
P R O T O K Ó Ł   nr  XLIV / 2014 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
z dnia  2 czerwca  2014 r. 

 
 
 
Otwarcia obrad czterdziestej czwartej  sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 2 czerwca 2014 r., 
zwołanej w trybie nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy z dnia 27.05.2014r. w związku  
z dotacją ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowy debiut 50 plus”  
i koniecznością dokonania zmian w budŜecie gminy Bierawa na rok 2014r., 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. 
 
Następnie Przewodnicząca przywitała zebranych radnych, Wójta Gminy Krzysztofa Ficoń, 
Zastępcę Wójta Gminy  Stanisława Wróbel, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek – Kubicką, 
Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik oraz Dyrektora Samorządowego Zakładowego BudŜetowego 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Piotra Walkiewicza. 
 
 
Ad. 2. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z porządkiem obrad czterdziestej czwartej 
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. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r. 
4. Zakończenie obrad. 

 
Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe 
Rada Gminy będzie obradowała wg przedstawionego porządku obrad. 
 
 
 
Ad. 3. 
 
Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLIV/ 304/2014 w sprawie 
dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r. Wyjaśniła, iŜ zmiana polega na wprowadzeniu 
do budŜetu środków na projekt  finansowany ze środków Unii Europejskiej „Cyfrowy debiut 50 
plus”. Dość pilne podjęcie tej uchwały zostało podyktowane faktem, iŜ pewne wydatki 
związane z tym projektem będą musiały zostać poniesione juŜ w miesiącu czerwcu br.  
Projekt przewiduje zakup 30 laptopów, 6 komputerów stacjonarnych, dostarczenie Internetu  
i obsługę serwisową sprzętu. Jest to program 2-letni.  W roku bieŜącym planuje się wydatki  
w kwocie 161 tys. zł, a w roku przyszłym ok. 60 tys. zł. 
 
Wójt Gminy – poinformował, Ŝe projekt „Cyfrowy debiut 50 plus” generalnie dotyczy takie 
samego projektu, który Gmina realizuje w roku bieŜącym o nazwie „Połączeni cyfrowo  
w gminie Bierawa”. W nowym projekcie będzie jednak inna grupa docelowa. Beneficjentami są 
osoby powyŜej 50-tego roku Ŝycia o niskich dochodach w gospodarstwie domowym. W tym 
projekcie uczestniczy kilka gmin, liderem jest Gmina Kluczbork. Głównym kryterium będą 
dochody na jedną osobę w rodzinie (w gospodarstwie domowym), które zgodnie  
z regulaminem nie będą mogły przekroczyć kwoty ok. 830 zł (brutto). 
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Projekt ten realizowany jest jeszcze ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013, dlatego będzie musiał być dość szybko zrealizowany. Do końca czerwca br. musi 
zostać przeprowadzona rekrutacja. Projektem zajmie się ta sama grupa pracowników, która 
realizuje pierwszy projekt, tj. Artur Pawlaczyk, Katarzyna Kostka, Ewelina Mrozek i Adrian 
Zygmund.  
Tak jak zostało juŜ powiedziane projekt przewiduje zakupienie 30 laptopów i 6 komputerów 
stacjonarnych, w tym 3 dla Domu Kultury w Dziergowicach i 3 dla Domu Kultury w Starej 
Kuźni. Po zakończeniu projektu Gmina przez 5 lat będzie musiała zapewnić mieszkańcom 
zakwalifikowanym do tego projektu, dostęp do Internetu.  
 
Radny P. Sroka – kiedy będzie moŜna składać wnioski ? 
 
Wójt Gminy – na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze ostatecznie przyjętego regulaminu, który 
będzie wprowadzony przez lidera projektu, czyli Gminę Kluczbork. Wnioski 
najprawdopodobniej będzie moŜna składać po połowie miesiąca czerwca.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLIV/ 304/2014  
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r. – pod głosowanie radnych. 
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14-tu obecnych na sali 
obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLIV/ 304/2014 w sprawie dokonania 
zmian w budŜecie gminy na 2014r. – została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 3.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknęła obrady czterdziestej czwartej sesji Rady Gminy w dniu 2 czerwca 2014r. o godz. 
15:40. 
 
 
         Przewodnicząca Rady 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik     mgr ElŜbieta Dziuda 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. wniosek Wójta Gminy z dnia 27.05.2014r. o zwołanie sesji Rady Gminy 
2. zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji Rady Gminy  
3. uchwała  nr XLIV/ 304/2014 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r. 
4. lista obecności radnych na sesji. 

 
 
 

 
 
 


