
UG.Or.I. ooo2.41.2018

Protokół  Nr XLI/18
z  Sesji  Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia  11 stycznia  2018r.

W dniu 11 stycznia 2018r. w  sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  odbyła się  XLI Sesja Rady
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 13:00, zakończenia: 14:15 .

Sesja zwołana została w trybie art.  20 ust.1 ustawy z  dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017r. Poz. 1875 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.  Wita wszystkich
przybyłych  na  posiedzenie  Radnych.  W  imieniu   Radnych  wita  Wójta,  Zastępcę  Wójta,
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników
Urzędu, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na Sesję. 
Na podstawie listy obecności  stwierdza, że na stan 15 radnych, w chwili otwarcia obrad w
Sesji  uczestniczy 14 radnych, czyli Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i
ważnych decyzji  w sprawach objętych porządkiem obrad.   Radna nieobecna: r.  Wanda
Kamyk (usprawiedliwiona).

 Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;
Przewod. RG informuje,  iż  porządek obrad wraz z zaproszeniem na Sesję oraz projektami
uchwał  i  innymi  materiałami  sesyjnymi,  został  Radnym  przekazany  w  regulaminowym
terminie. 
Pyta o uwagi i ewentualne  propozycje zmian do porządku obrad. Ze strony Radnych brak
zgłoszeń.
Wójt  zgłasza  wniosek  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie
zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne na terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich  pobierania  i  wykorzystywania. Wniosek  swój  uzasadnia  potrzebą  drobnej  zmiany  w
treści  przyjętej  poprzednio  uchwały,  którą  zaleciła  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w
Szczecinie.

Przewod. RG pyta o inne propozycje i uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania wprowadzenia zmiany do porządku obrad. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0,
wstrzym.-0.  Zgłoszona zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie. Przewod.
RG informuje, iż  zgłoszony przez p. Wójta dodatkowy  projekt uchwały zostaje dopisany do
porządku obrad w pkt 6 jako ppkt 10.

Porządek obrad realizowany podczas XLI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu 

przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawy organizacyjne;
4. Przyjęcie  protokołu z  XL  Sesji Rady Gminy;
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. ………... ( druk 1); 
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2) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. ………... ( druk 2);

3) zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk 3);

4)  zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk 4);

5) przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie

utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości;

6) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok;

7)  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018-2028;

8) wystąpienia Gminy Biesiekierz ze Stowarzyszenia „Bank Żywności” w Nowych Bielicach;

9)  udzielenia  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  w  2018r.  Powiatowi

Koszalińskiemu;

10)  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

lub  osoby  fizyczne  na  terenie  Gminy  Biesiekierz  oraz  trybu  przeprowadzania  kontroli

prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania;

7.  Trybuna obywatelska;
8.   Interpelacje i zapytania radnych;
9.  Wolne wnioski i zapytania;
10.  Zakończenie   obrad  XLI    Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.  

Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:

Ad3. Sprawy organizacyjne;

Przewod. RG zaprasza na mównicę p. Annę Piotrowicz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł.
Wysockiego w Biesiekierzu.

A. P…: informuje o zakończeniu prac modernizacji 3torowej bieżni przy szkole podstawowej.
Dziękuje  Radnym,  Wójtowi,  p.  Skarbnik  za  podjęcie  decyzji  o  modernizacji  boiska
przyszkolnego. Informuje o wymiarach i powierzchni bieżni, zamontowaniu piłkochwytów. Ze
względu na trudne warunki pogodowe, które panowały w grudniu prace zostaną uzupełnione
wiosną,  co zostało zaprotokołowane przy odbiorze bieżni.  Dziękuje służbom GSTiK,  które
wykonały podbudowę pod bieżnię, co obniżyło koszty i pozwoliło na lepszą jakość. Zaprasza
na oficjalny odbiór bieżni, który odbędzie się w miesiącach wiosennych.

