BR.0002.15.2015
Protokół
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 08 grudnia 2015r.
W dniu 08 grudnia 2015r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się XV Sesja Rady
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 14:00, zakończenia: 16:00.
Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2015r. poz.1515) tj. w trybie sesji „nadzwyczajnej” 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 chwili otwarcia obrad, w Sesji uczestniczy 15
radnych – czyli Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych
decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.
Przewodniczący RG wita przybyłych na posiedzenie Radnych. W imieniu Radnych wita
Wójta Gminy i cały zespół obecnych na Sesji pracowników urzędu gminy. Serdecznie wita
zaproszonych Gości w tym Pana Tomasza Hołowatego Dyrektora Wydziału Rozwoju i
Promocji Starostwa Koszalin autora projektu Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz na lata
2015-2020 oraz Sołtysów Gminy Biesiekierz przybyłych na Sesję. Lista obecności
uczestników Sesji jest załącznikiem do protokołu.
Dalej Przewod.RG informuje o prowadzonej w dniach 4-6 grudnia 2015r. akcji zbierania
żywności w ramach działań Banku Żywności z Nowych Bielic. Akcja prowadzona była przy
sklepie „Biedronka” ul. Syrenki przy udziale młodzieży z Gimnazjum w Biesiekierzu oraz
radnych: A.Bejnarowicz, M.Jabłońska-Bauer,J.Terelak, D.Dutkiewicz i M.Płaza. Dziękuje
wszystkim za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie zbiórki żywności. Podaje, że
łącznie zebrano 415,5 kg różnej żywności, która będzie w formie paczek przekazywana
rodzinom z terenu Gminy potrzebującym wsparcia.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;
Tytułem wprowadzenia do problematyki objętej porządkiem obrad, 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 przeprowadzenia konsultacji na temat projektu
Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz na lata 2015-2020 ( tj. pierwsze czytanie ), która
planowana jest do przyjęcia na grudniowej Sesji „budżetowej” oraz powrót do tematu zmian
organizacyjnych w oświacie i podjęcie stosownych uchwał.
Informuje, że do wniosku Wójta o zwołanie sesji dołączony został porządek obrad wraz z
pięcioma 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 XV Sesji będą odbywały się zgodnie z porządkiem
obrad dołączonym Radnym w zaproszeniu na sesję.
Porządek obrad Sesji Nr XV przedstawia się następująco :
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja projektu Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz na lata 2015-2020
- dyskusja
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kpt.Wł.
Wysockiego w Biesiekierzu poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,
2) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Świeminie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,
3) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach
poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,
4) w sprawie zamiaru utworzenia filii Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu ( w
SP w Starych Bielicach);
5) w sprawie zamiaru utworzenia filii Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu ( w
SP w Świeminie).
5. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Kolejny realizowany punkt to:
Ad. 3. Prezentacja projektu Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz na lata 20152020
Przewod.RG prosi o wystąpienie p. T.Hołowatego autora projektu Strategii Rozwoju Gminy
Biesiekierz na lata 2015-2020.
p. T.Hołowaty w swoim wystąpieniu omawia przyjętą przez siebie
metodologię
opracowania dokumentu. Mówi o przyjętym planie działania, przedstawia powody
opracowania Strategii, która po raz pierwszy jest prezentowana podczas obrad dzisiejszej
Sesji. Dokument zarządzeniem Nr 107/15 Wójta Gminy z dnia 04 grudnia 2015r. poddany
został konsultacjom społecznym.
Jak podaje, całość dokumentu ( 100 stron ) zastała zapisana w sposób wynikowy poprzez
prowadzenie przeróżnych analiz, poprzez typowe analizy społeczno-gospodarcze
a
skończywszy na analizie potrzeb rozwojowych Gminy. Mówi o przyjętej wizji zbudowania
Strategii i przedstawia konkretne wypowiedzi Wójta Gminy, Przewodniczącego RG,
Skarbnika Gminy i Sekretarza, które stanowiły myśl przewodnią przyjętej koncepcji.
