
UG.Or.I. ooo2.33.2017

Protokół  Nr XXXIII/17
z  Sesji  Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia  29 czerwca  2017r.

W dniu 29 maja 2017r. w  sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  odbyła się  XXXIII Sesja Rady
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 13:00, zakończenia: 14:00.

Sesja zwołana została w trybie art.  20 ust.1 ustawy z  dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) i  przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem
obrad.

Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności  obrad;

Obrady Sesji   otwiera Przewodniczący  Rady Gminy radny  Marek Płaza.  Wita wszystkich
przybyłych na posiedzenie Radnych. W imieniu  Radnych wita Wójta Gminy, Zastępcę Wójta,
Sekretarza  Gminy,  Skarbnika  Gminy,  Sołtysów  oraz  wszystkich  przybyłych  na  Sesję.
Szczególnie serdecznie wita p.A.Ławrynowicz Radną Rady Powiatu Koszalin.

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.

 
 Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;
Przewod. RG informuje,  iż  porządek obrad wraz z zaproszeniem na Sesję oraz projektami
uchwał  i  innymi  materiałami  sesyjnymi,  został  Radnym  przekazany  w  regulaminowym
terminie. Pyta o uwagi i ewentualne  propozycje zmian do porządku obrad.
Ze strony Radnych – brak zgłoszeń.
Wójt wnosi o wprowadzenie  do porządku obrad    jednego dodatkowego  projektu uchwały w
sprawie  określenia  przeznaczenia  mienia,  należności  i  zobowiązań  po  Gimnazjum  im.
Wybitnych  Polaków z  siedzibą  w Biesiekierzu  włączonego   do  Szkoły  Podstawowej  im.
kpt.Wł. Wysockiego w Biesiekierzu.  Przedstawia uzasadnienie, z którego wynika, iż  organ
stanowiący  zgodnie ze swoimi kompetencjami określa przeznaczenie mienia  likwidowanej
jednostki  budżetowej.  Podjęcie  uchwały   pozwoli  na  uregulowanie  kwestii  formalno-
prawnych związanych z zakończeniem działalności Gimnazjum m.in. przekazanie mienia do
SP w  Biesiekierzu,  zamknięcie  ksiąg  rachunkowych,  sporządzenie  bilansu  oraz   przejęcie
należności i zobowiązań  jednostki przez Urząd Gminy  oraz SP  w Biesiekierzu.  
Przewod.RG informuje,  iż temat projektu uchwały był omawiany przez Panią Skarbnik na
wspólnym  posiedzeniu  Komisji  w  dniu  26.06.br.  i   został  zaopiniowany  pozytywnie.  Do
ustalenia pozostał wyłącznie termin podjęcia uchwały.
Przewod.RG prosi o przegłosowanie przyjęcia zgłoszonego wniosku. Wynik głosowania: za –
15, przeciw -0, wstrzym.-0. Wniosek został przyjęty. Przewod.RG informuje o uzupełnieniu
porządku obrad o dodatkowy   projekt uchwały i dopisanie jej do pkt 5 jako ppkt 8). Prosi o
przegłosowanie przyjęcia porządku obrad po zmianach. Wynik głosowania: za -15, przeciw -0,
wstrzym.-0. Realizowany na Sesji  porządek obrad  został  zatwierdzony i  przedstawia  się
następująco:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie  protokołu z obrad  ostatniej   Sesji Rady Gminy;
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
5. Podjęcie uchwał:
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1) w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice,
2)  w sprawie zmian  w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 r.

3) w sprawie  zmian w wieloletniej  prognozie  finansowej  Gminy Biesiekierz  na lata  2017-
2028,

4)  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Rady  Gminy  w  Biesiekierzu  Nr  XXVIII/217/17  z  dnia  26
stycznia  2017r.  w  sprawie  przyjęcia  od  Powiatu  Koszalińskiego  zadania  inwestycyjnego
polegającego na budowie odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w
m. Kotłowo,

5) w sprawie zmiany uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu,

6) w sprawie  uchylenia Uchwały Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXVIII/219/17 z dnia 26
stycznia 2017r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji  celowej  w 2017
roku Powiatowi Koszalińskiemu,

7)  w sprawie zmiany uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu,

8) w sprawie określenia przeznaczenia mienia, należności i zobowiązań po Gimnazjum im.
Wybitnych Polaków z siedzibą w Biesiekierzu włączonego  do Szkoły Podstawowej im. kpt.Wł.
Wysockiego w Biesiekierzu.

