UG.Or.I. ooo2.38.2017
Protokół Nr XXXVIII/17
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 9 listopada 2017r.
W dniu 9 listopada 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXXVIII Sesja
Rady Gminy. Godzina rozpoczęcia: 11:00, zakończenia: 13:25.
Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) 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 Zastępcę Wójta, Sekretarza
Gminy, Skarbnika Gminy, radcę prawnego oraz zaproszonych gości: mł. insp. Henryka
Fabiana Komendanta II Komisariatu Policji w Koszalinie, st. bryg. Mirosława Pendera
Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, Dyrektora Banku
Spółdzielczego w Białogardzie Oddział w Karlinie Łukasza Zawadzkiego oraz wszystkich
przybyłych na Sesję.
Na podstawie listy obecności stwierdza, że na stan 15 radnych, w chwili otwarcia obrad w
Sesji uczestniczy 12 radnych, czyli Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i
ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Radni nieobecni : r.Dariusz
Szymański (zwolnienie lekarskie), r. Jan Terelak (zwolnienie lekarskie) i r.W.Kamyk.
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.
Przewod.RG zgłasza wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Zgodnie z przepisami ustawy o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz na podstawie § 32 pkt. 4 Statutu
Gminy Biesiekierz w porozumieniu z Wójtem Gminy Biesiekierz zgłasza do porządku obrad
dwa projekty uchwał, które zostały radnym przekazane przed posiedzeniem Rady Gminy.
Uzasadnia, że podjęcie tych uchwał jest podyktowane ważnymi względami ekonomicznymi.
Są to projekty uchwał: w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu oraz w sprawie
zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pyta o
uwagi ze strony radnych, brak zgłoszeń. Przechodzi do głosowania. Za wprowadzeniem
pierwszego pr.uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu głosowało – 12
Radnych, przeciw -0, wstrzym.-0. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za wprowadzeniem
drugiego pr.uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego głosowało – 12 Radnych, przeciw -0, wstrzym.-0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Przewod.RG informuje o wpisaniu dodatkowych
pr.uchwał do pkt 11 jako ppkt 20 i 21. Pyta o inne zgłoszenia do porządku obrad.
Zastępca Wójta J. Rodak zgłasza wniosek o wycofanie z pkt. 11 ppkt. 8 projektu uchwały w
sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warninie w 2017r. i
przedstawia uzasadnienie. Zapewnia, że pr.uchwały zostanie przekazany pod obrady na
następnej Sesji RG wraz z kolejnym pr.uchwały w sprawie dotacji dla OSP Biesiekierz.
Przewod.RG pyta o inne zgłoszenia. Brak zgłoszeń. Poddaje wniosek pod głosowanie. Wynik
głosowania: za – 12, przeciw - 0, wstrzym.- 0. Wniosek został przyjęty.
W związku z wprowadzonymi zmianami, Przewod.RG prosi o przegłosowanie przyjęcia
porządku obrad w całości. Wynik głosowania: za - 12, przeciw -0, wstrzym.-0. Realizowany
na Sesji porządek obrad został zatwierdzony i przedstawia się następująco:
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1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z obrad dwóch ostatnich Sesji Rady Gminy;
4. Sprawy organizacyjne;
- wystąpienie Dyrektora Oddziału Banku Spółdzielczego w Białogardzie O/Karlino.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
6. Informacja o stanie ładu i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy:
1) wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji II w Koszalinie,
2) wystąpienie Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie.
7. Informacja z działalności Komendanta Gminnego OSP w Biesiekierzu.
8. Informacja z działalności Komendanta Straży Gminnej w Biesiekierzu.
9. Rozpatrzenie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok 2016/2017;
10. Informacja o organizacji i przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży –
„Bezpieczne wakacje w Gminie Biesiekierz 2017”;
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z o. o. Regionalne Wodociągi
i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze Gminy Biesiekierz na lata 2018-2020;
2) zmieniająca uchwałę w prawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Rehabilitacja
lecznicza mieszkańców Gminy Biesiekierz na lata 2017-2019;
3) 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 2018;
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok;
5) ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy
Biesiekierz w 2018 roku;
6) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 rok;
7) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028;
8) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warninie w 2017 r.;
9) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parnowie w 2017 r.;
10) udzielenia dotacji w 2017r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy remoncie
fundamentów kościoła przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa króla w Biesiekierzu,
11) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. Bałtycka ( druk 1)
12) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. Kościelna … ( druk 2)
13) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. Rumiankowa ( druk 3)
14) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. Anyżowa…( druk 4)
15) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice- ul. Tulipanowa … ( druk 5)
16) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice- ul. Podgórna… ( druk 6)
17) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. Kalinowa ( druk 7)
18) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. Strefowa( druk 8)
19) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice- ul. Leśna ( druk 9)
20) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w
2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu;
21) zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o wykonaniu obowiązku
składania oświadczeń majątkowych za 2016 rok ;
13. Trybuna obywatelska;
14. Interpelacje i zapytania radnych
15. Wolne wnioski i zapytania;
16. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
Ad3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji Rady Gminy;
Przewod.RG informuje, iż do przyjęcia jest protokół z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy z
dnia 28 września 2017r. i XXXVII Sesji Rady Gminy z dnia 6 października 2017r. Mówi, że
zgodnie z § 41 ust.3 Statutu Gminy, protokoły były wyłożone do publicznego wglądu w
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Biurze Rady przed terminem 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
uzupełnienie. Brak zgłoszeń. Przewod.RG informuje, że wobec braku uwag ze strony
Radnych, w/w protokoły uznaje za przyjęte.
Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
Ad4. Sprawy organizacyjne;
Przewod. RG prosi o zabranie głosu Dyrektora Oddziału Banku Spółdzielczego w Białogardzie
O/Karlino.
Dyrektor BS O/Karlino Pan Łukasz Zawadzki informuje o ofercie Banku i planowanym
zatrudnieniu doradcy ds. firm i rolnictwa w Filii Banku w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu.
Mówi o wprowadzeniu konsultacji biznesowych dla klientów Banku. Zaprasza do
współpracy.
Przewod. RG zachęca Radnych do zadawania pytań Dyrektorowi Banku.
r. K. Krawczak pyta o możliwość zainstalowania bankomatu na terenie Starych lub Nowych
Bielic, gdyż w obu tych miejscowościach mieszka łącznie ponad 3 tys. mieszkańców i byłoby
to dla nich dużym udogodnieniem.
Pan Ł. Zawadzki odpowiada, że przyjmuje zgłoszoną potrzebę i będzie miał ją na uwadze.
Przewod. RG wobec braku innych zgłoszeń, zamyka realizowany punkt porządku obrad i
przechodzi do kolejnego, którym jest:
Ad5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
Przewod.RG informuje, iż z powodu nieobecności Wójta Andrzeja Leśniewicza sprawozdanie
z najważniejszych działań organu wykonawczego podejmowanych w ciągu okresu międzysesyjnego, przedstawi Zastępca Wójta Pan Jan Rodak.
Zastępca Wójta m.in. mówi o:
- 22 września br. spotkaniu organizacyjnym z dyrektorami szkół na temat bieżących
wydarzeń oraz udziale w Gminnym Dniu Seniora pod nazwą „Pożegnanie lata”
zorganizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu i Urząd Gminy
w Biesiekierzu w Pałacu Parkowym w Parnowie. Potwierdza, że była to znakomita okazja dla
najstarszych mieszkańców naszej Gminy, by powspominać stare, dobre czasy i spotkać
dawnych znajomych. Przekazuje podziękowania dla Dyrektora Ośrodka i osób, które
zaangażowały się w organizację tego wydarzenia.
- 25 września br. udziale p.Wójta w spotkaniu przedstawicieli gmin wiejskich i miejskowiejskich z województwa zachodniopomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.
Podczas spotkania poruszano potrzebę wzmocnienia działań środowiska samorządowego w
związku z obroną wartości i interesów samorządowych oraz działań na rzecz gmin z
obszarami wiejskimi.
- 6 października br. udziale p.Wójta w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków
Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Sarbinowie, na którym zmieniono uchwałę w
sprawie Regulaminu Rady MLGR.
- 7 października br. udziale reprezentacji Gminy w VII Zawodach Ochotniczych Straży
Pożarnych powiatu koszalińskiego w udzielaniu pierwszej pomocy pn. „Biec, by pomóc”.
Zawody odbyły się w Polanowie. I miejsce w zawodach zdobyli strażacy OSP Biesiekierz.
- 10 października br. spotkaniu w Nadleśnictwie w Gościnie, w którym uczestniczył
wspólnie z p.Wójtem, gdzie prowadzono rozmowy z Nadleśniczym o możliwości partycypacji
w kosztach przy remoncie drogi gminnej na odcinku Warnino – Świemino.
- 12 października br. spotkaniu z Dyrektorem KOWR-u w Koszalinie (Krajowy Ośrodek
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Wsparcia Rolnictwa powstały 1.09.2017r. z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych i
Agencji Rynku Rolnego), w którym brał udział wspólnie z p.Wójtem. Rozmowy dot. m.in.
możliwości przekazania przez Agencję gruntów w Starych Bielicach, Cieszynie i Świeminie, by
Gmina mogła mieć swoje tereny pod inwestycje.
