
P R O T O K Ó Ł  nr  IV/2011 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa  
w dniu 21 stycznia 2011 r. 

 
 

 

Otwarcia obrad IV sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 21 stycznia 2011 r., zwołanej w trybie 

nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy Bierawa, dokonała o godz. 8:00 Przewodnicząca Rady 

Gminy ElŜbieta Dziuda. Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy  

14 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy moŜe 

obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna była radna Karolina Domagała. 

Przewodnicząca Rady przywitała radnych, Wójta Gminy Ryszarda Gołębowskiego, Zastępcę Wójta 

Gminy Krzysztofa  Ficonia, a takŜe Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek – Kubicką. 

Następnie poinformowała, Ŝe porządek obrad czwartej sesji Rady Gminy został ustalony zgodnie  

z wnioskiem Wójta Gminy, następująco: 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu krótkoterminowego 

4. Zakończenie obrad 

 

Radni nie zgłosili Ŝadnych wniosków dotyczących zmiany porządku obrad. 

 
 
Ad. 3. 
 
Wójt Gminy poinformował radnych, Ŝe złoŜenie wniosku o zwołanie sesji Rady Gminy w trybie 

nadzwyczajnym zostało podyktowane potrzebą podjęcia uchwały w sprawie zabezpieczenia spłaty 

kredytu krótkoterminowego, który Gmina zamierza zaciągnąć w celu zapewniania płynności 

finansowej Gminy.  

W roku 2010 Gmina wykonała pewne inwestycje w ramach projektów unijnych, za które do dnia 

dzisiejszego nie otrzymała zwrotu poniesionych nakładów. Dopiero w środę został podpisany aneks 

do umowy dotyczącej realizacji zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. JednakŜe 

środki mają wpłynąć do budŜetu Gminy Bierawa za ok. 2,5 miesiąca. Aby zapewnić środki na 

bieŜące finansowanie zadań Gminy podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego.  

Bank zaŜądał przedłoŜenia uchwały Rady Gminy w sprawę zabezpieczenia spłaty tegoŜ kredytu, 

dlatego teŜ projekt takiej uchwały został skierowany do Rady Gminy.  
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Skarbnik Gminy – wyjaśniła, iŜ zgodnie z upowaŜnieniem zawartym w § 14 uchwały budŜetowej, 

Wójt Gminy ma prawo zaciągać kredyty krótkoterminowe do wysokości 2 mln zł. Podjęto decyzję 

o zaciągnięciu takiego kredytu w wys. 600 tys. zł, z czego 500 tys. będzie do dyspozycji Gminy na 

wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, a 100 tys. zł na wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Bierawie. Jednym z wymogów Banku było dołączenie uchwały upowaŜniającej 

Wójta do zabezpieczenia zaciągniętego kredytu. 

Następnie przedstawiła projekt uchwały nr IV /13/2011 w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu 

krótkoterminowego. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiotowej sprawie. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały pod głosowanie radnych.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali obrad. 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr IV /13/2011 w sprawie zabezpieczenia 

spłaty kredytu krótkoterminowego – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 4. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 

zamknęła obrady IV sesji Rady Gminy Bierawa, o godz. 8:20. 

 

 

 

           Przewodnicząca Rady Gminy 

         mgr ElŜbieta Dziuda 

 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik     

 

 

 

 
 


