UG.Or.I. ooo2.35.2017
Protokół Nr XXXV/17
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 31 sierpnia 2017r.
W dniu 31 sierpnia 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXXV Sesja
Rady Gminy. Godzina rozpoczęcia: 13:00, zakończenia: 15:20.
Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 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 Gminy, Zastępcę Wójta,
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Radcę Prawnego Urzędu p. W.Jankowskiego, Sołtysów,
Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy oraz wszystkich przybyłych na
dzisiejszą Sesję. Szczególnie serdecznie wita Starostę Powiatu Koszalińskiego p. Mariana
Hermanowicza, Radną Rady Powiatu Koszalin p. A.Ławrynowicz oraz ks. Dariusza
Leśniewskiego.
Na podstawie listy obecności stwierdza, że na stan 15 radnych, w Sesji uczestniczy 14
radnych, czyli Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w
sprawach objętych porządkiem obrad.
Nieobecny radny to R.Smagieł (nieobecność 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 wnosi o wprowadzenie do porządku obrad jednego dodatkowego projektu uchwały w
sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz.
Przewod.RG informuje, iż projekt uchwały został Radnym przekazany przed obradami Sesji i
w stosownym punkcie posiedzenia, będzie dana Państwu Radnym możliwość jego omówienia
i wypracowania opinii przez Komisję ds. Społecznych i Oświaty. Dodaje, iż podjęcie uchwały
pozwoli na uregulowanie kwestii prawnych i ekonomicznych związanych z wynagrodzeniem
zasadniczym dyrektorów szkół. Prosi o przegłosowanie przyjęcia zgłoszonego wniosku. Wynik
głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Wniosek został przyjęty. Przewod.RG informuje
o uzupełnieniu porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały i dopisanie jej do pkt 8 jako
ppkt 5). Prosi o przegłosowanie przyjęcia porządku obrad po zmianach. Wynik głosowania: za
-14, przeciw -0, wstrzym.-0. Realizowany na Sesji porządek obrad został zatwierdzony i
przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawy organizacyjne;
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4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji Rady Gminy;
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
6. Informacja o przygotowaniu placówek oświaty na rok szkolny 2017/2018;
7. Informacja o organizacji i przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – wakacje z
Biblioteką Publiczną Gminy Biesiekierz 2017;
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego,
2) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Biesiekierz lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg,
3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017r.,
4) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 20172028.
5) w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz.
9. Trybuna obywatelska ;
10. Interpelacje i zapytania radnych;
11. Wolne wnioski i zapytania;
12. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Ad3. Sprawy organizacyjne;
Przewod.RG informuje, iż ten punkt porządku obrad został poświęcony na ważne sprawy
organizacyjne związane z nowymi nominacjami w oświacie i podziękowaniami za
dotychczasową współpracę .
Listę osób nominowanych do podziękowań otwiera ks. Dariusz Leśniewski, który z dniem
01.09.2017r. opuszcza Parafię Biesiekierz i przechodzi do innej. Korzystając z tej okazji, Wójt
Gminy w imieniu władz samorządowych składa ks.D. Leśniewskiemu podziękowania za
ogrom pracy włożonej na rzecz integracji mieszkańców Gminy i za osobisty Jego udział w
wielu organizowanych przez władze samorządowe uroczystościach i imprezach lokalnych na
rzecz wspólnoty samorządowej.
W imieniu dyrektorów placówek oświatowych Gminy, podziękowania ks.Leśniewskiemu za
piękną i owocną pracę z młodzieżą złożyła Dyrektor Biblioteki Gminnej Pani A.Hryniewicz.
Podziękowaniom towarzyszą kwiaty i drobne upominki.
Podziękowania
za dotychczasową pracę odebrała z rąk Wójta Gminy Pani Aneta
Chmielewska-Szymańska Dyrektor Gimnazjum w Biesiekierzu, które w związku z reformą
oświaty zostało włączone do Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu. Wójt Gminy składając
podziękowania życzył wielu sukcesów w dalszej pracy z dziećmi i młodzieżą. Jako organ
prowadzący odczytał zarządzenie potwierdzające objęcie przez Panią A.Chmielewską –
Szymańską z dniem 1 września 2017r. funkcji Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w
Biesiekierzu.