6.  Trybuna obywatelska ;
7.  Interpelacje i zapytania radnych
8.  Wolne wnioski i zapytania;
9. Zakończenie   obrad  XXXIII    Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.  

Ad3. Przyjęcie  protokołu z obrad  ostatniej   Sesji Rady Gminy;

Przewod.RG informuje, iż  do przyjęcia  jest  protokół z obrad XXXII Sesji Rady Gminy z dnia
25.05.2017r.   Mówi, że 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.RGprosi  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:

05.06.br. udziale  wraz  z  Kierownikiem  Ref.  Strategii  i  Rozwoju    w  spotkaniu  z  Radą
Pedagogiczną,  Radą  Rodziców  i  rodzicami  w  Szkole  Podstawowej  w  Starych  Bielicach.
Spotkanie dotyczyło  aktualnej sytuacji szkoły. W tym dniu odbył się także  Międzyświetlicowy
Dzień Dziecka zorganizowany w Świetlicy w Laskach Koszal.;
06.06.br. w imieniu  Wójta, Kierownik Ref.Strategii i Rozwoju p. Tomasz Hołowaty złożył 
projekt w partnerstwie z pięcioma innymi gminami dotyczący wdrożenia e-usług w naszej 
gminie w ramach programu Polska Cyfrowa.  Informuje  o odbytych spotkaniach i podjętych 
ustaleniach dot. także innych złożonych  przez Gminę  projektów.
09.06.br. uczestnictwie w oficjalnym Balu Gimnazjalnym w Biesiekierzu, podczas którego
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gimnazjaliści zatańczyli  poloneza i  zaprezentowali ciekawy program artystyczny. Dzieli  się
wrażeniami z Balu. 
- przeprowadzeniu   konkursów  na dyrektorów szkół i przedszkola na terenie Gminy.
Informuje o podjętych z urzędu działaniach organu prowadzącego po zaskarżeniu zarządzenia
na  podstawie  którego  zostały  zorganizowane  konkursy   m.in.   uchyleniu  zarządzenia  i
ogłoszenie kolejnego konkursu.
10.06.br.  uczestnictwie  w  Rodzinaliach  przy  Ośrodku  Edukacji  Ekologicznej  Polskiego
Związku Łowieckiego w Manowie. W tym dniu  odbył się także rekreacyjny Festyn szkolny w
Starych Bielicach.  Ocenia imprezę jako bardzo udaną i  dziękuje  organizatorom za ogrom
włożonej pracy  w jej przygotowaniu.
11.06.br. udziale  w  inicjatywie  zorganizowanej  przez  mieszkańców  na  stadionie  w
Biesiekierzu  tj. Festynie charytatywnym, z którego dochód został przeznaczony na leczenie
mieszkanki Gminy;
12.06.br. – udziale wraz z Z-cą Wójta i Przewodniczącym Rady  w uroczystym przekazaniu
autobusu  dla  podopiecznych  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  „Feniks”.  Informuje  o
przebiegu uroczystości i obecności Gości zaproszonych.
W tym dniu odbył się również spacer badawczy w Parsowie pn. „Szlakiem Rododendronów”,
w  którym  wziął  udział   Z-ca  Wójta  oraz  przedstawiciel  Nadleśnictwa  Białogard.  Spacer
stanowił  jedną  z  technik  konsultacyjnych  dotyczących  rozpoczętego  projektu  „Dobre
konsultacje,  dobry  plan”,  który  związany  jest  z  opracowywaną  zmianą   studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz. Spacer miał
na celu określenie kierunków rozwoju dla miejscowości Parsowo;
13.06.br.  –  udziale  w  imprezie zorganizowanej  przez  Gminne  Przedszkole  w  Sali
Gimnastycznej  Gimnazjum w Biesiekierzu  pod nazwą „Przedszkole na sportowo”, w której
udział wzięły dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli z pobliskich miejscowości. Przedszkolaki
zmagały  się  w  rozgrywkach  sportowych,  w  których  walczyły  o  Puchar  Wójta  Gminy
Biesiekierz;
15.06.br. – udziale w Festynie  Parafialnym w Mierzynie, z którego dochód przeznaczony
został na rzecz   prac rekonstrukcyjnych  wnętrza  (malowidła ścienne) Kościoła w Parsowie;
21.06.br. –  udziale  w  konferencji  „Fundusze  europejskie  szansą  dla  młodych  na
zachodniopomorskim rynku pracy” w Koszalinie. Przedstawia swoją ocenę  spotkania;
23.06.br. -  podpisaniu  umowy  na  dofinansowanie  do  grantu  sołeckiego.  Wyjaśnia,  iż
Sołectwo w Świeminie otrzymało dofinansowanie do projektu „Aktywna mama – aktywna
rodzina”  polegającego  na  budowie  siłowni  zewnętrznej  w  sąsiedztwie  placu  zabaw  w
Świeminie.   Mówi  o  udziale   przedstawicieli  Gminy  w  uroczystym   zakończeniu  roku
szkolnego  we  wszystkich  szkołach   Gminy  i   uroczystym  pożegnaniu  uczniów  klas  III
Gimnazjum. 
24.06.br.  – informuje o organizowanych w tym dniu  3 dużych  imprezach  integracyjnych
mieszkańców: „Noc Świętojańska”  w Cieszynie,  Festyn Rodzinny w Nowych Bielicach pn.
„Powróćmy  jak  za  dawnych  lat”  oraz  „Powitanie  Lata”  w  Starych  Bielicach.  Dziękuje
organizatorom za ogrom włożonej pracy w ich organizację;
26.06.br. - zorganizowanym spotkaniu  konsultacyjnym z mieszkańcami m. Stare Bielice  w
sprawie  propozycji  nazewnictwa ulic dla obrębu Stare Bielice. 
- uczestniczeniu we wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji  Rady Gminy Biesiekierz na
temat wnoszonych projektów uchwał na najbliższą Sesję RG dot. spraw finansowych;
28.06.br.-   podpisaniu umowy dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z
wyposażeniem  dla  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Biesiekierzu.  Informuje,  iż  kwota
dofinansowania z budżetu Gminy wynosi 220 tys. zł. 
Przedstawia informację o prowadzonych inwestycjach. M.in. mówi o:
-  przebudowie  drogi  gminnej  w  St.Bielicach  od  strony  Koszalina  (termin
ukończenia:31.07.2017r);