- 13 października br. udziale wraz z p.Wójtem i Przewodniczącym RG w uroczystym
złożeniu kwiatów na grobie Państwa K… pierwszych Nauczycieli w Gminie Biesiekierz..
Informuje o udziale w Gali z Okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanej przez Urząd
Gminy w Biesiekierzu we współpracy z gminnymi placówkami oświatowymi oraz sołectwem
Stare Bielice. Podczas Gali wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla dyrektorów,
nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, współpracujących osób i instytucji. Po raz
pierwszy ustanowiono pamiątkowe wyróżnienia dla nauczycieli angażujących się w życie
społeczne Gminy oraz medale „Za zasługi dla oświaty w Gminie Biesiekierz” wyróżniającym
się i wciąż aktywnym emerytowanym nauczycielom.
- 14 października br. udziale w tzw. „spacerze poznawczym” po terenie Gminy, w którym
udział wzięli m.in. p.Wójt, Radni, Sołtysi i chętni mieszkańcy Gminy. Była to forma
konsultacji społecznych polegających na odwiedzeniu wybranych miejsc i wskazaniu
oraz omówieniu w terenie potrzeb rewitalizacyjnych. W programie spaceru przewidziano
zwiedzenie pałacu i osiedla w Biesiekierzu, wycieczkę do Nosowa, Parsowa, Warnina
i Świemina, gdzie realizowana jest inwestycja przy szkole podstawowej, przejazd
planowanymi do remontu drogami w Laskach Koszalińskich i Nowych Bielicach, odwiedzenie
miejsca, w którym wybudowana zostanie świetlica w Kotłowie.
- 16 października br: odbiorze inwestycji w Kotłowie pn. „Budowa odwodnienia wraz
z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo”, która służy poprawie
bezpieczeństwa mieszkańców.
- 19 – 20 października br. udziale Przewodniczącego Rady Gminy w XVII Kongresie Gmin
Wiejskich, na którym podkreślano potrzebę jednoczenia sił gmin z obszarami wiejskimi. Na
Kongresie poruszano m.in. problemy organizacyjne i oświatowe, zagadnienia ustrojowe
związane ze strategią rozwoju obszarów wiejskich.
- 20 października br. udziale władz samorządowych w uroczystym odbiorze drogi
na odcinku 0,6 km od drogi krajowej nr 6 do Parnowa. Zakres robót obejmował przebudowę
chodnika oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej. Wymalowano również przejście dla
pieszych na rozwidleniu z drogą gminną.
Na salę obrad przybywa r.W.Kamyk (godz. 11:26 ).
- 23 października br. uczestnictwie p. Wójta w ślubowaniu uczniów klas pierwszych w
Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie.
- 24 października br. podpisaniu wspólnie ze Skarbnikiem Gminy w Urzędzie
Marszałkowskim w Szczecinie umowy odnośnie budowy świetlic wiejskich w Kotłowie i
Parsowie. Inwestycje zostaną ukończone w czerwcu i listopadzie przyszłego roku.
- 25 października br. uczestnictwie p.Wójta w uroczystości ślubowania uczniów klas
pierwszych w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach.
- 29 października br. udziale p.Wójta wspólnie z Radnymi i Sołtysami w poświęceniu
wyremontowanej Kaplicy w m.Warnino. Po uroczystości miało miejsce spotkanie z
mieszkańcami dot. omówienia spraw bieżących sołectwa i Gminy.
Zastępca Wójta p.J.Rodak kończąc wystąpienie, informuje o prowadzonych przez
pracowników Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych oraz Strażaków jednostek OSP
działaniach dot. zabezpieczania nieruchomości w Starych Bielicach, Nowych Bielicach,
Cieszynie przed skutkami nadmiernych opadów deszczu. Prace trwały kilka dni, prowadzone
były całodobowo.
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Po zakończeniu wystąpienia, Przewod. RG wręcza koordynatorce Projektu „Akademia
Zdrowej Rodziny”. p. Monice Tarnowskiej otrzymane od sponsora opaski odblaskowe dla
dzieci biorących udział w projekcie.
M. Tarnowska dziękuje za upominek i zapewnia, że opaski trafią do dzieci objętych
projektem.
