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z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
w dniu 30 listopada 2010 r.

Sesja inauguracyjna Rady Gminy w Biesiekierzu VI Kadencji odbyła się w dniu
 30  listopada  2010  r.  w  sali  konferencyjnej   Urzędu  Gminy  w  Biesiekierzu. 
Rozpoczęcie Sesji nastąpiło  o godzinie 12oo  , zakończenie o 14.30.

Działając  zgodnie  z  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie 
gminnym ( t.jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. )  - pierwszą Sesję  
nowo wybranej rady gminy zwołuje  przewodniczący rady poprzedniej kadencji na 
dzień  przypadający  w  ciągu  7  dni  po  ogłoszeniu  przez  Państwową  Komisję 
Wyborczą  w  Dzienniku  Ustaw zbiorczych  wyników  wyborów  do  rad  na  obszarze 
całego kraju.

Siedmiodniowy   termin  na   zwołanie   pierwszej  sesji  jest  terminem,  w  którym 
pierwsza  sesja   powinna  być  zwołana  i  odbyta.  W  tym  roku  Obwieszczenie 
Państwowej  Komisji  Wyborczej  o  zbiorczych  wynikach do rad na obszarze kraju, 
przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. ogłoszono w Dz.U. Nr 222,  pod poz. 
1454 z dnia 25 listopada 2010. 

Zawiadomienie  o zwołaniu Sesji inauguracyjnej wraz z projektem  porządku  obrad 
wysłano do  radnych w dniu 26 listopada  2010 r. Wraz z zaproszeniem,  każdemu 
radnemu  przesłano   podręczny,  niezbędny   pakiet   informacyjny  tj.  egzemplarz 
ustawy  o  samorządzie   gminnym,  egzemplarz  Statutu  Gminy  oraz  materiały 
promocyjne dot. Gminy Biesiekierz.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 c ustawy j.w. – pierwszą  sesję nowo wybranej rady gminy, 
do  czasu  wyboru  przewodniczącego  rady,  prowadzi  najstarszy  wiekiem  radny 
obecny na  sesji. Zaproszenie do prowadzenia obrad pierwszej części obrad sesji  
przyjął radny senior Pan Edward Bohaterewicz. 
 
Radny  senior rozpoczynając obrady  poprosił  o  zabranie głosu Przewodniczącą 
Gminnej Komisji Wyborczej  Panią Jolantę  Niedziałek, która przedstawiła   zbiorczą 
informację o wynikach wyborów  do Rady Gminy w Biesiekierzu . Informacja ta jest 
załącznikiem do protokołu . Wraz z  życzeniami  owocnej pracy na rzecz gminy i jej  
mieszkańców Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej  wręczyła każdemu nowo 
wybranemu radnemu  zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej . 
Następnie  Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej na podstawie przekazanej 
Gminie  drogą  e-mailową informacji  o  ogłoszonych  w  Monitorze  Polskim  Nr  88, 
poz.1030 z dnia  29 listopada 2010 r., w Komunikacie PKW wynikach pierwszej tury 
wyborów  wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów  miast  na  obszarze  kraju 
przeprowadzonych  w  dniu  21  listopada  2010r.  -   przedstawiła  sprawozdanie  z 
przebiegu  i  wyników  wyborów  na   stanowisko  Wójta  Gminy  Biesiekierz  . 
Sprawozdanie  jest  załącznikiem  do  protokołu. Po odczytaniu sprawozdania nowo 
wybranemu  Wójtowi  Gminy Panu  Marianowi   Hermanowicz    wręczone   zostało 
zaświadczenie  Gminnej Komisji Wyborczej. 

Ad.1. Po wystąpieniu Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej  , Radny senior 
dokonuje  oficjalnego  otwarcia  pierwszej  Sesji  nowo  wybranej  Rady  Gminy  w 



Biesiekierzu .  Dziękuje  za powierzenie mu tak zaszczytnej  funkcji.  Zapewnia, że 
dołoży wszelkich starań, aby I Sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem. 
 
Wita przybyłych  radnych,  Wójta elekta p. Mariana Hermanowicza,   przybyłych  na 
posiedzenie pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów 
sołectw Gminy i wszystkich pozostałych  zebranych  na dzisiejszej sesji. Szczególnie 
serdecznie wita przybyłego na obrady Pana Andrzeja Leśniewicza - nowo wybranego 
na kadencję 2010-2014 Wicestarostę Koszalińskiego. Informuje, iż wybór ten został 
dokonany na wczorajszej ( tj. 29.11.br.) Sesji Rady Powiatu. Gratuluje wyboru.

