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Protokół Nr XLVIII/18
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 22 sierpnia 2018r.

W dniu 22 sierpnia 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XLVIII Sesja
Rady Gminy. Godzina rozpoczęcia: 14:00, zakończenia 14: 15
Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 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 Radnych Rady Gminy w
Biesiekierzu, Pana Wójta Gminy w Biesiekierzu oraz Pana Lucjana Łukomskiego –

Mecenasa reprezentującego Kancelarię Prawną obsługującą Gminę Biesiekierz.
Na podstawie listy obecności stwierdza, że na stan 15 radnych, w chwili otwarcia obrad
w Sesji uczestniczy 13 radnych, czyli Sesja jest prawomocna do podejmowania
uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.
Radni nieobecni: Elżbieta Piekarska (usprawiedliwiona: zwolnienie lekarskie), Małgorzata
Jabłońska-Bauer (usprawiedliwiona: zwolnienie lekarskie).
Przypomina, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, w związku z czym prosi, by
podczas wystąpień nie narazić się na zarzut ujawnienia danych osobowych osobom
nieupoważnionym.
Przewodniczący informuje, że 48 Sesja Rady Gminy w Biesiekierzu zwołana została na
wniosek Wójta Gminy w Biesiekierza , który wystąpił do Przewodniczącego rady Gminy o
zwołanie Sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) – Sesji w trybie nadzwyczajnym. Tryb taki podyktowany jest
faktem, że zgodnie z art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z
2018r. poz. 754 ze zm.) mamy obowiązek podania najpóźniej na 55 dni przed terminem
wyborów do publicznej wiadomości, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach
i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie gminnej komisji wyborczej. Termin ten upływa 27 sierpnia br.
Jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy informuje, że do wniosku zostały dołączone 3
projekty uchwał wraz z uzasadnieniami.
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Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;
Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad wraz z zaproszeniem na Sesję
oraz projektami uchwał został Radnym przekazany w regulaminowym terminie.
Pyta o uwagi i ewentualne propozycje zmian do porządku obrad Pana Wójta oraz Radnych.
Ze strony Radnych i Pana Wójta - brak zgłoszeń.
Porządek obrad realizowany podczas XLVIII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu przedstawia się
następująco:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie zmiany uchwały w spawie podziału Gminy Biesiekierz na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
2) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w
Parsowie;
3)zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy
Biesiekierz
4. Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Przewodniczący Rady Gminy przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
Ad 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) w sprawie zmiany uchwały w spawie podziału Gminy Biesiekierz na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
Przewodniczący omawia Projekt Uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy prosi 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.
2) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w
Parsowie;
Przewodniczący Rady Gminy prosi 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.
3) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy
Biesiekierz.
Przewodniczący odczytuje uzasadnienie do Uchwały oraz zmiany
w Regulaminie korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Biesiekierz.

wprowadzone

Przewodniczący Rady Gminy informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.
Wynik głosowania: za – 13, przeciw – 0, wstrzyma. – 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
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Ad. 4. Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdza, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (14.15)

Prot. Gabriela Wołujewicz
Data sporządzenia:
2018- 08-22
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Płaza
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