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Protokół Nr VIII/11
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu 

z dnia 4 sierpnia 2011 r.

W dniu 4 sierpnia 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się VIII Sesja Rady 
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 1000, zakończenia: 10 45.

Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i przebiegała zgodnie z przyjętym 
przez radnych porządkiem obrad.

Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

Obrady  Sesji  otwiera  Przewodniczący  Rady  Gminy  radny  Jan  Balcerzak.  Tytułem 
wprowadzenia  informuje,  że  Sesja  zwołana  została  na  wniosek  Wójta  Gminy  dla 
przegłosowania  ważnego  i  niecierpiącego  zwłoki  tematu  tj.  projektu  uchwały  w  sprawie 
odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, 
która była już wcześniej analizowana na forum sesji Rady Gminy w dniu 27 maja br. Tym 
razem chodzi o przekazanie skargi wraz z aktami sprawy i upoważnienie przewodniczącego 
Rady Gminy do podpisania odpowiedzi na skargę w imieniu organu, który jest skarżony. Jest 
to  jedyny  projekt  uchwały,  który  Pan  Wójt  zawarł  we  wniosku  o  pilne  zwołanie  sesji. 
Materiały na sesję wraz z zawiadomieniem zostały dostarczone radnym w dniu wczorajszym.
Przewod.RG stwierdza na podstawie listy obecności, że na stan 15 radnych, w chwili otwarcia 
obrad Sesji w posiedzeniu udział bierze 12 radnych –  czyli Sesja jest prawomocna do 
podejmowania uchwał. 
Radni nieobecni: r.A.Składanek, r.J.Wypych, r.P.Tomczak. 
Informuje, że zaproszenie na sesję zostało skierowane tylko do radnych.
Wita przybyłych Radnych, w imieniu wszystkich Radnych wita Wójta Gminy i pracowników 
urzędu uczestniczących w sesji. 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;

Przewod.RG informuje, że Radni otrzymali porządek obrad wraz z projektem uchwały łącznie 
z  załącznikiem  –  odpowiedzią  na  skargę.  Wnoszony  temat  jest  zgodny  z  tym,  co 
zaproponował p. Wójt we wniosku o zwołanie Sesji nadzwyczajnej. Zaznacza, że z uwagi na 
określony  i  zawężony  temat  obrad,  innych  propozycji  rozszerzenia  jego  zapisów  na  ten 
moment nie ma. Jakkolwiek rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady, ale w wypadku sesji nadzwyczajnej dodatkowo 
wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
Pyta więc, czy są propozycje zmiany lub rozszerzenia porządku obrad?
Wójt – wnosi o wprowadzenie do porządku obrad jeszcze jednego projektu uchwały, którego 
podjęcie  jest  wymogiem  chwili  a  dotyczy  utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania  w 
związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do sejmu i senatu RP. 

Przewod.RG pyta, czy do zgłoszonych propozycji uzupełnień porządku obrad są uwagi. Uwag 
brak. 
Prosi o przegłosowanie przyjęcia porządku obrad wraz z naniesionym uzupełnieniem.
Głosowanie:  za 12,  przeciw – 0,  wstrzym. – 0.  Przewod.RG informuje,  iż  porządek obrad 
został przyjęty jednogłośnie i obrady dzisiejszej Sesji przebiegać będą zgodnie z jego zapisami 
tj.:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.



3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 
na uchwałę Rady Gminy Biesiekierz Nr XLVI/351/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 
września  2010r.  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz,
2) utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
4. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. 

Ad.3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w  Szczecinie  na  uchwałę  Rady  Gminy  Biesiekierz  Nr  XLVI/351/10  Rady  Gminy  w  
Biesiekierzu  z  dnia  27  września  2010r.  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  studium  
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz..

Przewod.RG prosi Radcę Prawnego o wprowadzenie do tematu. Zaznacza, że ogólnie temat 
ten jest już znany Radzie, gdyż był omawiany na poprzedniej sesji - teraz prosi o szczegóły 
dotyczące strony formalnej zgłoszonego projektu uchwały.
Radca Prawny wyjaśnia, iż zgodnie z przepisami ustawy powołanej w podstawie prawnej  
projektu uchwały, skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu,  
którego działanie jest  przedmiotem skargi.  Organ ten przekazuje skargę sądowi wraz z  
aktami sprawy i  odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej  wniesienia.  Dla  
dopełnienia  strony  formalno-prawnej  zachowania  zdolności  sądowej  organu,  który  
przekazuje skargę, wymagane jest podjęcie uchwały o treści jak wyżej tj. przyjęcie treści  
odpowiedzi na skargę oraz umocowanie osoby, która będzie reprezentowała Radę Gminy  
w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W dniu jutrzejszym (tj. 5 sierpnia br.)  
mija trzydziestodniowy termin odesłania skargi do sądu. Stąd potrzeba podjęcia uchwały.
Przewod.RG – otwiera dyskusję. Pyta, czy są uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi 
o  przegłosowanie  projektu  uchwały.  Pyta,  czy  do  treści  formalnej  bądź  merytorycznej 
projektu uchwały są uwagi bądź inne zastrzeżenia?. Uwag brak. Głosowanie: za – 8, przeciw – 
0, wstrzym. – 4. Uchwała została przyjęta większością głosów.

2) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania;

Przewod.RG prosi o wprowadzenie do tematu.
Sekretarz Gminy wyjaśnia, że w dniu dzisiejszym ogłoszony został termin wyborów do sejmu i 
senatu  RP.  Rada  gminy  każdorazowo  dla  danych  wyborów  ma  ustawowy  obowiązek 
utworzenia obwodu głosowania w istniejącym na terenie Gminy Domu Pomocy Społecznej w 
Parsowie, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców (zmiana 
po nowelizacji ustawy). Stąd projekt uchwały.
Przewod.RG pyta,  czy do treści formalnej  bądź merytorycznej  projektu uchwały są uwagi. 
Uwag  brak.  Głosowanie:  za  –  12,  przeciw  -  0,  wstrzym.  –  0.  Uchwała  została  przyjęta 
jednogłośnie.

Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy informuje o wyczerpaniu porządku obrad dzisiejszej Sesji 
Rady Gminy zwołanej  w trybie art.  20 ust.  3 ustawy o samorządzie gminnym - to jest na 
wniosek p. Wójta. Dziękuje Radnym za udział w sesji. Na tym ogłasza zamknięcie obrad VIII  
Sesji Rady Gmin w Biesiekierzu.

Prot.A.G.
4.08.2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Balcerzak


