
P R O T O K Ó Ł   nr  XXIII / 2012 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  10 sierpnia 2012 r. 

 
 
 
Otwarcia obrad dwudziestej trzeciej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 10 sierpnia 2012r., 
zwołanej w trybie nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy z dnia 6.08.2012r., dokonała  
o godz. 15:30 Przewodnicząca Rady Gminy ElŜbieta Dziuda. Na podstawie listy obecności 
stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 13 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło 
quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Nieobecni byli: radny Piotr Musioł i radny Joachim Morcinek. 
 
Następnie Przewodnicząca przywitała zebranych radnych, Wójta Gminy Ryszarda 
Gołębowskiego, Zastępcę Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Mecenasa Mirosława Semeniuka, 
mgr Łukasza AmbroŜego, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek – Kubicką, Sekretarza Gminy 
Barbarę Gawlik oraz Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Waldemara Lembowicza.  
 
 

 
Ad. 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe dalszy porządek obrad dwudziestej trzeciej 
sesji Rady Gminy został ustalony następująco: 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz złoŜenie i rozpatrzenie ewentualnych wniosków  
o zmianę porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2012r.  
4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie Gminy Bierawa na rok 2012, 
2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
3) w sprawie zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  
    Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

 

5.  Zakończenie obrad 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy są wnioski w sprawie zmiany 
przedstawionego porządku obrad?   
Wniosków w tej sprawie nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada 
Gminy będzie obradowała według przedstawionego porządku obrad. 
 
 
 
Ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  
z 22 sesji Rady Gminy z dnia  18 czerwca 2012r. Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są 
uwagi do tego protokołu?  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy w celu przyjęcia protokołu zgodnie z § 29 statutu gminy 
przeprowadziła głosowanie. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się w głosowaniu  
11 radnych, na 12-tu obecnych na sali obrad. Jeden radny wstrzymał się od głosowania, głosów 
przeciwnych nie było. 
 



- 2 - 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół z 22 sesji Rady Gminy Bierawa z dnia  
18 czerwca 2012r. został przyjęty. 
 
 
Ad. 4. 1. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka przedstawiła radnym projekt uchwały  
nr XXIII/160/2012 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012r.  
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe Komisja ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy – 
pozytywnie – 4 głosami „za”, przy 4 obecnych na posiedzeniu. 
 
Radny J. Kucharczyk – zwrócił się z zapytaniem czy wydatki dotyczące Przedszkola  
w Bierawie w kwocie 48.000 zł związane są z uruchomieniem dodatkowego oddziału, czy 
zwiększenie następuje z innej przyczyny? 
 
Skarbnik Gminy  – poinformowała, Ŝe wydatek w kwocie 48.000 zł przeznaczony jest na płace 
pracowników zatrudnionych w obecnej strukturze, czyli bez dodatkowego oddziału.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXIII/160/2012 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2012r. pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 13-tu obecnych na sali 
obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXIII/160/2012 w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie gminy na 2012r. została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 4. 2. 
 
Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka przedstawiła radnym projekt uchwały  
nr XXIII/161/2012 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe przedstawiony radnym projekt uchwały został przez 
Komisję ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego zaopiniowany pozytywnie – 4 głosami „za”, 
przy 4 obecnych na posiedzeniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem czy są uwagi lub pytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXIII/161/2012 o zmianie 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – pod głosowanie radnych.  
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 13-tu obecnych na  sali 
obrad, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe uchwała nr XXIII/161/2012 o zmianie uchwały 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – została podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 4.3. 
 
Wójt Gminy  - przedstawił radnym projekt uchwały nr XXIII/162/2012 w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu. 
 
Radna K. Suchańska – poinformowała, Ŝe przedstawiony projekt uchwały został przez Komisję 
ds. BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego zaopiniowany pozytywnie – 4 głosami „za”, przy  
4 obecnych na posiedzeniu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem czy są uwagi lub pytania do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXIII/162/2012 w sprawie 
zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu – pod głosowanie radnych. 
 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych obecnych na sali obrad, na 
ustawową liczbę 15- tu radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXIII/162/2012 w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 5. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała radnych, Ŝe porządek obrad został wyczerpany, po 
czym zamknęła obrady dwudziestej trzeciej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 10 sierpnia 
2012r. o godz. 15:45. 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik     mgr ElŜbieta Dziuda 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 