Następnie odbyło się uroczyste wręczenie aktów powierzenia stanowisk dyrektorom szkół i
przedszkola, którzy pomyślnie przeszli postępowanie konkursowe
przeprowadzone
zgodnie z przepisami oświatowymi. Dyrektorzy, którzy otrzymali akty powierzenia na kolejne
5 lat szkolnych
to : Pani
Anna Piotrowicz Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
kpt.Wł.Wysockiego w Biesiekierzu, Pani Renata Mankiewicz Dyrektor Szkoły Podstawowej
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im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie, Pani Aneta Ławrynowicz Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Starych Bielicach i Pani Agnieszka Kolanowska Dyrektor Gminnego
Przedszkola w Biesiekierzu. Dwie z Pań będą pełnić funkcję dyrektora po raz pierwszy.
Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w pracy z dziećmi złożył nominowanym Starosta
Koszaliński Pan Marian Hermanowicz. W swoim wystąpieniu wspomniał także o ostatnich
dokonaniach inwestycyjnych Gminy współrealizowanych z Powiatowym Zarządem Dróg .
Podziękował za zaproszenie na Sesję i życzył pomyślności w realizacji zaplanowanych na rok
2017 celów i zamierzeń rozwojowych Gminy.
Na zakończenie tej części Sesji, o głos poprosił Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pan
Mariusz Sydoruk i w krótkich słowach podziękował władzom samorządowym za decyzję
poparcia i dokonany zakup nowego 20-osobowego autobusu „Mercedes” przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób na wózkach
inwalidzkich dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy „Feniks” w Biesiekierzu. Do
podziękowań dołączyła także Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Pani Irena
Barczuk. Podopieczni Domu w dowód wdzięczności wręczyli Radnym i Wójtowi drobne
upominki wykonane przez siebie na zajęciach warsztatowych.
Po zakończonej uroczystości nominacji, Przewodniczący RG ogłosił 10 min. przerwę w
obradach ( godz. 14:00). W trakcie przerwy prosił
radnych Komisji ds.Społecznych i
Oświaty o spotkanie w celu omówienia dodatkowego projektu uchwały zgłoszonego przez p.
Wójta Gminy do porządku obrad.
Po przerwie przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad Sesji tj.:
Ad.4.Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji Rady Gminy;
Przewod.RG informuje, iż do przyjęcia jest protokół z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy z
dnia 29 czerwca br. i protokół z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 20 lipca br. (sesja
zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy). Mówi, iż zgodnie z § 41 ust.3 Statutu Gminy,
protokoły były wyłożone do publicznego wglądu w Biurze Rady przed terminem dzisiejszej
sesji. Jako Przewodniczący Rady zapoznał się z nimi 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 ich uzupełnienie.
Brak zgłoszeń. Przewod.RG informuje, że wobec braku uwag ze strony Radnych, w/w
protokoły uznaje za przyjęte.
Ad.5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
Przewod.RG prosi Wójta Gminy o przedstawienie
sesjami.

