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RG.0002.6.2011

Protokół Nr VI/11
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia  27 maja 2011 r.

W dniu  27 maja  2011r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się VI Sesja Rady 
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 1000, zakończenia: 15 40 .

Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym  ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. )  i przebiegała  zgodnie z przyjętym 
przez  radnych porządkiem obrad.

Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności  obrad;

Obrady Sesji  otwiera Przewodniczący  Rady Gminy radny Jan Balcerzak. Na podstawie listy 
obecności  stwierdza, że na stan 15 radnych, w Sesji  uczestniczy 14 radnych – czyli Sesja jest 
prawomocna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący  RG   wita  wszystkich   przybyłych   na  posiedzenie   Radnych.  W  imieniu 
Radnych wita  Wójta  Gminy i cały zespół  obecnych na Sesji  pracowników  urzędu gminy. 
Wita   przybyłych  na   Sesję  kierowników   jednostek   organizacyjnych  oraz   sołtysów  – 
przewodniczących  rad  sołeckich.  Szczególnie  serdecznie  wita   nowo  wybranych  sołtysów, 
którzy po raz  pierwszy uczestniczą  w obradach Rady Gminy jako przedstawiciele jednego z 
organów  sołectwa. Odczytuje nazwiska nowo wybranych  sołtysów. Serdecznie wita pozostałe 
osoby przybyłe na dzisiejsze obrady.  Lista  uczestników  Sesji jest załącznikiem do protokołu.

Ad.2. Przyjęcie  porządku obrad;

Przewodniczący   RG  informuje,   iż  porządek  obrad  wraz  z  zaproszeniem  na  sesję  i  
materiałami  informacyjnymi  został dostarczony radnym w  statutowym  terminie  tj.   na 7 
dni  przed  ustalonym terminem obrad Rady.   Pyta,  czy  są  uwagi  bądź   propozycje   jego 
uzupełnienia  lub zmiany?

Wójt -  wnosi  o wprowadzenie  do porządku obrad projektu uchwały w sprawie  wezwania  
do usunięcia naruszenia prawa. Wyjaśnia, iż projekt  uchwały został radnym przedstawiony i 
przedyskutowany  na  posiedzeniu   Komisji   Organizacyjno  –Prawnej  i  Komisji  Budżetu  i 
Rozw.Gosp.  w dniu 23 maja  br.  Rozpatrzenie  wezwania  do usunięcia naruszenia prawa 
dokonanego przez podjęcie  uchwały  rady gminy  leży wyłącznie w kompetencjach rady. Stąd 
projekt uchwały. Wnosi także o wycofanie z  porządku  obrad tej sesji projektu uchwały  w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym z powodów 
formalnych tj.  braku konsultacji  w sołectwach. Projekt tej  uchwały  zostanie  przedłożony 
Radzie  Gminy   do podjęcia w późniejszym terminie. 

