
UG.Or.I. ooo2.37.2017

Protokół  Nr XXXVII/17
z  Sesji  Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia  6 października   2017r.

W dniu  6 października 2017r. w  sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  odbyła się  XXXVII
Sesja Rady Gminy. Godzina rozpoczęcia: 8:00, zakończenia: 9:20.

Sesja zwołana została w trybie art.  20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) i  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.

Radni nieobecni to: ni: r.W.Kamyk, r.M.Jabłońska- Bauer.  Nieobecności usprawiedliwione
przez Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący RG  wita  przybyłych  na posiedzenie  Radnych. W imieniu  Radnych wita

Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad;

Tytułem wprowadzenia Przewodniczący Rady Gminy informuje, że Sesja  zwołana została na

wniosek Wójta Gminy, który wystąpił do Przewodniczącego RG o zwołanie sesji w trybie art.

20 ust.3  ustawy o samorządzie gminnym (tj.  w trybie sesji  nadzwyczajnej  ).  We wniosku

zostały podany powód zwołania sesji  tj. pilna potrzeba przyjęcia zmiany  w budżecie Gminy

na  2017r.  dotyczącej   przeniesienia    środków  wysokości  126.000,-  z  działu   „Oświata  i

wychowanie” do działu  „Transport i łączność”    z przeznaczeniem na wykonanie  remontu

drogi gminnej na osiedlu Biesiekierz.

Przewod.RG informuje,  że  do  wniosku Wójta  o  zwołanie  sesji  dołączony  został  porządek

obrad wraz z projektem uchwały.  Przypomina, iż rada gminy może wprowadzić zmiany w

porządku obrad  bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady ( tj. 8 radnych).

Do  zmiany  porządku  obrad  sesji  nadzwyczajnej  dodatkowo  wymagana  jest  zgoda

wnioskodawcy ( w tym wypadku Wójta Gminy).   

Pyta o ewentualne uwagi do porządku obrad.

Ze strony Radnych - brak zgłoszeń. Ze strony Wójta – brak zgłoszeń. Uznaje porządek obrad

za   zatwierdzony  i  informuje,  że  obrady  XXXVII  Sesji  będą  odbywały  się  zgodnie   z

porządkiem obrad dołączonym Radnym w zaproszeniu.

Ad.3.  Rozpatrzenie   projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy

Biesiekierz na 2017 rok.
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Przewod.RG  informuje,  iż   z  uwagi  na  przyjęty   tryb  obrad  nie  odbyło  się    wspólne

posiedzenie Komisji  dla omówienia  wnoszonego pod obrady Rady Gminy zagadnienia, prosi

więc  Wójta Gminy o zabranie głosu  i wyjaśnienie Radnym  tematu projektu uchwały.

Wójt Gminy -  przedstawia uzasadnienie , w którym wyjaśnia, dlaczego  jeszcze w tym roku

podjęta   została  decyzja   wykonania  remontu  drogi  gminnej   w kierunku osiedla  bloków

mieszkalnych  w Biesiekierzu. Jak podaje, temat tego zadnia został zgłoszony przez sołectwo

jako pilny do wykonania i dodany do planu inwestycyjnego na rok przyszły.  Ponieważ  plan

ten  w roku 2018 jest bardzo napięty  i wskaźnikowo trudny do wykonania, podjęta została

decyzja  wykonania remontu drogi  jeszcze  w roku bieżącym. Stąd  potrzeba  przesunięcia

środków między działami budżetu tak jak zostało to napisane w uzasadnieniu do projektu

uchwały. Zapewnia, że  środki te w roku przyszłym  zostaną zwrócone do  działu „Oświata i

wychowanie” i wykorzystane   zgodnie z tegorocznym przeznaczeniem. 

Przewod.RG prosi  p. Skarbnik o ewentualne  uzupełnienie.

Skarbnik Gminy  uważa, iż temat został wyjaśniony  a   jeśli będą pytania, to chętnie odpowie 

Przewod.RG prosi o  pytania, sugestie i uwagi do omawianego tematu.

r.J.Wypych -  uważa, że  została podjęta dobra i słuszna decyzja. Jest za tym, aby każdego

roku robić  takie  „małe”  zadania remontowe i   sukcesywnie  naprawiać    gminne drogi  ze

środków budżetu gminy. Zwraca  uwagę na potrzebę podobnego działania w miejscowości

Kraśnik,  Warnino czy Świemino  gdzie też są takie drogi gminne  wymagające remontu, które

można jeszcze naprawić  stosunkowo   małymi kosztami a nie czekać,  aż dojdzie do  totalnej

ich  dewastacji.  Prosi  o   wyjaśnienie  przyjętej  wielkości   i  długości   drogi   poddawanej

naprawie.  

 J.Rodak Kierownik GSTiK wyjaśnia, iż do wykonania zadania  remontowego drogi przyjęto

najgorszy jej odcinek o  długości ok.  430 m tj. od  drogi  krajowej „6”  do „łuku”  drogi przy

zjeździe  do     Firmy   Auto  Handel   K.Widziewicz  Biesiekierz  27B.  Jak  mówi,  droga  ta

wielokrotnie była naprawiana siłami GSTiK i dalsze jej  przetrzymywanie przy dość dużym

natężeniu ruchu  mogło doprowadzić do znacznej  dewastacji i wysokich kosztów naprawy.

Obecnie  będzie  to   nałożenie  4-5  cm masy ścieralnej  przy  zachowaniu   dotychczasowych

parametrów i   przy niedużych nakładach  finansowych  można będzie utrzymać tę drogę

jeszcze przez kilka lat.   Zwraca uwagę  na dość duże  obciążenie drogi  ciężkim sprzętem

wykorzystywanym przez Firmy np. Agrokraj, RWiK   mające  wzdłuż drogi swoje magazyny .

r.Smagieł  -   mówi,  że  jest  zadowolony z  podjętej  decyzji,  która nie tylko  ma wpływ na

estetykę  i na wizerunek miejscowości.  Uważa decyzję za trafną i konieczną. Podziękowania

złoży po zakończeniu  inwestycji.
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Przewod.RG pyta o dalsze głosy w dyskusji.  Brak zgłoszeń.  Informuje  o  przystąpieniu do

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

została podjęta jednogłośnie.

Zamyka  realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego;

Ad.4.  Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu;

Przewod.RG ogłasza komunikaty:

1)  23 października br. o godz. 14:00 – wspólne spotkanie wszystkich Komisji RG,

2)  9  listopada  br.  o  godz.  12:00  –  Sesja  Rady  Gminy.  Tematy  wiodące:   stan  ładu  i

bezpieczeństwa  publicznego na terenie Gminy, informacja o realizacji zadań oświatowych za

rok 2017/2018 oraz  rozpatrzenie  projektów uchwał dot. podatków i opłat na 2018r.

3) 21 grudnia br. o godz. 14:00 Sesja Rady Gminy -  przyjęcie budżetu Gminy  na 2018 rok.

4) 14 października br. o godz. 10:00  - objazd Radnych po Gminie. Wyjazd spod  budynku

Urzędu Gminy, zakończenie : świetlica w Cieszynie.

Przewod.RG   informuje  o  wyczerpaniu  porządku   obrad   i  ogłasza   zakończenie  obrad

XXXVII  Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia  (9:20).

Prot. A.Głuszek
Data sporządzenia:
2017-10-12                                                           

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                                                      Marek Płaza 
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