Kolejno omawia przyjęte założenia polityki rozwoju tj. 1) koncentracja na wykorzystanie
funduszy europejskich i innych instrumentów finansowych UE, 2) wzrost udziału zasobów
własnych w tym kapitału społecznego, finansowego i zasobów technicznych 3) odrabianie
zaległości rozwojowych, 4) wzroście znaczenia produktów lokalnych jako efektywnego
narzędzia rozwoju lokalnego, 5) strukturze organizacyjnej jako narzędzia polityki rozwoju,
6) podejmowanie działań wielopłaszczyznowych, 7) wzmacnianie i wykorzystywanie
potencjałów. Jak podaje, przyjęte w ramach polityki rozwoju działania mają służyć
poprawie celu wizerunkowego, celu sprzedaży ( wzrost efektywności podejmowanych
działań i projektów), celu integracyjnego. Mówi o zasadach prowadzenia polityki
budżetowej w tym omawia każdy z składowych kryteriów tj: kryterium zdolności realizacji,
kryterium efektywności ekonomicznej, strukturze organizacyjnej, karcie opisu projektu
( temu zagadnieniu poświęca trochę więcej czasu omawiając jego założenia tj: otwarcia

strategii, umożliwienia jej rozbudowy na każdym etapie poprzez dokładanie nowych
elementów). Dalej mówi o przyjętych w Strategii priorytetach tj: 1) poprawa stanu
infrastruktury, 2)rozwój i promocja lokalnej gospodarki ( wykorzystanie atutu „sypialni”
Koszalina) 3) promocja lokalnej oferty turystycznej ( przyciąganie deweloperów), 4) rozwój
kapitału ludzkiego 5) profesjonalizacja usług publicznych. Kończy wystąpienie mówiąc, że
Strategia to nie jest plan działania, to nie jest przepis, lecz jest to kierunek działania.
Przewod.RG dziękuje za wystąpienie. Otwiera dyskusję i prosi Radnych o zadawanie pytań.
r.K.Krawczak - pyta, czy dokument został opracowany w oparciu o jakieś wytyczne,
ustawowe wzorce, czy jest to wizja autorska .
p.T.Hołowaty – wyjaśnia, że nie ma takiego wzorcowego dokumentu jak strategia powinna
wyglądać . Przyjmuje się ogólnie obowiązujące założenia typu: statystyka i analiza danych,
drzewo problemów i celów ( analiza SWOT), priorytety, system realizacji. Ma nadzieję, że
opracowana Strategia jest czytelną.
Wójt – dzieli się swoimi wrażeniami jakie wyniósł z Konferencji w Świnoujściu dot.
realizacji regionalnych programów operacyjnych i roli Strategii gminy w aplikowaniu po
środki unijne. Jak mówi, by gmina mogła wystąpić po środki unijne musi mieć strategię
spójną z powiatowymi i wojewódzkimi opracowaniami strategicznymi oraz posiadać Plan
gospodarki niskoemisyjnej. Jako mocne strony tej Strategii uważa wprowadzenie kart
opisu projektu, co czyni ją otwartą. Dokładanie do Strategii kolejnych wypełnionych kart
czyni ją dokumentem żywo reagującym na stan rzeczywisty.
p.T.Hołowaty - tytułem uzupełnienia opisu dokumentu, mówi, iż przed Sesją otrzymał
informację zgłoszoną przez Przewod.RG, że brakuje w Strategii wytycznych do tematu
kultury i tematu mieszkań socjalnych. Wyjaśnia, że wg niego kultura nie jest priorytetem
z punktu widzenia rozwoju, ale aby sprostać oczekiwaniom zaproponował umieszczenie
tego zagadnienia w ofercie turystycznej a mieszkania socjalne w infrastrukturze.
r.W.Kamyk - prosi aby w Strategii nie zapominać o naszych „lokalnych ośrodkach kultury”
tj: szkołach, bibliotece i świetlicach w których tak dużo się dzieje.
Wójt – dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń z tyt. planowanej wkrótce
przebudowy dróg „6” i „11” na terenie Gminy. Obawia się rozdzielenia gminy z Koszalinem
i utratą tej części gminy skupionej przy Koszalinie.
p.T.Hołowaty – zgadza się z tymi obawami i informuje o możliwości pojawienia się w takiej
sytuacji negatywnego „efektu korytarza”, który przynosi korzyści wyłącznie na poziomie
kraju i powiatu a raczej słabo na poziomie lokalnym ( problemy komunikacyjne na etapie
budowy, po wykonaniu inwestycji omijanie miejscowości ).
r.R.Smagieł – przypomina o ważnej roli
rozwoju Gminy.