r.P.Turowski  –  w imieniu   nowo powstałego  Klubu Radnych   wnosi  o  wprowadzenie  do 
porządku  obrad  opracowanych  przez  członków  Klubu  dwóch  projektów  uchwał  :  tj.  o 
przystąpieniu  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Biesiekierz  –  pod  lokalizację  elektrowni  
wiatrowych  oraz    w sprawie  zobowiązania Wójta  Gminy Biesiekierz  do opracowania  
projektu  uchwały  o  przystąpieniu  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  
zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz dla zespołu  elektrowni  wiatrowych  
wraz  z  infrastrukturą  techniczną  –  obszary  Kraśnik  Koszaliński  i  Warnino,  przyjętego  
uchwałą Nr XLVI/352/10 z dnia 27 września 2010r. Rady Gminy Biesiekierz.
Przewod.RG   korzystając z okazji wystąpienia  przedstawiciela  Klubu – oficjalnie informuje 
wszystkich  zebranych o powstaniu z dniem  16 maja 2011 roku  Klubu Radnych pod nazwą 
„Głos  mieszkańców  Gminy  Biesiekierz”.  Przewodniczącą  Klubu  jest  r.Monika  Modła, 
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zastępcą przewodniczącej  jest r.Piotr Turowski i członkiem jest r. Jan Rodak.  Wyjaśnia, iż 
aby Klub   mógł  powstać  należy - zgodnie  ze  statutem Gminy  -  zgłosić pisemnie jego  
powstanie   przewodniczącemu rady i w zgłoszeniu  podać  nazwę  oraz skład osobowy  i  
pełnioną funkcję. Potwierdza, iż  takie  formalne czynności  zostały  dopełnione  i  od  16 maja 
br. funkcjonuje Klub Radnych. Jednym z praw radnych Klubu , jest możliwość  zgłaszania 
projektów  uchwał.
Prosi  Radcę  Prawnego o  ustosunkowanie  się  do przedstawionego wniosku radnych Klubu. 
Radca Prawny -  informuje, iż  w statucie gminy unormowany jest tok postępowania przy 
podejmowaniu uchwał. Zgodnie z  zapisem § 41 statutu -  projekty uchwał zanim trafią pod 
obrady rady gminy,  powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje rady ,a te z nich , 
których podjęcie  rodziłoby skutki finansowe  wymagają także zaopiniowania przez wójta. 
Projekt uchwały powinien być przedłożony  radzie  wraz z uzasadnieniem. Dalej dowodzi, że 
nie  jest  dobrą  praktyką  przedkładanie   nieznanych  wcześniej  radnym   projektów uchwał 
bezpośrednio  na  sesji.  Przypomina,  iż podobne  działanie   miało miejsce  na  ostatnim 
posiedzeniu Rady Gminy, gdzie na  10  minut przed rozpoczęciem  obrad  została  poproszona 
o  parafowanie  projektu  uchwały,  który – jak się później  okazało nie był  omawiany na 
Komisjach  i był nieznany  większości radnych. Mimo, iż Wojewoda nie uchylił uchwały, 
wytknął jednak  popełnione błędy  i zasugerował, by rada gminy  ponownie podjęła uchwałę z 
poprawnie przywołaną podstawą prawną, gdyż tylko  taka  uchwała upoważnia radę  gminy 
do  stanowienia  o   kierunków  działania   Wójta  Gminy.  Wojewoda  ostrzega,  że  nie 
wyeliminowanie występującej omyłki rodzić może poważne wątpliwości , co do charakteru 
prawnego uchwały.   Ponieważ zgłoszone dzisiaj  przez Klub Radnych projekty uchwał nie 
były  wcześniej  konsultowane  ani  z  radcą  prawnym  ani  w  komisjach-   nie   zostały 
zaopiniowane  co do zgodności z prawem i nie są  parafowane  przez Radcę Prawnego. 

 Prewod.RG  - pyta  o inne  uwagi  bądź  wnioski do porządku obrad . Informuje, że każdy 
wniosek o zmianę porządku obrad  będzie poddany pod  głosowanie.
r.P.Turowski – w imieniu Klubu Radnych  wnosi o  przesunięcie na kolejną sesję projektu 
uchwały  w  sprawie  wyrażenia   zgody  na  włączenie  nieruchomości   na  terenie  Gminy 
Biesiekierz do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  oraz projektu uchwały  w sprawie 
emisji   obligacji  komunalnych,  motywując  to  potrzebą  przedstawienia  radnym   bardziej 
szczegółowego uzasadnienia  niż to, które  zostało umieszczone pod projektem uchwał. 
Odnośnie  projektu  uchwały  w  sprawie  emisji  obligacji  komunalnych  ,  wnioskuje  o 
uzupełnienie podanej  pod projektem uchwały informacji o następujący zakres. Pyta:
- dlaczego jest zbyt wysoka wartość nominalna jednej obligacji,
- dlaczego jest ograniczenie liczby osób nabywających,
- dlaczego  nie będą zabezpieczone,
- czy są potencjalni nabywcy akcji,
- z jakich funduszy Gmina wykupi obligacje,
- wskazać, na których  drogach i w jakiej kolejności i kiedy będą się rozpoczynać budowy,
- kosztorysy poszczególnych inwestycji, jeśli takie są.
Mówi, że Radnych niepokoi, iż podjęcie tej  uchwały,  to kolejne obciążenie  budżetu gminy i 
zwiększenie stanu  zadłużania się gminy.   
W sprawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na włączenie nieruchomości  na 
terenie Gminy Biesiekierz do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej , radni Klubu 
wnioskują o uzupełnienie uzasadnienia o następujące dane:
- bilans przychodów i kosztów dla Gminy z tytułu utworzenia podstrefy,
- czy są potencjalni inwestorzy zainteresowani tym terenem,
- jakiego typu inwestycje będą brane pod uwagę,
- jakie korzyści będą mieli mieszkańcy,
- czy nie będzie sprzeciwu okolicznych mieszkańców przy  uciążliwych inwestycjach,
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- jakie korzyści  będą dla Gminy, gdy wyłączymy teren a nikt nie będzie  przez kilka lat 
zainteresowany inwestowaniem. 
Radni swoje obawy,  uzasadniają  tym ,że Strefa Ekonomiczna w Koszalinie nie cieszy się 
zbytnio zainteresowaniem inwestorów, do dyspozycji których  pozostaje na daną chwilę  ok. 
40  ha. Obecni inwestorzy mają ogromny problem z  zatrudnieniem wykwalifikowanych 
pracowników. 
  