Przewod. RG dziękuje za wystąpienie i przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:

Ad4. Przyjęcie  protokołu z obrad  ostatniej   Sesji Rady Gminy;

Przewod.RG  informuje,  iż   do  przyjęcia   jest   protokół  z  obrad  XL  Sesji  Rady  Gminy
z  dnia  21.12.2017r.  Zgodnie  z   §  41   ust.3  Statutu  Gminy,  protokół   był   wyłożony  do
publicznego  wglądu  w  Biurze  Rady  przed  terminem  sesji.  Jako  Przewodniczący   Rady
zapoznał   się   z   nim i  nie   wnosi  uwag.  Zgodnie  ze  Statutem,  przyjęcie  przez  Radnych
protokołu  z  poprzedniej  sesji  nie  wymaga  jego  odczytywania  na  sesji.  Pyta,  czy  Radni
zgłaszają uwagi, bądź  wnoszą  o  jego  uzupełnienie. Brak zgłoszeń. Przewod. RG informuje,
że wobec braku uwag ze strony Radnych, w/w  protokół uznaje za przyjęty.

Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
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Ad5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;

Przewod.RG prosi Wójta Gminy o przedstawienie sprawozdania z działalności między  sesja-
mi. 
Wójt informuje o podejmowanych w ciągu  tego okresu najważniejszych  działaniach  organu
wykonawczego, m.in. mówi o:

-22  grudnia ub.  r.  podpisaniu  wspólnie  z  wicemarszałkiem  Tomaszem  Sobierajem w
imieniu  Zarządu  Województwa  Zachodniopomorskiego  umowy  wsparcia  na  projekt
„Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowymi drogami
ekspresowymi S6 i S11 – Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą „Koszalin” SSSE”. Całkowita
wartość projektu oszacowana została na 2.850.000,00 mln zł, a udzielona dotacja pokryje
85% tej kwoty, czyli 2.422.500,00 zł.

- 28 grudnia ub. r.  Koncercie Kolęd i finale Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, które
odbyły  się  w  kościele parafialnym  w  Biesiekierzu,  a  zorganizowane   zostały  w  ramach
realizacji gminnych programów profilaktycznych. Ubiegłe edycje organizowane były kolejno
w  poszczególnych  świetlicach  wiejskich,  jednak  tym  razem  przeniesiono  wydarzenie  do
kościoła, co sprawiło, że odczuwalny był wyjątkowy świąteczny klimat.

-3 stycznia br. – podpisaniu umowy na Rehabilitację zdrowotną dla mieszkańców naszej
Gminy, w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców kwota dofinansowania została
zwiększona,  mieszkańcy  po  uzyskaniu  skierowania  na  rehabilitację  będą  mogli  uzyskać
dofinansowanie od 57% do 80%.

-  8 stycznia br. spotkaniu wszystkich komisji RG dot. projektów uchwał wnoszonych na
dzisiejszej sesji ze szczególnym uwzględnieniem zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
-  spotkaniu  noworocznym  z  Prezydentem  Koszalina  podczas  gali  w  Filharmonii,  gdzie
wręczane były Orły Koszalińskie i zaprezentowano nową markę Koszalina;

 -9 - 10 stycznia br. udziale w konferencji w Dźwirzynie pn.:  „Przedsiębiorstwa społeczne
szansą  na  tworzenie  nowych  miejsc  pracy”,  jej  organizatorem  była  Koszalińska  Agencja
Rozwoju  Regionalnego  oraz  Ośrodek  Wsparcia  Ekonomii  Społecznej   dla  Regionu
Koszalińskiego.  Podczas  spotkania  propagowano  tworzenie  przedsiębiorstw  społecznych  i
spółdzielni socjalnych na terenie gmin.

(13:17 na salę posiedzeń przybywa r. Wanda Kamyk)

Wobec braku pytań, Przewod. RG zamyka realizowany  punkt porządku obrad i przechodzi
do kolejnego, którym jest:

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. ………... (ul. Morelowa);

Przewod. RG przypomina o uchwale podjętej w marcu 2015r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji  z  mieszkańcami  w  miejscowościach  Stare  Bielice  i  Nowe  Bielice  na  temat
wprowadzenia urzędowych nazw ulic oraz wynikającej stąd potrzebie podejmowania działań
zmierzających do stopniowego wprowadzania uchwały w życie. 

