Protokół II Sesji
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 28 listopada 2018 roku
Sesja rozpoczęła się o godzinie 14:05

Przewodnicząca rozpoczęła Sesję od słów - Szanowni Państwo „Otwieram obrady II Sesji
Rady Gminy w Biesiekierzu”
Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.)
Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
Przewodnicząca wita wszystkich przybyłych na posiedzenie Radnych. W imieniu Radnych
wita Pana Wójta Gminy Biesiekierz Andrzeja Leśniewicz, Skarbnika Gminy Biesiekierz
Agnieszkę Podgórską, Kierownika Referatu Strategii i Rozwoju Tomasza Hołowatego,
kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz pozostałe osoby, które uczestniczą w
posiedzeniu.
Na podstawie listy obecności stwierdza, że na stan 15 radnych, w chwili otwarcia obrad
Sesji uczestniczy 14 radnych, czyli Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i
ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.
Radni nieobecni:
1. Radny Krzysztof Krawczak
Przewodnicząca Rady Gminy 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 Art. 51 Ustawy o ochronie danych
osobowych.
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu informuje, że porządek obrad II Sesji Rady
Gminy w Biesiekierzu 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 .
Pan Wójt Andrzej Leśniewicz wnosi - Zgodnie z paragrafem 24 Statutu Gminy Biesiekierz o
uzupełnienie porządku obrad o dodatkowe dwie uchwały tj:
1. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i

uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach
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wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2.

w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i
w domu” na lata 2019-2023.

Przewodnicząca pyta czy Radni mają uwagi do propozycji wprowadzenia dwóch
dodatkowych uchwał.
Ze strony Radnych brak zgłoszeń.
Przewodnicząca prosi o przegłosowanie nowego porządku obrad.
Na 14 obecnych radnych wszyscy głosowali za zmianą porządku obrad.
Przewodnicząca informuje, że Porządek II Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu został
uzupełniony o dodatkowe dwie uchwały i jego porządek wygląda następująco :
Porządek obrad realizowany podczas II Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu przedstawia
się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
Przyjęcie porządku obrad;
Sprawy organizacyjne;
Przyjęcie protokołu z I/18 Sesji Rady Gminy;
Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
Podjęcie uchwał :

1)
2)
3)

w sprawie zmiany Statutu Gminy Biesiekierz
w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. kpt. Wł. Wysockiego
w Biesiekierzu przez likwidację oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.
kpt. W. Wysockiego w Biesiekierzu.
w sprawie przekształcenia Przedszkola Gminnego w Biesiekierzu poprzez zmianę jego
siedziby i zmianę nazwy.
w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia
w działalności sportowej.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Biesiekierz.
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 2019.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na
terenie Gminy Biesiekierz w 2019 roku

4)
5)
6)
7)

8)
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9)
10)

