UG. Or. I. ooo2.27.2016
Protokół Nr XXVII/16
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 22 grudnia 2016r.
W dniu 22 grudnia 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXVII Sesja
Rady Gminy. Godzina rozpoczęcia: 13:00, zakończenia: 14:10.
Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.1 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;
Przewodniczący Rady Gminy wita wszystkich przybyłych na posiedzenie Radnych. W imieniu
Radnych wita Wójta Gminy, obecnych na Sesji pracowników Urzędu, kierowników jednostek
organizacyjnych, sołtysów oraz Gości
zaproszonych na posiedzenie tj. p.Mariana
Hermanowicza Starostę Powiatu Koszalińskiego, p. Agnieszkę Ławrynowicz Radną Rady
Powiatu Koszalińskiego. Wita wszystkich przybyłych na Sesję.
Obrady Sesji otwiera Przewodniczący Rady Gminy radny Marek Płaza. Na podstawie listy
obecności stwierdza, że na stan 15 radnych, w Sesji uczestniczy 15 radnych, czyli Sesja jest
prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych
porządkiem obrad.
Kontynuując realizowany punkt „Otwarcia Sesji” oddaje głos Pani Agnieszce Ławrynowicz,
Radnej Powiatu Koszalińskiego. Pani A. Ławrynowicz w swoim wystąpieniu podsumowała
zorganizowane 15.12.2016r. w Bibliotece Publicznej Gminy Biesiekierz spotkanie z „naszym
gminnym poetą” Panem Zygmuntem Królakiem. Spotkanie zorganizowane przez Starostwo
Powiatowe, Bibliotekę Publiczną oraz sołectwo Gniazdowo miało na celu wręczenie Panu
Zygmuntowi Królak „ Medalu za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego” a także promocję
tomiku poezji „Chciałbym powiedzieć”.
Przewodniczący RG przechodzi do kolejnego punktu porządku obrad tj.
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 trzech dodatkowych projektów
uchwał:
1) w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub
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publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Biesiekierz.
2) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
3) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2016 oraz ustalenie planu finansowego tych wydatków.
Informuje, iż projekty uchwał zostały Radnym przekazane wraz z uzasadnieniem przed
obradami Sesji. Przedstawia uzasadnienie zgłoszonych projektów uchwał.
Ponadto wnosi zgodnie z opinią RIO dotyczącą projektu budżetu Gminy na 2017 rok i zmian
w wieloletniej prognozie finansowej, o wykreślenie pkt. 7 z § 16 projektu uchwały budżetowej
Gminy na 2017 rok. Wnosi także o dołączenie do projektu uchwały w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016 – 2028 informacji
opracowanej przez Skarbnika Gminy stanowiącej wyjaśnienie zgłoszonej przez RIO
konieczności uszczegółowienia danych dotyczących opracowania wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2016 – 2028.
Przewod. RG przytacza treść pkt. 7 z §16 projektu uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok,
który ma zostać wykreślony. Pyta o inne propozycje i uwagi. Brak zgłoszeń. Prosi
o przegłosowanie przyjęcia zgłoszonych zmian. Wynik głosowania : za – 15, przeciw -0,
wstrzym.-0. Zgłoszone zmiany do porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie. Przewod.RG
informuje, iż zgłoszone przez p. Wójta dodatkowe projekty uchwał zostają dopisane do pkt 6
jako ppkt 7, ppkt 8 i ppkt 9.
Porządek obrad realizowany podczas XXVII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu przedstawia się
następująco:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji Rady Gminy;
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
5. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2017:
- wystąpienie Wójta Gminy
- dyskusja
-podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na 2017 rok ;
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na
lata 2017 – 2028;
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy;
4) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja lecznicza
mieszkańców Gminy Biesiekierz” na lata 2017-2019;
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5) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.;
6) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028;
7) w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub
publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Biesiekierz.;
8) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
9) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2016 oraz ustalenie planu finansowego tych wydatków;
8. Trybuna obywatelska ;
9. Interpelacje i zapytania radnych;
10. Wolne wnioski i zapytania;
11. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Prosi o przegłosowanie przyjęcia zmian do porządku obrad Sesji Nr XXVII. Wynik
głosowania : za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Zgłoszone zmiany do porządku obrad zostały
przyjęte jednogłośnie.
Ad.3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatnich Sesji Rady Gminy;
Przewod.RG informuje, iż do przyjęcia jest protokół z obrad XXVI Sesji Rady Gminy z dnia
24.11.2016r. 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.

