UG.Or.BR.0002.6.2015
Protokół
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 02 kwietnia 2015r.
W dniu 02 kwietnia 2015r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się VI Sesja Rady Gminy.
Godzina rozpoczęcia: 10:00, zakończenia: 11:00.
Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U.z 2013r. poz. 594 ze zm.), 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 chwili otwarcia obrad, w Sesji uczestniczy 14
radnych – czyli Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w
sprawach objętych porzadkiem obrad.
Radny nieobecny to r.J.Wypych.
Przewodniczący RG
wita przybyłych na posiedzenie Radnych, Sołtysów, Dyrektorów
i
Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. W imieniu Radnych wita Wójta Gminy i cały
zespół obecnych na Sesji pracowników urzędu gminy. Serdecznie wita Gości : Panią Agnieszkę
Maślińską Sekretarza Starostwa Powiatowego, Panią Agnieszkę Kowalską Skarbnika Starostwa
Powiatowego i Panią Agnieszkę Podgórską. Lista obecności uczestników Sesji jest załącznikiem do
protokołu.
Ad.2. Przyjęcie 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
podane powody zwołania sesji w tym trybie. Główny powód to pilna potrzeba podjęcia
niezbędnych do wdrożenia uchwał dot.: obowiązku utworzenia odrębnego obwodu głosowania w
związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
i druga uchwała dot. powołania Skarbnika Gminy - głównego księgowego budżetu.
Informuje , że do wniosku Wójta o zwołanie sesji dołączony został porządek obrad wraz z dwoma
projektami uchwał.
Przewod.RG przypomina, że 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 p.Wójta i Radnych o ewentualne uwagi do porządku obrad.
- Wójt nie zgłasza uwag.
- ze strony Radnych nie ma uwag.
Przewod. RG informuje, że obrady VI Sesji będą odbywały się zgodnie z porządkiem obrad
dołączonym Radnym w zaproszeniu na sesję.
Na salę obrad przybywa r.J.Wypych ( godz. 10:10). W związku z tym - Przewod.RG informuje o
pełnym, czyli 15-to osobowym składzie Rady Gminy obradującej na VI Sesji RG.
Przewod.RG zamyka realizowany punkt porządku obrad i ogłasza przejście do kolejnego, którym
jest:

Ad.3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) utworzenia odrębnego obwodu głosowania;
Przewod.RG informuje, że Radni otrzymali materiałach sesyjnych stosowny projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem. Pyta, czy Radni zgłaszają uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o
przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
2) powołania Skarbnika Gminy Biesiekierz;
W związku z tematem projektu uchwały, Przewod.RG prosi o zabranie głosu Wójta Gminy p.A.
Leśniewicza.
Wójt – przedstawia kandydaturę Pani Agnieszki Podgórskiej na stanowisko Skarbnika Gminy
Biesiekierz. Mówi o dużym doświadczeniu zawodowym Kandydatki, która w samorządzie pracuje
od 10 lat. Zanim została Dyrektorem Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego prowadziła
finanse Powiatowego Zarządu Dróg Starostwa Powiatowego ,wcześniej finanse jednej z większych
organizacji pozarządowych w Powiecie, działała też w Stowarzyszeniu Gmin Powiatu
Koszalińskiego, oraz prowadziła własną działalność gospodarczą. Wysoko ocenia kompetencje Pani
A.Podgórskiej i jest przekonany, że potrafi kompleksowo spojrzeć na Gminę zarówno pod kątem
ekonomicznym jak i gospodarczym. Prosi o przyjęcie Pani A. Podgórskiej na stanowisko
Skarbnika Gminy i ciepłe przyjęcie do grona pracowników Gminy.
Przewod.RG prosi Panią A.Podgórską o kilka słów o sobie.
p.A.Podgórska – przedstawia swoją drogę zawodową - mówi o pracy w Starostwie, wcześniej na
stanowisku głównej księgowej w Izbie Przemysłowo-Handlowej, jeszcze wcześniej w powiatowej
jednostce oświatowej tj. Pogotowiu Opiekuńczym później
Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym. Bardzo dziękuje za projekt uchwały i chęć powierzenia jej tak odpowiedzialnej
funkcji Skarbnika Gminy. Przedstawia swoje spojrzenie na tegoroczny budżet, obiecuje, że więcej
na temat budżetu powie na następnym spotkaniu, gdy dokładnie pozna go od środka i zgodnie z
ideą przejrzystości środków publicznych , przedstawi Radnym swoje uwagi i spostrzeżenia.
Przewod.RG prosi o pytania i uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania
projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzytm. -0. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.

p.Agnieszka Maślińska Sekretarz Starostwa Powiatowego – składa gratulacje Pani A.Podgórskiej
oraz Radnym z powodu dokonania znakomitego wyboru. W ocenie Pani Sekretarz p.A.Podgórska
jest bardzo dobrym finansistą zarówno ze strony finansowo-budżetowej ale i tej technicznej
księgowo-rachunkowej i jest przekonana, że Radni bardzo szybko będą mieli możliwość
przekonania się, że jest to fachowiec wysokiej rangi.
Przy okazji w imieniu Starosty i całego Zarządu Powiatu składa życzenia świąteczne wszystkim
obecnym na Sesji i ich rodzinom.
Wójt Gminy – dziękuje za tak jednomyślny wynik głosowania, który jest dobrą prognozą na
przyszłość i wraz z Przewodniczącym RG gratulują wyboru i wręczają Pani Skarbnik kwiaty. Na
sali obrad rozbrzmiewają brawa. Na zakończenie Wójt składa życzenia świąteczne.
Sekretarz Gminy – przypomina Radnym o złożeniu do dnia 30 kwietnia oświadczeń majątkowych.
Przewod.RG zwraca się do Radnych z pytaniem, czy Radni zgłaszają jeszcze jakieś pytania bądź

uwagi.
r.K.Krawczak – nawiązuje do wcześniejszych ustaleń jeszcze z pierwszej Sesji RG i pyta kiedy
Radni otrzymają projekt nowego statutu Gminy.
Przewod.RG – udziela wyjaśnień, z których wynika, że stanie się to na dniach, gdyż takie były
ustalenia z Radcą Prawnym Panem Maciejem Flensem. Mówi, że jest trochę zaskoczony powstałą
zwłoką. Obiecuje, że w momencie otrzymania statutu niezwłocznie przekaże materiał Radnym .
Przy okazji prosi, aby wszelkie uwagi na temat otrzymanego projektu statutu Radni kierowali do
Przewodniczącej Komisji Organizacyjno-Prawnej RG.
Wójt Gminy - w imieniu Pana M.Flensa przeprasza za powstałą zwłokę, tłumaczy jej powstanie.
Przewod.RG – podaje kilka komunikatów:
- termin kolejnej Sesji - 21.05.br.
- prosi Komisję Budżetu i Komisję Rewizyjną o opracowanie do końca kwietnia br. swoich opinii
na temat sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok,
- informuje o zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w sołectwach i zachęca Radnych do wzięcia w
nich udziału,
- tytułem podsumowania całości odczytuje okolicznościowy wierszyk świąteczny.
Wójt Gminy korzystając z okazji odczytuje życzenia świąteczne przysłane do Urzędu Gminy od
Pana Zygmunta Królaka byłego Radnego a jednocześnie gminnego poety.
Przewod.RG pyta o inne jeszcze uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń.
Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (11:00).
Prot. A. Głuszek
Data sporządzenia:
2015-04-10

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Płaza