Wobec braku pytań, Przewod. RG zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi
do kolejnego , którym jest:
Ad.6. Informacja o stanie ładu i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy:
1) wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji II w Koszalinie
Przewodn. RG prosi o zabranie głosu mł. insp. Henryka Fabiana Komendanta II Komisariatu
Policji w Koszalinie. Pan H. Fabian mówi o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie Gminy w okresie od początku bieżącego roku do dn. 31.10.2017r. Przedstawia wyniki
działań prewencyjnych dwóch dzielnicowych obsługujących rejon Gminy Biesiekierz, analizę
przestępczości kryminalnej na terenie Gminy, zagrożenia w ruchu drogowym. Szczegółowa
informacja Komendanta stanowi załącznik do protokołu.
Przewod. RG pyta czy ktoś ma uwagi, zapytania do Komendanta, brak pytań.
2) wystąpienie Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie
Przewodn. RG prosi o zabranie głosu st. bryg. Mirosława Pendera Komendanta Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.
Pan M. Pender w swoim wystąpieniu
mówi m.in. o potencjale ratowniczym Gminy
Biesiekierz, w skład którego wchodzą 4 jednostki OSP. Informuje o pozyskaniu przez OSP
Stare Bielice samochodu ratowniczo – gaśniczego przesuniętego z jednostki z Biesiekierza.
Przedstawia statystykę działań m.in. mówi że, jednostki zanotowały zwiększoną liczbę
wyjazdów w miesiącach sierpniu i październiku br. na terenie gminy. Do dnia 31.10.2017r.
odnotowano 91 zdarzeń na terenie gminy Biesiekierz, z których zdecydowaną większość
stanowiły wypadki drogowe, odnotowano 15 zdarzeń pożarowych. W wyniku zdarzeń na
terenie gminy ranne zostały 43 osoby, zaś 3 osoby poniosły śmierć. Wskaźnik reakcji służb
ratowniczych na poziomie do 15 min. na terenie gminy wyniósł niemal 60%. Na wskaźnik ten
składa się przede wszystkim stan aktywności i liczba strażaków, których w zastępach OSP jest
wciąż mało. Podsumowując swoje wystąpienie, uważa, że Gmina Biesiekierz jest Gminą
bezpieczną, a główne zagrożenie stanowi droga krajowa nr 6. Uważa, ze ważne jest
zabieganie władz samorządowych o coroczne zwiększanie liczby strażaków OSP, by
jednostki te mogły być bardziej dyspozycyjne i by mogły reagować szybciej i skuteczniej.
Władzom Gminy dziękuje za wspieranie OSP, obecnym Strażakom dziękuje za pomoc.
Zachęca do zadawania pytań.
p.J.Ryfun Sołtys Świemina- nawiązuje do wypadków, które zdarzają się często na odcinku
między Kraśnikiem a zjazdem na Białogard. Zwraca uwagę na to, że podczas udzielania
pomocy uczestnikom wypadków oraz zabezpieczania miejsca wypadku, brakuje osób
odpowiedzialnych za zmianę organizacji ruchu i kierowanie objazdami dla pozostałych
użytkowników drogi.
Komendant Miejski PSP: odpowiada, że w przypadku zdarzeń wypadkowych w pierwszej
fazie Strażacy skupiają się wyłącznie na ratowaniu życia i zdrowia, następnie na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Kierowanie objazdami należy do działań innych służb tj.
Policji i Zarządcy Drogi. Dodaje, że przekaże tę uwagę Naczelnikowi Wydziału Ruchu
Drogowego.
r. Ryszard Smagieł: zauważa, że bezpieczeństwo mieszkańców uległo znacznej poprawie, na
co wpływ ma monitoring oraz oświetlenie dróg.
r. Bernadeta Tomczak: pyta czy byłoby możliwe wydłużenie odcinka z ograniczeniem
prędkości w okolicy zajazdu Baru „U Bazyla”.
Komendant Miejski PSP: odpowiada, że problem leży nie w prędkości, ale w natężeniu ruchu.
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Przewod. RG pyta czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, brak zgłoszeń. Dziękuje Gościom za
przybycie i ogłasza 10 min. przerwę w obradach (godz.11:57).
Po przerwie PRG wznawia obrady. Kolejnym realizowanym punktem obrad jest:
Ad. 7. Informacja z działalności Komendanta Gminnego OSP w Biesiekierzu.
Przewod. RG informuje, że w tym roku p.R.Gadomski Komendant Gminny OSP przedstawił
obszerne sprawozdanie w formie pisemnej i uważa że, temat został szczegółowo opisany.
Pyta czy ktoś z Radnych chciałby zadać pytanie Komendantowi. Brak zgłoszeń.
Przewod.RG uznaje więc, że Informacja została przyjęta przez Radnych bez uwag.
Ad. 8. Informacja z działalności Komendanta Straży Gminnej w Biesiekierzu.
