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PROTOKÓŁ nr XVI/2020 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  13 stycznia 2020 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył szesnastą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu  13 stycznia 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, Ewa Szymańska, Jan Pankala i Hubert Musioł.  

 

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

Stanisława Wróbla, Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik oraz Kierownika Referatu Inwestycji Waldemara 

Lembowicza. 

 

Następnie poinformował, że dalszy porządek obrad sesji przedstawiać się będzie następująco: 

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

3. Przyjęcie protokołu z 14 sesji Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2019 r. oraz protokołu z 15 sesji 

Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2019 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

5. Zakończenie obrad. 

 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy, który wniósł o dodanie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na 

realizację zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego. 

Wyjaśnił, że środki na to zadanie zostały już zabezpieczone w uchwale budżetowej. Uchwała jest 

niezbędna do zawarcia umowy, która będzie stanowiła podstawę do przekazania dotacji.   

 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

 

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.  

 

Za zmianą porządku obrad - polegającą na dodaniu projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na realizację zadania z zakresu organizacji 

publicznego transportu zbiorowego – opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek uzyskał wymaganą większość głosów, wobec 

czego został przyjęty. Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego porządku obrad. Dodatkowy 

projekt uchwały został wprowadzony jako pkt. 4a. 

 

 

 

 

Ad. 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zostały wyłożone na sali obrad protokoły z 14 sesji Rady 

Gminy z dnia  17 grudnia 2019 r. oraz z 15 sesji Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2019 r. i  że w celu ich 

przyjęcia, zgodnie z § 22 statutu gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. 

Następnie zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do tych protokołów? 
 

Uwag nie zgłoszono. 
 

Za przyjęciem protokołu z 14 sesji Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2019 r. – opowiedziało się w głosowaniu 

11 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania protokół 

nr XIV/2020 z sesji Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2020 roku - został przyjęty. 

 

 

Za przyjęciem protokołu z 15 sesji Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2019 r. - opowiedziało się w głosowaniu 

11 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania protokół 

nr XV/2020 z sesji Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2019 r. -  został przyjęty. 

 

 

 

 

Ad. 4.  

 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny W. Plutta – stwierdził, iż ma wątpliwości co do formy spłaty tej pożyczki, ponieważ nie wiadomo 

jakimi środkami Gmina będzie dysponować w roku 2021, czy 2022. Do tej pory byliśmy zaskakiwani 

przez władze centralne różnymi rozwiązaniami, które skutkowały niekorzystnym przyznawaniem 

środków na samorządy terytorialne. Warunkowanie spłaty pożyczki od podatku od nieruchomości może 

wiązać się z tym, że będziemy zmuszeni podnieść stawki podatkowe. A tego jako radny chciałby uniknąć. 

Jeśli Rada podejmie tą uchwałę, to spłata powinna nastąpić nie ze środków pochodzących z podatku od 

nieruchomości, tylko z innej pozycji budżetowej, aby nie narażać mieszkańców na ewentualne 

podnoszenie podatków.  
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Wójt Gminy - zwrócił uwagę, iż uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę musi 

wskazywać źródło sfinansowania. Jeżeli Gmina będzie mogła pozyskać środki z innych źródeł,  

to z pewnością podejmie takie działania. Okaże się to dopiero przy kształtowaniu budżetu na rok 2021. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, że Gmina uzyskuje wpływy podatkowe nie tylko z podatków 

lokalnych, ale również z podatku PIT, CIT, czy innych. Dochody własne gminy z tytułu podatków 

lokalnych to kwota ok. 7 mln zł. A zatem Gmina nie powinna mieć żadnego problemu z zapewnieniem 

spłaty tej pożyczki. Przecież to nie są milionowe kwoty, to jest 268 tys. zł i 187 tys. zł. To nie są kwoty 

których Gmina nie potrafiłaby spłacić. Jeżeli środki budżetowe będą ograniczone, to można będzie np.  

w roku 2022 zrezygnować z jakieś inwestycji. Przyjęcie zaproponowanej uchwały nie powinno stanowić 

dla Rady żadnego problemu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – zauważył, że głównym dochodem budżetu to wpływy z różnych 

podatków, czy ze sprzedaży mienia. Dotacje przeznaczane są na konkretny cel. Najbezpieczniejszym 

źródłem sfinansowania długu są wpływy z podatku od nieruchomości.    

Następnie poddał projekt uchwały nr XVI/126/2020 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – pod głosowanie 

radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, na 11 radnych obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie 

był przeciwny, a jeden radny wstrzymał się od głosowania (W. Plutta). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XVI/126/2020 w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 4a. 

 

Sekretarz Gminy - odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na realizację zadania z zakresu organizacji publicznego transportu 

zbiorowego 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVI/127/2020 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na realizację zadania z zakresu organizacji 

publicznego transportu zbiorowego – pod głosowanie radnych. 

 

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

przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XVI/127/2020 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na realizację zadania z zakresu organizacji 

publicznego transportu zbiorowego – została podjęta. 
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Ad. 5. 

 

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

szesnastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu  13 stycznia 2020 r. o godz. 15:35. 

 

 

          Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik Joachim Morcinek 

 

 

 
Załączniki: 

1) uchwała nr XVI/126/2020 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; 

2) uchwała nr XVI/127/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-

Kozielskiemu na realizację zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego; 

3) lista obecności radnych. 

 