Pan  A.Leśniewicz   dziękuje   wyborcom  za    poparcie   i  zaufanie  jakim  został 
obdarzony jako kandydat  startujący w wyborach do Rady Powiatu. Deklaruje  dalszą 
dobrą   współprace   z   władzami  samorządowymi  Gminy  i  pełne   poparcie  dla 
dokonywanych mądrych i ważnych decyzji   zarówno  Wójta jak i Rady Gminy dla 
dobra  i rozwoju tej Gminy. Gratuluje nowo wybranym Radnym osiągniętego wyniku , 
życzy powodzenia w  podjętej pracy samorządowej jako lokalnych liderów .    

Ad.2. Ślubowanie Radnych:

Prowadzący  obrady  informuje,  że   realizacja  tego  punktu  porządku  obrad,  to 
najważniejszy  akt   jaki   przeprowadza    Radny senior.  Mimo,  że  kadencja  rady 
rozpoczyna  się  w  dniu   wyborów,  to  jednak  faktyczne  rozpoczęcie  wykonywania 
mandatu  radnego  rozpoczyna  się  z  chwilą  złożenia  przez  nich  ślubowania  na 
pierwszej sesji. Ślubowanie uaktywnia   mandat.

Radny  senior  prosi  wszystkich  o  powstanie  i  odczytuje  tekst  roty:  „  Wierny 
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej  Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki  
radnego sprawować godnie,  rzetelnie  i  uczciwie,  mając na względzie  dobro  
mojej gminy i jej mieszkańców”. 

Pierwszą osobą składającą ślubowanie jest najmłodszy radny Pan Piotr Tomczak. 
Następnie najmłodszy radny  odczytuje z listy obecności  kolejno nazwiska radnych, 
którzy  wstając wypowiadają słowo „ ślubuję” lub zwrot „ ślubuję, tak mi dopomóż 
Bóg”.
Uroczystość  ślubowania  zamyka  głośne   odśpiewanie  Hymnu  przez   wszystkich 
obecnych na sali obrad.

Ad.3. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad:

Radny senior informuje wszystkich, że  pierwsza sesja nowej Rady  została zwołana 
w ustawowym  7- dniowym , nakazowym terminie. Zawiadomienia o pierwszej sesji 
przesłane zostały radnym-elektom w taki sam sposób, jak to odbywa się w przypadku 
zawiadomień o każdej innej  sesji. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 – co 
stanowi   kworum niezbędne do prowadzenia obrad i  umożliwia  przeprowadzenie 
ważnych wyborów  oraz podejmowania prawomocnych uchwał. Stwierdza, że   sesja 
jest prawomocna do podejmowania uchwał.

Prowadzący posiedzenie  informuje, że projekt porządku obrad  dostarczony został 
radnym wraz  z zaproszeniem  na  sesję. Pyta, czy  są uwagi lub inne propozycje do  
przedstawionego  porządku obrad.



Informuje zebranych, że na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym Komunikatu 
Państwowej  Komisji  Wyborczej  z  dnia 29  listopada 2010 r.  o  wynikach  wyborów 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w 
dniu  21  listopada 2010 r.  który został  ogłoszony w Monitorze  Polskim z dnia  29 
listopada 2010 r. Nr 88, poz.1030 -  zgłasza wniosek  rozszerzenia porządku obrad o 
dodatkowy  punkt  tj.  „przyjęcie  ślubowania  Wójta  Gminy”.  Ogłoszenie   tego 
komunikatu przez PKW  jest podstawą  do złożenia wobec rady  ślubowania  przez 
wójtów wybranych w pierwszej turze  głosowania. Pyta, czy ktoś chce zabrać  głos w 
sprawie  zgłoszonego wniosku. Uwag brak.  Proponuje umieszczenie tej zmiany jako 
pkt  8  i  przesunięcie  „o  jeden”  kolejnośći  pozostałych  punktów.  Prosi  o 
przegłosowanie  przyjęcia   porządku  obrad  wraz  z  proponowaną   zmianą. 
Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzym. – 0. Radny senior stwierdza, że  rada 
gminy  jednogłośnie przyjęła porządek obrad I sesji , wg którego będzie obradowała. 
Porządek obrad jest załącznikiem  do protokołu.