Przewod. RG przypomina, że Komendant wykonuje swoje zadania jednoosobowo, pyta
Radnych o uwagi do sprawozdania.
r. Monika Modła Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświaty informuje, iż na
posiedzeniu Komisja uważnie przyjrzała się sprawozdaniu i wnosi uwagę, by na przyszłość
było ono bardziej merytoryczne i zwięzłe oraz by zawierało konkretną liczbę interwencji SG.
r. R. Smagieł zabiera głos i mówi, że po zapoznaniu ze wszystkimi sprawozdaniami stwierdza,
że zostały one przygotowane starannie i wyczerpująco.
Wobec braku pytań, Przewod. RG uznaje, że Informacja została przyjęta przez Radnych.
Ad. 9.
Rozpatrzenie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok
2016/2017;
Przewod.RG prosi o opinię Komisję ds. Społecznych i Oświaty.
Przewodnicząca Komisji r. M. Modła informuje, że Komisja na spotkaniu nie wniosła uwag do
przekazanego Radnym opracowania.
Przewod.RG prosi o pytania i uwagi . Brak zgłoszeń. Informuje o przyjęciu Informacji bez
uwag.
Ad. 10. Informacja o organizacji i przebiegu letniego wypoczynku dzieci i
młodzieży – „Bezpieczne wakacje w Gminie Biesiekierz 2017”;
Przewod.RG prosi o opinię do powyższej informacji Komisję ds. Społecznych i Oświaty. Przewodnicząca Komisji r.M.Modła informuje, że Komisja na spotkaniu nie wniosła uwag do
przedłożonego sprawozdania. Członkowie Komisji są mile zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem i tak dużą liczbą dzieci biorących udział w tej formie wypoczynku. Na spotkaniu Komisji padła propozycja, by wyznaczyć nawet mniej dni otwarcia świetlicy, ale by zajęcia były
konkretne, np. gra w szachy, warsztaty wokalne, zajęcia taneczne itp., by czas był zorganizowany i wypełniony działaniami, które przyniosą dzieciom wiele korzyści.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Prosi o zabranie głosu Kierownika Referatu Strategii i Rozwoju.
Pan Tomasz Hołowaty mówi, że w wyniku analizy oferty świetlic wiejskich podczas ferii i
wakacji nasunął się pomysł, by zapewnić dzieciom bogatszy wachlarz konkretnych zajęć przy
zmniejszeniu zaangażowania pracowników świetlic i jednoczesnym zatrudnianiu na zlecenie
specjalistów w danych dziedzinach. Dodatkowo Urząd nawiąże współpracę z uczelniami, by
na zasadzie praktyk studenckich i stażów zapewnić dzieciom ciekawe zajęcia.
Przewod.RG informuje, że dokument został przez Radnych przyjęty i przechodzi do punktu
następnego, którym jest:
Ad. 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z o. o.
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze
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Gminy Biesiekierz na lata 2018-2020;
Przewod. RG przypomina, że na spotkanie wspólne wszystkich Komisji w dn. 23.10.2017r.
zaproszeni zostali przedstawiciele Spółki RWiK, którzy szczegółowo omówili zamierzenia
zawarte w Planie. Prosi o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
2) zmieniająca uchwałę w prawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.
Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Biesiekierz na lata 2017-2019;
Przewod. RG pyta Radnych o uwagi i zapytania, przypominając jednocześnie, że projekt ten
również omawiany był na spotkaniu wspólnym wszystkich Komisji. Brak zgłoszeń.
Przypomina, że zgodnie z tym programem Gmina dofinansuje 50 tys zł na cele rehabilitacji
leczniczej mieszkańców. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik
głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3) 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 2018;
Przewod. RG prosi o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok;
Przewod. RG przypomina, że projekt ten był omawiany na spotkaniu wspólnym wszystkich
Komisji. Pyta o uwagi do powyższej uchwały Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Przewodnicząca Komisji r. Anna Bejnarowicz informuje, o wydaniu przez Komisję opinii pozytywnej. Przewod.RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Wynik głosowania:
za – 13, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
5) ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na
terenie Gminy Biesiekierz w 2018 roku;
Przewod. RG przypomina, że projekt ten był omawiany na spotkaniu wspólnym wszystkich
Komisji. Pyta o uwagi do powyższej uchwały Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Przewodnicząca Komisji informuje o wydaniu przez Komisję opinii pozytywnej z uwagi na
fakt, że stawki te nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Przewod.RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzyma. –
0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 rok;
Przewod. RG prosi o kierowanie pytań do Pani Skarbnik. Brak zgłoszeń. Pyta o uwagi do powyższej uchwały Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Przewodnicząca Komisji informuje o wydaniu przez Komisję opinii pozytywnej. Przewod.RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
7) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 20172028;
Przewod. RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Pyta o opinię Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Przewodnicząca Komisji informuje o wydaniu przez Komisję
opinii pozytywnej. Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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8) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parnowie w 2017
r.;
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Wynik głosowania: za – 13,
przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
10) udzielenia dotacji w 2017r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy
remoncie fundamentów kościoła przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa króla w Biesiekierzu;
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Przypomina, że w budżecie
Gminy zabezpieczona jest na ten cel kwota 25 tys. zł. Pyta Sekretarza czy zostały złożone
wszystkie wymagane dokumenty w tej sprawie.
