
UG.Or.I. ooo2.19.2016

    Protokół  Nr XIX/16
z  Sesji  Rady Gminy w Biesiekierzu
              z dnia  28 kwietnia   2016r.

W dniu 28 kwietnia  2016r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się  XIX Sesja Rady Gminy.
Godzina rozpoczęcia: 13:00, zakończenia: 15:00.

Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2016r. poz. 446), przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności  obrad;

Obrady  Sesji   otwiera  Przewodniczący   Rady  Gminy  radny   Marek  Płaza.  Na  podstawie  listy
obecności   stwierdza,  że na stan 15  radnych,  w Sesji   uczestniczy  13 radnych,  czyli  Sesja  jest
prawomocna  do podejmowania  uchwał   i  ważnych  decyzji  w  sprawach  objętych
porządkiem obrad.
Nieobecni  to:  r.W.Kamyk  (nieobecność  usprawiedliwiona   zwolnienie  lekarskie)  i  jeden
nieobsadzony mandat radnego  ( wybory uzupełniające 12 czerwca 2016r.).  

Przewodniczący RG  wita wszystkich  przybyłych  na posiedzenie  Radnych. W imieniu  Radnych
wita   Wójta   Gminy   i  cały  zespół   obecnych  na  Sesji   pracowników   Urzędu  Gminy.   Wita
Dyrektorów i  Kierowników jednostek  organizacyjnych Gminy, wita przybyłych Sołtysów Gminy,
Przedstawiciela  Kancelarii  Prawnej  obsługującej  Gminę  Biesiekierz  p.Maję  Pawłowską  i  Radną
Rady  Powiatu  Koszalin  p.Agnieszkę  Ławrynowicz.  Informuje  o  zaproszeniu   na  Sesję  autora
opracowania  planistycznego,  które  jest  załącznikiem  do  wnoszonego   pod   dzisiejsze  obrady
jedynego projektu uchwały  oraz o zaproszeniu grupy uczniów z klasy II Gimnazjum  w Biesiekierzu
realizujących  program „Finansoaktywni-Misja  Budżet”. Wita wszystkich  przybyłych na dzisiejsze
obrady Rady Gminy.

Przewod.RG przekazuje informacje:
-   16 kwietnia br. w Centrum Kultury 105 w Koszalinie odbył się IV Regionalny  Kongres Kobiet.
Podczas  Kongresu  wręczono  nagrody  „Kobieta  Regionu  Koszalińskiego  2016”.  W  kategorii
działalność  w  administracji  i  sferze  publicznej   wybraną  została  Radna  Gminy  Biesiekierz  i
Przewodnicząca  Komisji  ds.  Społecznych  i  Oświaty  Pani  Monika  Modła.  Przewod.RG  wraz  z
gratulacjami  wręcza  Pani  Radnej bukiet kwiatów;
-  z okazji 20-lecia pracy zawodowej  Pana Jana Rodaka,  Wójt Gminy  i Przewodniczący Rady
Gminy  w imieniu władz samorządowych składają jubilatowi gratulacje i podziękowania za  pracę
na rzecz rozwoju Gminy. Są oficjalne  gratulacje, życzenia i wręczony zostaje bukiet kwiatów.
- 13 kwietnia br. w sali narad UG   w ramach programu „Finansoaktywni-Misja Budżet” odbyła się
debata, podczas której trzy zespoły uczniów z Gimnazjum  prezentowali  wymyślone przez siebie
projekty inwestycji w ramach wygenerowanych wirtualnych 100 tys.zł. bdżetu partycypacyjnego w
ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Finansów.
Przewod.RG prosi o zabranie głosu Panią A… K…   nauczyciela przedmi0tu „Przedsiębiorczość” i
zarazem  opiekuna  młodzieży biorącej udział w programie.
p.A.K…   tytułem   wprowadzenia  do  tematu  wyjaśnia  genezę  powstania  „pomysłu”  i  kolejnych
działań skutkujących zgłoszeniem  nie  dwóch jak  program przewiduje  – ale,  po negocjacjach z
organizatorem -   trzech   ciekawych projektów inwestycji,  które wysłane zostały do Warszawy.
Obecnie przed uczniami  oczekiwanie na wyniki z Ministerstwa   Finansów.