Ad.4.  Przyjęcie  Regulaminu  wyboru  przewodniczącego  i 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Radny senior  informuje,  że radni  wraz z zaproszeniem na  sesję otrzymali  także 
projekty  uchwał   wnoszone pod dzisiejsze  obrady.  Jednym z  tych  projektów jest 
uchwała  w  sprawie  ustalenia   Regulaminu  głosowania  w   wyborach 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Biesiekierzu. Pyta, czy 
radni zgłaszają uwagi bądź zapytania  do  przedstawionego regulaminu głosowania . 
Brak zgłoszeń.  Prosi  o przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały. Głosowanie: za 
– 15, przeciw – 0, wstrzym. – 0. Uchwała została podjęta  jednogłośnie.
Radny senior informuje, iż  realizacja kolejnego punktu porządku obrad przebiegać 
będzie  zgodnie z  przyjętym  Regulaminem ..... .

 Ad.5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:

Radny senior informuje, iż ten punkt porządku obrad składa się z podpunktów, które 
kolejno odczytuje: 

1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego,
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3) przeprowadzenie tajnego głosowania,
4) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

Prosi  o  zgłaszanie   kandydatów    na   przewodniczącego  rady  oraz  o  ich 
przedstawienie.  Przypomina,  że  zgłoszony  kandydat  musi  wyrazić  zgodę  na 
kandydowanie,  dlatego  każdorazowo  będzie  zwracał  się  z   zapytaniem   czy 
zgłoszona osoba wyraża zgodę na kandydowanie.

r.M.Stefański -  zgłasza kandydaturę radnego Jana Balcerzaka. Jako uzasadnienie 
podaje, że  r.J.Balcerzak jest  wieloletnim radnym  tej gminy i pełnił już tę  funkcję  w 
kadencji  1998-2002.  Wg oceny radnego wywiązał  się  z  tego zadania   w sposób 
bardzo dobry. Posiada duże doświadczenie i dużą wiedzę na temat funkcjonowania 
samorządu i dlatego uważa, że radny Jan Balcerzak jest  odpowiednim  kandydatem 
do pełnienia  funkcji  przewodniczącego  w radzie. 
Radny senior pyta, czy  zgłoszony radny wyraża zgodę na kandydowanie.
Radny  Jan Balcerzak  wyraża zgodę.



r.M.Modła – zgłasza kandydaturę radnego Jana Rodaka na przewodniczącego  rady. 
Mówi, że podobnie jak Ona, Pan Jan Rodak jest   nową  osobą w   radzie i prosi o 
danie  szansy nowym radnym. 
Radny senior pyta, czy  zgłoszony radny wyraża zgodę na kandydowanie.
Radny  Jan  Rodak  wyraża zgodę.   

Innych zgłoszeń   brak.

Wobec braku innych  zgłoszeń – radny senior zamyka listę zgłaszanych kandydatów. 

Radny  senior  informuje,  że  procedura  tajnego  głosowania  wymaga   powołana 
Komisji Skrutacyjnej.  Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
- ustalenie zasad głosowania i poinformowanie o nich wszystkich radnych
- przygotowanie kart do głosowania
- przeprowadzenie  głosowania
- ustalenie wyników głosowania 
- sporządzenie protokołu  z głosowania 
- poinformowanie rady o wynikach głosowania. 

Radny senior prosi o zgłaszanie  kandydatów   do  składu Komisji Skrutacyjnej:
r. W. Kamyk – zgłasza  swoją kandydaturę i deklaruje  chęć pracy w Komisji.
r.Z.Królak  –  zgłasza  radną  A.Składanek.  Zapytana  przez  radnego  seniora,  czy 
wyraża  zgodę na pracę w komisji – odpowiada „ tak”.
r.E.Sak.  –  zgłasza  radnego  P.Tomczaka.  Zapytany  przez  radnego  seniora,  czy 
wyraża zgodę na pracę w komisji – odpowiada „ tak”.

Na pytanie radnego seniora , czy są inne  kandydatury. Brak zgłoszeń. 