Sekretarz Gminy odpowiada, że wszystkie niezbędne dokumenty wpłynęły do Urzędu.
r. Paweł Grajper dopytuje, czy chodzi o remont fundamentów kościoła w Parnowie.
Przewod. RG. odpowiada, że przedmiotem projektu uchwały jest udzielenie dotacji na prace
konserwatorskie przy Kościele Filialnym w Parnowie. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Przewod. RG informuje, że następnych 9 projektów uchwał dotyczyć będzie wprowadzenia
nazewnictwa ulic w m. Stare Bielice. Przypomina Radnym o podjętej w marcu 2015r. uchwale
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Stare Bielice i Nowe
Bielice na temat wprowadzenia urzędowych nazw ulic. Pyta Komisję Organizacyjno –
Prawną o ewentualne zastrzeżenia. Przewodnicząca Komisji r. Małgorzata Jabłońska-Bauer
informuje, że członkowie Komisji nie wnoszą żadnych uwag do przygotowanych projektów
uchwał..
11) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. Bałtycka ( druk 1)
Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulicy na ekranie rzutnika. Pyta Radnych o uwagi i zapytania do pr.uchwały. Brak zgłoszeń. Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania
projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
12) nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice – ul. Kościelna … ( druk
2)
Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulic na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwy ulic: Kościelna, Szkolna, Wiejska. Prosi o uwagi i pytania. Brak
zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za –
13, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
13) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. Rumiankowa ( druk
3)
Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulicy na ekranie rzutnika. Prosi o uwagi i pytania.
Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik
głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
14) nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice – ul. Anyżowa…( druk 4)
Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulic na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwy ulic: Anyżowa, Laurowa, Waniliowa, Szafranowa i Sadowa. Prosi
o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.
Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
15) nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice- ul. Tulipanowa … ( druk
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5)
Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulic na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwy ulic: Tulipanowa, Sąsiedzka, Przyjaciół, Zgody. Prosi o uwagi i
pytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik
głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
16) nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice- ul. Podgórna… ( druk 6)
Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulic na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwy ulic: Podgórna, Wspólna i Wiatraczna. Prosi o uwagi i pytania.
Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik
głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
17) nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice – ul. Kalinowa ( druk 7)
Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulic na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwy ulic: Kalinowa, Akacjowa i Rolna. Prosi o uwagi i pytania. Brak
zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za –
13, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
18) nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice – ul. Strefowa ( druk 8)
Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulic na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwy ulic: Strefowa i Cicha. Prosi o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 13,
przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
19) nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice- ul. Leśna ( druk 9)
Salę obrad opuściła r. Elżbieta Piekarska ( godz. 12:34).
Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulic na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwy ulic: Leśna, Poziomkowa, Jagodowa. Prosi o uwagi i pytania.
Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Na Sali obrad
przebywa 12 Radnych. Wynik głosowania: za – 12, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
20) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu;
r. E. Piekarska powróciła na salę obrad (godz. 12:35).
Przewod. RG prosi Panią Skarbnik o wyjaśnienia do projektu uchwały.
Skarbnik mówi, że jest to uchwała porządkująca i rozliczająca zadanie, które realizujemy
wspólnie z powiatem. Po rozliczeniu całkowitym zadania koszt po stronie Gminy uległ
zmianie, dlatego podjęcie tej uchwały jest konieczne do prawidłowego rozliczenia zadania.
Przewod. RG prosi o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
21) zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego;
Przewod. RG prosi o zabranie głosu Dyrektora OPS w Biesiekierzu p. Mariusza Sydoruka.
