
UG.Or.I. ooo2.28.2017

Protokół  Nr XXVIII/17
z  Sesji  Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia  26 stycznia  2017r.

W dniu 26 stycznia 2017r. w  sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  odbyła się  XXVIII Sesja Rady
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 12:00, zakończenia:  13:40

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;

Obrady  Sesji   otwiera  Przewodniczący   Rady  Gminy  radny   Marek  Płaza.  Wita  wszystkich
przybyłych na posiedzenie  Radnych. W imieniu  Radnych wita Wójta Gminy, Zastępcę Wójta,
Skarbnika, Sekretarza, Wojciecha Jankowskiego – radcę prawnego Urzędu Gminy, obecnych na
Sesji pracowników Urzędu, sołtysów oraz Gości zaproszonych na posiedzenie. Wita wszystkich
przybyłych  na  Sesję.  Przedstawia  nowo  wybranego  sołtysa  Starych  Bielic  –Krzysztofa
Kaźmierczaka.

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.

Informuje o kwocie zebranej przez sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Biesiekierzu
podczas  XXV  Finału  WOŚP  –  17.655,55  zł.  W  imieniu  organizatorów  dziękuje  za  udział  i
hojność. 
Kontynuując   realizowany   punkt  „Otwarcia  Sesji”  prosi  o  wystąpienie  Sekretarza  Gminy p.
Waldemara  Maniaka.  Pan  W.  Maniak  przypomina  o  terminie  składania  oświadczeń
majątkowych (do 30 kwietnia). Oferuje pomoc w razie problemów z wypełnieniem dokumentu. 
Przewod. RG prosi o zabranie głosu p. Małgorzatę Olczak – dyrektor  Przedszkola Gminnego w
Biesiekierzu.  Pani  dyrektor  zaprasza dzieci  w wieku przedszkolnym wraz  z  rodzicami na bal
karnawałowy,  który  odbędzie  się  w  najbliższą  sobotę  w budynku Gimnazjum o  godz.  11.00.
Przewidziany będzie program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków, odwiedziny Mikołaja,
zabawy dla dzieci, nagrody, poczęstunek dla rodziców. Dziękuje za rozpowszechnienie zaproszeń
radnemu K. Krawczak oraz sołtysowi K. Kaźmierczak.
Przewod. RG dziękuje radnemu K.Krawczak oraz sołtysowi Kaźmierczak.
Przewod. RG prosi sołtysów o odebranie Poradników Sołtysa na rok 2017 ufundowanych przez
p. senatora P. Zientarskiego.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;

Przewod.RG informuje, iż porządek obrad wraz 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. Brak uwag.

Porządek obrad realizowany podczas XXVIII 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. Informacja  o  realizacji w 2016r. działań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych; 

6. Podjęcie uchwał: 

1)  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz;
2) w sprawie Gm. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probl. Alkoholowych na 2017 rok;
3) w sprawie Gm. Prog. Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biesiekierz na lata 2017-2019;
4) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Biesiekierz udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad
korzystania z tych obiektów;
5)  w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Biesiekierz;
6)  w  sprawie  wysokości  i  zasad  ustalania  oraz  rozliczenia  dotacji  celowej  dla  podmiotów
prowadzących żłobki na terenie gminy Biesiekierz;
7) w sprawie przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w
zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości;
8)  w  sprawie  przyjęcia  od  Powiatu  Koszalińskiego  zadania  inwestycyjnego  polegającego  na
budowie odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo;
9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji  celowej w 2017 roku Powiatowi
Koszalińskiemu (zadanie pn.Budowa odwodnienia wraz z remontem infrastruktury drogowej na
drodze powiatowej nr 3525Z Mścice-Dobre-Stare Bielice);
10) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi
Koszalińskiemu  (zadanie  pn.  Przebudowa  i  remont  dróg  powiatowych  nr  3518Z  Mączno-
Popowo,  nr  3523Z  Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo  oraz  nr  3529Z  na  odcinku  Dunowo-
Niedalino w zakresie przebudowy i remontu drogi pow. nr 3523Z na odcinku od drogi krajowej
nr 6 do drogi pow. 3529Z);
11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi
Koszalińskiemu  (zadanie  pn.  Przebudowa  i  remont  drogi  powiatowej  nr  3522Z  na  odcinku
Biesiekierz-Parnowo-I etap w m. Biesiekierz);
12) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi
Koszalińskiemu (zadanie  pn. Modernizacja  ewidencji  gruntów i  budynków na terenie Gminy
Biesiekierz); 
13) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017;
14) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028;
15) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2017;
16) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok
2017;
17) w sprawie zatwierdzenia  planu pracy stałych Komisji  Rady Gminy w Biesiekierzu na rok
2017;

7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy za 2016 rok.