Poproszeni o prezentacje,  kolejno trzy zespoły przedstawiały swoje pomysły  multimedialne:
I zespól w składzie: A… K…, Z… D…, E… W…   omawia projekt pn. „ Powrót do przeszłości, czyli
reaktywacja Biesiekierskiej  Klubokawiarni”,



II zespół w składzie: T… H…, I… K…, M…N… omawia projekt pn. „Restrukturyzacja placu zabaw  w
Biesiekierzu i ścieżki rowerowej Kotłowo-Biesiekierz”;
III zespół w składzie: J… W…, J… H…, A….  G…. omawia projekt pn. „Biesiekierski  Rower Wiejski”.
Pani  A.K…  dziękuje  za  wysłuchanie  i  zachęca  władze  samorządowe  do   skorzystania  z
przedstawionych propozycji.
Przewod.RG przypomina,  iż   na m-c październik  br.  zaplanowana jest   Sesja  wyjazdowa,  która
odbędzie  się  w  sali  gimnastycznej  w  Gimnazjum a  tematem  głównym będą sprawy dotyczące
funkcjonowania  samorządu.   Uważa,  że  podejmowane  działania  przyczynią  się   do  wzajemnej
współpracy  środowiska młodzieży i samorządu gminnego .
r.M.Modła -   gratuluje młodzieży pomysłów i aby nie stały się one  tylko wirtualnymi, zwraca się do
p. Wójta Gminy z sugestią  stworzenia  w kolejnych latach tzw. budżetów obywatelskich,  które
otworzyłyby możliwości  przeniesienia   do rzeczywistości  m.in. zgłoszonych dzisiaj obywatelskich
pomysłów na inwestycje  ważne dla Gminy.
Wójt Gminy -  uważa, że  przedstawione dzisiaj przez uczniów Gimnazjum trzy różne propozycje są
bardzo  ciekawe  i  warte  głębszego  zainteresowania,  ponieważ   komponują  się  z  planami
rozwojowymi Gminy. Prosi, aby       zostały one  oficjalnie złożone  w formie wniosku do Rady
Gminy.  Zapewnia,  że   władze  samorządowe  będą  szukały  różnych  możliwości  pozyskania
dodatkowych środków z Lokalnych Grup Działania na tzw. małą  infrastrukturę sportową, by  m.in.
wykorzystać   zgłoszone  dzisiaj   propozycje.   Osobiście  jest  pod  wielkim  wrażeniem
zaprezentowanych  przez  uczniów  własnych   pomysłów,  przygotowanych  w  sposób  bardzo
merytoryczny. Dziękuje za wystąpienia i zachęca do dalszej współpracy z samorządem gminnym.

Przewod.RG prosi o zabranie głosu Dyrektor SP w Biesiekierzu, która wcześniej o takie wystąpienie
poprosiła w imieniu uczniów swojej szkoły. Wyjaśnia, iż  uczniowie  przyszli na Sesję by  zachęcić
jej uczestników do wsparcia inicjatywy  podjętej przez młodzież  dot.  oddania   głosu  e-mailowego
na  modernizację boiska  szkolnego do gry w piłkę nożną przy szkole w Biesiekierzu.
Pani A.Piotrowicz Dyrektor SP w Biesiekierzu razem ze swoimi  trzema uczennicami  wyjaśniła cel
imprezy  i  możliwości  udzielania  wsparcia.   Jak  mówi,  SP   w  Biesiekierzu  bierze  udział  w
ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Aviva „To dla mnie ważne - Gramy, bo
kochamy. Pomóżcie nam zrealizować marzenia dzieci”. W tej chwili szkoła jest na 54 miejscu na
180 uczestników i  na pierwszym miejscu w zachodniopomorskim. Prosi o oddawanie głosu z konta
e-mailowego    albo  dotowania  poprzez  drobne  wpłaty  pieniężne  (  min.  5  zł.  )   w  ramach
crowdfundingu, to 1 dodatkowy głos. Najlepszym uczestnikom Fundacja Aviva podwoi wpłaty, a
wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane na  cel o jaki toczy się batalia. Szkoła wnioskuje o
grant  na  kwotę  50  tysięcy  złotych.   Radnym  zostały  przekazane  instrukcje  jak  głosować,  by
wspomóc inicjatywę młodzieży szkolnej. Zachęca do współpracy.    
Wójt Gminy zachęca do wsparcia inicjatywy młodzieży. Dziękuje uczniom  za  zaangażowanie na
rzecz modernizacji  boiska przy szkole. Mówi o działaniach podjętych przez Urząd dla pozyskana
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego  na ten cel. 