M. Sydoruk mówi, że wspomniany projekt uchwały umożliwia realizację projektu pn.
Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia
dziennego w Gminie Biesiekierz. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego jest obowiązkiem
gminy. W wyniku kontroli, która miała miejsce w lutym br. zalecenia pokontrolne zawierają
konieczność utworzenia i prowadzenia takiej placówki. Wiosną pojawiła się możliwość
aplikowania o środki unijne i stworzony został projekt, o którym mowa. Kwota
dofinansowania jest na poziomie 95% i wynosi ponad 900 tys. zł, wkład Gminy 5 % tj. ponad
60 tys. zł, podzielony na 3 lata. Wkładem własnym jest koszt opłat za media. Placówka
powstanie w miejscu obecnie funkcjonującej świetlicy w Parnowie. Jej zadaniem będzie
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wspieranie rodzin i dzieci z terenu całej Gminy. Podjęcie tej uchwały jest warunkiem
podpisania umowy i realizacji Projektu. Zachęca do zadawania pytań.
r. K. Krawczak pyta o finansowanie opiekuna tej placówki. Pyta, czy na opłacenie
wynagrodzenia takiej osoby zaplanowano środki w projekcie, czy koszt ten będzie ponosić
gmina.
M. Sydoruk odpowiada, że placówka będzie funkcjonować jako komórka organizacyjna w
strukturach OPS. Wszelkie koszty zatrudnienia kadry będą finansowane z Projektu. Po
stronie budżetu Gminy będą tylko opłaty za media.
r. E. Piekarska
pyta o możliwość zabezpieczenia dowozu mieszkańcom z innych
miejscowości, którzy chcieliby skorzystać z oferty placówki wsparcia dziennego.
M. Sydoruk odpowiada, że niemożliwe jest stworzenie placówki w każdym sołectwie, dlatego
rodzic musi poczuć się w obowiązku i zapewnić dowóz własnemu dziecku. Natomiast
niewykluczone, że rodziny objęte opieką OPS będą częściowo wspierane w pokonywaniu tej
bariery. W ramach działalności placówka będzie zapraszać na zajęcia warsztatowe świetlice
wiejskie, więc dzieci z pozostałych miejscowości na pewno skorzystają z oferty placówki.
r. E. Piekarska zadaje pytanie o sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w zajęciach
organizowanych przez placówkę wsparcia dziennego oraz o godziny jej otwarcia.
M. Sydoruk odpowiada, że godziny otwarcia będą takie same jak w dotychczasowej świetlicy
wiejskiej, dzieci nie będą już uczestnikami zajęć świetlicy ale placówki wsparcia dziennego.
Zmieni się jedynie nazwa i rozszerzy oferta proponowanych zajęć. Funkcjonowanie takiej
placówki reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W placówce musi
być kierownik, który może być jednocześnie wychowawcą i to on weryfikuje podopiecznych
do uczestnictwa w zajęciach. Placówka wspiera rodziny w potrzebie i kryzysie, pomocą może
być pomoc w lekcjach i zapewnienie opieki dzieciom podczas nieobecności pracujących
rodziców.
r. W. Kamyk pyta, czy w przypadku zaproszenia pozostałych świetlic na zajęcia warsztatowe
do placówki zapewniony będzie autobus dla zainteresowanych dzieci.
M. Sydoruk podaje przykład zespołu Flash Dance, którego trener jest opłacany z budżetu
Gminy. W przypadku utworzenia grupy chętnych dzieci wynagrodzenie zostanie opłacone ze
środków projektowych, natomiast dowóz zapewni rodzic. Zaplanowano działania animacyjne
i edukacyjne, 14 jednodniowych wycieczek dla wszystkich dzieci z całej Gminy. W projekt
wpisano również katalog zajęć, które nie są konkretnie sprecyzowane, by zostawić sobie
wachlarz możliwości na sprostanie potrzebom, które znane będą dopiero w momencie
rozpoczęcia funkcjonowania placówki a oferta będzie mogła być modyfikowana zależnie od
zainteresowania i potrzeb.
r. M. Jabłońska-Bauer mówi, że jako dyrektor MOPS w Mielnie nadzoruje działalność
placówek wsparcia dziennego i widzi, że ich działanie się sprawdza. Rodzice często
organizują się, by wspólnie dowieźć dzieci na zajęcia. Mówi, że gmina pomaga w zapewnieniu
ciekawych i potrzebnych zajęć dla dzieci, ale to rodzice są odpowiedzialni za wychowanie
swoich dzieci i część obowiązków, jak chociażby dowóz na takie zajęcia należy do rodzica.
M. Sydoruk uzupełnia, że do tej pory zatrudniony był w Parnowie opiekun świetlicy i ten
koszt schodzi z budżetu Gminy. Wynagrodzenie to będzie pokrywane ze środków
projektowych.
Przewod. RG dodaje, że 3 lata realizacji tego projektu pokażą w jaki sposób możemy
przeorganizować pracę świetlic wiejskich. Model zaprezentowany przez p. Dyrektora z
bogatym wachlarzem różnorodnych działań pomoże dopasować ofertę pozostałych świetlic do
potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
Salę obrad opuszcza r. B. Tomczak (godz.12:58).
