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PROTOKÓŁ nr XVIII/2020 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  24 lutego 2020 r. 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzył osiemnastą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu  24 lutego 

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  12 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 i Joachim Morcinek 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przywitał radnych, Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Skarbnika 

Gminy Sybillę Pawliczek Kubicką oraz pracowników Urzędu Gminy. 

 

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 sesji Rady Gminy z dnia 10 lutego 2020 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bierawa do Partnerstwa  

z Rzymskokatolicką Parafią pw. Trójcy Świętej w Bierawie, powołanego do realizacji projektu  

z zakresu ochrony zabytków. 

5. Zakończenie obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych z zapytaniem czy są wnioski w sprawie zmiany 

przedstawionego porządku obrad? 

 

Wniosków nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

przedstawionego porządku obrad. 
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Ad. 3. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że obecnie zostanie przeprowadzone głosowanie  

w sprawie przyjęcia protokołu z siedemnastej sesji Rady Gminy z dnia  10 lutego 2020 r.  

 

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się w głosowaniu 10 radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny,  

a radna Ewa Szymańska wstrzymała się od głosowania. W głosowaniu nie wzięła udziału radna Violetta 

Klimanek. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 

protokół nr XVII/2020 z sesji Rady Gminy z dnia 10 lutego 2020 r.  został przyjęty. 

 

 

Ad. 4. 

Wójt Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bierawa 

do Partnerstwa z Rzymskokatolicką Parafią pw. Trójcy Świętej w Bierawie, powołanego do realizacji 

projektu z zakresu ochrony zabytków. 

Przypomniał, że uchwała w tej sprawie została już podjęta przez Radę Gminy w październiku 2019 r.  

W trakcie oceny formalnej wniosku Parafii, którego załącznikiem była przedmiotowa uchwała, okazało 

się, że w treści uchwały znalazł się błąd formalny. Błąd ten polegał na niewłaściwym nazwaniu 

poddziałania 5.3.1. „Ochrona dziedzictwa kulturalnego i kultury”, a winno być „Dziedzictwo kulturowe  

i kultura”. W nowej uchwale rozszerzeniu uległa również podstawa prawna, poprzez dodanie pozycji 

dzienników ustaw wprowadzających zmiany do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020. 

W związku  z tym, że Parafia ma 10 dni na uzupełnienie dokumentów, dlatego w trybie nadzwyczajnym 

została zwołana sesja Rady Gminy w celu poprawienia tej uchwały.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tej sprawie.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XVIII/138/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie Gminy Bierawa do Partnerstwa z Rzymskokatolicką Parafią pw. Trójcy Świętej 

w Bierawie, powołanego do realizacji projektu z zakresu ochrony zabytków – pod głosowanie radnych. 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących.  
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XVIII/138/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie Gminy Bierawa do Partnerstwa z Rzymskokatolicką Parafią pw. Trójcy 

Świętej w Bierawie, powołanego do realizacji projektu z zakresu ochrony zabytków – została 

podjęta. 

 

 

 

Ad. 5. 

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

zamknął obrady osiemnastej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 15:25. 

 

 

 

 Wiceprzewodniczący Rady 

 Czesław Kudzia 

 

Protokół sporządziła: Dorota Mierzwa 

 

 

 

Załączniki: 

1. Informacja o ustaleniu quorum. 

2. Uchwała w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 10 lutego 2020 r.  

3. Uchwała nr XVIII/138/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bierawa do 

Partnerstwa z Rzymskokatolicką Parafią pw. Trójcy Świętej w Bierawie, powołanego do realizacji 

projektu z zakresu ochrony zabytków wraz z protokołem imiennego głosowania. 

4. Lista obecności radnych. 

 

 

 

 

 