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
Przewod.RG prosi Wójta Gminy o przedstawienie sprawozdania z działalności między
sesjami.
Wójt informuje o podejmowanych w ciągu tego okresu najważniejszych działaniach organu
wykonawczego, m.in. mówi o:
- 28.11.br. wyjeździe do Warszawy w związku z zajęciem przez Bibliotekę Publiczną Gminy
Biesiekierz wysokiego miejsca w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek 2016. Nasza Biblioteka
zajęła VI miejsce w Polsce oraz tytuł najlepszej biblioteki w województwie
zachodniopomorskim. Gratuluje ogólnopolskiego sukcesu pani dyrektor Agnieszce
Hryniewicz oraz pozostałym pracownikom biblioteki;
- 02.12.br. udziale na II Forum Made In Koszalin, gdzie zaprezentowane zostały firmy
i wydarzenia promujące Koszalin;
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- 07.12.br. zorganizowaniu w świetlicy wiejskiej w Kraśniku Koszal. zabawy „Mikołajki
z Klaunami Kulkami”, na którą zaproszono również podopiecznych Ośrodka Pomocy
Społecznej w Biesiekierzu;
- 07.12.br. spotkaniu Zespołu ds. zmian w oświacie;
- 07.12.br. udziale wraz ze Skarbnikiem Gminy oraz Kierownikiem ds. strategii i promocji
w dwudniowym szkoleniu Lokalnej Grupy Działania w Mielnie. Szkolenie dotyczyło
przyspieszenia realizacji projektów w grupach działania;
- 08 – 09.12.br. udziale w szkoleniu lokalnych liderów pt.”Nowoczesne zarządzanie Gminą”
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, szkolenie poświęcone było
najistotniejszym obszarom zarządzania gminą;
- 09.12.br. zorganizowaniu w świetlicy wiejskiej w Kraśniku Koszal. corocznej uroczystości
z inicjatywy jednego z radnych tj. r.Jana Wypycha - „Mam 18 lat”. Informuje o szczegółach
imprezy oraz dziękuje jej organizatorom.;
- 10.12.br. udziale w zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Unieściu, gdzie wybrano nowego prezesa w osobie mieszkańca naszej gminy p. Romana
Bydynka;
- 12.12.br. udziale w spotkaniu konsultacyjnym z Minister Edukacji Anną Zalewską w II LO
im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie;
- 13.12.br. udziale w zorganizowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Świeminie spektaklu profilaktycznym pt. „Kurtyna w górę – cała prawda
o dopalaczach”;
- 14.12.br. zorganizowaniu koncertu kolęd i finału konkursu szopek bożonarodzeniowych,
w których udział wzięły dzieci z gminnych świetlic wiejskich, wychowankowie SOSW
w Warninie oraz podopieczni ŚDS w Biesiekierzu. Wydarzenie to sfinansowane zostało przez
OPS w Biesiekierzu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;
- 15.12.br. konferencji ZIT w Mielnie pt. ”Wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”
w kontekście realizacji planu działań na rzecz realizacji programów Umowy Partnerstwa
2014-2020, której przedmiotem było maksymalne przyspieszenie procesu naboru wniosków,
by jak najszybciej móc skorzystać ze środków finansowych;
- 15.12.br. zorganizowanym w Bibliotece Publicznej Gminy Biesiekierz spotkaniu z poetą
Zygmuntem Królakiem połączonym z promocją nowej książki „Chciałbym powiedzieć”;
- 16.12.br. zorganizowaniu Wigilii Seniora przez świetlice wiejskie w Nowych Bielicach oraz
w Laskach Koszalińskich;
- 16.12.br. zorganizowaniu przez świetlicę wiejską w Cieszynie widowiska Cieszyńskie Jasełka;
- 17.12.br. zorganizowaniu Wigilii Seniora przez świetlicę wiejską w Kraśniku Koszal.;
- 17.12.br. zorganizowaniu Wigilii Strażaków w Starych Bielicach, na której przekazano
dotowany przez gminę sprzęt ppoż. dla trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej;
- 21.12.br. udziale w spotkaniu dotyczącym omówienia Narodowego Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego, skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych jak
również dla samorządowców;
- 21.12.br. zorganizowaniu wigilii przez Środowiskowy Dom Samopomocy;
- 21.12.br. zorganizowaniu Wigilii Seniora w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach, gdzie
odbyły się bożonarodzeniowe jasełka;
- 21.12.br. otwarciu drogi w Starych Bielicach na osiedlach Natalia i Zielony Pagórek,
inwestycja ta w znacznej części sfinansowana została ze środków PROW;
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- 22.12.br. udziale w widowisku słowno-muzycznym w Gimnazjum im. Wybitnych Polaków,
wręczenie wyróżnień młodym wolontariuszom oraz medalów piechurom przemierzającym
tereny Gminy Biesiekierz.