sprawozdania z działalności

między

Wójt informuje o podejmowanych w ciągu tego okresu najważniejszych działaniach organu
wykonawczego, m.in. mówi o:
- przekazaniu w dniu 26 lipca br. Firmie PPW „TEBRA” z Koszalina placu pod budowę
odwodnienia drogi powiatowej wraz z jej remontem w m.Kotłowo.Gmina współuczestniczy
wraz ze Starostwem w budowie drogi. Termin zakończenia : 15.10.2017r.;
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- zorganizowanej w dniu 29 lipca br. na stadionie w Biesiekierzu uroczystości 65-lecia
powstania Klubu Sportowego „Wybrzeże” Biesiekierz, informuje o ostatnich zmianach
organizacyjnych Klubu i odbytych w ostatnim czasie meczach ;
- podpisaniu w dniu 3 sierpnia br. 6 umów z Firmą Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard
Tomczyk z Karlina na wykonanie oświetlenia drogowego w m. Biesiekierz, Parnowo, Nowe
Bielice i Stare Bielice. Ogółem Gminie przybędzie 65 opraw ulicznych typu LED. Wartość
całej inwestycji to kwota 324 342,12 zł.;
-otrzymanym wyróżnieniu dla Gminy w konkursie Krajowej Administracji Skarbowej i
zdobytym piątym miejscu za największą liczbę elektronicznych zeznań podatkowych
za 2016 r. Podatnicy Gminy złożyli elektronicznie 59% zeznań. Oprócz gratulacji Dyrektora
Izby były też nagrody książkowe, które zostały przekazane do Biblioteki Gminy Biesiekierz;
- zorganizowanym w dniu 3 sierpnia br. przez sołectwo Cieszyn i sołectwo Gniazdowo w
świetlicy wiejskiej w Ciszynie wspólnego rodzinnego festynu pn. Razem jest fajnie. Wójt
dziękuje organizatorom za ogrom pracy włożony w jego organizację;
- zorganizowanym w dniu 12 sierpnia br. w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu Turnieju
Szachowym o Puchar Wójta Gminy Biesiekierz przez Stowarzyszenie Szachowe „Husaria”
Koszalin i Urząd Gminy. Dla uczestników turnieju ufundowane zostały nagrody pieniężne i
rzeczowe;
- zorganizowanym w dniu 23 sierpnia br. w Sali konferencyjnej UG spotkaniu z Sołtysami na
temat omówienia spraw organizacyjnych w związku z Dożynkami Gminnymi 9.09.2017r.;
- wielkim zaangażowaniu jednostek OSP w likwidacji w dniu 22 sierpnia br. podtopień i
innych działań na skutek silnej ulewy i nawałnic mających miejsce w ostatnim tygodniu;
- podpisanej w dniu 25 sierpnia br. umowie na opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Biesiekierz i planowanych spotkaniach konsultacyjnych;
- zorganizowanym przez Zarząd Gminny OSP Biesiekierz w dniu 25 sierpnia br. uroczystym
przekazaniu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Biesiekierzu oraz o przekazaniu samochodu dla OSP w Starych Bielicach;
- zorganizowanej w dniu 26 sierpnia br. przez Stowarzyszenie Dynamiczne Parnowo
imprezie integracyjnej „Parnowski dzień sportu” organizowanej w ramach projektu
Parnowo aktywnym centrum gminy. Mówi o organizacji Dożynek sołeckich w Parnowie;
- spotkaniu wszystkich Komisji RG w dniu 28 sierpnia br. na temat założeń do projektu
budżetu na 2018r. Radnym zostały przedłożone propozycje m.in. zmian w podatkach i
opłatach lokalnych, planów inwestycyjnych oraz propozycje wysokości dotacji z budżetu
gminy dla podmiotów składających wnioski o dofinansowanie;
- podpisaniu w dniu 29 sierpnia br. dwóch aktów notarialnych na sprzedaż w trybie bez
przetargowym działek nr 244/40 obręb Kraśnik Koszal. i działki nr 188/4 obręb Stare Bielice
( poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej);
- zakończeniu budowy II etapu drogi gminnej wewnętrznej oraz sieci kanalizacji deszczowej
w m. Stare Bielice i podpisaniu w dniu 29.08.br. protokołu odbioru, mówi o partycypacji
mieszkańców osiedla w kosztach budowy drogi i wywiązaniu się mieszkańców z wcześniej
podpisanego porozumienia Gminy ze Społecznym Komitetem Budowy;
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- rozpoczęciu z dniem 30.08.br. prac drogowych przy naprawie przepustu na drodze
Warnino – Świemino. Czas trwania naprawy: 3 dni;
- prowadzonych robotach drogowych na drodze powiatowej przy Urzędzie Gminy tj.
budowa chodnika i nawierzchni drogi ( droga Urząd Gminy – Szkoła Podstawowa w
Biesiekierzu);
- przeprowadzonych w okresie wakacji 2017 remontach w szkołach zgodnie z
zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Dyrektorki Szkół .
