
P R O T O K Ó Ł   nr  XXXIII / 2013 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  18  lipca  2013 r. 

 
 
 
Otwarcia obrad trzydziestej trzeciej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 18 lipca 2013r., 
zwołanej w trybie nadzwyczajnym, dokonała o godz. 15:30 Przewodnicząca Rady Gminy 
ElŜbieta Dziuda. Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 12 radnych na 
ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować 
i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni byli: radny Józef Kucharczyk, radna Karolina 
Suchańska i radna Iwona Domagała. 
 
Następnie Przewodnicząca przywitała zebranych radnych, Zastępcę Wójta Gminy Krzysztofa 
Ficoń, Mec. Mirosława Semeniuka, mgr Łukasza AmbroŜego, Skarbnika Gminy Sybillę 
Pawliczek – Kubicką, Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bierawie Karinę Musioł, Dyrektora Gminnego Centrum Kultury  
i Rekreacji  Bierawie Mirosława Wierzba, Michała Klimek oraz przedstawicieli sołtysów.  
 
W tym miejscu, na wniosek Przewodniczącej  Rady uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego 
Wójta Gminy Bierawa Ryszarda Gołębowskiego. 
 
 
 
Ad. 2. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z porządkiem obrad trzydziestej trzeciej 
sesji Rady Gminy, który został ustalony następująco: 

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

3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu  Wójta Gminy. 
4. Zakończenie obrad. 

 
Następnie odczytała pismo Wojewody Opolskiego z dnia 16 lipca 2013r. o numerze  
NK.III. 4100.151.2013.AP wskazujące na konieczność natychmiastowego zwołania sesji 
nadzwyczajnej Rady Gminy celem podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu wójta. 
Zwróciła uwagę, iŜ zgodnie z odczytanym pismem Wojewody Opolskiego,  po podjęciu 
uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia  mandatu, Rada Gminy będzie mogła wskazać 
ewentualnie kandydata na osobę pełniącą funkcję wójta.  Będzie mogło to nastąpić  
w poszerzeniu pkt. 3.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy są wnioski w sprawie zmiany 
przedstawionego porządku obrad?   
 
Radna R. Kubica – zawnioskowała o wskazanie kandydata na osobę pełniącą funkcję Wójta  
w formie uchwały i w związku z czym o poszerzenie porządku obrad o przedmiotową uchwałę.  
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie radnych. Za przyjęciem 
wniosku opowiedziało się w głosowaniu 11 radnych, na 11-tu radnych obecnych na sali obrad. 
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
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Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iŜ zgłoszony wniosek uzyskał wymaganą 
bezwzględną większość głosów wobec czego został przyjęty. 
Poinformowała równieŜ, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według zmienionego porządku 
obrad. Dodatkowy projekt uchwały zostanie wprowadzony jako pkt. 4., a kolejny – zakończenie 
obrad - punkt 5.  
 
 
Ad. 3. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały nr XXXIII/231/2013 w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu  wójta gminy Bierawa wraz z uzasadnieniem. 
Następnie zwróciła się z zapytaniem czy radni mają pytania czy uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXIII/231/2013  
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu  wójta gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych na 11-tu obecnych na sali obrad. Głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXXIII/231/2013 w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu  wójta gminy Bierawa została podjęta. 
 
 
 
Ad. 4. 
 
Po podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu  wójta gminy 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych z zapytaniem czy Rada zamierza 
wskazać kandydata na osobę pełniącą funkcję wójta, do czasu wyboru nowego wójta?  
 
Mec Semeniuk – wyjaśnił, iŜ takowa moŜliwość wynika z pisma Wojewody Opolskiego, nie 
jest to wprost uregulowane w przepisach prawa dotyczących funkcjonowania samorządu, czy  
w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta. Rada Gminy ma pomóc Wojewodzie we wskazaniu 
właściwej osoby, która do czasu wyboru nowego wójta, będzie pełnić te obowiązki.   
Z inicjatywy Rady taka osoba powinna zostać wskazana.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy - zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatów.  
 
Radny J. Morcinek – zaproponował wyznaczenie jako kandydata na osobę pełniącą funkcję 
wójta Pana Krzysztofa Ficonia. Argumentując stwierdził, iŜ osoba ta posiada niezbędne 
doświadczenie w pracy samorządu, przez ostatnie 7 lat pełnił obowiązki Zastępcy Wójta Gminy 
Bierawa. Cieszy się dobrą opinią wśród mieszkańców. Jest to najlepsza kandydatura. 
 
Innych kandydatów nie zgłoszono. 
 
Na zapytanie Przewodniczącej Rady Gminy czy wyraŜa zgodę na wskazanie jego osoby do 
pełnienia obowiązków wójta, obecny na sesji Pan Krzysztof  Ficoń wyraził na to zgodę.  
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Następnie Sekretarz Gminy odczytała projekt uchwały nr XXXIII/ 232/2013 w sprawie 
wskazania kandydata na osobę pełniącą funkcję Wójta Gminy.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem czy są uwagi lub pytania radnych do 
przedstawionego projektu uchwały? 
 
Uwag, ani zapytań nie zgłoszono.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XXXIII/ 232/2013  
w sprawie wskazania kandydata na osobę pełniącą funkcję Wójta Gminy - pod głosowanie 
radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, na 12-tu 
obecnych na sali obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe uchwała nr XXXIII/232/2013 została podjęta 
jednogłośnie. 
 
 
 
 
Ad. 5. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała radnych, Ŝe porządek obrad został wyczerpany, 
po czym zamknęła obrady trzydziestej trzeciej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 18 lipca 
2013r. o godz. 15:50. 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
          mgr ElŜbieta Dziuda 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik      
 

       
 
 
Załączniki: 
 

1. uchwała nr XXXIII/231/2013 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu  wójta 
gminy Bierawa 

 

2. uchwała nr XXXIII/ 232/2013 w sprawie wskazania kandydata na osobę pełniącą 
funkcję Wójta Gminy 

 

3. lista obecności radnych. 


