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PROTOKÓŁ nr XIX/2020 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  30 marca 2020 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dziewiętnastą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu  30 marca  

2020 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  11 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło 

quorum, przy którym Rada Gminy  może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

Nieobecni radni: Danuta Szczygieł, Anna Palińska, Violetta Klimanek i Ewa Garbas. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał zebranych radnych, a następnie poinformował, że dalszy 

porządek obrad przedstawiać się będzie następująco: 

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

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2020 r. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie uchylenia uchwały  o zmianie  uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty; 

2) w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 

3) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty; 

4) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

5. Zakończenie obrad. 

 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił radny Mariusz Matuszek, który wniósł o dodanie punktu 

„Wnioski radnych”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 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. Następnie poddał zgłoszony wniosek pod 

głosowanie.  

 

Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 8 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, a 3 radnych 

wstrzymało się od głosowania.  
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną większość 

głosów, wobec czego został przyjęty. Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego porządku 

obrad z dodaniem punktu „4a. Wnioski radnych”. 

 

 

 

 

Ad. 3.  

 

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

sesji Rady Gminy z dnia  24 lutego 2020 r. i że w celu jego przyjęcia, zgodnie z § 22 statutu gminy, 

zostanie przeprowadzone głosowanie. Następnie zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do protokołu? 

 

Uwag do protokołu nie zgłoszono.  

 

Za przyjęciem protokołu nr XVIII/2020 z sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2020 r.  opowiedziało się  

w głosowaniu 11 radnych, na 11 obecnych na sali obrad, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania protokół  

nr XVIII/2020 z sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2020 roku - został przyjęty. 

 

 

 

 

 

Ad. 4. 1. 

 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały  o zmianie  

uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIX/139/2020 w sprawie uchylenia uchwały   

o zmianie  uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych, na 11 obecnych na sali obrad. 

Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIX/139/2020 w sprawie uchylenia 

uchwały  o zmianie  uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – została podjęta. 
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Ad. 4. 2. 

 

Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości. 
 

Uwag do odczytanego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIX/140/2020 w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości – pod głosowanie radnych. 

 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych, na 11 obecnych na sali obrad. 

Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIX/140/2020 w sprawie uchylenia 

uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 4. 3. 

 

Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XIX/141/2020 w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – pod 

głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 10 radnych, na 11 obecnych na sali obrad. 

Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIX/141/2020 w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – 

została podjęta. 
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Ad. 4. 4. 

 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości. 

 

Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały nr XIX/142/2020 w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych na 11 obecnych na sali obrad, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XIX/142/2020 w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 4a.  Wnioski radnych 

Radny M. Matuszek – poinformował, że w ostatnim czasie sporo samorządowców występuje do władz 

państwowych o przeniesienie majowych wyborów prezydenckich na późniejszy dogodny, bezpieczny 

termin. Uważa, że Rada Gminy Bierawa powinna również zabrać w tym temacie głos. Powinna wystąpić 

do Wójta, aby w imieniu Rady wystosował pismo do Wojewody o przeniesienie wyborów prezydenckich 

na późniejszy okres czasu. Wyraził zdanie, że przeprowadzenie wyborów w najbliższym okresie czasu 

stanowiłoby zagrożenie dla naszych mieszkańców. Jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania ze strony 

Rady Gminy, to radni będą za to współodpowiedzialni i będą odpowiedzialni za ewentualne 

zachorowania naszych mieszkańców i osób, które będą pracowały w komisjach wyborczych. Radni 

powinni podjąć jakieś kroki dla spokoju własnego sumienia. 

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż należałoby raczej napisać, że radni Gminy Bierawa nie widzą 

możliwości bezpiecznego przeprowadzenia wyborów w tym okresie. Ale przede wszystkim trzeba 

wyjaśnić czy Rada w ogóle może wystąpić z takim apelem?  Jeżeli już, to powinno to przybrać raczej 

formę stanowiska Rady Gminy. Trudno mu jednak określić adresata tego pisma. 

 

Radny M. Matuszek – uważa, że adresatem pisma powinni być przedstawiciele administracji rządowej. 

 

Radny Cz. Kudzia – stwierdził, że Jego zdaniem Wójt powinien wystąpić w tej sprawie nie z pismem, 

ale z konkretnym wnioskiem, że Gmina Bierawa odstępuje od przeprowadzenia wyborów, tak jak to 

robią inne samorządy. Z tego co można usłyszeć w mediach, to niektórzy burmistrzowie już wystąpili 

do władz centralnych w tej sprawie.  
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Radny M. Matuszek  - zauważył, że Rada nie może zgodzić się z propozycją radnego Kudzi. Rada może 

tylko przekazać swoje stanowisko i swoje racje. Wójt nie może odmówić wykonania zadania. 

 

Radny M. Permus  - stwierdził, iż również jest przeciwny stanowisku radnego Kudzi, ponieważ 

odmowa przeprowadzenia wyborów może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami. Uważa, że samo 

stwierdzenie w piśmie, że Gmina nie widzi możliwość bezpiecznego przeprowadzenia wyborów, będzie 

miało ten sam oddźwięk. Ale nie będzie odmową przeprowadzenia wyborów.  

 

 

 

 

Ad. 5. 

 

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

obrady dziewiętnastej sesji Rady Gminy w dniu 30 marca 2020 r. o godz. 15:45. 

 

 

 

          Przewodniczący Rady 

             Joachim Morcinek 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik       

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1) lista obecności radnych stwierdzająca quorum 

2) uchwała nr XIX/139/2020 w sprawie uchylenia uchwały  o zmianie  uchwały w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty wraz z protokołem wyników głosowania; 

3) uchwała nr XIX/140/2020 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości wraz z protokołem wyników głosowania; 

4) uchwała nr XIX/141/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wraz z protokołem wyników głosowania; 

5) uchwała nr XIX/142/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wraz  

z protokołem wyników głosowania. 

 