Na zakończenie wystąpienia, przypomina zebranym o obchodzonej w tym dniu 37 rocznicy
podpisania Porozumień Sierpniowych w Szczecinie i w Gdańsku, które pozwoliły na
powstanie NSZZ "Solidarność". Dzięki działaniom członków "S" rozpoczął się proces
transformacji oraz demokratyzacji kraju. Mówi o swoich refleksjach na ten temat.
Przewod.RG mówi o swoim udziale w dniach 25-26 sierpnia br. w spotkaniu wszystkich
nauczycieli z terenu Gminy Biesiekierz w m. Rosnowo. Spotkanie integracyjne połączone
zostało ze szkoleniem „Praca z trudnym uczniem”.
Ad. 6. Informacja o przygotowaniu placówek oświaty
2017/2018;

na rok

szkolny

Przewod.RG informuje, iż dodatkowy materiał dot. remontów wykonanych w szkołach w
okresie wakacji został Radnym przekazany przed Sesją. Koszt całościowy wyniósł 17.909,19
zł. .Remonty wykonane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Dyrektorów.
Podaje kilka istotnych liczb dot. organizacji szkół : liczba dzieci w klasach I-VII i klasy
gimnazjalne wyniosła na nowy rok szkolny 448, liczba dzieci w przedszkolu i oddziałach
przedszkolnych 222. Razem liczba dzieci i uczniów objętych opieką i programem nauczania
na rok szkolny 2017/2018 to 660.
Prosi o pytania i uwagi do omawianego zagadnienia. Uwag brak. Na tej podstawie
Przewod.RG informuje, iż Rada przyjęła przygotowaną z Urzędu „Informację o
przygotowaniu placówek oświaty na rok szkolny 2017/2018”.
Ad. 7. Informacja o organizacji i przebiegu letniego wypoczynku dzieci i
młodzieży – wakacje z Biblioteką Publiczną Gminy Biesiekierz 2017;
Przewod.RG informuje, iż obszerny materiał dot. przebiegu wakacji w Bibliotece Gminnej
przygotowany przez Dyrektor Biblioteki został Radnym przekazany w materiałach sesyjnych.
Prosi o pytania i uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje więc, iż przekazana Radnym
„Informacja…” została przyjęta bez uwag.
Ad.8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego,
Przewod. RG informuje, iż temat projektu uchwały omawiany był przez Panią Skarbnik na
wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 28 sierpnia br. Prosi o pytania i uwagi. Brak
zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania. Prosi o odnotowanie, iż o godz. 14:20
salę obrad opuścił r.J.Wypych. Liczba radnych obecnych na Sali obrad- 13. Głosowanie: za:
13, przeciw -0, wstrzym. -0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie określenia szczegółowych

zasad, sposobu i trybu umarzania,
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odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Biesiekierz lub jej
jednostkom
organizacyjnym, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania
organu uprawnionego do udzielania tych ulg,
Przewod.RG informuje, iż projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Prosi o opinie Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
r.A.Bejnarowicz Przewod.Komisji Budżetu i Rozw.Gosp. – informuje, iż Komisja wydała
opinię pozytywną i nie wnosi uwag.
Przewod.RG prosi radnych o pytania i uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017r.,
Przewod.RG przypomina, iż temat pr.uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji w dniu
28.08.br. Prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozw. Gosp.
r.A.Bejnarowicz Przewod.Komisji Budżetu i Rozw.Gosp. – informuje, iż Komisja wydała
opinię pozytywną.
Przewod.RG prosi radnych o pytania i uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
4) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na
lata 2017-2028;
Przewod.RG mówi, że pr.uchwały był omawiany na posiedzeniu wspólnym Komisji w dniu
28.08.br. Prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozw. Gosp.
r.A.Bejnarowicz – informuje, iż Komisja wydała opinię pozytywną.
