
UG.Or.I. ooo2.43.2018

Protokół  Nr XLIII/18
z  Sesji  Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia  22 marca 2018r.

W dniu 22 marca 2018r. w  sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  odbyła się  XLIII Sesja Rady
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 13:00, zakończenia: 14:20.

Sesja zwołana została w trybie art.  20 ust.1 ustawy z  dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 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,  Zastępcę  Wójta,
Sekretarza  Gminy,  Skarbnika  Gminy,  radcę  prawnego,  kierowników  jednostek
organizacyjnych, sołtysów, pracowników Urzędu, oraz wszystkich przybyłych na Sesję. 
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.  Radna  nieobecna
usprawiedliwiona:  r.  Monika  Modła.  Radny  nieobecny  nieusprawiedliwiony:  r.  Daniel
Dutkiewicz.

 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.

Porządek obrad realizowany podczas XLIII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu 

przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawy organizacyjne;
4. Przyjęcie  protokołu z  XLII  Sesji Rady Gminy;
5. Sprawozdanie  z  działalności  Biblioteki  Publicznej  Gminy  Biesiekierz  oraz  jej  filii
w Świeminie i Starych Bielicach za 2017 rok;
6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu;
2) przystąpienia do procedury zmiany granic obrębów geodezyjnych sołectwa Stare Bielice i sołectwa

Nowe Bielice;  

3) podziału Gminy Biesiekierz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych

wybieranych w każdym okręgu;  

4) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice – ul.  Familijna    (druk 1);

5) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice – ul. Róż   (druk 2);

6)  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Biesiekierz w 2018 roku;
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7) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok;

8)  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018-2028;

9) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2018 roku Powiatowi Koszalińskiemu.

8.  Trybuna obywatelska;
9.   Interpelacje i zapytania radnych;
10.  Wolne wnioski i zapytania;
11.  Zakończenie   obrad  XLIII    Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.  

Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:

Ad3. Sprawy organizacyjne;

Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:

Ad4. Przyjęcie  protokołu z obrad  ostatniej   Sesji Rady Gminy;

Przewod.  RG informuje,  iż   do  przyjęcia   jest   protokół  z  obrad  XLII  Sesji  Rady  Gminy
z  dnia  22.02.2018r.  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.

Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz oraz
jej filii w Świeminie i Starych Bielicach za 2017 rok;

Przewod. RG pyta Radnych o uwagi do przedstawionego dokumentu. Wobec braku zgłoszeń
stwierdza, że dokument został przez Radnych przyjęty. Składa podziękowania zarówno pani
Dyrektor jak i jej pracownikom za duże zaangażowanie w życie  kulturalne Gminy. Biblioteka
posiada bogatą ofertę dla mieszkańców, realizuje różnorodne programy skierowane dla dzieci
i  młodzieży,  dorosłych  i  seniorów.  Wręcza  p.  Dyrektor  kwiat  w  dowód  uznania  za  pracę
i zaangażowanie. 

Ad 6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;

Przewod. RG prosi Wójta Gminy o przedstawienie sprawozdania z działalności między  sesja-
mi. 
Wójt informuje o podejmowanych w ciągu  tego okresu najważniejszych  działaniach  organu
wykonawczego, m.in. mówi o:

-1 marca br. podpisaniu umowy z firmą KOBET na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej  w  Starych  Bielicach,  projekt  jest  dofinansowany  ze  środków  Ministerstwa
Sportu i  Turystyki  w ramach Programu rozwoju szkolnej  infrastruktury sportowej-  edycja
2017;
-   konkursie  ortograficznym  po  raz  pierwszy  zorganizowanym  w  naszej  gminie przez
Bibliotekę  Publiczną  w  Biesiekierzu  pn.:  ,,I  Dyktando  2018  o  ,,Pióro  Wójta  Gminy
Biesiekierz”, laureatem konkursu została nasza radna p. Wanda Kamyk,
-2 i 3 marca br. konsultacjach z mieszkańcami Starych Bielic i Nowych Bielic nad zmianą
granic  w  obrębie  geodezyjnym sołectwa  Starych  i  Nowych  Bielic,  spotkania  były  również
okazją do poznania opinii mieszkańców na temat spraw bieżących;
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-7 marca br.  spotkaniu konsultacyjnym z  Marszałkiem woj. Zach., w którym wziął udział
wspólnie z p. Tomaszem Hołowatym. Spotkanie dotyczyło planu rewitalizacji naszej gminy;
-8 marca br.  podpisaniu umowy z firmą INFRABUD na przebudowę drogi gminnej Laski
Kosz.- Nowe Bielice,  przedmiot umowy jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  realizowanej w roku 2018;
-9 marca br. podpisaniu umowy w sprawie udzielenia dofinansowania zadania publicznego
pod nazwą :,,Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
oraz  rozwoju  i  wspierania  aktywności  społecznej  oraz  integracji  mieszkańców  Gminy”,
realizowanego przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie-
Program SOS wiosek Dziecięcych w Karlinie.  W ramach realizacji  zadania Stowarzyszenia
będzie prowadziło zajęcia edukacyjne, profilaktyczne i rozwojowe w świetlicach w Kraśniku
Kosz. oraz w Parsowie;
-  uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Sołtysa w siedzibie urzędu z udziałem władz gminy,
dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych;
-10  marca  br.  spotkaniu  z  okazji  Dnia   Sołtysa  w  Gąskach,  w  którym  wziął  udział  na
zaproszenie Stowarzyszenia Powiatowego Forum Sołtysów;
-12  marca br. przekazaniu   placu  budowy  w  związku  z  realizacją  przebudowy  drogi
powiatowej na odcinku  Laski Kosz. – Dunowo;
-13  marca  br. zebraniu  komitetu  monitorującego  ZIT,  które  poświęcone  było  kwestii
zwiększenia dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach Działania 2.3;
-  spotkaniu zainicjowanym przez Kierownika Strategii i Rozwoju w sprawie zorganizowania
obchodów  stulecia  odzyskania  niepodległości,  na  spotkaniu  Kierownik  przedstawił
możliwości  uzyskania  środków  finansowych  na  te  obchody  przez  stowarzyszenia
pozarządowe. Zaproszenie zostało wystosowane do naszych jednostek organizacyjnych oraz
do 27 organizacji pozarządowych z terenu naszej Gminy, spośród których udział wzięły tylko
4 organizacje; 
 -15-16 marca br. szkoleniu w Kołobrzegu pn.:,, Jak porozumiewać się prosto i skutecznie?
Komunikacja  z  inwestorem  w  praktyce”.  Ważnym  elementem  szkolenia  było  przekazanie
praktycznych  informacji  na  temat  sposobu  przygotowania  gminy  na  opracowanie  ofert
inwestycyjnych, które zasilają Generator Ofert Inwestycyjnych;
- 19 marca br. – eliminacjach gminnego ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, który
odbył się w Szkole Podstawowej w Świeminie, udział wzięło 13 uczniów ze wszystkich szkół
naszej gminy w podziale na dwie grupy wiekowe;
- posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji RG, na którym miała miejsce gorąca dyskusja na
temat wszystkich projektów uchwał przedłożonych pod obrady na dzisiejszej sesji.

Przewod. RG pyta Radnych o uwagi do wystąpienia p. Wójta.

r. Krzysztof Krawczak pyta o możliwość uczestnictwa naszej Gminy w programie przebudowy
dróg lokalnych promowanym przez premiera M. Morawieckiego.