Przewod.RG  dziękuje młodzieży za przybycie na Sesję RG i za przedstawione projekty, zachęca do 
dalszej współpracy. Ogłasza 5 min. przerwę  w obradach ( godz. 13:35). Po przerwie obrady zostają 
wznowione.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad:
Przewod.RG informuje, iż porządek obrad wraz zaproszeniem na Sesję  oraz projektami uchwał i
innymi materiałami sesyjnymi,  został  Radnym przekazany w regulaminowym terminie.   Pyta  o
uwagi i ewentualnie  propozycje zmian do porządku obrad. 
Ze strony Wójta – nie zgłasza uwag. 
Ze  strony  radnych  -   Przewod.RG  zgłasza  wniosek  o  wprowadzenie   do  porządku  obrad
dodatkowego  pr.uchwały   w  sprawie  zmiany  składu  Komisji  ds.  Społecznych  i  Oświaty  RG  w
Biesiekierzu. Przedstawia uzasadnienie, z którego wynika, iż są to działania organizacyjne w wyniku
zgłoszonego przez Przewodniczącą Komisji  wniosku o formalne zaakceptowanie wyboru nowego
wiceprzewodniczącego  komisji po złożeniu mandatu przez r.M.Sydoruka.

Przewod.RG prosi o przegłosowanie przyjęcia  zgłoszonego wniosku.



Głosowanie:  za  -13,  przeciw  -0,  wstrzym.-0.  Wniosek  został  przyjęty.  Informuje,  iż  dodatkowy
pr.uchwały będzie rozpatrywany w pkt 7 jako ppkt 1 przed  pr.uchwały dot. aktualności studium.
Prosi  o  przyjęcie  porządku  obrad  po  zmianach.  Głosowanie:  za  –  13,  przeciw  -0,  wstrzym.-0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Na Sesji   Nr XIX  Rady Gminy w Biesiekierzu  realizowany będzie następujący porządek obrad:

  
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

2. Przyjęcie porządku obrad;

3. Przyjęcie  protokołu z obrad  ostatniej   Sesji Rady Gminy;

4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;

5. Przedstawienie  informacji  o działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu  i  Oceny Zasobów

Pomocy Społecznej Gminy Biesiekierz za 2015r.

6. Przedstawienie  sprawozdania   z  realizacji  zadań  wynikających  z  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  za  2015r.  oraz   sprawozdania  z  realizacji   zadań   za  2015r.

wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na lata 2013-2016r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie:

1)   zmiany składu Komisji ds.Społecznych i Oświaty Rady Gminy w Biesiekierzu,

2)  oceny  aktualności  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy

Biesiekierz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

8. Trybuna obywatelska;

9.  Interpelacje i zapytania radnych;

10. Wolne wnioski i zapytania;

11.  Zakończenie   obrad  XIX    Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.

Ad.3. Przyjęcie  protokołu z obrad  ostatniej   Sesji Rady Gminy;

Przewod.RG informuje, iż  do przyjęcia  jest  protokół z obrad XVIII  Sesji Rady Gminy z dnia 07
kwietnia  2016r. Informuje, że zgodnie z  & 30 Statutu Gminy, protokół  był  do  wglądu w  Biurze
Rady. Jako Przewodniczący  Rady zapoznał  się  z  nim i nie  wnosi uwag. Pyta, czy Radni zgłaszają
uwagi, bądź  wnoszą  o jego  uzupełnienie. Brak zgłoszeń. 
Przewod.RG informuje, że wobec braku uwag ze strony Radnych,  uznaje   protokół  za przyjęty.