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
11)
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Biesiekierz.
12)
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok;
13)
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018
– 2028.
14)
w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i
uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach
wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
15)
w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego
rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023.
7. Trybuna obywatelska;
8. Interpelacje i zapytania radnych;
9. Wolne wnioski i zapytania;
10. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
Ad3. Sprawy organizacyjne;
Przewodnicząca odczytuje pismo mieszkanki Gminy Biesiekierz w sprawie dopłat do biletów
dla emerytów i rencistów.
Informuje, że ta sprawa była dyskutowana na Komisji Wspólnej Rady Gminy Biesiekierz i po
konsultacjach z pracownikami Gminy Biesiekierz sprawa zostanie rozpatrzenia po przeprowadzeniu analizy kosztów i warunków.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu przechodzi do kolejnego punktu Sesji, którym
jest:
Ad4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji Rady Gminy;
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu informuje, że do przyjęcia jest protokół z I/
18 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2018roku.
Zgodnie z § 41 ust.3 Statutu Gminy, protokół był wyłożony do publicznego wglądu w
Biurze Rady przed terminem sesji. Jako Przewodnicząca Rady zapoznała się z nim i nie
wnosi uwag. Zgodnie ze Statutem, przyjęcie przez Radnych protokołu z poprzedniej sesji nie
wymaga jego odczytywania na sesji.
Przewodnicząca pyta, czy Radni zgłaszają uwagi, bądź wnoszą o jego uzupełnienie.
Brak zgłoszeń.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu informuje, że wobec braku uwag ze strony
Radnych, w/w protokół uznaje za przyjęty.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
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Ad. 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu prosi Pana Andrzeja Leśniewicza Wójta Gminy
Biesiekierz o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.
Pan Wójt informuje o podejmowanych w ciągu tego okresu najważniejszych działaniach
organu wykonawczego między innymi mówi o tym, że :
21 listopada 2018 roku był dniem Pracownika Socjalnego i również w Gminie Biesiekierz
obchodziliśmy ten dzień uroczyście z pracownikami Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Biesiekierzu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Feniks” w Biesiekierzu, życząc
im dalszej efektywnej i przynoszącej satysfakcję pracy.
W dniu 27 listopada 2018 roku Paweł Szefernaker Poseł na Sejm VIII Kadencji, Sekretarz
Stanu w MSWIA odwiedził miejscowość Laski Koszalińskie i uczestniczył w oficjalnym
otwarciu drogi, której realizacja była możliwa dzięki rządowemu wsparciu.
Informuje, dla przypomnienia, w latach 2017-2018 Laski Koszalińskie „otrzymały” dotacje z
rządowych programów w kwocie ponad 4,2 mln zł., dając mieszkańcom 5,3 km nowych dróg.
Natomiast z Powiatu Koszalińskiego na przebudowę drogi nr 3523Z od skrzyżowania z drogą
krajową nr 6 do granicy Gminy i dalej do Dunowa (całkowita wartość projektu wyniosła ponad 6 mln zł., dotacja 3 mln zł. z czego zdecydowana większość dotyczyła odcinka na terenie
Gminy Biesiekierz). Projekt dofinansowano w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Gmina Biesiekierz, otrzymała dofinansowanie w kwocie 543 tys. zł. na inwestycję na dwóch
odcinkach prowadzących do Nowych Bielic (całkowita wartość projektu wyniosła ponad 1
mln zł.) oraz w roku 2018, z innego Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zbudowano drogi
osiedlowe (dotacja wyniosła ponad 675 tys., całkowita wartość projektu ponad 1,2 mln zł.)
Pan Wójt informuje, że w dniu 26 listopada 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji
Wspólnych Rady Gminy w Biesiekierzu na którym omówiono założenia do budżetu na rok
2019.
Odbyło się spotkanie z zarządem Banku Żywności i Pan Wójt zachęca wszystkich do
zbierania żywności i wspomaganie wolontariuszy, którzy będą w ramach świątecznej zbiórki
zbierać żywność dla potrzebujących.
Pan Wójt informuje, że Radni i Wójt otrzymali dużo życzeń i gratulacji z okazji wyborów na
Radnych i Wójta Gminy Biesiekierz np. od Senatora Zientarski, posła Stanisława
Gawłowski, posłanki Grażyny Sztark, Wojewody i Prezydenta Miasta Koszalina.
Pan Wójt odczytał
życzenia od Senatora Zientarskiego i od Wojewody
Zachodniopomorskiego.
Pani Przewodnicząca dziękuje Panu Wójtowi. Prosi wszystkich o powstanie i uczczenie
minuta ciszy odejście wieloletniego radnego Gminy Biesiekierz pana Edwarda
Bohaterowicza.
Wszyscy radni powstali i uczczono minutą ciszy pamięć radnego Edwarda Bohaterowicza.
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Przewodnicząca przechodzi do następnego punktu porządku obrad.
Ad. 6. Podjęcie uchwał :
1)
w sprawie zmiany Statutu Gminy Biesiekierz
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu wyjaśnia, że projekt został przedstawiony wraz
z uzasadnieniem.
Przewodnicząca pyta czy są pytania do Uchwały. Pytań Brak
Przewodniczący informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
Za - 14
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2)

