
str. 1 

 

 

 

PROTOKÓŁ nr XXXV/2021 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  16 sierpnia 2021 r. 

 

 

 

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

16 sierpnia 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. Nieobecna była radna Wanda Cyran.   

 

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, Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, 

Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek-Kubicką i Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik. Następnie 

poinformował, że dalszy porządek obrad trzydziestej piątej sesji Rady Gminy Bierawa będzie się 

przedstawiać następująco: 

 

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

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2021 r. i 5 lipca 2021 r.  

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.; 

2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Bierawa; 

3) w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu 

zbiorowego; 

4) w sprawie wyznaczenia dodatkowych linii komunikacyjnych publicznego transportu 

zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Bierawa. 

5. Zakończenie obrad. 

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

przedstawionego porządku obrad.  

 

 

 

Ad. 3. 

 

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

trzeciej i trzydziestej czwartej sesji Rady Gminy Bierawa 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? 
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Radny W. Plutta – zgłosił uwagę do protokołu z dnia 28 czerwca 2021 r. dotyczącą nie zamieszczenia 

w protokole informacji o tym, że Przewodniczący Rady Gminy odebrał głos Pani sołtys z Lubieszowa. 

Podkreślił, że nie jest za to odpowiedzialna Pani Sekretarz. Przewodniczący Rady powinien był zadbać  

o to, żeby zaistniała sytuacja przerywająca wypowiedź Pani sołtys i praktycznie uniemożliwiająca jej 

dokończenie, w tym protokole została odnotowana. Osobiście wstrzyma się w tym głosowaniu. Jednak 

liczy na to, że w przyszłości Pan Przewodniczący pozwoli wypowiadać się wszystkim mówcom bez 

żadnych ograniczeń, aby każdy mógł się swobodnie wypowiedzieć. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, iż nie odebrał głosu Pani sołtys z Lubieszowa. Jedynie  

w związku z długą wypowiedzią prosił o jej skrócenie i przejście do meritum.   

Wobec braku innych uwag przystąpił do głosowania. 

 

Za przyjęciem protokołu nr XXXIII/2021 z sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2021 r. głosowało  

12 radnych, głosów przeciwnych nie było, a 2 radnych wstrzymało się od głosowania (W. Plutta,  

E. Garbas). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół nr XXXIII/2021 z sesji Rady Gminy z dnia  

28 czerwca 2021 r. – został przyjęty. 

  

 

Za przyjęciem protokołu nr XXXIV/2021 z sesji Rady Gminy z dnia 5 lipca 2021 r.  głosowało  

14 radnych, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół nr XXXIV/2021 z sesji Rady Gminy z dnia  

5 lipca 2021 r. – został przyjęty. 

 

 

 

ad. 4. 1. 

 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 

rok i udzieliła w tej sprawie szczegółowych objaśnień. Poinformowała, że po stronie dochodów  

i wydatków budżet zostaje zwiększony o kwotę 373.258,50 zł. Środki te pochodzą ze specjalnego 

funduszu celowego budżetu państwa na organizację publicznego transportu zbiorowego. Po stronie 

dochodów środki te będą zapisane jako dotacja celowa na realizację tego zadania. Natomiast po stronie 

wydatków środki te wchodzą do rozdziału lokalny transport zbiorowy. W tym rozdziale przewidziano 

również zmniejszenie planowanej kwoty wydatków o 51.030 zł, która w uchwale budżetowej była 

przeznaczona na dotację dla Powiatu na organizację transportu, ponieważ w miesiącu lipcu i sierpniu br. 

to zadanie nie było realizowane. Środki te mają zostać przeznaczone na remonty. Ponadto  

w projekcie uchwały zapisano korektę w przychodach pomiędzy § 950 i § 905. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się o wyjaśnienie, czy środki jakie Gmina dostała od Wojewody dotyczą 

organizacji transportu zbiorowego w roku bieżącym, czy w przyszłym? 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że środki, o których mówiła Pani Skarbnik dotyczą roku bieżącego. Są to 

maksymalne kwoty, które Gmina może wykorzystać na organizację transportu gminnego.  
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Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy Gmina będzie to zadanie realizowała samodzielnie, czy w tym 

zakresie będzie kontynuowała współpracę ze Starostwem Powiatowym, które w ogłoszonym przetargu 

na wybór realizatora transportu publicznego na terenie Powiatu uzyskało bardzo korzystną ofertę. Jeżeli 

Gmina będzie kontynuować współpracę ze Starostwem Powiatowym, to środki przyznane przez 

Wojewodę na to zadanie nie będą przez Gminę wykorzystane. O te środki będzie aplikowało Starostwo. 