Wójt  odpowiada,  że  jest  to  świeża  informacja,  nad  którą  już  pochylał  się  ze  swoimi
współpracownikami  odpowiedzialnymi  za  inwestycje  w  gminie.  Na  województwo
przeznaczona jest pula 28 mln zł. Gmina może złożyć 2 wnioski do tego programu, będziemy
się starać o odcinki dróg w Laskach Koszalińskich oraz za hotelem Trawa w Starych Bielicach.
Termin składania wniosków wyznaczony jest na koniec kwietnia.

r. Ryszard Smagieł proponuje złożyć trzeci projekt o przebudowę drogi od szkoły w stronę
Parnowa.

Wójt  odpowiada,  że  jest  to  droga  powiatowa  i  zabiegamy  w  Starostwie,  by  do
przyszłorocznego  budżetu  Powiatu  zaplanować  przebudowę  tej  drogi,  przede  wszystkim
dlatego, że stanowi ona dojazd do zmodernizowanego przedszkola, które od września będzie
miało swoją siedzibę właśnie w Parnowie.

Wobec braku pytań, Przewod. RG zamyka realizowany  punkt porządku obrad i przechodzi
do kolejnego, którym jest:
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Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)  zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu;

Przewod. RG rozpoczyna od poinformowania o złożonej w Biurze Rady w dniu 26 lutego br.
pisemnej rezygnacji  z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej – r. Daniela
Dutkiewicza. Zgodnie z obowiązującym statutem Przewodniczący przesłał rezygnację radnego
Zastępcy Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej  – radnej  Elżbiecie Piekarskiej.  W dniu 14
marca odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, gdzie wybrano jednogłośnie r. Krzysztofa
Krawczaka. Stąd projekt niniejszej uchwały.

Przewod. RG prosi Radnych  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)  przystąpienia  do  procedury  zmiany  granic  obrębów  geodezyjnych  sołectwa  Stare
Bielice i sołectwa Nowe Bielice;  

Przewod. RG informuje, że zmiana dotyczy przesunięcia pomiędzy granicami sołectw Stare
Bielice  i  Nowe  Bielice   oraz  zmiany  w  obrębie  miejscowości  Tatów.  Wynika  to  m.  in.
z trwającego procesu nadawania nazw ulic i potrzeby porządkowania adresów domów.

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.

(13:30) Przewod. RG ogłasza 5 min. przerwy, na zapoznanie się z materiałem, który został
dziś radnym rozdany a dotyczy zmiany w kolejnym projekcie uchwały, która została przez
radnych  zaproponowana  w  wyniku  dyskusji  nad  tym  projektem  podczas  wspólnego
posiedzenia komisji.

3) podziału Gminy Biesiekierz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

Przewod.  RG  nawiązuje  do  załącznika  niniejszego  projektu  uchwały,  w  którym  przy
miejscowościach Stare Bielice i Nowe Bielice pojawiły się nazwy ulic z numerami domów,
które  zostały  już  nadane  i  których  mieszkańcy  otrzymali  już  decyzje  administracyjne.
Przytacza  treść  §  6  projektu,  który  mówi  o  prawie  wyborców do  wniesienia  skargi  na  tę
uchwałę. Prosi  Radnych o uwagi  i zapytania. 

r. K. Krawczak nawiązuje do pierwszej wersji projektu uchwały, który został przedstawiony
radnym na posiedzeniu wspólnym komisji. Przyznaje, że dzisiejszy projekt jest dopracowany
i jasny, podana jest jednolita norma przedstawicielstwa.

Przewod. RG dodaje, że dzisiejszy projekt jest wynikiem gorącej dyskusji i propozycji radnych
wypracowanych na wspólnym posiedzeniu komisji. Informuje o przystąpieniu do głosowania
projektu  uchwały.  Wynik  głosowania:  za  –  13,  przeciw -0,  wstrzyma.-0.  Uchwała  została
podjęta jednogłośnie.

4) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice – ul.  Familijna    (druk 1);

Przewod. RG przypomina o uchwale podjętej w marcu 2015r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji  z  mieszkańcami  w  miejscowościach  Stare  Bielice  i  Nowe  Bielice  na  temat
wprowadzenia urzędowych nazw ulic oraz wynikającej stąd potrzebie podejmowania działań
zmierzających do stopniowego wprowadzania uchwały w życie. 