lokalnych stowarzyszeń działających na rzecz

r.M.Sydoruk – sugeruje, aby wzmacniać lokalne organizacje, które mogą być partnerami
Gminy w promowaniu, wzmacnianiu kultury, rozwoju środowiska. Jest za ich
pozyskiwaniem i zapraszaniem do współpracy.
p.R.Gadomski – uważa, budowę autostrady wokół Starych Bielic za szansę dla rozwoju tej
części gminy. Uważa, że ułatwienia komunikacyjne przyciągną do Gminy większą liczbę
odwiedzających, pod warunkiem, że będzie ciekawa oferta dla turysty.
p.T.Hołowaty wyjaśnia temat specjalnych stref wyłączenia i obszarów wykluczonych.

r.J.Wypych – pyta o możliwości dalszego finansowania kolejnych inwestycji o których
mowa w Strategii w sytuacji znacznych ograniczeń finansowych Gminy do 2020r. z tyt.
przystąpienia do inwestycji unijnej „Zintegrowana Gospodarka Wod-Kan w Dorzeczu
Parsęty” ( udział członkowski i dopłaty do wody i ścieków to ponad 2 mln zł. Rocznie).
Wójt – jest zdania, że skoro decyzje w tym temacie zapadły dobrych kilka lat temu, nie ma
odwrotu i do końca trwania umowy partnerskiej trzeba ponosić koszty. Zapewnia, że o
wiele wyższe byłyby koszty dla gminy z tyt. kar za ścieki odprowadzane do gruntu jakie będą
naliczane od stycznia przyszłego roku tym gminom, które zwlekały z naprawą gospodarki
wod-kan. Gminie Biesiekierz to nie grozi.
Przewod.RG pyta o kolejne zgłoszenia do dyskusji. Brak zgłoszeń. Zamyka więc dyskusję i
prosi o „przepracowanie” tematu Strategii na posiedzeniach Komisji RG w m-cu grudniu
przed Sesją w dniu 22.12.br.
Kolejnym realizowanym punktem porządku obrad jest:
Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewod.RG tytułem wprowadzenia do tematu, prosi o wystąpienie Mecenasa M.Flensa i
wyjaśnienie przyczyn wprowadzenia pod obrady dzisiejszej Sesji 5 projektów uchwał dot.
zmiany organizacji oświaty w Gminie i uchylenia wcześniej podjętych uchwał dotyczących
tego zagadnienia rozpatrywanych na Sesji w dn. 22.10.2015r.
p. M.Flens – wyjaśnia, że przyczyną ponownego podjęcia uchwał, które były podejmowane
na poprzedniej Sesji jest wydanie negatywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora
Oświaty na temat planowanej organizacji zmian w oświacie. Zapewnia, że zmianie nie ulega
treść formalno-merytoryczna podjętych wcześniej uchwał. Kurator poprosił o rozszerzenie
uzasadnienia do podjętych już uchwał i bardziej szczegółowe wyjaśnienia planowanych
zmian oraz towarzyszących temu wewnętrznych zmian kadrowych. Ponieważ nie można
zmienić samego uzasadnienia uchwały, konieczne jest uchylenie poprzednich uchwał i
wprowadzenie na ich miejsce obecnie przedstawionych do akceptacji Radzie Gminy,
których uzasadnienie jest sporządzone zgodnie z wytycznymi Kuratora.
Przewod.RG pyta radnych o uwagi, wątpliwości i sugestie do omawianego zagadnienia,
które stanowi jeden blok tematyczny i będzie głosowany kolejno już bez żadnego
wprowadzenia.
