Małe odcinki kanalizacji są wykonywane najczęściej do nowych zabudowań, ponieważ jest to warunek, 

aby budynek mógł zostać oddany do użytkowania. W przypadku posesji przy ulicy Turskiej takiego 

warunku nie ma. Mieszkańcy jakoś radzą sobie z odprowadzeniem ścieków. 

 

Wójt Gminy – podkreślił, iż wypowiedź Przewodniczącego Rady jest bardzo trafna. Tych zadań nie 

można porównywać czy to ze względów finansowych, czy też priorytetów. Jeżeli chodzi o budowę 

kanalizacji przy ulicy Turskiej, to dokumentacja jest w trakcie opracowania. I tu mamy do czynienia  

z o wiele większym zakresem i potrzebami finansowymi, niż miało to miejsce w przypadku wykonanych 

w ostatnim czasie wszystkich krótkich odcinków sieci. Budynki przy ulicy Turskiej znajdują się od dawna. 

Nie wystąpiła tam pilna potrzeba wykonania kanalizacji. Z kolei nowe budynki wymagają innych 

standardów, niż było to przed dwudziestu, czy trzydziestu latami. Budynki te muszą mieć zapewniony 

dostęp do sieci kanalizacyjnej, bądź wykonaną przydomową oczyszczalnię ścieków, która nie kosztuje 5 

czy 10 tysięcy złotych. Przydomowa oczyszczalnia, żeby należycie spełniała swoją rolę, kosztuje 

kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tańszym rozwiązaniem jest przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej. Gmina 

chce pozyskiwać nowych mieszkańców, dlatego za priorytet stawia sobie rozbudowę sieci kanalizacyjnej, 

czy wodociągowej do nowych obiektów. Na dzisiaj nie wiadomo jeszcze ile będzie kosztowała budowa 

kanalizacji przy ulicy Leśnej, ponieważ brak jest jeszcze dokumentacji na to zadanie.  

 

Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy zarządził przeprowadzenie głosowania nad 

projektem uchwały nr XXI/152/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, 1 radny był przeciwny (W. Plutta), 

a 1 radna wstrzymała się od głosownia (E. Garbas). 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił wyniki głosowania, a następnie stwierdził, że uchwała  

nr XXI/152/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok – została podjęta.  

 

 

 

Ad. 4. 2. 

 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej dla gminy Bierawa. 

 

Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego poinformowała, że 

komisja przegłosowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

dla gminy Bierawa – 4 głosami za, przy 4 obecnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przeprowadzenie głosowania na projektem uchwały  

nr XXI/153/2020 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, 1 radny był przeciwny (W. Plutta), 

a 1 radna wstrzymała się od głosownia (E. Garbas). 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił wyniki głosowania, a następnie stwierdził, że uchwała  

nr XXI/153/2020 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa 

– została podjęta. 
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Ad. 5. 

 

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

obrady dwudziestej pierwszej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 25 maja 2020 r.  

 

 

 

                  Przewodniczący Rady  

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik               Joachim Morcinek 

 

 

 

Załączniki: 

 

1) Uchwała nr XXI/152/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

2) Uchwała nr XXI/153/2020 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla 

gminy Bierawa. 

 

 

 


