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PROTOKÓŁ nr IX/2019 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  7 sierpnia 2019 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dziewiątą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu  7 sierpnia 2019 r. 

zwołaną w trybie nadzwyczajnym. Na wstępie poinformował, że  przebywanie na sali obrad jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku w Internecie. Osoby nie wyrażające 

zgody na upublicznienie wizerunku powinny opuścić salę obrad, co oczywiście nie dotyczyło osób 

pełniących funkcje publiczne.  

 

Następnie zwrócił się do radnych o potwierdzenie obecności na terminalu do głosowania. Po czym 

stwierdził, że w sesji uczestniczy  14 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło quorum, przy 

którym Rada Gminy  może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał radnych, Zastępcę Wójta Stanisława Wróbla, pracowników 

Urzędu Gminy oraz obsługę prawną – Mecenasa Mirosława Semeniuka. 

Z ramienia urzędu w sesji uczestniczyli Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek-Kubicka oraz Sekretarz 

Gminy Barbara Gawlik. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że dalszy porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

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

3. Przyjęcie protokołu z ósmej sesji Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2019 r. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do realizacji projektu pn. „Niskoemisyjna gmina – 

poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy 

Bierawa”; 

2) w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do realizacji projektu pn. „Ciekawy świat 

Przedszkolaka”; 

3) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa; 

4) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

gminę Bierawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

mających siedzibę na obszarze gminy od dnia 1 września 2019 r.; 

5) w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne 

przeciw HPV” na lata 2020-2022; 

6) w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatce na ławnika do sądu powszechnego. 

5. Zakończenie obrad. 

 

Następnie zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

 

Innych wniosków nie zgłoszono. 
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Poinformował, że zgłoszony wniosek zostanie poddany pod głosowanie. Zmiana zostanie wprowadzona, 

jeżeli za zmianą opowie się w głosowaniu bezwzględna większość ustawowego składu Rady, tj. co 

najmniej 8 radnych. 

 

Za zmianą porządku obrad polegającą na dodaniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok – opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że za wnioskiem opowiedziała się bezwzględna większość Rady, 

wobec czego wniosek został przyjęty. Następnie poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała 

według zmienionego porządku obrad. Dodatkowy projekt uchwały zostanie wprowadzony jako pkt. 

4.4. Projekty uchwał z punktów 4-6 otrzymają kolejne numery od 5-7. 

 

 

 

Ad. 3.  

 

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

Gminy z dnia  17 czerwca 2019 r.  i że w celu jego przyjęcia, zgodnie z § 22 statutu gminy, zostanie 

przeprowadzone głosowanie. Następnie zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi do tego protokołu? 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady  Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie 

przyjęcia tego protokołu. 

 

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. 

 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do 

realizacji projektu pn. „Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie 

niskiej emisji na terenie gminy Bierawa”. 

 

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

komisja zaopiniowała projekt omawianej uchwały pozytywnie 5 głosami za, przy 5 obecnych. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny H. Musioł – zauważył, że projekt zakłada dofinansowanie 71 instalacji grzewczych, tj. kotłów 

gazowych, pomp ciepła, kotłów na biomasę, węglowych na eko-groszek. Czy na taką ilość instalacji 

zostaną złożone wnioski? 
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Zastępca Wójta – poinformował, że w ramach tego programu zostało złożonych 71 wniosków. I do tylu 

instalacji przewiduje się udzielenie dofinansowania.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy została sporządzona jakaś analiza mówiąca o tym ile 

z tych 66 % kosztów pokryją inwestorzy? 

 

Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że nie ma żadnej analizy. W projekcie założono, że 33 % kosztów będzie 

stanowiło wkład własny gminy, a drugie 33 % to koszt inwestora. Jednak z uwagi na to, że we wniosku 

wkład gminy i wkład inwestora został połączony jakby w całość, w tym projekcie uchwały zostało 

zapisane, że gmina wyłoży środki do wysokości 66 % koszów. I taka wielkość będzie wykazywana  

w wieloletniej prognozie finansowej. We wniosku wysokość dofinansowania od mieszkańca została 

założona na poziomie 33 % i tyle będzie ona wynosiła. Do końca nie została tylko jeszcze rozwiązana 

kwestia sposobu wniesienia wkładu przez inwestora. Będzie to następowało albo na podstawie umowy 

trójstronnej, albo oświadczenia.  