3



-  finalizowaniu  się  decyzji  dot.  przystąpieniu  do  budowy  odwodnienia  wraz  z  budową  i
remontem infrastruktury drogowej w m.Kotlowo. Informuje o odbytym przetargu i podjętych
ustaleniach dot. wysokości kosztów   zadania;
-  decyzji  przystąpienia  w  partnerstwie  z  Powiatem  do   przebudowy  i  remontu  drogi
powiatowej  nr 3522Z na odcinku Biesiekierz-Parnowo-I etap w m. Biesiekierz;
-  budowie  odwodnienia   i  budowie   chodnika  na  drodze  powiatowej   nr  3525Z  w
m.Gniazdowo;
- budowie  drogi powiatowej i przepustu na drodze w m. Świemino;
- budowie  i modernizacji ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.  
Na tym kończy i prosi o pytania. 
Przewod.RG pyta o termin przeprowadzenia konkursów na  dyrektorów szkół.
Wójt – informuje, iż konkursy odbędą się w   m-cu  lipcu br.

Ad. 5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice;

Przewod.RG  przypomina  o  przeprowadzonych  konsultacjach  na  temat  wprowadzenia
nazewnictwa ulic na terenie miejscowości Stare Bielice i Nowe Bielice. Informuje o wynikach
konsultacji i podjętej decyzji Rady Gminy o stopniowym wprowadzaniu nazewnictwa ulic i
zmianie numeracji porządkowej  domów w tych dwóch miejscowościach. Wyjaśnia, iż jest o
zadanie  własne  gminy  i  obowiązek  ustawowy.   Przedstawia  uzasadnienie  do  omawianego
projektu uchwały.   Nazwa ulicy wprowadzana jest na wniosek właściciela  nieruchomości.
Podobną w treści uchwałę Rada Gminy  podjęła już na poprzedniej  Sesji.    Pyta, czy Radni
zgłaszają uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Wyjaśnia, iż  temat projektu uchwały
wraz z  pozostałymi wnoszonymi na dzisiejszą Sesję  był  szczegółowo omawiany na wspólnym
posiedzeniu Komisji RG w dniu 26.06.2017r. 
Prosi o przegłosowanie projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzyma.-
0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

2)  w sprawie zmian  w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 r.;