Przewod.  RG  umieścił  mapkę  przebiegu  ulicy  na  ekranie  rzutnika.  Informuje,  że  projekt
uchwały wprowadza nazwę ulicy: Familijna. Prosi  o uwagi  i pytania. Brak zgłoszeń.

Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 13, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
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5) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice – ul. Róż   (druk 2);

Przewod.  RG  umieścił  mapkę  przebiegu  ulicy  na  ekranie  rzutnika.  Informuje,  że  projekt
uchwały wprowadza nazwę ulicy: Róż. Prosi  o uwagi  i pytania. Brak zgłoszeń.

Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 13, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

6)  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2018 roku;

Przewod. RG prosi  Radnych o uwagi  i zapytania. Dodaje, że do pełnego obrazu brakuje ze-
stawień poniesionych kosztów i wyników programu w latach ubiegłych.

Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 13, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

7)  zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok;

Przewod. RG prosi p. Skarbnik o wprowadzenie do projektu uchwały.

Skarbnik wyjaśnia, że projekt zawiera zmiany po stronie wydatkowej i po stronie dochodowej.
Podaje  kwotę,  o  jaką budżet  Gminy się  zmniejsza w rezultacie  tych zmian.  Wynika to  ze
zmniejszenia kwoty przyznanej Gminie subwencji oświatowej w stosunku do wcześniej plano-
wanej. Kolejne zmiany spowodowane są uzupełnieniem bądź zmniejszeniem limitów na zada-
nia inwestycyjne Gminy, Skarbnik wymienia te zadania i kwoty, które uległy zmianie.

Przewod. RG pyta o opinię Przewodniczącą Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Przewodnicząca Kom. r. Anna Bejnarowicz informuje o pozytywnej opinii Komisji  do tego
i kolejnego projektu uchwały.

Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 13, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

8) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018-2028;

Przewod. RG  pyta Radnych o uwagi  i pytania. Brak zgłoszeń. Przypomina, że opinia  Komisji
ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna. 

Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 13, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

9)  udzielenia  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  w  2018  roku  Powiatowi
Koszalińskiemu.

Przewod.  RG   informuje,  że  przedmiotem  niniejszego  projektu  uchwały  jest  remont
i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej A6 w kierunku Świemina. Pyta
Radnych 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.

Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
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Ad. 8.  Trybuna obywatelska;

Przewod.RG informuje,  że na listę mówców zgłosił się Komendant OSP Roman Gadomski
w temacie ochrony przeciwpożarowej i przypomina, że czas wystąpienia nie może przekroczyć
5 minut. Zaprasza Komendanta na mównicę.
R.  Gadomski  podsumowuje  turniej  wiedzy  przeciwpożarniczej:  wymienia  liczbę  uczniów
biorących udział w konkursie, kwoty dofinansowań nagród rzeczowych przez jednostki OSP
i  dziękuje  Wójtowi  za  ufundowanie  pucharów  dla  zwycięzców.  Wymienia  4  laureatów
turnieju, którzy reprezentować nas będą na szczeblu powiatowym konkursu w Sarbinowie.
Mówi o zakończeniu zebrań sprawozdawczych podsumowujących działania OSP. Przedstawia
ogólną liczbę strażaków OSP, przychody i wydatki jednostek, aktualne potrzeby. Informuje
o obchodach 70-lecia OSP, które będą miały miejsce 12 maja w Warninie i na zakończenie
wystąpienia składa życzenia wielkanocne.

