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PROTOKÓŁ nr XXXVIII/2021 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  18 października 2021 r. 

 

 

 

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

18 października 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. 15 radnych potwierdziło udział w sesji Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 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, 

Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik oraz pracownika Urzędu Gminy Annę Szczygieł. 

Następnie poinformował, że dalszy porządek obrad trzydziestej ósmej sesji Rady Gminy Bierawa będzie 

się przedstawiać następująco: 

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

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2021 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na 

realizację zadań w ramach projektu partnerskiego pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na 

ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica”.  

4. Zakończenie obrad. 

 

Wnioski o zmianę porządku obrad zgłosił Wójt Gminy, który zwrócił się o dodanie do porządku obrad 

dodatkowych projektów uchwał: 

1) w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej odpłatności za ciepło dostarczane do ogrzewania lokali; 

2) w sprawie odpłatności za ciepło dostarczane do ogrzewania lokali.  

 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgłoszone wnioski zostaną poddane 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 do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej odpłatności za ciepło dostarczane do ogrzewania lokali – opowiedziało się 

w głosowaniu 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek uzyskał wymaganą większość głosów  i został 

przyjęty.  
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Za zmianą porządku obrad - polegającą na dodaniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

odpłatności za ciepło dostarczane do ogrzewania lokali – głosowało 14 radnych. Nikt z radnych nie był 

przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek uzyskał wymaganą większość głosów  został 

przyjęty.  

 

Następnie poinformował, że  Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego porządku obrad 

z dodaniem pkt. 4.1. i 4.2. 

 

 

 

Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że został wyłożony na sali obrad protokół z trzydziestej 

siódmej sesji Rady Gminy Bierawa i w celu jego przyjęcia, zgodnie z § 22 statutu gminy, zostanie 

przeprowadzone głosowanie. Zwrócił się również z zapytaniem czy są uwagi do tego protokołu? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z trzydziestej 

siódmej sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2021 r. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych.  

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

 

Poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania protokół nr XXXVII/2021 z sesji Rady 

Gminy z dnia 29 września 2021 r. - został przyjęty. 

 

 

 

Ad. 4.  

A. Szczygieł  – odczytała projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji 

celowych na realizację zadań w ramach projektu partnerskiego pn. „Likwidacja i wymiana źródeł 

ogrzewania na ekologiczne w gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica”. 
 

Radna D. Szczygieł - Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego poinformowała, że 

komisja na ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przegłosowała projekt omawianej uchwały 5 głosami za.  

 

W dyskusji głos zabrali: 
 

Radny W. Plutta – odnosząc się do zapisu paragrafu 2 ust. 7 pkt. 2 mówiącym o tym, że dotacja będzie 

przysługiwała na kocioł na biomasę (opalany pelletem), zwrócił się z zapytaniem czy poprzez ten zapis 

wprowadza się ograniczenie do stosowania tylko kotłów na pellet, a jeżeli tak, to czy istnieje możliwość 

zmiany tego zapisu poprzez wykreślenie słowa „pellet”? Podkreślił, iż zdaje sobie sprawę, że ten 

regulamin będzie taki sam we wszystkich gminach, które uczestniczą w tym projekcie. Jednak dobrze by 

było, żeby usunąć słowo „pellet” i pozostawić tylko „kocioł na biomasę”. Przecież oprócz pelletu może 

być stosowany przykładowo piec na zgazowanie drewna. Drewno jest znacznie tańsze od pelletu.  

Zupełnie niepotrzebnie ogranicza się mieszkańcom możliwość zakupu pewnych urządzeń grzewczych, 

które też spełniają wszystkie kryteria.  
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Przykładowo, piec na zgazowanie odpowiada piątej klasie, tak jak piec na ekogroszek, czy na pellet.  

Technologia spalania w tym piecu również jest całkowicie ekologiczna. Dlatego szkoda by było, żeby te 

możliwości wyboru źródła ciepła ograniczać. Zawnioskował, jeżeli jest to możliwe, aby ten zapis 

odnośnie „pelletu” usunąć i zostawić samą „biomasę”. 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że wniosek radnego Plutty, jeśli chodzi o omawiany regulamin, nie ma 

uzasadnienia. Przyjęte w regulaminie źródła ciepła, jakie mogą być dofinansowane, odpowiadają 

wnioskom złożonym przez uczestników projektu, którzy zostali wyłonieni w naborze, jaki był 

prowadzony w sierpniu 2020 roku. Żaden uczestnik nie złożył wniosku na   źródło ciepła, o którym mówi 

radny. Zostały też przeprowadzone audyty. Jeżeli Rada przyjmowała by regulamin, w którym nabór byłby 

dopiero  prowadzony w przyszłości, to taką zmianę można by wprowadzić.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVIII/277/2021 w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu partnerskiego  

pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie 

Leśnica” – pod głosowanie radnych. Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały opowiedziało się 

w głosowaniu 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XXXVIII/277/2021 w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu 

partnerskiego pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Ujazd, 

Gminie Bierawa i Gminie Leśnica – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 4. 1. 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

odpłatności za ciepło dostarczane do ogrzewania lokali. Wyjaśniła, iż powodem uchylenia tej uchwały 

jest błędny zapis § 4, mówiący o tym, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 

od dnia 1 listopada 2021 r. Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem uchwała w tej sprawie jest aktem 

prawa miejscowego, a zatem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  

i może wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania uchwały nr XXXVIII/278/2021 w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej odpłatności za ciepło dostarczane do ogrzewania lokali. Następnie 

poinformował, że za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Nikt z radnych nie był przeciwny, ani 

nie wstrzymał się od głosowania.  

 

Stwierdził, że uchwała nr XXXVIII/278/2021 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej odpłatności 

za ciepło dostarczane do ogrzewania lokali – została podjęta. 
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Ad. 4. 2. 

Sekretarz Gminy - odczytała projekt uchwały w sprawie  odpłatności za ciepło dostarczane do 

ogrzewania lokali. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XXXVIII/279/2021 w sprawie  odpłatności za 

ciepło dostarczane do ogrzewania lokali – pod głosowanie radnych. Po czym poinformował, że za 

przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.  

W głosowaniu nie brał udziału radny M. Połulich.   

 

Stwierdził, że uchwała nr XXXVIII/279/2021 w sprawie  odpłatności za ciepło dostarczane do 

ogrzewania lokali – została podjęta. 

 

 

Ad. 5. 

 

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

obrady trzydziestej ósmej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu  18 października 2021 r. o godz. 15:50. 

 

 

          Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik          Joachim Morcinek 

 

 

Załączniki: 

1) uchwała nr XXXVIII/277/2021 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji 

celowych na realizację zadań w ramach projektu partnerskiego pn. „Likwidacja i wymiana źródeł 

ogrzewania na ekologiczne w gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica”; 

2) uchwała nr XXXVIII/278/2021 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej odpłatności za ciepło 

dostarczane do ogrzewania lokali; 

3) uchwała nr XXXVIII/279/2021 w sprawie  odpłatności za ciepło dostarczane do ogrzewania 

lokali. 

 