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;

Przewod.RG  prosi   Wójta Gminy o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.

Wójt informuje o podejmowanych w ciągu tego okresu najważniejszych  działaniach m.in.:

 - 8 kwietnia br.   spotkanie  z Dyrektorami  Szkół i Przedszkola na temat   naboru dzieci do szkół i

przedszkola.  Mówi  o.  wolnych  miejsc  dla  6-latków    w  szkole  oraz  wolnych  miejscach   w

przedszkolu. Pełna informacja  będzie dopiero we  wrześniu, ale  uspokaja, że w Gminie Biesiekierz

nie ma   zagrożenia braku miejsc dla chętnych  w  placówkach  oświatowych;   

- 12 kwietnia br.   spotkanie  w Gminie z Komendantem Straży Granicznej z Kołobrzegu na temat

problemów dot. uchodźców, którzy mogą pojawić się w okolicy – prośba o zgłaszanie  podejrzanych



działań w  okolicy ;

- 13 kwietnia br.  spotkanie  z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego  p. J.Rzepą

na temat  złożonych wniosków dot. budowy i remontu dróg  gminnych – wyjaśnia temat potrzeby

uzupełnienia  wniosków o sugestie zgłoszone przez Urząd w Szczecinie;

- 18 kwietnia br.   spotkanie w Gminie z Członkiem Zarządu  Województwa Zachodniopomorskiego

p.  R.Grzywaczem.  Podaje,  iż  głównym  tematem  rozmowy  była  możliwość  pozyskania

dofinansowania   budowy  infrastruktury  sportowej  w  tym  realizacji  wniosku  pn.”Budowa   sali

gimnastycznej    przy  Szkole  Podstawowej  w St.Bielicach  w ramach programu rozwoju szkolnej

infrastruktury sportowej. Dziękuje wszystkim tym którzy  brali aktywny udział przy kompletowaniu

wniosku;

- 19 kwietnia br.  przekazanie  placu budowy  w m. Kotłowo  Firmie p. D… z Tatowa. Zadanie

inwestycyjne: budowa chodników wraz z odwodnieniem. Wstępny termin ukończenia zadania to

początek czerwca br. tj. przed akcją  żniwną, by nie torować drogi  klientom KARPOLU  Kotłowo;

-  22  kwietnia  br.  udział  w  Walnym  Nadzwyczajnym  Zebraniu  OSP  w  m.  Stare  Bielice  –

przeprowadzono wybory uzupełniające  w związku z zgłoszoną rezygnacją z członkostwa w OSP.

Przedstawia ustalenia  podjęte na zebraniu;

- 22 kwietnia br.  podpisanie aktu notarialnego  w spr. nieruchomości w St.Bielicach pod  centrum

kultury; 

- 25 kwietnia br.  wizyta w Gminie Wicemarszałka   Województwa  J.Rzepy na temat możliwości

pozyskiwania  dofinansowania  w ramach PROW, FOGR .  Zapoznanie  uczestników spotkania   z

wymaganiami w związku  z nowymi naborami dot.  małej   infrastruktury sportowej,  aktywizacji

świetlic i inne.

Wójt  na tym kończy swoje  sprawozdanie.