8. Trybuna obywatelska;



9. Interpelacje i zapytania radnych;

10. Wolne wnioski i zapytania;

11. Zakończenie obrad  XXVIII  Sesji  Rady  Gminy w Biesiekierzu.  

Ad.3. Przyjęcie  protokołu z obrad  ostatnich   Sesji Rady Gminy;

Przewod.RG informuje, iż  do przyjęcia  jest  protokół z obrad XXVII  Sesji Rady Gminy z dnia
22.12.2016r.  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:

-  04.01.br.  –  spotkaniu  z  Zespołem  ds.  oświatowych,  w  skład  którego  wchodzą  wszyscy
dyrektorzy  szkół  i  przedszkola,  Przewodniczący  RG jako  reprezentant  całej  Rady,  kierownik
referatu strategii, promocji i oświaty oraz inspektor ds. oświaty;
- 04.01.br. – spotkaniu z opiekunkami świetlic, omawiano sprawy organizacyjne;
- 09.01.br. – uczestnictwie Jana Rodaka w spotkaniu opłatkowym w Seminarium w Wilkowie na
zaproszenie biskupa koszalińsko – kołobrzeskiego E. Dajczaka;
-  09.01.br.  –  spotkaniu  prowadzonym  przez  p.  Skarbnik  dot.  kontroli  w  jednostkach
oświatowych oraz spraw bieżących;
-  10.01.br.  – udziale  w noworocznym spotkaniu w Filharmonii  Koszalińskiej  na zaproszenie
Prezydenta  Koszalina  P.  Jedlińskiego,  gdzie  wręczono Orły  Koszalińskie,  wydarzenie  to  było
transmitowane przez media; 
- 10.01.br. – zebraniu w Starych Bielicach, na którym odwołano sołtysa Michała Stefańskiego i
wybrano nowego – Krzysztofa Kaźmierczak, który był członkiem Rady Sołeckiej, udziela się w
Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  od  lat  związany  jest  ze  Starymi  Bielicami,  Wójt  przedstawia
imiennie także skład Rady Sołeckiej;
-  13.01.br.  –  Jubileuszu  50-lecia  pożycia  małżeńskiego  państwa  D…..,  otrzymali  medale
ufundowane przez Prezydenta RP. Podobna uroczystość planowana jest w miesiącu lutym dla
państwa Suroszów w świetlicy wiejskiej w Nowych Bielicach;
- 13.01.br. – zebraniu strażackim w Biesiekierzu, które rozpoczęło cykl zebrań jednostek OSP,
odbyły się one już we wszystkich jednostkach. Zebrania miały charakter sprawozdawczy, były
bardzo dobrze zorganizowane. Poruszano na nich problemy bieżące dot. bezpieczeństwa w całej
gminie, proponowano ciekawe rozwiązania. Wójt dziękuje komendantowi za organizację;
-  15.01.br.  – XXV Finale  WOŚP oraz  rekordowej  sumie pieniędzy zebranych podczas Finału
przez  Gminny  Sztab  WOŚP.  Wójt  dziękuje  sponsorom,  wolontariuszom  i  wszystkim,  którzy
zaangażowali się w organizację. Mówi także o M…, sześcioletnim chłopcu, który przekazał dla
WOŚP pieniądze, które zbierał przez cały rok. Za ten gest chłopiec został nagrodzony kubkiem
WOŚP i innymi drobnymi gadżetami podczas spotkania z Wójtem w Urzędzie Gminy;