Wójt Gminy tytułem uzupełnienia dodaje, że wizyta przedstawicieli Kuratorium
Oświaty w placówkach oświatowych Gminy, gdy podjęte zostały uchwały, dotyczyła
sprawdzenia stanu rzeczywistego w terenie. Kuratorium po zapoznaniu się z poprzednim
uzasadnieniem odniosło mylne przekonanie, że wszystkie dzieci z likwidowanych oddziałów
przedszkolnych będą uczęszczały do gminnego przedszkola, które nie może przyjąć więcej
niż 50 dzieci. W uzasadnieniu pominięty został zapis o utworzeniu filii przedszkola w
miejsce likwidowanych oddziałów przedszkolnych i stąd wątpliwości Kuratorium co do
sprostania wymaganiom proceduralnym. Wyjaśnienia Dyrektorów szkół nie przekonały
przedstawicieli Kuratorium co do zasadności naszych intencji, a wydanie negatywnej opinii
uniemożliwia dalsze kroki w kierunku zmian organizacyjnych. Stąd obecne projekty
uchwał.
r.W.Kamyk - zgłasza kilka wątpliwości i prosi o wyjaśnienie dlaczego w uzasadnieniu do
projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia SP w Biesiekierzu poprzez likwidację
oddziału przedszkolnego zabrakło zdania o zatrudnieniu nauczyciela dotychczasowego
oddziału przedszkolnego, które to umieszczone zostało pod uzasadnieniem w sprawie
przekształcenia SP w Starych Bielicach i SP w Świeminie . Nawiązuje do ustaleń ze
wspólnego posiedzenia Komisji ds.Społecznych i Oświaty na które zaproszeni zostali

Dyrektorzy szkół i przedszkola, Wójt Gminy i Przewod.RG. Jak mówi, na spotkaniu tym
Wójt Gminy zapewniał, że wszyscy nauczyciele likwidowanych „zerówek” będą zatrudnieni.
Dalej pyta o dopełnienie wymagań proceduralnych tj. czy akt założycielski o którym mowa
w art. 61 ust.3 ustawy o systemie oświaty został przedstawiony i zaopiniowany przez rady
pedagogiczne ( prosi o przedstawienie konkretnego dokumentu )
i czy zostały
przeprowadzone konsultacje z Dyrektorami placówek i rodzicami uczniów ( prosi o
przedstawienie konkretnego dokumentu). Dalej dzieli się swoimi obawami dotyczącymi
utrzymania odpowiedniej ilości dzieci w szkołach. Obawia się, aby w konsekwencji
zaproponowanych przekształceń, nie okazało się że nie ma obsady klasy pierwszej np. w
Starych Bielicach czy w Świeminie ponieważ część dzieci z obecnych „zerówek” przejęło
przedszkole gminne, część dzieci zabranych zostało przez rodziców do innych szkół. W ten
sposób z przyczyn naturalnych może dojść do wygaśnięcia szkoły i rozwiązania szkoły.
Wójt Gminy – odpowiada na zgłoszone pytania i wyjaśnia, że raczej na dzień dzisiejszy nie
ma obaw co do dalszego zatrudnienia nauczyciela obecnej „zerówki” z SP w Biesiekierzu.
Potwierdza odbyte spotkania Wójta , Skarbnika i Przewod.RG ze wszystkimi Dyrektorami
Szkół, a Dyrektorów szkół z radami pedagogicznymi. Mówi o planowanym wkrótce
spotkaniu Dyrektora SP St.Bielice z rodzicami i odbytym już spotkaniu w SP w Świeminie .
Informuje, że zaproponowane zmiany zostały dobrze przyjęte przez rodziców ze Świemina.
p.M.Flens – wyjaśnia, iż obecnie jako samorząd jesteśmy na etapie podejmowania uchwały
intencyjnej, która zgłoszona do Kuratora Oświaty musi uzyskać opinię pozytywną , by móc
przystąpić do realizacji pełnej wymaganej ustawowo w takich przypadkach procedury
prawnej. W chwili obecnej jesteśmy na etapie podejmowania uzupełnionych o stosowne
uzasadnienie uchwał i oczekiwania na opinię Kuratora. Cała procedura dopiero przed nami
( w tym konsultacje, akt założycielski, opinie organów). Zapewnia, że procedura prawna
zostanie dochowana, gdyż tego wymaga ustawa.
