UG.Or.I. ooo2.22.2016
Protokół Nr XXII/16
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 30 czerwca 2016r.
W dniu 30 czerwca 2016r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się XXII Sesja Rady
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 14:00, zakończenia: 14:30.
Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.3 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.
Radni nieobecni to: r.B.Tomczak, r.D.Dutkiewicz. Nieobecności usprawiedliwione przez
Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący RG wita przybyłych na posiedzenie Radnych. W imieniu Radnych wita
zaproszonych na posiedzenie gości: M… G… i W… G…, przedstawicieli pracowni
Architektoniczno-Urbanistycznej ze Szczecina autorów przygotowanego na dzisiejszą sesją
projektu uchwały planistycznej oraz

p.Maję Pawłowską Radcę Prawnego z Kancelarii

Prawnej M.Flens.
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 podane powody zwołania sesji tj. pilna potrzeba przyjęcia zmiany studium ze względu
na prowadzony proces rozbudowy

stacji elektroenergetycznej „Dunowo” obr. Laski

Koszalińskie.
Przewod.RG informuje, że do wniosku Wójta o zwołanie sesji dołączony został porządek
obrad wraz z dwoma projektami uchwał. 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. Brak zgłoszeń. Informuje, że obrady XXII Sesji

będą odbywały się zgodnie z porządkiem obrad dołączonym Radnym w zaproszeniu.
Ad. 3. Ślubowanie radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy w Biesiekierzu w 2016r.
Przewod.R.G gratuluje r.P.Grajper uzyskania mandatu. Radny po odczytaniu przez
Przewodniczącego RG tekstu roty ślubowania, złożył ślubowanie wypowiadając słowa
” Ślubuję”.
Przewod.RG poinformował o podjętej przez nowo wybranego radnego decyzji dotyczącej
udziału w pracach Komisji RG. Radny zgłosił swój akces do pracy w Komisji ds.Społecznych i
Oświaty i nie wyraził woli pracy w żadnym klubie radnych funkcjonujących w Radzie Gminy.
Uchwała odnośne zmiany składu komisji zostanie przyjęta na następnej Sesji RG.
Przewodniczący informuje, iż w poniedziałek (tj. 27 czerwca br. ) uczestniczył w konferencji
zorganizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej w Toruniu nt. planowanych od 01
września 2017r. zmianach w oświacie. Szkoły gimnazjalne będą wygaszane i powstaną szkoły
powszechne składające się z 2 modułów: I-IV i V-VIII, zostaną utworzone 4-letnie LO, 5letnie technika oraz 2-u stopniowe szkoły branżowe ( tj.3-letnia i 2-letnia, która może być
zakończona maturą techniczną). Informuje o podjętym przez Ministra ds. oświaty
zobowiązaniu do wypłaty samorządom subwencji oświatowej na 6-latki w wysokości 4300
zł/dziecko oraz mówi, iż w ciągu dwóch lat MEN planuje założyć Internet szerokopasmowy
w każdej szkole i założenia te zgłoszone zostaną do nowego budżetu Gminy na rok 2017.
Ad.4.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady
Gminy w Biesiekierzu
Przewod.RG tytułem wprowadzenia do tematu, przedstawia uzasadnienie projektu uchwały,
które Radni otrzymali wraz z materiałami na Sesję. Pyta o uwagi i zgłoszenia . Brak
zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za –
13, przeciw -0, wstrzyma. -0. Uchwała została podjęta jednogłośnie
2) przyjęcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Biesiekierz
Przewod.RG informuje o możliwości zadawania pytań autorom projektu uchwały.
r.M.Kulik zgłasza pytanie, co do aktualności zawartych w Studium informacji i jako przykład
podaje niefunkcjonujący już w bazie turystycznej Gminy Zajazd Hubertus.
p. W… G… jeden z twórców projektu uchwały wyjaśnia, iż wprowadzana obecnie zmiana w
Studium dotyczy wyłącznie tematu rozbudowy stacji elektroenergetycznej „Dunowo” w
obrębie Laski Koszal. Natomiast aktualizacją całości dokumentu jakim jest Studium …
winien zająć się inny zespół specjalnie do tego powołany. Informuje, iż wzorem
podejmowanej na Sesji w dniu 02 czerwca br. uchwały dot. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, kolejnym krokiem będzie projekt uchwały w sprawie
przyjęcia miejscowego planu w omawianym obecnie zakresie.
Przewod.RG prosi Radnych o uwagi, sugestie i pytania. Brak zgłoszeń. Informuje o
przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Jako pierwszy głosowany jest załącznik Nr 3
dot. rozstrzygnięcia sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium.
Mimo braku uwag, procedura wymaga przegłosowania załącznika. Wynik głosowania: za –
13, przeciw -0. wstrzyma.- 0. Załącznik Nr 3 przyjęty został jednogłośnie.
Następnie głosowany jest projekt uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0.
Wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.4. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu;
Na zakończenie posiedzenia Przewod.RG. informuje o przewidywanym terminie kolejnej
Sesji RG, której tematem będą m.in. sprawy gospodarki komunalnej, planowanego przez
Gminę zakupu mieszkania komunalnego w Cieszynie oraz zmiany w budżecie Gminy na
2016r.,
Skarbnik A.Podgórska wyjaśnia, iż mieszkanie jest już praktycznie zarezerwowane w biurze
nieruchomości i oczekuje tylko na akces jego zakupu z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Przewod.RG informuje iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza zakończenie obrad
XXII Sesji Rady Gminy.
Prot.A.G.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Płaza