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały.
Pytań brak.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.
Wynik głosowania:
Za - 14
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. kpt. Wł. Wysockiego w
Biesiekierzu przez likwidację oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.
kpt. W. Wysockiego w Biesiekierzu.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały.
Pytań brak.
Przewodnicząca pyta przewodniczącego Komisji ds. społecznych i oświaty Pana Marka Płazę
o opinię.
Pan radny Marek Płaza informuje, że Komisji ds. społecznych i oświaty opiniuje uchwałę
pozytywnie.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.
Wynik głosowania:
Za -14
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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4)
w sprawie przekształcenia Przedszkola Gminnego w Biesiekierzu poprzez zmianę
jego siedziby i zmianę nazwy.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały.
Przewodnicząca pyta przewodniczącego Komisji ds. społecznych i oświaty Pana Marka Płazę
o opinię.
Pan radny Marek Płaza informuje, że Komisji ds. społecznych i oświaty opiniuje uchwałę
pozytywnie oraz informuje, że jest to uchwała porządkująca pewne rozwiązania
organizacyjne.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.
Wynik głosowania:
Za -14
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
5)
w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w
działalności sportowej.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały.
Pan radny Marek Płaza pyta czy będzie uchwała w sprawie nagród za osiągnięcia kulturalne i
inne dziedziny.
Pan Wójt odpowiada, że taka uchwała w konsultacji z Radnymi również powstanie.
Przewodnicząca informuje że w budżecie gminy Biesiekierz na rok 2019 na realizację
powyższej uchwały zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 2000,00 zł.
Pan Wójt dodał, że prawdopodobnie ta kwota zostanie zwiększona.
Skarbnik informuje, że na podstawie wniosków będzie określana kwota do budżetu.
Radna Elżbieta Piekarska wnioskuje, żeby uhonorować osoby zaangażowane odznaczeniem
„Zasłużony dla Gminy Biesiekierz”.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.
Wynik głosowania:
Za -14
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Biesiekierz.
Przewodnicząca informuje, że projekt został przedstawiony na Komisjach Wspólnych.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały.
Pytań brak.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.
Wynik głosowania:
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Za -14
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
7) 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 2019.

