PROTOKÓŁ nr XII/2019
z sesji Rady Gminy Bierawa
w dniu 18 listopada 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dwunastą sesję Rady Gminy Bierawa w dniu 18 listopada
2019 r. zwołaną w trybie nadzwyczajnym. Na wstępie poinformował, że przebywanie na sali obrad
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku w Internecie. Osoby nie
wyrażające zgody na upublicznienie wizerunku powinny opuścić salę obrad, co oczywiście nie
dotyczyło osób pełniących funkcje publiczne.
Następnie zwrócił się do radnych o potwierdzenie obecności na terminalu do głosowania. Po czym
stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło quorum,
przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna była
radna Ewa Szymańska.
Przewodniczący Rady Gminy przywitał radnych, Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Zastępcę Wójta
Stanisława Wróbla, Skarbnika Gminy Sybillę Pawliczek-Kubicką oraz Sekretarza Gminy Barbarę
Gawlik.
Przewodniczący Rady poinformował, że dalszy porządek obrad sesji przedstawia się następująco:
2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku
obrad.
3. Przyjęcie protokołu z jedenastej sesji Rady Gminy z dnia 21 października 2019 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
5. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie zmiany porządku
obrad?
Wniosek o zmianę porządku obrad zgłosił radny M. Matuszek, który wystąpił o dodanie do porządku
obrad punktu „Interpelacje i wnioski radnych”.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgłoszony wniosek zostanie poddany pod
głosowanie. Zmiana zostanie wprowadzona, jeżeli za zmianą opowie się w głosowaniu bezwzględna
większość ustawowego składu Rady, tj. co najmniej 8 radnych.
Za zmianą porządku obrad polegającą na poszerzeniu porządku obrad poprzez dodanie punktu
„Interpelacje i wnioski radnych” wypowiedziało się 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad.
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość głosów, wobec
czego został przyjęty. Następnie poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według
zmienionego porządku obrad. Dodatkowy punkt został oznaczony jako pkt. 4a.
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Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że został wyłożony na sali obrad protokół z jedenastej
sesji Rady Gminy z dnia 21 października 2019 r. i że w celu jego przyjęcia, zgodnie z § 22 statutu
gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. Zwrócił się również z zapytaniem czy są uwagi do tego
protokołu?
Sekretarz Gminy - poinformował, że uwaga wniesiona przez radnego W. Plutta dotycząca
wprowadzenia nazwisk radnych głosujących przeciwko wnioskowi zgłoszonemu przez radnego
Matuszka, a dotyczącego podwyższenia stawki podatkowej za budynki związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej do wysokości 22,0 zł/m2 powierzchni (str. 15 protokołu) – została
uwzględniona.
Innych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia tego protokołu.
Za przyjęciem protokołu opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 13 obecnych na sali obrad,
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół został przyjęty.

Ad. 4.
Skarbnik Gminy – na wstępie poinformowała radnych, że na poprzedniej sesji przyjmując uchwałę
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok przyjęto po stronie dochodów i wydatków
kwotę 352.532 zł. Te kwoty nie ulegają zmianie. Kwota ta nie miała jednak odzwierciedlenia
w zestawieniu wydatków, określonym w załączniku nr 1 do tej uchwały. Suma wydatków wynikająca
z zestawienia jest o 35 tys. zł niższa, niż określona w uchwale. W załączniku pominięto pozycję
„roboty dodatkowe związane z rozbudową letniej bazy kultury przy Gminnym Centrum Kultury
i Rekreacji w Bierawie”. W związku z tą niezgodnością, aby uniknąć unieważnienia całej uchwały
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu, zachodzi konieczność dokonania zmiany załącznika
nr 1 do uchwały z dnia 21 października 2019 r. W związku z czym został przygotowany niniejszy
projekt uchwały.
Następnie odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie
Gminy na 2019 rok.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Radny W. Plutta – zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z tą zmianą kwota wydatków
przewidziana na zadanie „Budowa letniej bazy kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji
w Bierawie” w wysokości 536.195 zł, jaka jest wykazana w załączniku nr 3 (inwestycyjnym) ulegnie
również zwiększeniu o te 35 tys. zł?
Skarbnik Gminy – poinformowała, że ta kwota ulegnie zwiększeniu.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XII/101/2019 o zmianie uchwały w sprawie
dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok - pod głosowanie radnych.
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Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, żaden z radnych nie był przeciwny, a dwóch
radnych wstrzymało się od głosowania (W. Plutta i E. Garbas).
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XII/101/2019 o zmianie uchwały
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok – została podjęta.

Ad. 4.a. Interpelacje i wnioski radnych
Radny M. Matuszek – w związku z zaistniałymi w ostatnim czasie incydentami na terenie gminy
dotyczącymi prób okradania niektórych mieszkańców „metodą na wnuczka” oraz wzywania
poszkodowanych starszych osób do składania wyjaśnień w Komendzie Powiatowej Policji
w Kędzierzynie-Koźlu, zgłosił wniosek o wystąpienie do Komendanta Policji w Kędzierzynie-Koźlu
o zorganizowanie przesłuchań w punkcie Policji w Bierawie, z uwagi na to, że dojazd tych osób do
Kędzierzyna-Koźla stanowi dla nich duże utrudnienie.

Ad. 5.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym
zamknął obrady dwunastej sesji Rady Gminy w dniu 18 listopada 2019 r.

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik

Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek

Załączniki:
1) Lista obecności radnych
2) Uchwała w sprawie przyjęcia protokołu z jedenastej sesji z 21 października 2019 r.
3) Uchwała nr XII/101/2019 o zmianie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
na 2019 rok wraz z protokołem z imiennego głosowania.
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