Przewod.  RG  umieścił  mapkę  przebiegu  ulicy  na  ekranie  rzutnika.  Informuje,  że  projekt
uchwały  wprowadza  nazwę  ulicy:  Morelowa.  Prosi   o  uwagi   i  pytania.  Brak  zgłoszeń.
Informuje  o  przystąpieniu  do  głosowania  projektu  uchwały.  Wynik  głosowania:  za  –  15,
przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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2) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. ………... (ul. Koszalińska);

Przewod.  RG  umieścił  mapkę  przebiegu  ulicy  na  ekranie  rzutnika.  Informuje,  że  projekt
uchwały  wprowadza  nazwę  ulicy:  Koszalińska.  Prosi   o  uwagi   i  pytania.  Brak  zgłoszeń.
Informuje  o  przystąpieniu  do  głosowania  projektu  uchwały.  Wynik  głosowania:  za  –  15,
przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

3) zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk 3);

Przewod. RG prosi Zastępcę Wójta o wyjaśnienia odnośnie projektu uchwały.

J.  Rodak  informuje,  że  w  poprzednich  uchwałach  wystąpiły  drobne  błędy  w  numeracji
działek, które teraz zostaną poprawione zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Przewod. RG prosi Radnych o uwagi  i pytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk 4);

Przewod. RG informuje, że uzasadnienie tego projektu Zastępca Wójta przedstawił przy po-
przedniej uchwale. Pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpie-
niu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzyma. – 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

5)  przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w
zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości;

Przewod. RG przekazuje głos Zastępcy Wójta.

J.  Rodak  informuje,  że  co  roku  przyjmujemy od  Powiatu  zadanie  utrzymania  czystości  i
likwidacji  śliskości  na  drogach  z  myślą  przede  wszystkim  o  chodnikach,  czyszczeniu
studzienek i kratek deszczowych.

Przewod. RG prosi o opinię Przewodniczącą Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Przewodnicząca Kom. informuje o wydaniu przez komisję opinii pozytywnej. 

Przewod. RG pyta Radnych  o uwagi  i pytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania  projektu  uchwały.  Wynik  głosowania:  za  –  15,  przeciw  –  0,  wstrzyma.  –  0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

6) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok;

Przewod. RG prosi o wprowadzenie p. Skarbnik.
Skarbnik wyjaśnia, że projekt tej uchwały wynika z zawarcia umów na zadania inwestycyjne.
Głównym zadaniem jest „Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesie-
kierz z planowymi drogami ekspresowymi S6 i S11 – Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą
„Koszalin” SSSE”. Umowa został podpisana 22 grudnia ub. roku, w związku z czym nie mogli-
śmy jeszcze zawrzeć środków na ten cel w uchwale budżetowej na 2018r., która została podję-
ta 21 grudnia ub. roku. Zadanie zostanie całkowicie zrealizowane do końca roku 2018. Na-
stępny projekt dot. drogi lokalnej na odcinku Laski Koszalińskie – Nowe Bielice  uzyskał dofi-
nansowanie, na ten cel zostaną przesunięte środki z zadania dot. drogi osiedlowej w Laskach
Koszalińskich, które nie uzyskało dofinansowania i nie będzie realizowane w tym roku.  W
rozdziale rodzina utworzona zostanie placówka wsparcia dziennego, na którą została już pod-
pisana umowa, więc po stronie dochodów zwiększamy budżet. Są to największe zmiany, doty-
czące przesunięć, których musimy dokonać, by rozpocząć procedury przetargowe.
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Przewod. RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Prosi o opinię Przewodniczącą
Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodnicząca Kom. informuje o wydaniu przez komisję opinii pozytywnej do tego i następ-
nego projektu uchwały. 
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 15, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

7)  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018-2028;

Przewod. RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Przypomina, że opinia Kom.
ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odnośnie tego projektu uchwały jest pozytywna. Infor-
muje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw –
0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

8)  wystąpienia  Gminy  Biesiekierz  ze  Stowarzyszenia  „Bank  Żywności”  w  Nowych
Bielicach;

Przewod.RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania  projektu  uchwały.  Wynik  głosowania:  za  –  15,  przeciw  –  0,  wstrzyma.  –  0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

9)  udzielenia  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  w  2018r.  Powiatowi
Koszalińskiemu;

