
P R O T O K Ó Ł   nr  XXXVII / 2013 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

z dnia  21 października 2013 r. 

 

 
Otwarcia obrad trzydziestej siódmej sesji Rady Gminy Bierawa zwołanej w dniu 21 października 

2013r.  przez Komisarza Wyborczego w Opolu II, postanowieniem z dnia 14 października 

2013r.  w celu złoŜenia ślubowania przez wójta gminy Bierawa, dokonała o godz. 15:30 

Przewodnicząca Rady Gminy ElŜbieta Dziuda.  

Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 14 radnych na ustawową liczbę 

15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. Nieobecna była radna Iwona Domagała. 

 

Po otwarciu obrad Przewodnicząca Rady przywitała zebranych radnych, sołtysów, osobę 

pełniącą funkcję Wójta Gminy Pana Krzysztofa Ficoń, mgr Łukasza AmbroŜego, Sekretarza 

Gminy Barbarę Gawlik, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek – Kubicką, Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej Karinę Musioł, Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy 

Waldemara Lembowicza, Dyrektora Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Piotra Walkiewicza, Dyrektora Gminnego Centrum Kultury  

i Rekreacji Mirosława Wierzba i Kierownika Stacji Caritas w Bierawie.    

 
 
 
Ad. 2. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z porządkiem obrad trzydziestej siódmej 

sesji Rady Gminy, który w dalszej części został ustalony następująco: 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz złoŜenie i rozpatrzenie ewentualnych wniosków  

o zmianę porządku obrad. 

3. Wręczenie wójtowi zaświadczenia o wyborze. 

4. ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranego wójta. 

5. Zakończenie obrad. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie zmiany 

przedstawionego porządku obrad? 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe Rada Gminy będzie obradowała według 

przedstawionego porządku obrad. 
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Ad. 3. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej 

stwierdzające wybór Pana Krzysztofa Marka Ficoń na Wójta Gminy Bierawa, a następnie 

dokonała wręczenia odczytanego aktu nowo wybranemu Wójtowi Gminy. 

 

 

Ad. 4. 

 

Pan Krzysztof  Marek Ficoń - w obecności radnych i pozostałych zebranych złoŜył ślubowanie  

o treści: „Obejmując urząd  Wójta Gminy Bierawa, uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam wierności 

prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców gminy Bierawa.  Tak mi dopomóŜ Bóg”. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu Rady Gminy Bierawa, wszystkich sołtysów  

i pracowników Urzędu Gminy złoŜyła Wójtowi najserdeczniejsze gratulacje, Ŝycząc duŜo sił, 

zdrowia, wytrwałości, cierpliwości i zrozumienia. Jednocześnie zapewniła, Ŝe Wójt zawsze 

moŜe liczyć na wsparcie ze strony radnych.  

 

W następnej kolejności głos zabrał Wójt Gminy Krzysztof Ficoń, który w swojej wypowiedzi 

podkreślił, Ŝe bieŜący rok, który niebawem dobiegnie końca, generalnie moŜna ocenić jako rok 

bardzo trudny. Sprawy, które dotknęły Gminę były trudne i w zasadzie kaŜdy z nas odczuł 

pewien dyskomfort w działaniu. Od miesiąca czerwca było nam dane pracować bez Wójta 

Ryszarda Gołębowskiego, który juŜ w miesiącu lipcu odszedł  od nas na zawsze. Jest to bardzo 

duŜa strata. JednakŜe Ŝycie toczy się dalej. Musieliśmy jako Gmina, jako Urząd podejmować 

wszelkie działania, aby zapewnić realizację zadań Gminy dla naszych mieszkańców.  

Pełnienie funkcji Wójta Gminy, które obejmuje w trakcie bieŜącej kadencji, to jest na kolejne  

12 miesięcy, jest z pewnością duŜym zaszczytem. Jest dumnym z tego, Ŝe moŜe taką funkcję 

pełnić i mieć wpływ na rozwój naszej Gminy. JednakŜe podkreślił, Ŝe jest to bardzo trudne 

zadanie, gdyŜ  „złote czasy” dla gmin juŜ się definitywnie zakończyły. Dla Wójta, niezaleŜnie 

kto by piastował tę funkcję, jest to bardzo trudne zadanie.  

Zapewnił, Ŝe podobnie jak były Wójt Ryszard Gołębowski, będzie dostępny dla mieszkańców. 

Będzie starał się dobrze wypełniać swoje obowiązki i jeŜeli to tylko będzie moŜliwe pozytywnie 

załatwiać sprawy dla dobra Gminy i dla dobra mieszkańców. Zwrócił się takŜe z prośbą  

o wsparcie. Cyt. „śeby był tzw. sukces, pozytywnie działo się w Gminie Bierawa, to potrzeba 

abyśmy wszyscy działali razem, współpracowali i patrzyli w jednym kierunku”.  
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Bardzo waŜna jest tutaj równieŜ rola członków Rady Gminy Bierawa na czele z Panią 

Przewodniczącą, sołtysów i wszystkich osób, którym zaleŜy na dobru naszej Gminy.  

Wyraził nadzieję, Ŝe te 12 miesięcy upłynie w konstruktywnej współpracy, która da jeszcze 

lepsze efekty. Podkreślił,  Ŝe wszelkie sprawy w Gminie są stosunkowo dobrze poukładane, choć 

z pewnością równieŜ mogą zdarzyć się błędy. MoŜemy jednak być dumni z działań byłego 

Wójta. Wyraził nadzieję, Ŝe w spokoju, wytęŜonej pracy będzie moŜna realizować zadania i iść 

do przodu, a takŜe w przyszłości powiedzieć z dumą, Ŝe nasza Gmina się rozwija.  

 

 

 

Ad 5. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany, po czym 

zamknęła obrady trzydziestej siódmej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 21 października 2013r. 

o godz. 15:45. 

 

         Przewodnicząca Rady 

         mgr ElŜbieta Dziuda 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 

   

 

 

 

 

 