Przewodn. RG informuje, że do Przewodniczącego i do Wójta wpłynęły życzenia świąteczne
od zaprzyjaźnionych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych z terenu
Gminy,  przedsiębiorców,  osób  prywatnych.  Na  tym  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. Wanda Kamyk informuje o interpelacji złożonej przez mieszkańców osiedla przy Hotelu
Trawa. Przytacza treść pisma, w którym mieszkańcy zwracają się o nasadzenie drzew wzdłuż
drogi gminnej w miejscu tych wyciętych w ubiegłym roku, które mogłyby naturalnie chronić
mieszkańców przed hałasem  i emisją spalin przy budowanej obecnie obwodnicy. Radna prze-
kazuje pismo Wójtowi i prosi o pisemną odpowiedź dla mieszkańców.

Przewodn. RG prosi Wicewójta Jana Rodaka o zabranie głosu w tej sprawie.

J. Rodak przyznaje, że temat jest znany i mieszkaniec otrzymał już odpowiedź Wójta na wy-
stosowane przez siebie pismo. Informuje, że gmina nie może podjąć żadnych kroków przed
ukończeniem budowy obwodnicy przez inwestora.

Przewod. RG. przytacza informację z dzisiejszego wydania Głosu Koszalińskiego w temacie
prac związanych z budową obwodnicy. Przypomina radnej, że temat podniesiony w interpela-
cji pojawił się już wcześniej i jest Wójtowi znany.

Wobec braku zgłoszeń zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następ-
nego, którym jest;

Ad. 10.  Wolne wnioski i zapytania;

Przewod. RG pyta gości obecnych na sali o chęć zabrania głosu. 

Jan Rodak mówi o ubiegłorocznym problemie związanym z podtopieniami. Niedawno brał
udział w spotkaniu z Nadleśnictwem Karnieszewice i z przedstawicielami Wód Polskich odno-
śnie wysokiego stanu wód w Rezerwacie Tatów i zalewania posesji prywatnych. Zauważa, że
stan rowów melioracyjnych przy terenach prywatnych jest niedopuszczalny. GSTiK własnymi
środkami oczyściło główny problemowy rów, by zapobiec podtopieniom w przyszłości. Nie-
przewidywalny stan pogodowy, który utrzymuje się już od 3 lat przysparza niemałych trudno-
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ści, jednak w miarę możliwości drogi są utwardzane materiałem, który wciąż na bieżąco jest
uzupełniany, co wiązać się może z koniecznością zwiększenia środków w budżecie Gminy na
ten cel. Mówi o sporządzeniu planu inwestycyjnego związanego z drogami na terenie gminy
na okres co najmniej pięciu lat, który uwzględni stosowanie różnorodnych technologii ulep-
szania przejezdności dróg, odwodnienie, oświetlenie. Informuje o planowanej gazyfikacji so-
łectwa Cieszyn.

r. Ryszard Smagieł pyta o centrum handlowe.

J. Rodak mówi, że kilka dni temu pytano o wypis i wyrys planu zagospodarowania, być może
jest to sygnał podejmowania działań zmierzających w tym kierunku, jednak pewności w tej
kwestii nie ma.

Wójt informuje, że główną przyczyną zwłoki w tej sprawie jest choroba głównego udziałowca
Spółki CH Stare Bielice. Możliwe, że coś się jednak zmieniło i stąd to zapytanie skierowane do
Urzędu. Sprawa pozostaje otwarta.

Przewod. RG informuje sołtysa Świemina, że jadąc w kierunku Karlina spotkał dwa żubry.
Prosi mieszkańców o uważną jazdę.

Wójt na zakończenie składa życzenia wielkanocne.

Przewod. RG wobec braku pytań zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi
do następnego, którym jest;

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

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że kolejna sesja planowana jest na dzień 26 kwietnia,
stwierdza,  iż  porządek obrad został  wyczerpany i  ogłasza  zakończenie obrad  XLIII  Sesji
Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia  (14:20).

Prot. Patrycja Ziber-Cichońska 
Data sporządzenia: 
2018- 03-30 

                          Przewodniczący Rady Gminy 

 Marek  Płaza 
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