Przewod. RG prosi p. Skarbnik o zabranie głosu.
Skarbnik wyjaśnia, że przedstawiony projekt uchwały wynika z porozumienia zawartego z Po-
wiatem Koszalińskim i dotyczy drugiego etapu modernizacji zasobu geodezyjnego Gminy Bie-
siekierz. W 2017r. dokonano takiej modernizacji w sołectwach Stare Bielice i Nowe Bielice, te-
raz zostanie przeprowadzona w pozostałych sołectwach. Warunkiem zawartym w porozumie-
niu jest podjęcie niniejszej uchwały.
Przewod. RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Prosi o opinię Przewodniczącą
Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 
Przewodnicząca Kom. informuje o wydaniu przez komisję opinii pozytywnej. 
 Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 15, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

10) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji  dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Biesiekierz oraz
trybu  przeprowadzania  kontroli  prawidłowości  ich  pobierania  i
wykorzystywania;

Przewod. RG informuje, że Wójt w swoim wystąpieniu z wnioskiem o wprowadzenie projektu
do porządku obrad przedstawił swoje uzasadnienie. Pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak
zgłoszeń. 
Przewod. RG prosi o opinię Przewodniczącą Komisji ds. Społecznych i Oświaty. 
Przewodnicząca Kom. informuje o wydaniu przez komisję opinii pozytywnej. 
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 15, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:

Ad. 7.  Trybuna obywatelska;
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Przewod.RG informuje, że na listę mówców zgłosiły się dwie osoby i przypomina, że czas wy-
stąpienia nie może przekroczyć 5 minut. 
Józef Ryfun, sołtys sołectwa Świemino zgłasza potrzebę odnośnie przewozów lokalnych, gdyż
przewoźnik zabezpiecza zbyt małą liczbę kursów dla mieszkańców i prosi o zainteresowanie tą
sprawą Zastępcę Wójta p. Jana Rodaka. Porusza również temat modernizacji bieżni na tere-
nie szkoły, której nie dokończono z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe. Prosi p. J.
Rodaka o dopilnowanie i sfinalizowanie prac. Twierdzi, że Świemino nie ma w radzie swojego
przedstawiciela i swoje pytania odnośnie budżetu Gminy kierował do radnej z Parsowa.  Pyta
o budowę boisk sportowych w Świeminie, Starych Bielicach i Nowych Bielicach, o sposób ich
sfinansowania. 

Przewod. RG przypomina, że Radnym z okręgu wyborczego Świemino jest p. Dariusz Szy-
mański. Na przyszłość zaprasza na spotkania Rady Gminy w sprawie budżetu. 
Przewod. RG przekazuje głos p. Komendantowi OSP Romanowi Gadomskiemu.

R. Gadomski informuje, że jednostki OSP Biesiekierz i Stare Bielice przystąpiły do programu
edukacyjnego WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować” skierowanego do klas I-III szkół podsta-
wowych. Strażacy wspólnie z nauczycielami uczą dzieci podstaw udzielania I pomocy. Zapra-
sza na zebrania sprawozdawcze, które będą organizowane w styczniu i lutym w remizach stra-
żackich,  przedstawia  harmonogram zebrań.  Dziękuje  za  wsparcie  jednostek  OSP  poprzez
przekazywanie 1% z podatku dochodowego. Wymienia kwoty, jakie otrzymały poszczególne
jednostki oraz sprzęt i elementy wyposażenia, które zostały zakupione. Informuje, że strażacy
będą jeździć po miejscowościach naszej Gminy z puszkami WOŚP i zaproszeniem na finał do
Biesiekierza. Na zakończenie prosi o ponowne wsparcie gminnych jednostek OSP 1% podat-
ku.

r. B. Tomczak kieruje pytanie do p. Komendanta R. Gadomskiego odnośnie udziału we wspo-
mnianym programie edukacyjnym uczniów szkoły w Świeminie.

R. Gadomski odpowiada, że na zebraniach wszystkie jednostki OSP zostały zaznajomione z
celem programu, ale udział w nim jest dobrowolny.

r. E. Piekarska kieruje pytanie do p. Komendanta odnośnie planów uzyskania środków na
utworzenia dziecięcej drużyny strażackiej.