 

Radny W. Plutta – w uchwale jest mowa o tym, że zostało złożonych 71 wniosków o dofinansowanie 

instalacji grzewczych, czyli jest 71 osób oczekujących. Jeżeli ktoś z tych osób w międzyczasie  

zrealizował już tą inwestycję, to czy będzie mógł być w dalszym ciągu zakwalifikowany do tego 

programu? 

 

Zastępca Wójta – wyjaśnił, że dofinansowanie uzyskają wszystkie osoby, które złożyły wnioski  

i zostały zakwalifikowane do tego programu, czyli są na liście osób oczekujących. Jeżeli zostały 

zakwalifikowane, to mogą tą inwestycję już realizować. Ta lista jest już zamknięta. Jest też lista 

rezerwowa.  Ale osoby z listy rezerwowej będą mogły wejść tylko w przypadku rezygnacji kogoś z listy 

podstawowej.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr IX/79/2019 w sprawie przystąpienia Gminy 

Bierawa do realizacji projektu pn. „Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności energetycznej  

i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Bierawa” – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Nikt  

z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. Radna Violetta Klimanek nie wzięła 

udziału w głosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IX/79/2019 w sprawie przystąpienia Gminy 

Bierawa do realizacji projektu pn. „Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności energetycznej  

i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Bierawa” – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 4. 2. 

 

Zastępca Wójta – odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do realizacji 

projektu pn. „Ciekawy świat Przedszkolaka”. 

 

Radna V. Klimanek – Przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego  

i sportu poinformowała, że komisja oświaty zagłosowała za projektem omawianej uchwały 5 głosami za, 

przy 5 obecnych. 

 

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

komisja przegłosowała projekt omawianej uchwały jednogłośnie 5 głosami za. 
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W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Permus  - zwrócił się z zapytaniem jaka wartość z tego całego projektu będzie przeznaczona 

na pokrycie płac nauczycielek z tytułu wydłużenia godzin pracy przedszkoli? Jak będą w projekcie 

podzielone te kwoty? 

 

Zastępca Wójta – poinformował, że te godziny zostały szczegółowo wykazane we wniosku.  

 

Skarbnik Gminy -  poinformowała, że na ten rok, tj. od września do grudnia, wydatki zaplanowano  

w kwocie 330 tys. zł, z czego płace nauczycieli i obsługi (bez pochodnych) wyniosą 51 tys. zł. 

 

Radna V. Klimanek – poinformowała, że są to standardowo płatne godziny dydaktyczne nauczycieli 

wynikające z tabeli.  

 

Radny W. Plutta – zwrócił się o przybliżenie radnym charakteru dodatkowych zajęć w przedszkolach 

oraz o informację jakie planuje się zakupić wyposażenie? 

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że wszelkie szczegóły dotyczące planowanych zajęć oraz zakupu 

wyposażenia zawarte są we wniosku. Większość wyposażenia planuje się zakupić w tym roku, czyli na 

początku projektu. Planuje się zakup wyposażenia w postaci pomocy naukowych za kwotę 220 tys. zł. 

Natomiast na organizację wycieczek ok. 20 tys. zł.   W roku szkolnym 2019/2020 zaplanowano 231 godzin 

zajęć plastycznych, 462 godziny zajęć rytmicznych, 462 godziny  nauki języka angielskiego oraz 210 

godzin logopedii. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy zakładany jest w latach następnych znaczny wzrost 

płac? 

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że płace zaplanowano mniej więcej na tym samym poziomie.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr IX/80/2019 w sprawie przystąpienia Gminy 

Bierawa do realizacji projektu pn. „Ciekawy świat Przedszkolaka” – pod głosowanie radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IX/80/2019 w sprawie przystąpienia Gminy 

Bierawa do realizacji projektu pn. „Ciekawy świat Przedszkolaka” – została podjęta.  

 

 

 

Ad. 4. 3. 

 

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

finansowej dla gminy Bierawa. Wyjaśniła, że do przedsięwzięć zostały dopisane dwa zadania, o których 

była mowa w punkcie 1 i 2, tj. projekt „Niskoemisyjna gmina” oraz projekt „Ciekawy świat 

przedszkolaka”. 

 

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

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

pozytywnie 5 głosami za. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr IX/81/2019 o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 14 obecnych na sali obrad. Nikt  

z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. Radny Hubert Musioł nie wziął udziału 

w głosowaniu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IX/81/2019 o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 4. 4. 