Przewod.RG dodaje, że 12.12.br. uczestniczył w spotkaniu z nauczycielami zrzeszonymi
w Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ „Solidarność”, na którym poruszono temat
zmian w oświacie. Związki zostały zapewnione, że będą informowane na bieżąco o wszelkich
decyzjach dotyczących kształtu zmian w oświacie w naszej gminie.
Przewod.RG pyta o uwagi do sprawozdania Wójta. Brak uwag. Informuje, iż sprawozdanie
uznaje się za przyjęte przez Radę Gminy.
Przewod.RG zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym
jest:
Ad.5. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2017;
Przewod.RG tytułem wprowadzenia, informuje iż projekt budżetu był omówiony na
wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w dniu 12.12.br., był także przedłożony
do wglądu na stałych dyżurach radnych w dniu 01.12.br. Prosi Wójta o wystąpienie.
Wójt w wystąpieniu mówi o procesie powstawania projektu, który wymagał zaangażowania
wszystkich radnych, sołtysów, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych. Mówi
o przesłankach, którymi kierowano się przy konstrukcji budżetu. Omawia dochody i plan
wydatków. Szczególną uwagę poświęca planowanym inwestycjom.
Przewod.RG pyta o ewentualne zapytania do Wójta lub Skarbnika Gminy. Brak zgłoszeń.
Prosi o opinię komisję budżetową.
Komisja budżetowa w dniu 19.12.br. poddała projekt szczegółowej analizie i w rezultacie
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. W Biurze Rady do wglądu jest szczegółowa opinia
i protokół z posiedzeń komisji.
Przewodn.RG prosi o zabranie głosu przewodniczącego komisji rewizyjnej r. D. Dutkiewicza.
Radny informuje, iż komisja rewizyjna na wspólnych posiedzeniach w dniach 15.11br. oraz
12.12.br. po zapoznaniu się z projektem budżetu oraz pozytywnymi opiniami RIO
w Szczecinie odnośnie wspomnianego projektu, opiniuje go pozytywnie.
Przewodn.RG zachęca radnych do zadawania pytań. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu
do głosowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok
2017. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym -0. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
Przewodn.RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017 – 2028, którą przedstawił
Wójt w swoim wystąpieniu. Przewod.RG pyta Radnych o uwagi. Brak zgłoszeń. Wynik
głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Przewod.RG zamyka realizowany punkt obrządku obrad i ogłasza 5 min. przerwy w obradach.
Po przerwie obrady zostają wznowione.
Ad. 6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
Przewodn.RG prosi o zabranie głosu p. Z-cę Wójta Jana Rodaka.
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J. Rodak mówi, że projekt tej uchwały przedłożony zostaje po raz kolejny pod głosowanie
Rady Gminy. Wobec braku uwag od komisji w zakresie tej uchwały Z-ca Wójta prosi o jej
przyjęcie.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania
projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 1 ( r.M.Modła), wstrzyma. – 0.
Uchwała została przyjęta.
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017;
Przewod.RG pyta o uwagi do powyższej uchwały Komisję ds. Społecznych i Oświaty.
r.M.Modła Przewodnicząca Komisji informuje o pozytywnej opinii komisji. Przewod.RG pyta
radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0,
wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
3)
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
Przewod.RG pyta radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Wynik głosowania: za – 15,
przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
4) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja
lecznicza mieszkańców Gminy Biesiekierz” na lata 2017-2019;
Przewod.RG pyta o uwagi do powyższej uchwały Komisję ds. Społecznych i Oświaty.
Przewodnicząca Komisji nie zgłasza uwag. Przewod.RG pyta radnych o uwagi i zapytania.
Brak zgłoszeń. Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
5) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.;
Przewod.RG pyta o uwagi do powyższej uchwały Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
r.A.Bejnarowicz Przewodnicząca Komisji informuje o wydaniu przez komisję opinii
pozytywnej zarówno w odniesieniu do omawianego projektu uchwały jak i do kolejnego tj.
zmian w WPF, ponieważ tematy są ze sobą ściśle powiązane. Przewod.RG pyta radnych
o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzyma. – 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
6) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 20162028;
Przewod.RG mówi, że Komisja Budżetowa wyraziła już swoją opinię, jest ona pozytywna, pyta
radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0,
wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

7) w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole
podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Biesiekierz.;
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Przewod.RG pyta o uwagi do powyższej uchwały Komisję ds. Społecznych i Oświaty.