Wójt odpowiada, iż rozumie  te  obawy radnych, ponieważ temat może  wydawać  się  im 
nieznany.  W/w  projekty uchwał były omawiane na posiedzeniu Komisji   Organizacyjno-
Prawnej i Komisji Budżetu i Rozw.Gospodarczego, która  to Komisja ma w zakresie  swoich 
kompetencji  merytorycznych  opiniowanie   zagadnień  dot.  sfery gospodarczej  i  budżetu 
gminy.  Komisja  ta  większością  głosów  pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały  . 
Wymagania formalne zostały więc dopełnione.  Żałuje bardzo, że stawiane teraz   pytania 
Klubu  nie   zostały   wcześniej  przedstawione   Wójtowi  ,  by  mógł  precyzyjnie   na  nie 
odpowiedzieć.   Odnośnie projektu uchwały  w sprawie emisji  obligacji  ,  wyjaśnia,  iż  w 
dobie ograniczeń  finansów publicznych wprowadzanych przez rząd,  jest  to  ostatnia  szansa 
dla  takich gmin jak nasza  na uzyskania  pożyczki  na inwestycje infrastrukturalne tj. budowę 
dróg gminnych. Jest to dla gminy zadanie priorytetowe  po zakończeniu  inwestycji wodno-
kanalizacyjnej . Ta forma kredytowania inwestycji stała się ostatnio bardzo popularna wśród 
jednostek samorządowych i trudno byłoby wyjaśnić dlaczego  Gmina Biesiekierz  miałaby z 
tego nie  skorzystać. Emisją obligacji  zajmie się  Bank i on jest gwarantem   powodzenia  
emisji . Podjęcie  tej  uchwały wszczyna dopiero procedurę, nic nie  jest  jeszcze  przesądzone 
i ostateczne. Przed nami trudne  przygotowania  formalno-prawne i  kolejne  decyzje rady 
gminy związane  z  emisją  obligacji. 
Projekt  uchwały   w  sprawie   włączenia   nieruchomości  do   Słupskiej  Specjalnej  Strefy 
Ekonomicznej jest  typem uchwały  intencyjnej. Jak już wyjaśniał na posiedzeniu Komisji , 
jesteśmy jedną z ośmiu gmin jakie SSSE  wzięła pod uwagę przy  rozpatrywaniu możliwości 
utworzenia podstrefy i w jej ocenie lokalizacja  w Laskach Koszal. uzyskała  duże uznanie -  
poparcie  ze względu na   bliskość dróg „6” i  „11”.   Wójt wyjaśnia  mocne  strony  tej 
lokalizacji. Uważa, że  lokalizacja na podstrefę w Laskach  K. jest  zdecydowanie lepsza  niż 
Strefa Ekonomiczna   w  Koszalinie.   Przed nami długa,  żmudna procedura opracowania 
materiałów  planistycznych,  formalno-prawnych  i  informacyjnych  ,  a  ostateczna  decyzja 
utworzenia podstrefy  należy do Rady Ministrów. Podjęte rozmowy , to propozycja  ze strony 
Wójta  Gminy  szukania   dodatkowych  wpływów  do  budżetu.  Stworzenie  podstrefy 
otworzyłoby  większe możliwości pozyskania  nowych inwestorów  i nowych inwestycji dla 
gminy. Nie bez znaczenia jest czas  na tego typu działania wstępne,  którymi  jest uzyskanie  
akceptacji  ze strony organu stanowiącego i podjęcie  uchwały. 
r.M.Modła – prosi o głos, ponieważ chciałaby być dobrze zrozumianą. Mówi - to nie tak, że 
Klub Radnych  jest  przeciwny   tym  wnoszonym przez Wójta projektom uchwał. Osobiście 
jest  bardzo  zainteresowana  powodzeniem obu  projektów, a szczególnie  projektu uchwały 
w sprawie emisji obligacji komunalnych , gdyż w § 2 uchwały  jest  zapis o przeznaczeniu 
środków uzyskanych ta  drogą  na budowę  dróg w   Starych i Nowych Bielicach, Wg radnej - 
skala   potrzeb  odnośnie  budowy  dróg  na  nowych  osiedlach  zwłaszcza   w  tych  dwóch 
miejscowościach  jest   ogromna  i  wystarczy  przyjechać  na  osiedle  w  okresie  jesienno 
zimowym,  aby  przekonać  się   o  kłopotach  mieszkańców  w  dotarciu  do  swoich  domów. 
Dlatego chciałaby wiedzieć już teraz – przed podjęciem uchwały -  które  drogi i kiedy  będą 
robione.  
Wójt – odpowiada, iż  to  właśnie  do rady będzie  należała ostateczna  decyzja  co i  kiedy 
będzie   robione.  Mamy  w Gminie   Wieloletni  Plan  Inwestycyjny  i  do  rady  należy  jego 
weryfikacja   odpowiednio  do   nowych  uwarunkowań   dotyczących  potrzeb  rzeczowych, 