r.W.Kamyk - wraca do tematu braku w uzasadnieniu do uchwały dot. przekształceń w SP
Biesiekierz zapisu
potwierdzającego, iż nauczyciel
dotychczasowego oddziału
przedszkolnego zostanie pracownikiem Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu i jest zdania ,
że już na tym etapie można było w oparciu o arkusz organizacyjny szkoły ustalić z
Dyrektorem czy faktycznie będą godziny dla tego nauczyciela.
p.M.Flens – informuje, że takie ustalenia są możliwe na etapie tworzenia arkuszy
organizacyjnych szkół tj. maj przyszłego roku a wykonanie to wrzesień 2016r.
r.W.Kamyk – nie zgadza się z takim spojrzeniem na temat. Uważa, że już teraz z USC
Urzędu Gminy szkoła ma informację o dzieciach „zerówkowych” z danego rocznika i
spokojnie można ustalić godziny dla nauczyciela.
Przewod.RG – ad wocem - uważa, iż na tym etapie nie można przewidzieć właściwej liczby
dzieci do „zerówki”. Powołuje się przy tym na wypowiedź Dyrektorki SP Biesiekierz, która
otrzymała z USC informacją o 35 dzieciach z rocznika „zerówkowego” oraz informację od
rodziców, że pięcioro z nich przebywać będzie z rodzicami za granicami kraju a inni rodzice
zadeklarowali przeniesienie się do innej szkoły. W ten sposób z liczby „35”być może we
wrześniu będzie tylko 21 dzieci.
r.M.Sydoruk – uważa, iż na pewno na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie przewidzieć
jedynie zwiększoną ilość godzin pracy w ciągu dnia, ponieważ filie będą pracowały do 16:00
albo do 17:00 godz.
p.M.Flens – informuje, że w dniu dzisiejszym podejmujemy uchwały dot. zmian w
funkcjonowaniu gminnej oświaty mając świadomość planowanej reformy i być może
ustawowo będziemy zmuszeni odstąpić od naszych planów. Na dzień dzisiejszy obowiązują
jeszcze stare zapisy i chcąc dopełnić wymagań proceduralnych, musimy w tym terminie
podjąć uchwały intencyjne.

Przewod.RG – tyt.uzupełnienia dodaje, że jako samorząd pracujemy na podstawie
obowiązujących w tej chwili przepisów zgodnie z którymi musimy przestrzegać
ustawowych terminów. Zapowiedzi ze strony związków zawodowych nauczycieli, iż
prowadzone są prace nad zmianą ustawy o systemie oświaty, na dzień dzisiejszy są tylko
zapowiedziami i nie są obowiązującym prawem. Dodaje, że jeżeli chcemy wprowadzić
zmiany w gminnej oświacie od września 2016r. to procedurę tych zmian musimy uruchomić
już teraz.
r.W.Kamyk – składa wniosek, aby do uzasadnienia uchwały w sprawie zamiaru
przekształcenia Szkoły Podstawowej im.Kpt.Wł.Wysockiego w Biesiekierzu poprzez
likwidację oddziału przedszkolnego dopisać zdanie „Nauczyciel dotychczasowego oddziału
przedszkolnego zostanie pracownikiem Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu”- tak jak to
jest w uzasadnieniu dwóch innych uchwał w tym temacie dot. SP w Starych Bielicach i SP w
Świeminie.
r.J.Wypych – zgłasza wątpliwości co do wskazań wniosku, ponieważ ma wiedzę, że osoba o
którą toczy się bój będzie zatrudniona w szkole, a wniosek r.Kamyk mówi o zatrudnieniu w
Gminnym Przedszkolu.
r.W.Kamyk – wyjaśnia, iż intencją wniosku jest zagwarantowanie zatrudnienia w ogóle.
r.J.Wypych – jest przeciwny zgłoszonemu wnioskowi. Uważa, że nie jest to czas właściwy
do dawania gwarancji, o tym czy ktoś będzie miał pracę Dyrektor placówki podejmie
decyzję po opracowaniu arkuszy organizacyjnych szkoły.
r.W.Kamyk – podtrzymuje swój wniosek i wyjaśnia jego zasadność ze swojego punktu
widzenia.