Przewodnicząca Komisji nie zgłasza uwag. Przewod.RG pyta radnych o uwagi i zapytania.
Brak zgłoszeń. Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.

8) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne
inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie
Gminy Biesiekierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania
i wykorzystywania.
Przewod.RG pyta o uwagi do powyższej uchwały Komisję ds. Społecznych i Oświaty.
Przewodnicząca Komisji nie zgłasza uwag. Przewod.RG pyta radnych o uwagi i zapytania.
Brak zgłoszeń. Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
9) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2016 oraz ustalenie planu finansowego tych wydatków;
Przewod.RG pyta o uwagi do powyższej uchwały Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Przewodnicząca Komisji informuje, iż opinia komisji w zakresie tego projektu jest pozytywna.
Przewod.RG pyta radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Wynik głosowania: za – 15,
przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Przewodn.RG prosi o zabranie głosu Starostę powiatu koszalińskiego.
P. Marian Hermanowicz w swoim wystąpieniu odnosi się do uchwalonego budżetu Gminy
Biesiekierz nie kryjąc zadowolenia z jego kształtu. Określa budżet jako rozwojowy
i porównuje go do niedawno uchwalonego budżetu Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
Zaznacza, że jednym z zadań inwestycyjnych powiatu jest budowa drogi przebiegającej od
Dunowa przez Laski Koszalińskie do drogi krajowej A6. Nawiązując do sytuacji politycznej
w kraju podkreśla jak ważna jest integracja i współpraca między jednostkami samorządu
terytorialnego. Dziękuje za liczne życzenia świąteczne i sam także życzy spokoju na Święta
i dobrego Nowego Roku 2017.
Przewodn.RG zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym
jest:
Ad.8. Trybuna obywatelska ;
Ponieważ nie ma zapisów na listę mówców, Przewod. RG zamyka realizowany punkt
porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest;
Ad.9. Interpelacje i zapytania radnych;
Przewod.RG. prosi radnych o zabranie głosu. Ze strony radnych brak zgłoszeń. Zamyka
realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, tj.
Ad.10. Wolne wnioski i zapytania;
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r.W.Kamyk odczytuje swój wiersz o tematyce bożonarodzeniowej zakończony życzeniami
świątecznymi dla mieszkańców Gminy.
Pan Wójt dziękuje radnym za akceptację budżetu Gminy, mówi o konieczności szybkiego
i sprawnego sięgania po środki unijne z uwagi na niestabilną sytuację Unii Europejskiej.
Dziękuje Staroście za dobrą współpracę Powiatu z Gminą. Na zakończenie odnosi się jeszcze
do wieczorku poetyckiego i odczytuje wiersz p. Zygmunta Królaka połączony z życzeniami
bożonarodzeniowymi.
Przewodn.RG odczytuje życzenia świąteczne od biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda
Dajczaka, od Zarządu Gminy PSL w Biesiekierzu, Dyrektora i pracowników Biblioteki
Publicznej Gminy Biesiekierz, Dyrektora i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Środowiskowego Domu Samopomocy „Feniks” w Biesiekierzu, Dyrektora i pracowników
Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, Dyrektora i pracowników Gimnazjum im.
Wybitnych Polaków w Biesiekierzu, Dyrektora i pracowników Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Warninie. Przewodniczący składa także życzenia w swoim imieniu.
Sekretarz informuje o konieczności składania oświadczeń majątkowych, przytacza wytyczne
Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Koszalinie.
r.R.Smagieł zapewnia Starostę o stabilnej sytuacji w Gminie i dążeniu do wspólnego dobra.
Wójt informuje, iż w styczniu będą odbywały się spotkania władz Gminy z mieszkańcami
w poszczególnych sołectwach. Pierwsze zebranie połączone będzie z wyborem nowego sołtysa
Starych Bielic. Spotkania będą okazją do rozmów o budżecie Gminy. Prosi sołtysów
o składanie do Sekretarza propozycji terminów, by ustalić harmonogram zebrań.
Ad. 11. Zakończenie obrad XXVII

Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.

Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (14:1o).
Prot. Patrycja Ziber-Cichońska
Data sporządzenia:
2017- 01-16
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Płaza
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