 

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

na 2019 rok. Poinformowała, że w tych zmianach do budżetu zostały uwzględnione środki na realizację 

projektu dla przedszkoli w kwocie 330.236 zł, z czego 280.700 zł będzie stanowiła dotacja ze środków 

unijnych, a kwota 49.535,40 zł to środki własne gminy.  

 

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

komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy  

– 5 głosami za. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat zmian  budżecie gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr IX/82/2019 w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2019 rok – pod głosowanie radnych. 

 

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

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IX/82/2019 w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2019 rok – została podjęta.  

 

 

 
Ad. 4. 5. 
 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę Bierawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy od dnia 1 września 2019 r. 

 

Radna V. Klimanek – Przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego  

i sportu poinformowała, że komisja zagłosowała 5 głosami za, przy 5 obecnych za projektem uchwały  

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr IX/83/2019 w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bierawa oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy od dnia 1 września 2019 r. – pod 

głosowanie radnych. 
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Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych na 14 obecnych na sali obrad. Nikt  

z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IX/83/2019 w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bierawa oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy od dnia  

1 września 2019 r. – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 4. 6. 

 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki 

zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciw HPV” na lata 2020-2022.  

Poinformowała dodatkowo, że taki program jest realizowany przez naszą Gminę od 2011 roku. W 2019 

roku obowiązuje jeszcze program  uchwalony na lata 2017/2019. W roku bieżącym programem miały być 

objęte dziewczynki z rocznika 2007.  W miesiącu marcu br. Gmina ogłosiła konkurs na wybór realizatora 

tego świadczenia zdrowotnego, jednakże żaden podmiot do tego konkursu nie przystąpił z uwagi na brak 

szczepionek.  Prawdopodobną przyczyną braku szczepionek jest to, że niektóre gminy objęły 

szczepieniem również chłopców. Z uwagi na to, że w tym roku prawdopodobnie nie dojdzie do 

planowanego zaszczepienia dziewczynek z tego rocznika, te dziewczynki uwzględniono w kolejnym 

programie. W przyszłym roku zaplanowano zaszczepienie dziewczynek zarówno z rocznika 2007, jak  

i 2008. Gmina będzie czyniła starania o dofinansowanie tego zadania z Narodowego Funduszu Zdrowia, 

gdzie można pozyskać  zwrot kosztów w wysokości 40 %. 

 

Radna V. Klimanek – Przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego  

i sportu poinformowała, że komisja zagłosowała za tym projektem uchwały 5 głosami za. 

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż jest dumny z tego, że taki program jest realizowany w naszej gminie. 

I obojętnie ile on będzie kosztował, to cel jest bardzo słuszny. 

  
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt odczytanej uchwały nr IX/84/2019 w sprawie przyjęcia 

programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciw HPV” na lata 2020-2022 – 

pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych na 14 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IX/84/2019 w sprawie przyjęcia programu 

profilaktyki  zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciw HPV” na lata 2020-2022 – została 

podjęta. 
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Ad. 4. 7. 

 

Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatce na 

ławnika do sądu powszechnego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatce na 

ławnika do sądu powszechnego – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych na 14 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr IX/85/2019 w sprawie zasięgnięcia 

informacji o kandydatce na ławnika do sądu powszechnego – została podjęta. 

 

 

 

 

 

Ad. 5. 

 

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

obrady dziewiątej sesji Rady Gminy w dniu 7 sierpnia 2019 r. o godz. 16:05.  

 

 

 Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik    Joachim Morcinek 

 

 

 

Załączniki: 

 

1) Uchwała nr IX/79/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do realizacji projektu pn. 

„Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji 

na terenie gminy Bierawa”; 

2) Uchwała nr IX/80/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Bierawa do realizacji projektu pn. 

„Ciekawy świat Przedszkolaka”; 

3) Uchwała nr IX/81/2019 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla 

gminy Bierawa, 

4) Uchwała nr IX/82/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok; 

5) Uchwała nr IX/83/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez gminę Bierawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy od dnia 1 września 2019 r.; 

6) Uchwała nr IX/84/2019 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej pn. 

„Szczepienia profilaktyczne przeciw HPV” na lata 2020-2022; 

7) Uchwała nr IX/85/2019 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatce na ławnika do sądu 

powszechnego; 

8) Lista obecności radnych. 

 

 

 

  