M. Sydoruk: wychodzi z propozycją zaprezentowania Radnym działań zapisanych w Projekcie
na posiedzeniu wspólnym Komisji. Mówi również o nawiązaniu współpracy z wioskami
dziecięcymi i przeprowadzeniu projektu Umacniania Rodziny w Parsowie i w Kraśniku, który
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z uwagi na duże zainteresowanie będzie kontynuowany również w tym roku.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Na Sali obrad
przebywa 12 Radnych . Wynik głosowania: za – 12, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie. Przechodzi do punktu następnego, którym jest:
Ad. 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o wykonaniu
obowiązku składania oświadczeń majątkowych za 2016 rok;
Przewod. RG prosi p. Sekretarza Gminy o zabranie głosu.
Sekretarz Gminy informuje, że realizując zadania ustawowe przewodniczący RG dokonuje
analizy oświadczeń majątkowych w stosunku do radnych, a Wójt w stosunku do skarbnika,
sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych i osób podpisujących decyzje
administracyjne z upoważnienia wójta. Mówi, że wszystkie osoby zobowiązane do
przedstawienia oświadczeń wywiązały się z ustawowego obowiązku w terminie.
Na salę obrad powraca r. B. Tomczak (godz. 13:01).
Ad. 13. Trybuna obywatelska;
Przewod. RG informuje, że p. Leszek Matusik zapisał się na listę mówców, jednak przed sesją
zawiadomił, że nie będzie obecny na obradach. W związku z czym Przewodn. RG zamyka
realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest;
Ad. 14. Interpelacje i zapytania radnych;
Przewodn. RG. prosi Radnych o zabranie głosu.
r. M. Jabłońska-Bauer – w związku z rozmową odbytą poprzedniego dnia z mieszkanką
Starych Bielic zgłasza interpelację w sprawie podjęcia współpracy z powiatem odnośnie
budowy chodnika w tej miejscowości. Zaprasza mieszkańców na dyżury w pierwszy czwartek
miesiąca.
Przewod. RG przypomina, że terminy dyżurów radnych umieszczone zostały na stronie
internetowej BIP Urzędu, natomiast w pierwszy czwartek miesiąca grudnia każdy radny
będzie miał ze sobą projekt budżetu na 2018 r. Prosi o zabranie głosu Zastępcę Wójta.
Pan J. Rodak informuje, że w tej sprawie będą prowadzone rozmowy z powiatem, by
poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Jest to droga powiatowa, dlatego Gmina sama nie
może wybudować chodnika, musi porozumieć się z powiatem.
Ad. 15. Wolne wnioski i zapytania;
r. Smagieł: w imieniu własnym i mieszkańców dziękuje p.Wójtowi za zmianę wizerunku
otoczenia Urzędu poprzez remont chodnika.
Przewod. RG informuje, że dobiega końca remont drogi od drogi krajowej w stronę
budynków wielopiętrowych w Biesiekierzu również dzięki inicjatywie Radnych.
Pan J. Rodak dodaje jeszcze, że w sołectwach odbywają się spotkania w związku ze zmianą
studium zagospodarowania przestrzennego gminy i planami rewitalizacji. Prosi Radnych o
informowanie mieszkańców, że zmiana nazw ulic wiąże się ze zmianą numeracji domów.
Nadmienia, że Spółka Kruszywa Zachód w Cieszynie po wielu wyjazdach i interwencjach
pracowników Urzędu, nie stwarza już istotnych utrudnień dla mieszkańców. Wpłynęła już
deklaracja podatkowa, będą też dochody z tytułu kopaliny. Dodatkowo Prezes Spółki z uwagi
na utrudnienia, które miały miejsce, zaoferował przekazanie materiałów na budowę chodnika
oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
r. M. Jabłońska-Bauer zadaje pytanie o to kiedy rozbłysną lampy na ulicach.
J. Rodak odpowiada, że wykonawca miał termin realizacji zadania do 15.10.2017r. Z urzędu
wysłano pismo do Gdańska w sprawie podłączenia liczników. Lampy rozbłysną, po
podpisaniu umowy.
r. M. Jabłońska-Bauer

dziękuje strażakom OSP za pomoc udzielana mieszkańcom w
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październikowych podtopieniach, które miały miejsce w Starych Bielicach.
Ad. 16. Zakończenie obrad XXXVIII

Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.

Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (13:25).
Prot. Patrycja Ziber-Cichońska
Data sporządzenia:
2017- 11-20
Przewodniczący Rady Gminy

Marek Płaza
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