Przewod.RG wyjaśnia, iż temat uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu
Komisji  RG w  dn.  26.06.br.  Wówczas  to  Pani  Skarbnik  omawiała   każdą   wprowadzaną
zmianę do budżetu i  wyjaśniała potrzebę ich wprowadzenia. Większość tych zmian wynika ze
zmiany wartości  zadań inwestycyjnych  planowanych do wykonania w 2017r. powstałych  w
procedurze   przetargu  nieograniczonego.  O  tym  mowa  w  kolejnych  projektach  uchwał
wnoszonych na dzisiejszą Sesję. Prosi o opinię Komisję  Budżetu i Rozw.Gosp. RG. 
r.A.Bejnarowicz  Przewod.Komisji  –  informuje,  iż  opinia  Komisji  na  temat   zmian
wprowadzanych do budżetu jest pozytywna.   
Przewod.RG  pyta,  czy  Radni  mają  pytania   bądź  inne  uwagi  do  projektu  uchwały.  Brak
zgłoszeń. Prosi o  przegłosowanie projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0,
wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

3) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na

lata 2017-2028;

Przewod.RG – informuje, iż temat projektu  uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu
Komisji  RG,  pyta,  czy  Radni   mają   jeszcze  jakieś   pytania  bądź  uwagi  do  omawianego
zagadnienia. Brak zgłoszeń.   Prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozw. Gospodarczego.
r.A.Bejnarowicz – informuje o pozytywnej opinii Komisji na temat projektu uchwały.
Przewod.RG prosi o  przegłosowanie projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -
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0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

4) w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXVIII/217/17 z
dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania
inwestycyjnego  polegającego  na  budowie  odwodnienia  wraz  z  budową  i
remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo;

Przewod.RG – podjęcie  tej  uchwały to zatwierdzenie zmiany  wartości zadania w wyniku
przetargu.  Pyta,  czy  Radni  mają  pytania  do  projektu  uchwały.  Brak  zgłoszeń.  Prosi  o
przegłosowanie  przyjęcia  projektu  uchwały.  Wynik  głosowania:  za  –  15,  przeciw  -0,
wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
5)  w  sprawie  zmiany  uchwały   w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  w
formie dotacji celowej w 2017  roku Powiatowi Koszalińskiemu;

Przewod.RG  podjęcie   tej  uchwały  to  zatwierdzenie  zmiany   wartości  zadania  w  wyniku
przetargu.  Pyta,  czy Radni mają pytania bądź uwagi  do projektu uchwały.  Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0,
wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

6) w sprawie  uchylenia Uchwały Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXVIII/219/17 z
dnia  26  stycznia  2017  r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  w  formie
dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi Koszalińskiemu;

Przewod.RG pyta, czy Radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0,
wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

7)   w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  w
formie dotacji celowej w 2017  roku Powiatowi Koszalińskiemu;

Przewod.RG pyta, czy Radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0,
wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

8)  w  sprawie  określenia  przeznaczenia  mienia,  należności  i  zobowiązań  po
Gimnazjum im. Wybitnych Polaków z siedzibą w Biesiekierzu włączonego  do
Szkoły Podstawowej im. kpt.Wł. Wysockiego w Biesiekierzu;

Przewod.RG wyjaśnia,  iż  jest  to dodatkowy projekt  uchwały  wprowadzony   do porządku
obrad, którego podjęcie jest konieczne ze względu na  określenie  przeznaczenie mienia  po
likwidowanym  Gimnazjum  w  Biesiekierzu  tj.  przekazanie  mienia  do  SP  w  Biesiekierzu,
zamknięcie  ksiąg  rachunkowych,  sporządzenie  bilansu  oraz   przejęcie  należności  i
zobowiązań  Gimnazjum   przez Urząd Gminy  oraz SP  w Biesiekierzu.  Pyta, czy Radni mają
pytania do Pani Skarbnik. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały.
Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.  Trybuna obywatelska ;
Przewod.RG  informuje, iż  na listę osób – wystąpień  w Trybunie Obywatelskiej zgłosił się
Pan A…R…, ponieważ nie  przybył na Sesję, zaproszenie w Trybunie  będzie  aktualne  także
na kolejnym posiedzeniu Rady Gminy.  
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Ad. 7.  Interpelacje i zapytania radnych;

Brak zgłoszeń.