Komendant odpowiada, że OSP czyni starania w pozyskaniu przyszłych kandydatów OSP, ta-
kim przedsięwzięciem był projekt „Młody Strażak” realizowany w ub. roku w III klasie SP w
Biesiekierzu. Rozmawiał również z p. T. Hołowatym odnośnie przyszłych projektów. Wyraził
nadzieję, że w następnym budżecie uda się znaleźć środki na ten cel.

Przewod. RG informuje o utworzeniu Sztabu WOŚP, którego jest szefem. Trwa zbiórka przed-
miotów na licytację, rozprowadzane są cegiełki o wartości 5 zł. Zaprasza wszystkich na impre-
zę finałową, która rozpocznie się 14 stycznia o godz. 16.00 w sali sportowej w budynku Szkoły
Podstawowej w Biesiekierzu. Przedstawia program imprezy i informuje, że w organizację i za-
pewnienie  bezpieczeństwa uczestnikom zaangażowani  będą  strażacy OSP.  Przekazuje  głos
Wójtowi.

Wójt odpowiadając Sołtysowi J. Ryfunowi przyznaje, że sołectwo Świemino ma duży udział w
budżecie Gminy. Wymienia kwoty przeznaczone w budżecie na rozbudowę boiska przy szkole,
na remont drogi powiatowej – odcinek od drogi krajowej nr 6 w kierunku Świemina, do któ-
rego dołoży się powiat i nadleśnictwo. Podkreśla, że na komisjach Rady Gminy mają miejsce
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gorące i wszechstronne dyskusje nad projektami uchwał i dodaje, że sołtysi również mogą w
nich uczestniczyć. Proponuje Sołtysowi zaproszenie r.  D. Szymańskiego, który jest radnym
okręgu  Świemino, Świeminko, Warnino na zebrania rady sołeckiej. Dodaje, że budżet Gminy
jest w miarę zrównoważony pod względem lokalizacji inwestycji. Na zakończenie przytacza
informację nt. programu otwartych stref aktywności, na który Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki przeznaczy 100 mln zł na obiekty w całej Polsce. 

J. Rodak przypomina o próbach pozyskania terenu w Starych Bielicach i Cieszynie. Będzie to
możliwe  dopiero po zatwierdzeniu  studium kierunków i  uwarunkowań zagospodarowania
przestrzennego.  Nawiązując do warunków pogodowych informuje, że w grudniu zabezpieczył
ponad 300 ton gruzu, który już został zużyty, dlatego też złożył kolejne zamówienie.  Na tere-
nie Gminy trwają inwestycje związane z budową dróg ekspresowych, rozpoczynają się prace
geologiczne związane z budową krajowej jedenastki, ruszają nasze inwestycje na terenie gmi-
ny, w Cieszynie rozpoczął się wywóz kruszywa. W związku z tymi pracami mogą wystąpić
utrudnienia dla mieszkańców, którym nie da się zapobiec, dlatego prosi o łagodzenie napięć
wśród mieszkańców w tym temacie. Odnośnie przewozów do  Świemina informuje, że zgłosił
się już przewoźnik, który ma wkrótce przedłożyć wniosek z propozycją godzin odjazdu.

Przewodn. RG nawiązując do wystąpienia Zastępcy Wójta prosi o powieszenie mapy Gminy w
sali narad.

Przewodn. RG zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, któ-
rym jest;

Ad. 8.   Interpelacje i zapytania radnych;

Przewodn. RG prosi Radnych o zabranie głosu. Wobec braku zgłoszeń zamyka realizowany
punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest;

Ad. 9.  Wolne wnioski i zapytania;

Przewod. RG pyta gości obecnych na sali o chęć zabrania głosu. Wobec braku zgłoszeń zamy-
ka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest;

Ad. 10.  Zakończenie   obrad  XLI  Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  informuje,  iż  porządek  obrad  został  wyczerpany  i  ogłasza
zakończenie obrad  XLI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Zaprasza na Finał WOŚP. Godzina
zakończenia  (14 : 15).

Prot. Patrycja Ziber-Cichońska 
Data sporządzenia: 
2018- 01-30

                          Przewodniczący Rady Gminy 

 Marek  Płaza 
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