Najprawdopodobniej Gmina skupi się na jednej, czy dwóch liniach, o których jest mowa w kolejnej 

uchwale. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem jaką kwotę będzie musiała przeznaczyć w tym roku 

Gmina z własnego  budżetu na organizację transportu zbiorowego? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że środki zaplanowane na to zadanie w budżecie gminy na ten rok są 

wystarczające. Może nawet nie będą w pełni wykorzystane. Otrzymana przez Gminę dotacja od 

Wojewody na organizację transportu publicznego w miesiącu lipcu i sierpniu br. powinna w pełni 

sfinansować poniesione koszty. Jeżeli przetarg ogłoszony przez Starostwo Powiatowe na wybór 

wykonawcy na 3 lata zostanie pozytywnie rozstrzygnięty, a na teraz tak to wygląda, przy założeniu że 

dopłata 3 zł do kilometra będzie utrzymana, to realnie nasze opłaty na to zadanie powinny się zmniejszyć. 

Dotacja jest przyznana do końca grudnia br. O środki rządowe na kolejne lata Gmina będzie musiała 

dopiero występować. 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania uchwały nr XXXV/257/2021 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały 

głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXV/257/2021 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2021 rok – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 4. 2. 

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej dla gminy Bierawa i udzieliła w tej sprawie  szczegółowych objaśnień. 

Poinformowała,  że w załączniku nr 2 zmianie uległa planowana kwota na zadanie 1.3.1.1. współdziałanie 

z Powiatem w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o 51 tys. zł.  

Obecnie ten limit wydatków wynosi 255.150 zł. W załączniku nr 1 uległy zmianie kwoty dochodów 

bieżących, dochodów z tytułu dotacji, wydatków ogółem i wydatków bieżących oraz kwoty w pozycji 

10.1.1. i 10.1.2. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. Radni nie podejmowali też dyskusji w tej sprawie.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXV/258/2021 o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. Następnie 

poinformował, że za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXV/258/2021 o zmianie uchwały 

 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – została podjęta. 
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Ad. 4. 3.  
 

Wójt Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla 

gminnego transportu zbiorowego. Przypomniał, że Rada Gminy podjęła już uchwałę w tej sprawie. 

Jednakże do uchwały zostały zgłoszone uwagi przez nadzór prawny Wojewody. Uznano, że regulamin 

zbyt szczegółowo określił niektóre kwestie, między innymi dotyczące przewozu zwierząt, czy zwrotu 

należności za niewykorzystane bilety. Wojewoda wystąpił o dostosowanie regulaminu do zgodności  

z przepisami prawa przewozowego.  

Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXV/259/2021 w sprawie przyjęcia 

regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego – pod głosowanie radnych.  

Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXV/259/2021 w sprawie przyjęcia 

regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego – została podjęta. 

  

 

Ad. 4. 4. 
 

Wójt Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych linii komunikacyjnych 

publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Bierawa. Wyjaśnił, że projekt 

uchwały wyznacza dwie dodatkowe linie. Pierwsza jest to linia Stare Koźle - Goszyce z jednoczesnym 

uwzględnieniem dowozu szkolnego. Natomiast druga obejmuje linie szkolne. Na realizację dowozów na 

tych liniach Gmina pozyskała dotację od Wojewody Opolskiego.  

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania projektu uchwały nr XXXV/260/2021 w sprawie 

wyznaczenia dodatkowych linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których 

organizatorem jest Gmina Bierawa. Poinformował, że za przyjęciem uchwały opowiedziało się  

w głosowaniu 14 radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała nr XXXV/260/2021 w sprawie 

wyznaczenia dodatkowych linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których 

organizatorem jest Gmina Bierawa – została podjęta. 

 

 

Ad. 5. 
 

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

obrady trzydziestej piątej sesji Rady Gminy w dniu 16 sierpnia 2021 r. o godz. 16:05. 

 
 Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik   Joachim Morcinek 

 

 
Załączniki: 

1) uchwała nr XXXV/257/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok; 

2) uchwała nr XXXV/258/2021 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy 

Bierawa; 

3) uchwała nr XXXV/259/2021 w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu 

zbiorowego; 

4) uchwała nr XXXV/260/2021 w sprawie wyznaczenia dodatkowych linii komunikacyjnych publicznego 

transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Bierawa. 


