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PROTOKÓŁ nr XV/2019 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  27 grudnia 2019 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył piętnastą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu  27 grudnia  

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  12 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło 

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

Nieobecni radni: Danuta Szczygieł, Ewa Szymańska i Jan Pankala. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał radnych, Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Zastępcę Wójta 

Stanisława Wróbla, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek-Kubicką oraz Sekretarza Gminy Barbarę 

Gawlik. 

Następnie poinformował, że dalszy porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

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

obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

4. Zakończenie obrad. 

 

Zwrócił się również z zapytaniem czy są wnioski w sprawie zmiany porządku 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. 4.  

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

gminy na 2019 rok. 

 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XV/125/2019 w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Gminy na 2019 rok - pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, na 12 obecnych na sali obrad. Żaden z radnych 

nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XV/125/2019 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2019 rok – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 5. 

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

zamknął obrady piętnastej sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2019 r. o godz. 8:15 

 

 

         Przewodniczący Rady  

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik       Joachim Morcinek 

 

 

 

Załączniki: 

1) Lista obecności radnych 

2) Uchwała nr XV/125/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok wraz 

z protokołem z imiennego głosowania. 

 