Przewod.RG dzieli się swoimi obawami, co do skutków planowanych reform w oświacie tj.
„cofnięcie” obecnych sześciolatków do przedszkoli i likwidacji gimnazjum oraz
prawdopodobnej roli samorządu w zapewnieniu pracy nauczycielom, którzy ją stracą w
wyniku reformy.
p.M.Flens – wypowiedź na temat ustawowego obowiązku zatrudnienia pracownika
reorganizowanej jednostki – Kodeks pracy. Kwestią do ustalenia przez Dyrektora jednostki
pozostaje jedynie wymiar pracy.
r.J.Wypych – pyta p.Mecenasa o ogólne zasady zatrudnienia od września 2016r. osoby
obecnie pracującej w oddziale „zerówkowym” w SP w Biesiekierzu.
p.M.Flens – udziela odpowiedzi i wyjaśnia, iż to jaki charakter ma umowa o pracę z
nauczycielem wynika z ustawy Kodeks pracy i Karta Nauczyciela a uwarunkowane jest to
ilością dzieci i ilością oddziałów w szkole oraz czy nauczyciel ma „pensum”.
r.M.Sydoruk – przypomina, że gdy teraz Rada Gminy nie podejmie uchwał, o których mowa
w porządku obrad, to placówki od września muszą być połączone w zespoły szkolnoprzedszkolne.
Przewod.RG pyta o kolejne zgłoszenia do dyskusji. Brak zgłoszeń. Informuje o
przystąpieniu do głosowania wniosku
złożonego przez r.W.Kamyk. Wniosek dot.
wprowadzenia do zapisu uzasadnienia pod pr.uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia
Szkoły Podstawowej im.Kpt.Wł.Wysockiego w Biesiekierzu poprzez likwidację oddziału
przedszkolnego, zdania o treści: „Nauczyciel dotychczasowego oddziału przedszkolnego
zostanie pracownikiem Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu”. Prosi o przegłosowanie
wniosku. Wynik głosowania; za – 10, przeciw – 2 ( M.Płaza, J.Wypych), wstyrzym-3

( M.Jabłońsk-Bauere, E.Piekarska, B.Tomczak ). Wniosek został przyjęty większością
głosów.
Przewod.RG informuje o przystąpieniu do głosowania
porządkiem obrad tj.:

projektów uchwał objętych

1) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kpt.Wł.
Wysockiego w Biesiekierzu poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
Przewod.RG pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie
projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Świeminie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego;
Przewod.RG pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie
projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach
poprzez likwidację oddziału przedszkolnego;
Przewod.RG pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie
projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie zamiaru utworzenia filii Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu (w
SP w Starych Bielicach);
Przewod.RG pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie
projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie zamiaru utworzenia filii Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu (w
SP w Świeminie);
Przewod.RG pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie
projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Ad. 5. Przewod.RG informuje o wyczerpaniu porządku obrad. Na zakończenie sesji podaje
informacje:
- dot. pomocy przy pakowaniu paczek w dniu 12. 12. br. w Sali narad UG,
- prosi o wsparcie działań organizatorów Finału WOŚP w styczniu 2016r.
- informuje o zaproszeniu radnych na imprezę organizowaną w Kraśniku „ Mam 18 lat”.
Ogłoszenia inne:
r.M.Jabłońska-Bauer prosi radnych o dobrowolne wpłaty ( 20 zł. ) na zakup art.
spożywczych do paczek,
Wójt Gminy – informuje o osiągniętych sukcesach Banku Żywności z Nowych Bielic w
zbiórce żywności ( 20 ton w skali województwa). Informuje o możliwości skorzystania z
Kapeli górali z Zakopanego podczas Finału WOŚP w Biesiekierzu.
r.M.Sydoruk w imieniu Stowarzyszenia z Parnowa zaprasza na Wigilię do Parnowa.
Przewod.RG pyta o inne zgłoszenia. Brak zgłoszeń. Informuje o zakończeniu obrad XV Sesji
Rady Gminy ( godz. 16:00). Zamyka posiedzenie.
Prot.A.G.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Płaza