- 16.01.br. – ponownym spotkaniu ze świetliczankami o programie ferii zimowych dla dzieci w
świetlicach wiejskich;
- 16.01.br. – spotkaniu z rodzicami sześciolatków, w którym uczestniczył Zespół ds. oświatowych
oraz pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie. Rozmawiano o dalszym
losie  sześciolatków,  o  oczekiwaniach  rodziców.  Zaproponowano łączenie  I  klasy  z  oddziałem
przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu. Rodzice otrzymali do wypełnienia ankietę,
zapewniono o przeprowadzeniu badań przesiewowych przez Poradnię Psych.-Ped. Wójt wyraził
nadzieję na wspólne wypracowanie rozwiązania najlepszego dla dzieci sześcioletnich. Informuje,
że ostateczna decyzja uzależniona będzie od głosu rodziców;
-  16.01.br.  –  zebraniu  wiejskim w Kraśniku,  kolejne  odbyło  się  w Kotłowie,  w  Biesiekierzu,
najbliższe  przewidziane  są  w  Gniazdowie,  Cieszynie,  Świeminie,  Parsowie,  Parnowie.  Wójt
zapowiada, że dokona podsumowania wszystkich zebrań, gdy zakończą się one w całej Gminie;
-  18.01.br.  –  podpisaniu  umowy  w  sprawie  udzielenia  dotacji  na  dofinansowanie  zabiegów
rehabilitacyjnych  dla  mieszkańców Gminy.  Zadanie  będzie  realizowane  w ramach  Programu
Polityki  Zdrowotnej  pn.  „Rehabilitacja  lecznicza mieszkańców Gminy Biesiekierz”.  W drodze
konkursu ofert wybrano realizatora programu na 2017 rok – Fizjomed Gabinet Fizjoterapii D…
W…..  Wójt  mówi  także  o  podpisaniu  drugiej  umowy  w  sprawie  udzielenia  dotacji  na
dofinansowanie zadania publicznego pn. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” realizowanego w ramach
współpracy  Gminy  Biesiekierz  z  organizacjami  pozarządowymi.  W  drodze  konkursu  ofert
wybrano  realizatora,  którym  jest  Stowarzyszenie  Aktywnych  Kobiet.  Program  ten  jest  już
realizowany;
-  19.01.br.  –  uczestnictwie  w posiedzeniu  Komitetu  Monitorującego  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa  Zachodniopomorskiego.  Które  dotyczyło  planowanych  zmian  w
ustawie wdrożeniowej oraz przyjętych zmianach w wytycznych dotyczących edukacji;
- 19.01.br. – udziale w konwencie wójtów, burmistrzów, starostów z Marszałkiem i Dyrektorami
poszczególnych wydziałów. Poruszano sprawy projektów, które już są oraz tych, które dopiero
zostaną uruchomione dot. PROW, polityki społecznej, RPO Turystyka oraz RPO. Wojewódzki
Fundusz  Ochrony  Środowiska  przedstawił  swoje  propozycje,  jak  również  Zachodni  Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wójt wspomina wystąpienie Marszałka na jednym ze spotkań
sesyjnych,  gdzie  Marszałek  mówił  o  uzupełnieniu  Funduszu Sołeckiego  o  dodatkowe środki.
Teraz właśnie pojawia się możliwość sięgnięcia po dodatkowe 500 tys. zł do podziału między
sołectwa w województwie.  Kto pierwszy napisze dobry projekt  będzie miał  szansę,  by z tego
funduszu  skorzystać.  Z  kolei  Fundusz  Socjalny  skierowany  jest  do  środowisk  po  byłych
Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Wójt zaznacza, że podczas zebrań wiejskich doradza, by
wykorzystać środki z tych funduszy. W momencie, gdy powstanie już szczegółowy regulamin i
znane będą kryteria i warunki, które trzeba będzie spełnić, poprosi marszałka, by zorganizował
spotkanie informacyjne dla sołtysów w tym zakresie.
Przewodn. RG zachęca radnych do zadawania pytań do Wójta. Brak zgłoszeń. Przedstawia radcę
prawnego Wojciecha Jankowskiego i przekazuje mu głos. 
Radca mówi, że prowadzi własną kancelarię prawną, posiada doświadczenie zawodowe także w
pracy w samorządzie na stanowisku zastępcy wójta oraz sekretarza. Współpracuje także z innymi
gminami w zakresie obsługi prawnej. Ukończył aplikację sędziowską, jednak najlepiej spełnia się
w pracy z ludźmi, działając na rzecz samorządów i innych podmiotów. Zaprasza do kontaktu w
przypadku problemów prawnych. 
Przewod. RG zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym
jest:



Ad.  5. Informacja   o   realizacji  w  2016r.  działań  w  zakresie  pozyskiwania  środków

zewnętrznych; 

Przewod.  RG  tytułem  wprowadzenia,  informuje  iż  dokument  ten  przekazany  był  wraz  z
materiałami przedsesyjnymi. Zachęca radnych do zadawania pytań. 
Radny Krawczak zadaje pytanie odnośnie wniosków opisanych w Informacji dot. pozyskiwania
środków zewnętrznych. W uzasadnieniu pojawił  się zapis,  że dotacja  nie została przyznana z
powodu  braku  środków.  Radny  pyta,  czy  rzeczywiście  tych  środków  zabrakło,  czy  też  może
powodem  nieprzyznania  dofinansowania  było  zbyt  mało  punktów  uzyskanych  przez  nasz
wniosek. 
Przewodn. RG prosi o odpowiedź pana Wójta.
Wójt informuje, że składaliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej wniosek na budowę i modernizację ekologicznego oświetlenia. Wniosek ten nie został
przyjęty z powodu nie tylko braku środków, ale też braku efektu ekologicznego, gdyż mieliśmy w
założeniu budowę nowego oświetlenia. Gdyby naszym założeniem była zamiana lamp sodowych
na ledowe, wówczas efekt ten mógłby być osiągnięty. Wójt zaznacza, że wniosek będzie składany
ponownie.  Tym  razem  przedmiotem  wniosku  będzie  montaż  ogniw  fotowoltaicznych  na
budynkach użyteczności publicznej tj. szkołach, budynkach OPS-u oraz Urzędu Gminy. Jeśli uda
się  uzyskać  oszczędności  z  tego  tytułu  zostaną  one  przeznaczone  na  budowę  oświetlenia
ledowego.  Kolejny  projekt,  na  który  nie  uzyskaliśmy  dofinansowania  zakładał  budowę  sali
gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej  w  Starych  Bielicach.  Uzyskał  on  wymaganą  liczbę
punktów, ale zabrakło środków na jego realizację. Od lutego rozpocznie się nowy nabór, ale już
nie w Urzędzie Marszałkowskim ale w Ministerstwie Sportu i Kultury Fizycznej, gdyż teraz to
Ministerstwo będzie  dysponentem środków na dofinansowania.  Wójt  zapewnia,  że będziemy
ponownie występować z tym projektem i dodatkowo, by zwiększyć szansę na zakwalifikowanie
będzie on wzbogacony o dodatkowe załączniki.
R. Krawczak dopytuje o kolejny wniosek, dotyczący budowy drogi łączącej Stare Bielice ze Strefą
Ekonomiczną w Koszalinie.  Mówi,  że w Informacji  widnieje zapis, że obecnie prowadzone są
prace  nad  weryfikacją  oraz  złożeniem  wniosku w Urzędzie  Marszałkowskim  w  Szczecinie,  a
realizację planuje się na rok 2018. Pyta czy zadanie to będzie już na pewno realizowane, czy
może podlega jeszcze kolejnym weryfikacjom i w konsekwencji istnieje zagrożenie zaniechania
prac lub przedłużenia realizacji w czasie.
Wójt  odpowiada,  że  środki  na  ten  cel  uzyskane  będą  w  ramach  Strategii  ZIT  i  są  one  już
zarezerwowane. Musimy spełnić pewne kryteria, jednym z nich było połączenie budowanej przez
nas drogi z dojazdem do stref gospodarczych. Występowały pewne obawy, czy granica naszej
Gminy łączy się z dojazdem do tej strefy, ale już mamy potwierdzenie, że tak. W związku z czym
realizacja zadania jest pewna. Jednak termin realizacji zależy od zakończenia prac związanych z
budową  wiaduktu  przez  wykonawcę  ekspresówki.  Dlatego  też  Gmina  przewiduje,  że  może
nastąpić przesunięcie w czasie rozpoczęcia budowy tej drogi. Wójt zapewnia jednak, że zadanie
to ma zabezpieczenie finansowe i będzie realizowane na pewno.
R. Wypych: zauważa, błąd w Informacji odnośnie łącznej kwoty zadania wskazanego w pkt. 1.
Dodatkowo podkreśla, że inwestycje na osiedlach „Zielony Pagórek” oraz „Natalia” wykonane
zostały  niedbale.  Mówi,  że  przejeżdżał  niedawno  tą  drogą  i   zastał  pozarywane  studzienki  i
nierówności na jezdni. Proponuje wykorzystać okres gwarancyjny i zwrócić się do wykonawcy o
naprawę.
Wójt: informuje, że zauważono pewne niedociągnięcia podczas odbioru technicznego drogi. W
dniu odbioru warunki  atmosferyczne nie  pozwalały  pewnych prac  wykonać,  ale  zostaną  one
uzupełnione.  Projekt został zrealizowany w całości,  pozostało jeszcze 300 m poza projektem,