Radny  senior  prosi  o  przegłosowanie  listy  zgłoszonych  kandydatów   do  Komisji 
Skrutacyjnej.  Głosowanie  :  za  15,  przeciw  –  0,  wstrzym.  –  0.  Skład  Komisji 
Skrutacyjnej przyjęty został jednogłośnie.
Radny  senior  prosi  o   ukonstytuowanie   się  komisji   i  przygotowanie  do 
przeprowadzenia  tajnego głosowania   wyboru przewodniczącego rady  i ogłasza 
przerwę  w obradach.
Po  przerwie  Przewodnicząca  Komisji   r.  Wanda  Kamyk  poinformowała  o 
ukonstytuowaniu  się  Komisji   skrutacyjnej  i  przypomniała  radnym  technikę 
głosowania. 
Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  objaśnia,  iż  na  kartach  do  głosowania 
umieszczone   zostaną  w  kolejności  alfabetycznej   dwa   zgłoszone  nazwiska 
kandydatów na  przewodniczącego rady . Za  ważnie oddany głos uznana zostanie 
karta  ze znakiem „ x” przy jednym  nazwisku  kandydata. Głosowanie tajne:  poprzez 
wrzucenie  karty  zgiętej w pół  do urny. Kolejność głosowania – wg odczytywanej  
alfabetycznie listy radnych.  
Po przeprowadzonym  głosowaniu,  Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej  odczytuje 
protokół ( załącznik do protokołu Sesji ).  Zgłoszeni kandydaci na Przewodniczącego 
Rady Gminy w Biesiekierzu otrzymali następującą ilość głosów:
- r. Jan Balcerzak  –  10
- r. Jan Rodak  –  4

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Przewodniczącym Rady Gminy w Biesiekierzu VI 
Kadencji  zostaje radny Jan Balcerzak.



Radny senior   odczytuje  projekt  uchwały stwierdzający wybór   przewodniczącego 
rady   i prosi  o jej przegłosowanie. Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
Uchwała została podjęta  jednogłośnie.

Ad.6.  Przejęcie  przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia Sesji.

Po gratulacjach i życzeniach Radny senior dalsze  prowadzenie obrad przekazuje 
nowo wybranemu  Przewodniczącemu Rady Gminy.
Radny Jan Balcerzak  dziękuje  za  ten wybór. Mówi, m.in.  że  „ z woli wyborców 
Starych Bielic -  a 4 lata temu  także i Parsowa,  został już po raz kolejny wybrany na 
radnego .  Radnym Gminy Biesiekierz jest od  1990 r. Funkcję przewodniczącego 
rady obejmuje  po  raz  drugi.  Zaszczytem dla  niego jest, iż  od samego początku 
współpracuje  z    tym  samym    Wójtem  Gminy,  którym  jest   Pan   Marian 
Hermanowicz.  Postara się  kompetencji  przewodniczącego  rady  nie  nadużywać, 
chociaż pokusy są nieraz  duże. Sztuką jest aby  rada i wójt stali  w jednym szeregu i  
po tej samej stronie , gdyż to jest szansą rozwoju gminy i służy dbałości o naszą 
gminę. Dołoży starań, aby  te dwa organy gminy ( stanowiący i wykonawczy )  żyli w 
zgodzie  w dobrze pojętym interesie  Gminy.   Pan Marian Hermanowicz  wybrany 
został  Wójtem na VI Kadencję i cieszy się, że dzięki temu  po tej  V Kadencji będzie 
mógł   spokojnie  posprzątać.  Ponowny  wybór  to  zawsze  wielki  mandat  zaufania. 
Dlatego prosi, aby zarówno radni jak i pracownicy urzędu pomogli mu w  wypełnieniu 
powierzonego mu zadania”. 

Ad.7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

1) zgłaszanie kandydatów
Przewod.RG prosi o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego rady gminy.

Radny J. Balcerzak  zgłasza  kandydaturę r. Edwarda Bohaterewicza. 
Jako  uzasadnienie , mówi, że r.E.Bohaterewicz jest osobą , która w tym środowisku 
funkcjonuje  już  od dawna będąc  wieloletnim   mieszkańcem Nowych Bielic. Ze 
względu na  charakter pracy  zawodowej - był  pracownikiem Wydziału Kontroli RIO 
w Koszalinie , a w ostatniej kadencji Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej RG –  ma 
duże   doświadczenie   w  zakresie   finansów publicznych j.s.t i pracy samorządu. 
Dlatego   uważa, że jest to cenna kandydatura dla pracy rady .