Ad. 8.  Wolne wnioski i zapytania;

r.E.Piekarska  dziękuje  koleżankom i kolegom Radnym za wsparcie finansowe imprezy  „Noc
Świętojańska” organizowanej w Cieszynie. Pozyskane środki  pozwoliły na zakup  w części
strojów dla lokalnego zespołu dziecięcego

r.M.Płaza  –  w  imieniu  mieszkańców  N.Bielic  wnosi  o   postawienie  znaku  „zakaz
zatrzymywania  się   i  postoju”   na  wysokości  Domu Seniora  w Nowych Bielicach  po obu
stronach drogi.  Wyjaśnia, iż w soboty i niedziele ten odcinek drogi  jest blokowany  autami  i
staje się  nieprzejezdnym. Poddaje do rozważenia   zbudowanie parkingu  na tyłach Domu
Seniora na terenach przynależnych do  ośrodka.  

r.R.Smagieł – dziękuje  Kierownikowi GSTiK za wykonanie poboczy  przy drodze gminnej w
centrum wsi  Biesiekierz.

r.P.Grajper -  przypomina do wykonania temat już wcześniej uzgodniony z Kierownictwem
Gminy,  dotyczący  zrobienia   przejścia  oznakowanego   przez  drogę  powiatową  na
skrzyżowaniu w Parnowie ( przy sklepie) i dalej chodnika do szkoły w Parnowie.    

Przewod.RG  dziekuje  r.J.Terelakowi   za  obwiezienie  w  dniu  dzisiejszym  Radnych   po
newralgicznych  miejscach  w  Gminie  wymagających  szybkiej   naprawy  drogowej  oraz  za
pokazanie nowego  auta  zakupionego na potrzeby OPS Biesiekierz.

r.R.Smagieł  –  przekazuje  zgłoszenie  mieszkańców  osiedla   pobudowanego  wokół  posesji
p.Gołki   w  Biesiekierzu.  Prośba   dotyczy  postawienia znaku ograniczenia prędkości  na
osiedlu. Ponieważ jest to droga szutrowa, szybki przejazd wznosi tumany kurzu i stąd  skargi
mieszkańców.  

Kierownik GSTiK – przyjmuje zgłoszenie , ale ma wątpliwości co do zasadności zgłoszenia.
Temat zostanie sprawdzony.  

Wójt Gminy zabiera głos  na temat  bieżących napraw dróg materiałem  „destrukt asfaltowy”
pozyskanym  dzięki  współpracy   Gminy  z   GDDKiA.  Jak  mówi,  roboty  naprawcze  dróg
odbywają się w pierwszej kolejności tam, gdzie to jest niezbędne. Często są to działania na
konkretne  sygnały  mieszkańców. Dzięki tej współpracy obie strony są zadowolone, czego
potwierdzeniem są liczne zgłaszane podziękowania. Mówi o planowanym remoncie wspólnie
z Nadleśnictwem Białogard i  Powiatem  drogi  powiatowej   do Świemina od strony drogi
krajowej  nr  6.   Kończy  wystąpienie  stwierdzeniem,  iż  sporo  takich  działań  jest
podejmowanych  na bieżąco,  ale o nich głośno na  Sesjach się nie mówi. Cieszy się, iż starania
te docenia  lokalna społeczność.

r.E.Piekarska -  potwierdza, iż faktycznie działania te docenia  lokalna społeczność. W imieniu
mieszkańców Gniazdowa dziękuje za  postawienie  dwóch lamp ulicznych w miejscu o które
wnosili. Prosi  w imieniu mieszkańców Witolubia o  zamontowanie progów zwalniających w
miejscowości ze względu na zagrożenie ze strony szybko przemieszczających się  aut jadących
w kierunku morza. 

Kierownik  GSTiK  p.  J.Rodak  -   tytułem  uzupełnienia  wypowiedzi  p.  Wójta  na  temat
wykonywania  na  bieżąco   napraw  dróg,  dodaje  iż   temat  naprawy   dróg  pozyskanym
materiałem asfaltowym  jest  priorytetem i naprawy te będą prowadzone w systemie ciągłym.
Prosi jednak  o cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ  jednostka ma jeszcze do wykonania w
okresie  letnim  naprawy w szkołach, naprawy placów zabaw i wykaszanie na terenie całej
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Gminy.  W  okresie  tym  naprawy  dróg  prowadzone  będą   wyłącznie  w  miejscach
newralgicznych,  a  reszta  wymagająca  naprawy  już  po  wakacjach.  Prosi  o  zrozumienie
ponieważ jest ograniczony  i liczbą zatrudnionych pracowników i posiadanym  sprzętem.  

Przewod.RG informuje, iż ze względu na  okres urlopowy, w m-cu lipcu nie będzie dyżurów Radnych.

Ad. 9.  Zakończenie   obrad  XXXIII    Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  informuje,  iż  porządek  obrad  został  wyczerpany  i  ogłasza
zakończenie obrad  XXXIII  Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia  (14:00).

Prot. A.Głuszek
Data sporządzenia:
2017-07-10                                                           

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Płaza 

.
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