które będą realizowane wkrótce. Rada Miejska w Koszalinie zdecydowała o przeznaczeniu 100
tys.  zł  na  wykonanie  zjazdów  do  mieszkańców  Koszalina  oraz  na  budowę  naszej  wspólnej
granicznej drogi. Wójt zaznacza, że jest to bardzo korzystne porozumienie, gdyż obniża znacząco
koszt tej budowy ponoszony przez Gminę.
Przewodn. RG informuje, że Gmina jeszcze nie zapłaciła za tę drogę. Pyta czy radni mają jeszcze
jakieś pytania. Brak zgłoszeń. Informacja została przyjęta.

Przewodniczący RG zamyka realizowany punkt obrządku obrad i ogłasza, że do przyjęcia jest 17
uchwał.  Dlatego  też  zapowiada  krótką  przerwę,  która  będzie  miała  miejsce  mniej  więcej  w
połowie rozmowy o projektach. Przechodzi do kolejnego punktu porządku obrad tj. 

Ad. 6. Podjęcie uchwał: 

1)  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Studium  uwarunkowań  i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz;
Przewod.RG  pyta  radnych  o  uwagi  i  zapytania.  Brak  zgłoszeń.  Wynik  głosowania:  za  –  15,
przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

2) w sprawie Gm. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probl. Alkoholowych na
2017 rok;
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.  
r. Krzysztof Krawczak poddaje w wątpliwość wiarygodność wyników badań przedstawionych w
dokumencie. Zastanawia go, czy faktycznie co 4 uczeń szkoły podstawowej i co 3 gimnazjalista
pije alkohol.
Przewod.RG mówi,  że zastanawiająca  jest  łatwość  dostępu nieletnich  do alkoholu na terenie
Gminy.
r. Krawczak dodaje, że jako rodzic jest poważnie zaniepokojony stanem rzeczy przedstawionym
w Dokumencie.  Zadaje  pytanie  odnośnie  formy planowanej  w Programie edukacji  lokalnych
decydentów oraz radnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
Przewod.RG oddaje głos Dyrektorowi OPS-u.
Dyrektor  OPS  informuje,  że  wyniki  badań  pochodzą  z  diagnozy  problemów  społecznych
przeprowadzonej na terenie Gminy Biesiekierz w 2015r. Zapowiada przeprowadzenie kolejnej
diagnozy  w  tym  roku  przy  użyciu   nowych  metod  badawczych.  Przychyla  się  do  wniosków
stwierdzających  istnienie  problemu  ze  spożywaniem  alkoholu  wśród  młodzieży.  W  naszym
środowisku można zaobserwować sytuacje, podczas których młodzi ludzie z terenu naszej Gminy
używają alkoholu, a także innych substancji psychoaktywnych. Proponuje szkolenia i spotkania
w ramach „Biesiekierskich debat”,  które mają miejsce w Bibliotece Gminnej.  Niestety jak na
razie  frekwencja  na  nich  nie  jest  wysoka.  Na  spotkaniach  podejmowana  jest  tematyka
działalności profilaktycznej, problemów z używaniem i nadużywaniem różnego rodzaju środków
psychoaktywnych,  sposoby  jak  sobie  radzić  z  uzależnieniem.  Proponuje  stworzenie  forum
dyskusyjnego,  środki  na  jego  działalność  mogą  być  zagwarantowane  z  puli  programu
profilaktycznego.
r.  Krawczak  mówi,  że  Program z  pewnością  będzie  opublikowany na stronie  Gminy,  jednak
brakuje  w nim danych  kontaktowych do  osób,  do  których  można zgłosić  się  z  problemami,
spostrzeżeniami,  nowymi  pomysłami.  Na  końcu  dokumentu  widnieje  zapis,  że  opracowanie
wykonał pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, jednak



