
P R O T O K Ó Ł   nr  XLVII / 2014 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

z dnia  1 września  2014 r. 

 
 
Otwarcia obrad czterdziestej siódmej  sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 1 września 2014 r., 

zwołanej w trybie nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy z dnia 28.08.2014r. w związku  

z 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 11 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło 

quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Nieobecni byli radni: Iwona Domagała, Urszula Olejnik, Bernadeta Poplucz i Joachim 

Morcinek. 

Następnie Przewodnicząca przywitała zebranych radnych, Wójta Gminy Krzysztofa Ficoń, 

Zastępcę Wójta Gminy  Stanisława Wróbel oraz pracowników Urzędu Gminy. Z ramienia 

Urzędu w obradach wzięli udział Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek – Kubicka, Sekretarz 

Gminy Barbara Gawlik oraz Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz. 

  

Ad. 2. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z porządkiem obrad czterdziestej 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. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2014 r. 

4. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014 r. 

2) w sprawie przyjęcia do realizacji mikroprojektu „Integracja poprzez sport: Gmina  

    Bierawa - Gmina Markvartovice”. 

5. Zakończenie obrad. 
 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe 

Rada Gminy będzie obradowała wg przedstawionego porządku obrad. 

 

Ad. 3. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe został wyłoŜony na sali obrad protokół  

nr XLVI/2014 z sesji Rady Gminy z 18 sierpnia 2014r.  Następnie zwróciła się z zapytaniem 

czy radni mają uwagi do tego protokołu?  Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady Gminy w celu przyjęcia protokołu, zgodnie z § 29 statutu Gminy, 

przeprowadziła głosowanie. 
  

Za przyjęciem protokołu nr XLVI/2014  opowiedziało się w głosowaniu 9 radnych, na 10-ciu 

obecnych na sali obrad. Jedna radna wstrzymała się od głosowania, głosów przeciwnych nie 

było. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe protokół nr XLVI/2014 z sesji Rady Gminy  

z dnia  18 sierpnia 2014 r. został przyjęty. 

  

 

Ad. 4.1. 

Skarbnik Gminy  – przedstawiła radnym projekt uchwały nr XLVII/ 320 /2014 w sprawie 

dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy - zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają zapytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 
 

Wójt Gminy – poinformował, Ŝe głównym powodem zwołania dzisiejszej sesji była 

konieczność wprowadzenia zmiany w budŜecie gminy, polegającej na zwiększeniu wydatków 

na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Wodnej w Dziergowicach – realizacja”.  

Jest to pozycja, która funkcjonuje juŜ w budŜecie gminy na 2014r., uchwalonym w grudniu 

2013r.  Na to zadanie Gmina złoŜyła wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych. Gmina była na liście rezerwowej, ale z duŜym 

prawdopodobieństwem otrzymania tych środków. I tak się teŜ stało. Na chwilę obecną Gmina 

nie ma jeszcze pisemnego potwierdzenia otrzymania tych środków. Ale jest informacja 

telefoniczna, prawie na 100 procent Gmina te środki otrzyma. W związku z czym Gmina musi 

zadziałać bardzo szybko i wszcząć procedurę przetargową, tak aby roboty mogły zostać 

rozpoczęte najpóźniej w miesiącu październiku br. Pieniądze, które Gmina przeznacza na to 

zadanie ze środków własnych, zostaną Gminie zwrócone w ramach rządowego programu. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVII/ 320/2014  

w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r. – pod głosowanie radnych. 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 10 radnych, na 10-ciu obecnych na sali 

obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLVII/ 320/2014 w sprawie 

dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r. – została podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 4.2. 

Zastępca Wójta - przedstawił radnym projekt uchwały nr XLVII/321/2014 w sprawie 

przyjęcia do realizacji mikroprojektu „Integracja poprzez sport: Gmina Bierawa - Gmina 

Markvartovice”. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają zapytania do 

przedstawionego projektu uchwały? 
 

Radny R. Lamaczek – ile kwotowo wynosi wkład własny w realizację tego projektu? 
 

Zastępca Wójta – cały projekt opiewa na kwotę 18 tys. euro. Udział Gminy wynosi 15 % 

sumy wydatków kwalifikowanych, tj. 2.700 euro (ok. 10.800 zł). 
 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała odczytany projekt uchwały nr XLVII/321/2014  

w sprawie przyjęcia do realizacji mikroprojektu „Integracja poprzez sport: Gmina Bierawa - 

Gmina Markvartovice” – pod głosowanie radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, na 11 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych 

nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe uchwała nr XLVII/321/2014 w sprawie przyjęcia 

do realizacji mikroprojektu „Integracja poprzez sport: Gmina Bierawa - Gmina Markvartovice” 

– została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 3.  

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

zamknęła obrady czterdziestej siódmej sesji Rady Gminy w dniu 1 września 2014r. o godz. 

15:45. 

         Przewodnicząca Rady  

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik     mgr ElŜbieta Dziuda 

 

 

Załączniki: 

1. wniosek Wójta Gminy z dnia 28.08.2014r. o zwołanie sesji Rady Gminy 

2. zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji Rady Gminy  

3. uchwała  nr XLVII/ 320/2014 w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2014r. 

4. uchwała nr XLVII/321/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji mikroprojektu 

„Integracja poprzez sport: Gmina Bierawa - Gmina Markvartovice”. 

5. lista obecności radnych na sesji. 