Przewodnicząca informuje, że uchwała podejmowana jest co roku.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały.
Pytań brak.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.
Wynik głosowania:
Za -14
Przeciw -0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na
terenie Gminy Biesiekierz w 2019 roku
Godzina 13.28 na Sesję przybył Radny Krzysztof Krawczak
Przewodnicząca informuje, że projekt był analizowany na Komisjach Wspólnych rady
Gminy Biesiekierz.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.
Wynik głosowania:
Za - 15
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
Przewodnicząca informuje, że Uchwała była omówiona na Komisjach Wspólnych.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały.
Przewodnicząca prosi przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Panią
radną Małgorzatę Jabłońską-Bauer o opinię Komisji.
Pani radna Małgorzata Jabłońska-Bauer informuje, że opinia jest pozytywna.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.
Wynik głosowania:
Za -15
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Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
10) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Pani Przewodnicząca informuje, że uchwała była dyskutowana na Komisji Wspólnej.
Informuje o ile wzrośnie stawka opłaty.
Wiceprzewodnicząca Pani radna Monika Modła prosi Panią Skarbnik o wyjaśnienie z czego
wynika wzrost opłat za wywóz odpadów.
Pani Skarbnik wyjaśnia radnym z czego wynika wzrost opłaty za wywóz odpadów,
jednocześnie informuje, że szczegółowa analiza była omówiona na Komisjach Wspólnych.
Przewodnicząca prosi przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Panią
radną Małgorzatę Jabłońską-Bauer o opinię Komisji.
Pani radna Małgorzata Jabłońska-Bauer informuje, że opinia jest pozytywna.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały.
Pytań brak.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.
Wynik głosowania:
Za -15
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Biesiekierz.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały.
Pytań brak.
Przewodnicząca prosi Panią Skarbnik o omówienie uchwały.
Pani Skarbnik informuje, ze wynagrodzenie wójta zostało na tym samym poziomie.
Przewodnicząca prosi przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Panią
radną Małgorzatę Jabłońską-Bauer o opinię Komisji.
Pani radna Małgorzata Jabłońska-Bauer informuje, że opinia jest pozytywna.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.
Wynik głosowania:
Za - 15
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
12) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok;
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Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały.
Pytań brak.
Przewodnicząca prosi Panią Skarbnik o omówienie uchwały.
Pani Skarbnik omawia zmiany w budżecie.
Przewodnicząca prosi przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Panią
radną Małgorzatę Jabłońską-Bauer o opinię Komisji.
Pani radna Małgorzata Jabłońska-Bauer informuje, że opinia jest pozytywna.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.
Wynik głosowania:
Za - 15
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
13) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018
– 2028.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały.
Pytań brak.
Przewodnicząc prosi Panią Skarbnik o omówienie uchwały.
Pani Skarbnik wyjaśnia, że zmiany są konsekwencją zmian w budżecie.
Przewodnicząca prosi przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Panią
radną Małgorzatę Jabłońską-Bauer o opinię Komisji.
Pani radna Małgorzata Jabłońska-Bauer informuje, że opinia jest pozytywna.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.
Wynik głosowania:
Za -15
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
14) w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i
uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach
wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały.
Pytań brak.
Pani Przewodnicząca informuje, że Pan Dyrektor OPS-u Mariusz Sydoruk na posiedzeniu
Komisji Wspólnych omówił Uchwałę.
Pani Przewodnicząca prosi pana radnego Marka Płazę o przedstawienie opini Komisji
Społecznej – pan radny Marek Płaza informuje że opinia Komisji ds. społecznych i oświaty
jest pozytywna.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.
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Wynik głosowania:
Za - 15
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
15) w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego
rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały.
Pytań brak.
Przewodnicząca informuje, że uchwała została omówiona na posiedzeniu Komisji Wspólnych
przez Pana Dyrektora OPS-u Pana Mariusz Sydoruka
Przewodnicząca pyta przewodniczącego Komisji ds. społecznych i oświaty Pana radnego
Marka Płazę o opinię.
Pan radny Marek Płaza informuje, że Komisji ds. społecznych i oświaty opiniuje uchwałę
pozytywnie.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.
Wynik głosowania:
Za -15
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
13:40 – Pani Przewodnicząca zarządza 10 minut przerwy.
13:50 Koniec przerwy.
Ad.7. Trybuna obywatelska;
Ponieważ nie ma zapisów na listę mówców, Przewodniczący Rady Gminy zamyka
realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest interpelacje i
zapytania.
Ad.11. Interpelacje i zapytania radnych;
Pani Bernadeta Tomczak – w imieniu mieszkańców prosi o spotkanie z Dyrektorem Ośrodka
Zdrowia, żeby chociaż raz w tygodniu przyjął dzieci po za siedzibą przychodni w miejscu ich
zamieszkania.
Pan Wójt odpowiada, że to obiecaliśmy wyborcom i Pan Wójt umówi się z Panem Dyrektorem Przychodni i zaprosi go na Komisje Wspólne w celu poczynienia jakiś ustaleń w tej sprawie.
Pani radna Monika Modła – prosi o dokonanie przeglądu drogi w ramach gwarancji w Starych Bielicach i zamontowanie spowalniaczy.
Pan Wójt odpowiada, że zorientuje się w sytuacji i uzgodni to z Kierownikiem GSTiK.
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Pan radny Krzysztof Krawczak – prosi o zintensyfikowanie pracy służb technicznych z uwagi na dużą gołoledź.
Pan Wójt przyznaje rację Panu radnemu i odpowiada, że postara się wpłynąć na służby, żeby
te działania były szybsze i żeby do takich sytuacji nie dochodziło.
Pan radny Marek Płaza – informuje, że złożył zapytanie do Pana Wójta na piśmie odnoście
działania Kryzysowego.
Radna Martyna Ryfun pyta Pana Wójta czy ma informację na temat drogi w Świeminie przy
szkole oraz o możliwość zamontowania spowalniaczy na skrzyżowaniu w centrum miejscowości.
Pan Wójt poprosił o składanie interpelacji na piśmie.
Przewodnicząca przechodzi do następnego punktu porządku Sesji.
Ad.12. Wolne wnioski i zapytania;
Pani Przewodnicząca prosi o składanie oświadczeń majątkowych.
Przypomina o składaniu planów pracy poszczególnych komisji.
Pyta o fundusze na sterylizację zwierząt.
Pan Tomasz Hołowaty, prosi o uwzględnienie w planach pracy komisji objazdu po gminie,
aby zapoznać się z potrzebami mieszkańców.
Pani Przewodnicząca pyta o możliwość zorganizowania szkolenie dla Radnych.
Pani Skarbnik informuje, że na początku stycznie zorganizujemy takie szkolenie.
Pan radny Jan Wypych prosi wyłożeniu trutki na myszy i szczury przy obiektach
użyteczności publicznej.
Ad.13. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu;
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu stwierdza, iż porządek obrad został wyczerpany
i ogłasza zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Godzina zakończenia (14:10) „Zamykam obrady II Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu”
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