brakuje imienia, nazwiska, nr telefonu. Może warto byłoby umieścić informację do kogo można
się zwrócić.
Dyrektor  OPS odpowiada,  że pełnomocnik może się zmienić,  ale  informacja umieszczona na
stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  OPS zawiera  wykaz  pracowników  wraz  z  numerami
kontaktowymi.  Ponadto  OPS  wydaje  informatory  o  tematyce  uzależnień,  na  chwilę  obecną
zapasy się wyczerpały, ale zamówione będą nowe. Dyrektor zapowiada, że w przyszłym roku do
Programu dołączy część informacyjną zawierającą dane kontaktowe do osób i instytucji, które
mogą pomóc w problemach z uzależnieniem. Dodaje, że jeśli Program zostanie uchwalony to już
od lutego OPS uruchamia dyżury psychologa w punkcie konsultacyjnym. Będzie można się do
niego  zwracać  z  problemami  uzależnień,  przemocy,  problemów  wychowawczych  i  innych.
Psycholog dostępny będzie dla mieszkańców co piątek w godzinach: 13.30 – 16.30. 
Przewod. RG pyta czy radni mają jeszcze jakieś pytania. Brak zgłoszeń. Wynik głosowania: za –
15, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

3) w sprawie Gm. Prog. Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biesiekierz na lata
2017-2019;
Przewod.RG  pyta  o  uwagi  do  powyższej  uchwały  Komisję  ds.  Społecznych  i  Oświaty.
Przewodnicząca Komisji informuje, że po przeanalizowaniu Programu komisja opiniuje projekt
pozytywnie. 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 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym  jest  Gmina  Biesiekierz  udostępnionych  dla  operatorów  i
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewod.RG  ogłasza 5 min. przerwy w obradach. Po przerwie obrady zostają wznowione.

5)   w  sprawie  Regulaminu  korzystania  z  cmentarzy  komunalnych  Gminy
Biesiekierz;
Przewod.RG pyta radnych o uwagi i zapytania.
r.  Paweł  Grajper  pyta  czy  w  przypadku  braku  opłaty  za  miejsce  na  cmentarzu  zostaje  ono
przejęte przez administratora, czy po jakimś czasie można uiścić opłatę wstecz i jednak wykupić
to miejsce.
Przewod.  RG powołuje  się  na przepisy ogólnopolskie,  które  mówią,  że z  chwilą  zakończenia
okresu, za który grobowiec był wykupiony administrator cmentarza musi zawiadomić rodzinę w
sposób  skuteczny  i  dopiero  jeżeli  nie  otrzyma  z  jej  strony  potwierdzenia  to  takie  miejsce
pochówku jest likwidowane.
R. Grajper mówi, że słyszał opinię, iż w sytuacji, gdy cmentarze nie są mocno zapełnione, tak jak
w przypadku naszej Gminy, to likwidacja nie musi następować od razu po upływie terminu na
uiszczenie opłaty, ale dopiero po zapełnieniu się cmentarza.
Przewod. RG ponownie odwołuje się do przepisów Ustawy o cmentarzu i chowaniu zmarłych,
gdzie wskazano okres wykupienia miejsca pochówku – 20 lat. Oddaje głos radcy prawnemu.
W. Jankowski nawiązuje do wspomnianej ustawy i informuje, że po upływie 20 lat administrator
cmentarza ma pełne prawo do likwidacji miejsca. Istnieje możliwość dogadania się, ale jest to
już kwestia umowna, indywidualna, w zależności od zapełnienia cmentarza.
Przewod.  RG pyta  czy  radni  mają  jeszcze  jakieś  pytania.  Brak  zgłoszeń.  Przypomina,  że  na
terenie  Gminy znajdują  się  dwa cmentarze:  w Biesiekierzu i  w Parnowie,  w związku z  czym



Regulamin  będzie  dotyczył  obu  tych  cmentarzy.  Wynik  głosowania:  za  –  15,  przeciw  –  0,
wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

6)  w  sprawie  wysokości  i  zasad  ustalania  oraz  rozliczenia  dotacji  celowej  dla
podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Biesiekierz;
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.