Przewod.RG prosi o podawanie innych kandydatur. 
Brak  zgłoszeń.

Przewod.RG pyta kandydata, czy wyraża  zgodę  na  kandydowanie.

Radny E.Bohaterewicz – wyraża zgodę.

2) przeprowadzenie  tajnego głosowania:
Przewod.  RG proponuje  pozostawienie   bez   zmian   składu  osobowego  Komisji  
Skrutacyjnej   wybranej  do poprzednich  wyborów. Pyta , czy  członkowie Komisji  
Skrutacyjnej   wyrażają   zgodę  na  pełnienie  tej   funkcji   także   w   wyborach 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Członkowie Komisji wyrażają  zgodę.



Członkowie  Komisji  Skrutacyjnej   rozdają   radnym   karty   do   głosowania, 
Przewodnicząca  Komisji objaśnia  zasady  głosowania. Są  one  takie  same  jak 
podczas  poprzedniego głosowania.
Po przeprowadzonym  głosowaniu, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 
odczytuje  protokół  (  załącznik  do  protokołu  Sesji  ).   Zgłoszony  kandydat  na 
Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy  w  Biesiekierzu  otrzymał  następującą  ilość 
głosów:  za – 10, przeciw – 4.

Komisja  Skrutacyjna  stwierdza,  że  Wiceprzewodniczącym  Rady  Gminy  w 
Biesiekierzu VI Kadencji  zostaje radny  Edward Bohaterewicz.

Przewod. RG prosi o formalne przegłosowanie   projektu uchwały w sprawie  wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Biesiekierzu. Pyta  przy tym, czy do  treści 
formalnej  bądź  merytorycznej są uwagi.  Uwag brak. Głosowanie:
- za 15, przeciw – o, wstrzym. – o. Uchwała podjęta  została  jednogłośnie.
Radny E.Bohaterewicz   -   dziękuje  za zaufanie jakim go obdarzono ,  mówi,  że 
uczyni  wszystko,  aby powierzoną  mu  funkcję  wykonywać   dobrze kierując się 
dobrem gminy i jej  mieszkańców

Ad.8. Przyjęcie ślubowania Wójta.

Zgodnie  z  art.29a  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  mówiącym,  iż  objęcie 
obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania – 
Przewodniczący  Rady  Gminy   prosi  wszystkich  o  powstanie,  a  Wójta  elekta  o 
złożenie ślubowania.
Pan Marian Hermanowicz  składa wobec Rady Gminy  ślubowanie o następującej 
treści:
„Obejmując urząd wójta , uroczyście  ślubuję, że dochowam wierności prawu,  
a  powierzony  mi  urząd  sprawować  będę  tylko  dla  dobra  publicznego  i  
pomyślności mieszkańców gminy”. 
Ślubowanie kończy  zdaniem „Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący  Rady  Gminy  r.Jan  Balcerzak  oznajmia,  iż  ślubowanie  zostało 
przyjęte przez Radę i z  chwilą złożenia ślubowania następuje objęcie obowiązków 
przez nowo wybranego Wójta Gminy Biesiekierz  Pana Mariana Hermanowicza. 
W imieniu własnym  i całej Rady  wraz z życzeniami  pomyślności i satysfakcji  z 
wykonywanej  pracy, gratuluje Panu Marianowi Hermanowiczowi  objęcia  już po raz 
kolejny  urzędu   Wójta  Gminy Biesiekierz.  Pan  Marian  Hermanowicz  jest  Wójtem 
Gminy  Biesiekierz od roku 1990. Rozpoczynająca  się dzisiaj nowa kadencja  2010-
2014 jest już szóstą kadencją sprawowania  z woli mieszkańców gminy  mandatu 
wójta.
Pan Marian Hermanowicz dziękuje Radzie za przyjęcie ślubowania  i deklaruje pełną 
współpracę  dla dobra gminy i jej mieszkańców. Mówi m.in. „  współpraca  między  
nami  jest ważnym elementem w realizacji i powodzeniu  przyjętych  celów. Jeśli jej  
nie  ma -  nic  nie  uda  się  zrobić wbrew woli większości. Gmina  jest  dzisiaj  bardzo  
rozkopana i teraz  trzeba ją posprzątać, aby  żyło  się  nam  lepiej. Cieszę  się  z  
osiągniętych wyników  w  wyborach na  wójta gminy i jest mi  niezmiernie  miło  być  
dzisiaj tutaj  z  Wami.”   

