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PROTOKÓŁ nr XL/2021 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  8 listopada 2021 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył czterdziestą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu 8 listopada  

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 

Ewa Szymańska.  

 

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, Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik oraz Kierownika 

Referatu Inwestycji Waldemara Lembowicza. 

 

Następnie poinformował, że dalszy porządek obrad czterdziestej sesji Rady Gminy Bierawa będzie się 

przedstawiać następująco: 

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

3. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok; 

2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa. 

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. 1.  

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 

na 2021 rok. 

 

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

komisja na dzisiejszym posiedzeniu przegłosowała projekt omawianej uchwały 4 głosami za, przy 

udziale w głosowaniu 4 radnych. 

 

Na wniosek radnego Matuszka, Skarbnik Gminy przedstawiła wszystkie zmiany wynikające z projektu 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.  
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Poinformowała, że zmiany te dotyczą: 
 

1) zwiększenia dochodów bieżących w następujących rozdziałach: 

▪ Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 35.200 zł tytułem otrzymania dotacji z Powiatu na 

odśnieżanie dróg powiatowych zgodnie z podpisanym przez Wójta porozumieniem, 

▪ Urzędy Gmin – o kwotę 338.000 zł  tytułem zwrotu podatku VAT za 2018 rok w wyniku rozliczeń 

dokonanych przez firmę Deloitte, 

▪ Wpływy z podatków  od osób prawnych o kwotę 10.000 zł z tytułu  podatku od nieruchomości, 

▪ Wpływy z podatków  od osób fizycznych o kwotę 55.000 zł, w tym: 

- z podatku od środków transportowych - 30.000 zł 

- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 25.000 zł, 

▪ Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst  o kwotę 908.911 zł – jako środki na uzupełnienie budżetu 

przyszłorocznego;   

 

2) zwiększenia wydatków bieżących w następujących rozdziałach: 

▪ Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 35.200 zł na odśnieżanie dróg powiatowych, 

▪ Drogi publiczne gminne – o kwotę 710.911 zł,  w tym na: 

- remont ul. Wiejskiej w Goszycach – II etap - 2.000 zł – aby zadanie można było wpisać do  

  wieloletniej prognozy finansowej z realizacją w przyszłym roku,  

- remonty dróg gminnych 708.911 zł - środki z subwencji ogólnej, które nie będą wykonane  

              w tym roku i przejdą do nadwyżki budżetowej do podziału w przyszłym roku, 

▪ Urzędy gmin – o kwotę 50.000 zł – na wynagrodzenie dla Firmy Deloitte za uzyskanie zwrotu 

podatku VAT w kwocie 338.000 zł za 2018 r. 

▪ Przedszkola – o kwotę 7.000 zł  na prace remontowe w Przedszkolu w Dziergowicach (remont 

łazienki dla nowego oddziału); 

 

3) w wydatkach majątkowych w następujących rozdziałach: 

▪ Dostarczanie wody  – o kwotę 256.738,49 zł, w tym na: 

 - przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu 200.000 zł, 

 - przedłużenie sieci wodociągowej w Lubieszowie odnoga ul. Okrężnej 42.738,49 zł, 

 - przedłużenie sieci wodociągowej w Dziergowicach ul. Krótka 14.000 zł, 

▪ Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 77.000 zł, w tym na: 

- przedłużenie sieci kanalizacyjnej w  Lubieszowie odnoga ul. Okrężnej 55.000 zł, 

 - przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Dziergowicach ul. Krótka 22.000 zł, 

 

4) w rozchodach – zwiększenie wydatków  w § 992 o kwotę 210.261,51 zł na spłatę otrzymanych 

pożyczek i kredytów – dotyczy częściowej spłaty dwóch  pożyczek zaciągniętych w 2018 r. 

 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Opolu na przedłużenia 

kanalizacji sanitarnych do nowych terenów mieszkaniowych. Spłata powiązana jest  bezpośrednio ze 

zwrotem podatku VAT. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XL/289/2021 w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy - pod głosowanie radnych. Po czym poinformował, że za przyjęciem uchwały 

głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, a dwóch radnych wstrzymało się od głosowania 

(W. Plutta i E. Garbas). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XL/289/2021 w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy – została podjęta. 
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Ad. 3. 2.  

 

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

prognozy finansowej dla gminy Bierawa.  

 

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

komisja na dzisiejszym posiedzeniu przegłosowała projekt omawianej uchwały 4 głosami za, przy 

jednym głosie wstrzymującym.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji w temacie omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przegłosowania projektu uchwały nr XL/290/2020 o zmianie 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa. Następnie poinformował, że 

za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, głosów przeciwnych nie było,  

a dwóch radnych wstrzymało się od głosowania (W. Plutta i E. Garbas). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XL/290/2020 o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 4. 

 

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

obrady czterdziestej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 8 listopada 2021 r. o godz. 16:20. 

 

 

          Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik       Joachim Morcinek 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1) uchwała nr XL/289/2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy; 

2) uchwała nr XL/290/2021 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla 

gminy Bierawa. 
 