7) w sprawie przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami
powiatowymi  w  zakresie  utrzymania  czystości,  pielęgnacji  zieleni  i  likwidacji
śliskości;
Przewod.RG pyta radnych o uwagi i zapytania.
r. Krawczak mówi, że przedstawiony projekt jest zapewne przemyślany, skalkulowany. Niemniej
jednak wyraża swoją wątpliwość co do niedoszacowania i niedofinansowania Gminnych Służb
Technicznych  zarówno  pod  względem  zatrudnienia  zbyt  małej  liczby  pracowników  oraz
potrzebie dokupienia maszyn i sprzętu. Pobieżnie przeliczył długości dróg tj.  ok. 30 km tych,
które  mamy  dodatkowo  przejąć  w  zakresie  utrzymania  czystości.  Dodaje,  że  w  materiałach
przekazanych radnym nie dołączono załącznika do projektu tej uchwały.
J. Rodak wyjaśnia, że projekt uchwały dotyczy tylko samych chodników przylegających do dróg
powiatowych i ma charakter intencyjny. Następnym krokiem będzie spisanie porozumienia, w
którym wymienione będą wszystkie odcinki  chodników przyległych do dróg powiatowych.  W
zakresie  czystości  i  pielęgnacji  będziemy  utrzymywać  tylko  te  chodniki  wraz  z  kratkami
ściekowymi i odwodnieniem do 0,5m.
r. Krawczak przytacza zapis projektu uchwały dotyczący utrzymania dróg w zakresie utrzymania
czystości,  pielęgnacji  zieleni  i  likwidacji  śliskości,  skąd  właśnie  wzięły  się  obawy  radnego  o
uniesienie przez Gminę ciężaru utrzymania dróg bez zwiększania zatrudnienia i zakupu maszyn.
J.  Rodak  przypomina,  że  w  ubiegłym  roku  również  przyjmowano  uchwałę  dot.  utrzymania
chodników, jednak kwota zarezerwowana na ten cel  była  dużo niższa.  Obecnie wybudowano
chodniki także w Kotłowie i Parnowie dlatego też kwota ta znacząco wzrosła.
r.  Krawczak  przyznaje,  że  zmienia  to  postać  rzeczy.  Podaje  również  przykład,  gdy  w  lipcu
ubiegłego  roku  prosił  Wójta  o  reakcję,  by  Powiat  uporządkował  drogę  do  Cieszyna.  Powiat
odpowiedział na wysłane pismo, że droga Parnowo – Cieszyn jest na bieżąco patrolowana przez
służby  drogowe  pod  kątem  bezpieczeństwa,  wykonywane  są  naprawy  nawierzchni,  wycinka
zakrzewienia.  Natomiast faktem było,  że do końca lata żadnych prac opisanych w piśmie nie
wykonano.  Proponuje,  by  w  przypadku  uwag  ze  strony  Powiatu  również  udzielić  podobnej
odpowiedzi nie pociągającej za sobą żadnych działań.
Przewod. RG prosi, by do projektów uchwał zawsze dołączać wszystkie załączniki. Dopytuje czy
radni mają jeszcze jakieś uwagi. Uwag nie wniesiono. Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0,
wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

8)  w  sprawie  przyjęcia  od  Powiatu  Koszalińskiego  zadania  inwestycyjnego
polegającego na budowie odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury
drogowej w m. Kotłowo;
Przewod.RG pyta radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Przypomina, że jest to drugi etap
zadania, które było realizowane w 2016 r. Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzyma. –
0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.



9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku
Powiatowi Koszalińskiemu (zadanie pn. Budowa odwodnienia wraz z remontem
infrastruktury  drogowej  na  drodze  powiatowej  nr  3525Z  Mścice-Dobre-Stare
Bielice);
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.
Przewod.RG  pyta  radnych  o  uwagi  i  zapytania.  Brak  zgłoszeń.  Wynik  głosowania:  za  –  15,
przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

10) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku
Powiatowi Koszalińskiemu (zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych
nr  3518Z  Mączno-Popowo,  nr  3523Z  Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo  oraz  nr
3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino w zakresie przebudowy i remontu drogi pow.
nr 3523Z na odcinku od drogi krajowej nr 6 do drogi pow. 3529Z);
Przewod.RG 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.  Wynik  głosowania:  za  –  15,  przeciw –  0,
wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku
Powiatowi Koszalińskiemu (zadanie pn. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr
3522Z na odcinku Biesiekierz-Parnowo-I etap w m. Biesiekierz);
Przewod.RG 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. 
r. Grajper pyta o drugi etap czy będzie realizowany i jak będzie wyglądał.
J. Rodak odpowiada, że nie prowadzono rozmów odnośnie drugiego etapu.
r. Grajper mówi, że skoro zadanie, o którym mowa w projekcie uchwały otrzymało nazwę I etap
to wydaje się, że planowany będzie również kolejny etap.
J.Rodak wyjaśnia, że jest to tylko kwestia nazewnictwa wynikająca z charakteru drogi poddanej
przebudowie. Nie mamy środków na całość, remont zakończy się na krzyżówce.
Wójt  dodaje,  że  niezależnie  od  tego  będziemy  szukać  wszelkich  dostępnych  środków  na
dofinansowanie prac remontowych tej drogi. Droga ta jest bardzo ważna dla Gminy chociażby z
uwagi na realizację reformy oświatowej. Kolejną ważną drogą, na którą wspólnie z Powiatem
będziemy  szukać  dofinansowania  jest  Świemino  –  Warnino,  gdzie  zrealizowano  już  I  etap,
natomiast II etap nie doszedł do skutku z powodu wycofania się inwestorów. 
Przewod. RG pyta czy radni mają jeszcze jakieś pytania. Brak zgłoszeń. Wynik głosowania: za –
15, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

12) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku
Powiatowi  Koszalińskiemu  (zadanie  pn.  Modernizacja  ewidencji  gruntów  i
budynków na terenie Gminy Biesiekierz); 
Przewod.RG 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. 



r.  Krawczak  prosi  o  doprecyzowanie  zadania,  które  jest  przedmiotem  powyższego  projektu
uchwały.
Skarbnik przypomina, że problem ten był omawiany przy projekcie budżetu. Mówi, że zasobem
geodezyjnym rozporządza tylko starosta i tylko on ma prawo do modernizacji. Stan rzeczywisty
w terenie  jest inny od tego ewidencyjnego co ma bardzo duży wpływ na wymiar  podatku w
Gminie, ale jako Gmina nie możemy sami dokonać zmian w zasobie geodezyjnym. Powiat nie
dokonuje  takich modernizacji  na bieżąco z  powodu braku środków finansowych,  dlatego  też
sytuację możemy uporządkować tylko działając wspólnie.
Przewod. RG pyta czy radni mają jeszcze jakieś pytania. Brak zgłoszeń. Wynik głosowania: za –
15, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

13) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017;
Przewod. RG prosi panią Skarbnik o zabranie głosu.
Skarbnik informuje, że projekt zmian do budżetu jest konsekwencją uchwał podjętych wcześniej.
Wyjaśnia,  że poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków zmiana ta doprowadzi  do ich
równowagi.
Przewod.RG pyta o uwagi do powyższej uchwały Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Przewodnicząca  Komisji  informuje  o  wydaniu  przez  komisję  opinii  pozytywnej  zarówno  w
odniesieniu do omawianego projektu uchwały jak i do kolejnego tj. zmian w WPF.
Przewod.RG  pyta  radnych  o  uwagi  i  zapytania.  Brak  zgłoszeń.  Wynik  głosowania:  za  –  15,
przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

14) w sprawie zmian w wieloletniej  prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na
lata 2017-2028;
Przewod.RG mówi, że Komisja Budżetowa wyraziła już swoją opinię, jest ona pozytywna. Projekt
ten jest  konsekwencją  zmian przyjętych w ppkt.13 Wynik głosowania:  za – 15,  przeciw – 0,
wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

15) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2017;
Przewod.RG  pyta  radnych  o  uwagi  i  zapytania.  Brak  zgłoszeń.  Wynik  głosowania:  za  –  15,
przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

16)  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  w
Biesiekierzu na rok 2017;
Przewod.RG  pyta  radnych  o  uwagi  i  zapytania.  Brak  zgłoszeń.  Wynik  głosowania:  za  –  15,
przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

17)  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  stałych  Komisji  Rady  Gminy  w
Biesiekierzu na rok 2017;
Przewod.RG wymienia komisje stałe Rady Gminy i pyta radnych czy głosowanie ma się odbyć
nad planem każdej z komisji osobno, czy też razem. Radni decydują,  że głosują nad planami
trzech komisji jednocześnie. Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy za 2016

rok.



Przewod.  RG  tytułem  wprowadzenia,  informuje  iż  dokument  ten  przekazany  był  wraz  z
materiałami przedsesyjnymi. Zachęca radnych do zadawania pytań. Brak zgłoszeń. Ogłasza, że
wobec braku uwag ze strony radnych, w/w  sprawozdania uznaje za przyjęte.

Przewodn.RG zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym
jest:

Ad.8.  Trybuna obywatelska ;

Ponieważ nie ma zapisów na listę mówców, Przewodn. RG zamyka realizowany punkt porządku
obrad i przechodzi do następnego, którym jest;

Ad.9.  Interpelacje i zapytania radnych;