Przewod.RG tytułem uzupełnienia tematu informuje o swojej działalności w omawianym okresie tj:

- udziale w spotkaniu z rodzicami w szkole w Starych Bielicach na temat organizacji nowego roku

szkolnego,

- udziale wraz z p. Wójtem i Radną Powiatową oraz Radną Rady Gminy p.M.Kulik w spotkaniu w

Laskach Koszalińskich zorganizowanym przez Sołtysa Lasek Koszal.  p.  M.Tarnowską  na temat

planowanej budowy przebudowy drogi  powiatowej od drogi wojewódzkiej „6” w stronę  Dunowa;

-  udziale  w  spotkaniu   Komisji  ds.Społecznych  i  Oświaty   na  temat  funkcjonowania  świetlic

wiejskich;

-  udziale   wraz  z  p.  Wójtem  i  Radną  Powiatową   w  spotkaniu  Zarządu  Powiatowego  Forum

Sołtysów. Spotkanie  zorganizowane zostało  w Laskach  Koszal. przez p.Monikę Tarnowską sołtysa

sołectwa Laski Koszal. Tematem spotkania były sprawy dot.  bieżącej działalności Forum. Jednym z

członków  Zarządu  Forum  jest  przedstawicielka  Gminy  Biesiekierz   Pani  L.J…  Sołtys  sołectwa



Parnowo.  Podczas  spotkania  ustalono  m.in.  iż  w    m-cu  wrześniu  br.   w  sołectwie  Parnowo

zorganizowane  zostanie  kolejne coroczne Powiatowe Forum Sołtysów.

Wójt  – tytułem uzupełnienia   rozwija  temat  planowanej  inwestycji  przebudowy drogi  Popowo-

Parnowo -kierunek Dunowo. Przedstawia ustalenia przekazane podczas spotkania przez Dyrektora

Powiatowego Zarządu  Dróg.

Przewod. RG prosi o pytania do sprawozdania p.Wójta.  Uwag brak. Informuje więc o przyjęciu

sprawozdania Wójta bez uwag.

Ad.5.  Przedstawienie   informacji   o  działalności   Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w

Biesiekierzu  i  Oceny Zasobów  Pomocy Społecznej Gminy Biesiekierz za 2015r.;

Przewod.RG informuje, iż w materiałach sesyjnych Radni otrzymali  dwa  opracowania  tekstowe

tj.: opis  rocznej działalności Ośrodka  i   drugi dokument  dot. oceny zasobów  pomocy społecznej

przygotowany w oparciu o wymogi ustawy o pomocy społecznej,  przedstawiany  corocznie radzie

gminy do dnia 30  kwietnia. Ocena jest podstawą do  planowania budżetu na rok następny. Prosi o

opinię Komisję ds. Społecznych i Oświaty.

r.M.Modła  Przewod.Komisji  ds.  Społecznych  i  Oświaty   informuje,  iż  Komisja  pozytywnie

zaopiniowała  dokumenty i nie wnosi uwag.

Przewod.RG prosi    Radnych  o  uwagi,  sugestie,  pytania  do  materiałów.  Brak  zgłoszeń.  Na  tej

podstawie stwierdza, iż sprawozdanie  wraz z oceną zasobów zostało przyjęte  przez Radę Gminy. 

Ad.6.  Przedstawienie  sprawozdania   z  realizacji  zadań  wynikających  z  Gminnego

Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  za  2015r.  oraz

sprawozdania  z  realizacji  zadań   za  2015r.  wynikających  z  Gminnego  Programu

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016r.

Przewod.RG prosi o opinię Komisję ds. Społecznych i Oświaty .

r.M.Modła Przewod.Komisji ds.Społ.i Oświaty – informuje o pozytywnej opinii Komisji.

Przewod.RG prosi Radnych o uwagi, sugestie, pytania. Brak zgłoszeń. Na tej podstawie stwierdza, iż

sprawozdanie  z realizacji  zadań  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r. zostało  przyjęte

przez Radę Gminy bez uwag. 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie :

1)   zmiany składu Komisji ds. Społecznych i Oświaty RG  w Biesiekierzu;

Przewod.RG  informuje, iż  zmiany w składzie osobowym Komisji są wynikiem złożenia mandatu

przez radnego Mariusza Sydoruka  i wyboru nowego wiceprzewodniczącego komisji. Prosi Radnych

o pytania . Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania pr.uchwały. Wynik głosowania:

za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.