Przewod.RG prosi radnych o pytania i uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
5) w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz;
Przewod.RG prosi o opinię Komisję ds. Społecznych i Oświaty.
r.M.Modła Przewod.Kom.ds. Społecznych i Oświaty – informuje, iż po bardzo burzliwej
dyskusji członków Komisji na temat projektu uchwały, Komisja postanowiła wstrzymać się
od głosu.
Radca Prawny prosi o głos i zgłasza potrzebę zmiany brzmienia §2 pr. uchwały na zapis:
„ Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Woj.Zachodniopomorskiego” i wyjaśnia, iż zmiana ta wprowadzana jest w
uzgodnieniu z Biurem Prawnym Wojewody i zapis ten jest niezbędny by mogła obowiązywać
z dniem 1 września br. Ponieważ pr.uchwały został włączony do porządku obrad w trybie
nadzwyczajnym z uwagi na jego wejście w życie, stąd rozumie powstałe zamieszanie i
opinię Komisji ds.Społecznych i Oświaty. Nie widzi nic złego w tym, aby każdy Radny
głosował zgodnie z swoim przekonaniem.
r.E.Piekarska Przewodnicząca Klubu Radnych „Przyjazny Gminie” – prosi o przerwę i
spotkanie Klubu dla wyjaśnienia wątpliwości powstałych wokół pr.uchwały.
Wójt Gminy zaprasza członków Klubu do swojego gabinetu.
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Po powrocie Radnych na salę obrad, Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświaty
prosi o dodatkowe spotkanie swojej Komisji z Panią Skarbnik Gminy i Wójtem i wysłuchanie
tych samych argumentów, które zostały przekazane członkom Klubu Radnych „Przyjazny
Gminie”.
Po zakończonej przerwie, Przewodniczący RG wznawia obrady i prosi Komisję ds.
Społecznych i Oświaty o przedstawienie opinii na temat pr.uchwały.
r.M.Modła Przewod.Komisji informuje, iż Komisja po udzielonych przez Skarbnika Gminy
wyjaśnieniach
dot. naliczania
dodatku motywacyjnego dla dyrektora, pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewod.RG prosi o przegłosowanie zmiany brzmienia §2 pr.uchwały w wersji zgłoszonej
przez Radcę Prawnego. Głosowanie: za -13, przeciw -0, wstrzym.-0 . Poprawka została
przyjęta jednogłośnie. Następnie prosi o przegłosowanie całości projektu uchwały po
zmianach. Głosowanie: za -13, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwala została podjęta jednogłośnie.
Ad. 9. Trybuna obywatelska ;
O głos prosi:
Roman Gadomski Komendant Gminny OSP Biesiekierz wraz z V-ce Prezesem OSP
Biesiekierz Janem Terelakiem – składają podziękowania władzom samorządowym za
dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Biesiekierzu.
Komendant OSP wręcza Wójtowi Gminy, Skarbnikowi Gminy i każdemu Radnemu medal
pamiątkowy z wizerunkiem zakupionego samochodu. Mówi o przeprowadzonych w
dniach 22.08.br i 24.08.br licznych (26 zgłoszeń) interwencjach na skutek podtopień
domostw, w tym 19 interwencji z udziałem OSP Biesiekierz, Warnino i Parnowo i 7 akcjach (
pompowanie wody) przeprowadzonych przez PSP Koszalin na terenie Gminy. Informuje o
planowanych do przeprowadzenia w najbliższym czasie w placówkach publicznych z terenu
Gminy ćwiczeniach na temat gaszenia pożaru z użyciem „zadymiarki”.
Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych;
Brak zgłoszeń.
Ad.11. Wolne wnioski i zapytania;
Brak zgłoszeń.
Ad.12. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu;
Przewod.RG podaje iż XXXVI Sesja Rady Gminy zaplanowana została na 28 września
2017r. Informuje o wyczerpaniu porządku obrad i ogłasza zakończenie obrad XXXV Sesji
Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (15:20).
Prot. A.Głuszek
Data sporządzenia:
2017-09-12

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Płaza
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