Przewodn.RG. prosi radnych o zabranie głosu.
r. Monika Modła mówi, że 22 grudnia ubiegłego roku Komisja ds. Społecznych i Oświaty złożyła
pismo  z  prośbą  o  dołączenie  do  Zespołu  ds.  Oświaty  jednego  członka  Komisji.  Do  dnia
dzisiejszego  nie  ma  odpowiedzi  ze  strony  Wójta.  Kolejną  sprawą  jest  brak  informacji  o
podwyższeniu opłaty  za  wywóz nieczystości.  Jest  to  już  drugi  miesiąc,  gdzie  mieszkańcy nie
wiedzą o zmianie i płacą wciąż tyle samo co do tej pory.
r. Jan Wypych pyta czy mieszkańcy Gminy będą mogli korzystać z pomocy radcy prawnego i
zgłaszać się do niego o porady prawne, jeśli tak to w jakich godzinach.
Wójt odpowiada, że mieszkańcy naszej Gminy mogą korzystać nieodpłatnie z porad prawnych w
poniedziałki  w  godzinach:  13.00  –  17.00.  Jest  to  zadanie  realizowane  w  ramach  projektu
wspólnie z Powiatem. Wójt  zwraca się do radnej  Moniki  Modły  i  mówi,  że wniosek Komisji
wpłynął  w  momencie,  gdy  Zespół  ds.  Oświaty  już  pracował.  W  jego  skład  wchodzi
Przewodniczący RG. W ocenie Wójta nie ma potrzeby, by poszerzać skład o kolejnych członków,
podczas,  gdy  radni  mogą  na  bieżąco  zasięgać  informacji  z  wyników  pracy  Zespołu  u
Przewodniczącego RG.
J.Rodak  informuje,  że  zawiadomienia  odnośnie  opłat  za  wywóz  nieczystości  są  rozwożone.
Większość mieszkańców już tę informację posiada, niebawem wszyscy zostaną poinformowani.
Przewod.  RG  dodaje,  że  informacja  dotycząca  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi na stronie internetowej Gazety Gminnej nie była precyzyjna.
r.  Modła  przypomina,  że  na  etapie  tworzenia  Zespołu  ds.  oświaty  poproszono  Komisję  o
wytypowanie  jednego  przedstawiciela,  który  będzie  uczestniczył  w  tych  obradach.  Następnie
uznano, że jednak osoba taka nie jest potrzebna. Dlatego też Komisja wystąpiła z oficjalnym
pismem,  by  jeszcze  raz  podkreślić,  że  jest  zainteresowana  pracą  w Zespole,  aby  na  bieżąco
omawiać przyjmowane rozwiązania na własnych posiedzeniach Komisji.
Wójt  odpowiada,  że  Zespół  kończy  pracę  i  będzie  konsultował  wypracowane  propozycje
rozwiązań z Komisją ds. Społecznych i Oświaty.
Przewod. RG przypomina, że radni  spotykają się po sesji i zostaną im przedstawione ustalenia
wypracowane przez Zespół ds.  Oświaty.  Pyta czy są jeszcze jakieś  interpelacje lub zapytania.
Brak zgłoszeń.
Zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, tj.

Ad.10.  Wolne wnioski i zapytania;
J.Rodak informuje o programie utylizacji  eternitu. Przygotowano już odpowiednie ogłoszenia
zawierające pełną informację wraz z terminem składania wniosków, które należy składać do 31



marca do p. Kardasz, abyśmy wiedzieli jak zabezpieczyć środki na ten cel. Prosi także sołtysów i
radnych  o informowanie  mieszkańców,  że w przypadku przylegania  posiadłości  do chodnika
obowiązek odśnieżenia należy do właściciela.
r.  Krawczak  proponuje  informować  o  tym  obowiązku  mieszkańców  pismem  dołączonym  do
deklaracji na wywóz śmieci, gdyż wiele mieszkańców sprząta chodniki, ale wciąż nie wszyscy ci,
którzy powinni.
J. Rodak mówi, że obowiązek utrzymania chodników nie dotyczy wszystkich mieszkańców, gdyż
nie wszędzie te chodniki są. Ale dodaje, że informację taką zamieści na stronie internetowej.
r.  Bernadeta  Tomczak  prosi  o  to,  by  ciągnik  odśnieżający  drogi  nie  zasypywał  śniegiem już
odśnieżonych przez mieszkańców chodników.
r. Daniel Dutkiewicz pyta pana Jana Rodaka o rozpoczęcie II etapu.
J. Rodak odpowiada, że nie zna dokładnego terminu, ale spotkał się z Dyrektorem w Starostwie
Powiatowym  i  dowiedział  się,  że  dokumentacja  jest  już  przygotowywana  przez  Zarząd  Dróg
Powiatowych.
Wójt  nawiązując  jeszcze  do  odśnieżania  mówi,  że  zgodnie  z  przepisami  śnieg  powinien  być
spychany na brzeg chodnika. Należy więc zachować rezerwę, by nie zasypać już odśnieżonych
chodników.
Informuje,  iż  9  lutego o godz.  13.00 odbędzie  się  sesja  poświęcona uchwałom dot.  zmian w
oświacie  na  terenie  Gminy.  Termin  sesji  podyktowany  jest  z  jednej  strony  zbliżającymi  się
feriami zimowymi, a z drugiej koniecznością dotrzymania terminów przedstawienia przez organ
prowadzący pewnych dokumentów Kuratorowi Oświaty. Dziś po sesji wypracujemy stanowisko,
które będzie materiałem wyjściowym do projektu uchwały na temat zmian w systemie oświaty
na  terenie  Gminy  Biesiekierz.  Stosowne dokumenty  dotrą  pocztą. Pyta  czy  są  jeszcze  jakieś
pytania ze strony radnych. Brak zgłoszeń. 

Ad. 11.  Zakończenie   obrad  XXVIII    Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  informuje,  iż  porządek  obrad  został   wyczerpany  i  ogłasza
zakończenie obrad  XXVIII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia  (13:4o).
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