2)  oceny  aktualności  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania

przestrzennego  Gminy  Biesiekierz  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania

przestrzennego;

Przewod.RG  prosi  o  wystąpienie   autora  przygotowanego  ocenie  radnych  opracowania

planistycznego urbanistę Pana Romana Erdmanna. 

p.R.E…  –  w  swoim  wystąpieniu  wyjaśnia   przyczyny  dla  których  sporządzone   zostało  w/w

opracowanie,  przedstawia  syntetyczny aktualny stan  prawny planistycznego zagospodarowania

Gminy,  mówi o stanie  aktualności  studium i planów miejscowych.   Mówi,  iż  analiza  wykonana

została w związku z bieżącymi potrzebami  Urzędu Gminy w zakresie  planowania przestrzennego

oraz  wymogami ustawy, które zobowiązują  organ wykonawczy do dokonania co najmniej raz w

czasie   kadencji   aktualności  sporządzonego  studium  i   miejscowych   planów.  Wskazał   pilne

potrzeby   opracowania  zmian  i  dokonania  nowych   opracowań  planistycznych.  Na  jedenaście

planów miejscowych obowiązujących  w Gminie  do  siedmiu nie  zgłasza  uwag,  natomiast  cztery

plany są częściowo nieaktualne. Podobnie  jak studium, które wg  przedstawionej oceny  jest w

części nie aktualne i wymaga nowego opracowania. Sygnalizuje stworzenie podstaw do zapewnienia

w  budżecie  środków  finansowych  na  wykonanie  prac  planistycznych,  które  obejmowałyby

sukcesywnie najbardziej rozwijające się miejscowości ( np.Stare Bielice i Nowe Bielice ) albo obręby

pod konkretne tereny  inwestycyjne i odejście od  decyzji o warunkach zabudowy, które uważa za

niewłaściwe  w polityce przestrzennej.    Kończy swoje wystąpienie przedstawieniem  wniosków

zawartych w opracowaniu. 

Wójt Gminy – dziękuje  za przedstawioną  analizę  gospodarki przestrzennej w Gminie. Mówi, że

była to smutna lekcja  wskazująca  na szereg wieloletnich    zaniedbań,  ale  uzmysławiająca  pilną

potrzebę przystąpienia do naprawy tej sytuacji i to już od roku przyszłego. 

Przewod.RG prosi Radnych o pytania, sugestie, uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do

głosowania  pr.uchwały.  Wynik  głosowania:  za  –  13,  przeciw  -0,  wstrzym.-0.  Uchwała  została

podjęta jednogłośnie.

Ad. 8. Trybuna obywatelska; 

Przewod.RG przypomina,  o obowiązującym 5 min. czasie wystąpień.  Prosi  uczestników Sesji o

zabieranie  głosu.  Brak  zgłoszeń.  Zamyka ten punkt  porządku obrad  i  przechodzi  do  kolejnego,

którym jest:

Ad.9 .  Interpelacje i zapytania radnych;

Przewod.RG  przypomina  Radnym  o  obowiązku  złożenia  jak   co  roku  do  dnia  30  kwietnia

oświadczenia majątkowego, według stanu  na dzień 30 grudnia roku poprzedniego. 

Sekretarz  Gminy  –   informuje  o   sukcesywnym  przyjmowaniu  oświadczeń  majątkowych  od

Radnych wraz z kopią zeznania podatkowego PIT .



Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania;

Przewod.RG prosi o zabieranie głosu. Brak zgłoszeń.

Ad.11.  Zakończenie   obrad  XIX    Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  informuje,  iż  porządek  obrad  został   wyczerpany  i  ogłasza
zakończenie obrad  XIX Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia  (15:00).
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