Ad.9. Informacja  Wójta o stanie Gminy. 

Przewodniczący Rady prosi Pana  Wójta o wystąpienie.



Wójt  - mówi, „ ponieważ  większość z Państwa Radnych objęła mandat  radnego  już  
po raz kolejny, informacje dotyczące stanu gospodarki Gminy są już  radnym znane 
poprzez  dotychczasowe  przekazywane sprawozdania . Dlatego realizując ten punkt 
porządku obrad postanowił, przekazać radnym pakiet informacji , co inni piszą  na 
temat Gminy. Są  to  zebrane informacje  opracowane  przez niezależne instytucje  
zewnętrzne  jak   Urząd  Statystyczny  Szczecin  ,  „Gazetę  Prawną”   i  „Wspólnotę 
Samorządową”.   Do kompletu dodane  zostało  sprawozdanie  kwartalne  o deficycie  
j.s.t. wysyłane  do  Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wynika  z  tych informacji  jasny 
przekaz, że Gmina  ma  się  całkiem  dobrze  biorąc pod  uwagę  stronę  finansową 
budżetu  Gminy  i osiągnięte dotychczas założenia  inwestycje. Podczas  spotkań 
wyborczych   dopytywano się o  stan zobowiązań  gminy i  wysokości   zaciągniętych 
kredytów.  Z  przedstawionego  sprawozdania  wynika,  że  sytuacja   jest   zupełnie 
przyzwoita. Mówi  o  wykonaniu  dochodów od  początku roku w stosunku do planu 
po  zmianach,  wysokości   zaciągniętych  kredytów  (  w  tym  długoterminowych  i 
bieżących  ),  wykorzystanych  w  2009  r.  unijnych  funduszy  w  przeliczeniu  na 
mieszkańca i danych z cyklicznie opracowywanej dla  RIO prognozy łącznej kwoty 
długu publicznego na lata  2010-2015. Jako podsumowanie wskazuje na  planowany 
na koniec  roku wskaźnik łącznego długu do dochodu. Jego  spodziewana  wysokość 
to 36,2% , podczas gdy  w  roku 2009  wyniósł 39,3%. Wynika stąd, że  gmina nie 
jest  tak zadłużona , by nie  móc  dalej inwestować. Zapewnia, że  kondycja  Gminy 
na  koniec   roku  jest   całkiem  dobra   i  mając   pełną  świadomość   oczekiwań 
społecznych, będzie  się starał by tym oczekiwaniom sprostać”.  
Przewod.  RG dziękuje   za   wystąpienie.  „Ponieważ  dla   niektórych  z  nas  są  to 
pierwsze    materiały   z  jakimi  jako   radni  mogli  się   zetknąć,  wymagają  one 
spokojnego przeanalizowania. Materiały te  dają już pewien obraz  kondycji gminy. 
Ponieważ   nie  ma  pytań do Wójta, zamyka ten punkt obrad.

Ad.8. Wolne wnioski i zapytania:
Przewod.RG  prosi  o  pytania  i  wystąpienia  nie   tylko  ze  strony   Radnych  ale   i 
pozostałych uczestników posiedzenia.  
Brak zgłoszeń.
Przewodniczący  RG   informuje   radnych  o  wniosku  Wójta   jaki  wpłynął   do 
Przewodniczącego  Rady o zwołanie  w  trybie  pilnym  sesji  nadzwyczajnej  dla 
omówienia  trzech  projektów  uchwał.  Projekty  tych   uchwał   zostały  Radnym 
dostarczone  w  pakiecie  materiałów  na  I Sesję RG . W związku z tym, działając na 
podstawie upoważnień  ustawy o samorządzie  gminnym   zwołuje  na  dzień  3  
grudnia  2010r.  na  godz. 12.00  drugą  Sesję  Rady Gminy. Prosi pracownika Biura 
Rady o przekazanie  radnym  zaproszeń  na  sesję.

Ad.9. Zakończenie obrad:

Przewodniczący  Rady Gminy  uznaje, że  porządek obrad  został  wyczerpany i 
zamyka  obrady I Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. 

Prot. A.G.   
01.12.2010r.
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