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PROTOKÓŁ nr XXXIV/2021 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  5 lipca 2021 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył trzydziestą  czwartą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu  

5 lipca 2021 r. zwołaną w trybie nadzwyczajnym i poinformował, że sesja z uwagi na panującą 

sytuację sanitarno- epidemiologiczną prowadzona będzie w trybie zdalnym. 
 

Następnie zwrócił się do radnych o potwierdzenie obecności. 14 radnych potwierdziło udział  

w sesji Rady Gminy. Nieobecny był radny Mariusz Matuszek. 

 

Przewodniczący Rady 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 zgromadzonych radnych oraz Wójta Gminy Krzysztofa 

Ficonia i Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik. Następnie poinformował, że dalszy porządek obrad 

trzydziestej czwartej sesji Rady Gminy Bierawa będzie się przedstawiać następująco: 
 

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

obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

4. Zakończenie obrad. 

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

przedstawionego porządku obrad. 

 

 

 

Ad. 3. 

 

Wójt Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na okres od 15 lipca do  

31 grudnia 2021.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania projektu uchwały  

nr XXXIV/256/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały 

głosowało 14 radnych, nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXIV/256/2021 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 

została podjęta. 
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Ad. 4. 

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

zamknął obrady trzydziestej czwartej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu  5 lipca 2020 r.  

 

 

          Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik       Joachim Morcinek 

 

 

 

Załączniki: 

 

1) Uchwała nr XXXIV/256/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 