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zasobów finansowych i zmian przyjętego wcześniej harmonogramu robót. Zdaniem Wójta  w 
Starych Bielicach w pierwszej kolejności powinna  być  robiona  droga  kościół- tory-rondo 
Koszalin. Koszt tej drogi to ok. 5 mln zł.  - a to daje obraz  skali potrzeb w temacie budowy 
dróg. 
Przewod.RG –  pyta  czy są jeszcze   inne  uwagi  bądź  wnioski do porządku obrad . Uwag 
brak. Informuje, o przystąpieniu do głosowania każdego  zgłoszonego wniosku oddzielnie.
Pierwszym, głosowanym wnioskiem jest wniosek  złożony  przez r. P.Turowskiego w imieniu 
Klubu Radnych  o  wprowadzenie    do  porządku  obrad   dwóch  projektów  uchwał  :  tj.  o 
przystąpieniu  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Biesiekierz  –  pod  lokalizację  elektrowni  
wiatrowych  oraz    w sprawie  zobowiązania Wójta  Gminy Biesiekierz  do opracowania  
projektu  uchwały  o  przystąpieniu  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  
zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz dla zespołu  elektrowni  wiatrowych  
wraz  z  infrastrukturą  techniczną  –  obszary  Kraśnik  Koszaliński  i  Warnino,  przyjętego  
uchwałą Nr XLVI/352/10 z dnia 27 września 2010r. Rady Gminy Biesiekierz.
Przypomina,  iż radni wysłuchali  wyjaśnienia Radcy Prawnego  i  na podstawie  podanych 
przez  Radcę  Prawnego  argumentów  (  braku  opinii  Komisji,  braku  opinii  Wójta  i 
zdecydowanej odmowie Radcy Prawnego  parafowania  pod względem formalno-prawnym ) 
formułuje  wniosek o treści: kto  jest za nie ujmowaniem w porządku obrad dzisiejszej  sesji 
dwóch projektów uchwał proponowanych  przez Klub Radnych i przesunięcie  ich na  kolejną 
sesję? 
Głosowanie : za – 14, przeciw – 0, wstrzyma się – 0. Wniosek  został  przyjęty.
Przewod.RG  informuje  o przystąpieniu  do  głosowania  wniosku o  wycofanie  z  porządku 
obrad  dzisiejszej  sesji  projektu  uchwały  w  sprawie  emisji  obligacji   komunalnych  i 
przesunięcie projektu uchwały na kolejną sesję. Głosowanie: za – 7, przeciw – 6, wstrzym.się 
–  1.  Wniosek  został  odrzucony  ponieważ  nie  uzyskał  bezwzględnej  większości  głosów 
ustawowego składu rady tj. 8 głosów. 
Przewod.RG   informuje o przystąpieniu do głosowania kolejnego wniosku o wycofanie z 
porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie 
nieruchomości  na  terenie  na  terenie  Gminy  Biesiekierz  do  Słupskiej  Specjalnej  Strefy 
Ekonomicznej  i przesunięcie projektu uchwały na kolejną sesję. Głosowanie: za – 5, przeciw 
–  7,  wstrzym.się  –  1.  Wniosek  został  odrzucony  ponieważ  nie  uzyskał  bezwzględnej 
większości głosów ustawowego składu rady tj. 8 głosów. 
Przewod.RG   informuje o przystąpieniu do głosowania  wniosku p. Wójta o wycofanie z 
porządku obrad dzisiejszej  sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  w sprawie 
nadania  statutu  jednostkom  pomocniczym  –  sołectwom  położonym  na  terenie   Gminy 
Biesiekierz i przesunięcie projektu uchwały na kolejną sesję.Głosowanie: za – 13, przeciw – 
0, wstrzym.się – 1. Wniosek został przyjęty.
Przewod.RG    informuje  o  przystąpieniu  do  głosowania  drugiego   wniosku  p.  Wójta  o 
wprowadzenie do porządku  obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie  wezwania 
do usunięcia naruszenia prawa. Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzym.się – 0. Wniosek 
został przyjęty. 
Po przeprowadzonych głosowaniach  z porządku obrad usunięty zostaje z pkt 8   ppkt 8  tj.  
podjęcie   uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  nadania  statutu  jednostkom 
pomocniczym… a wprowadzony jako ostatni w pkt 8 zostaje  projekt uchwały w sprawie 
wezwania do naruszenia prawa. 
Przewod.RG  odczytuje  porządek  obrad  z  naniesionymi  zmianami  i  prosi  o  jego 
przegłosowanie. Głosowanie:  za -  14,  przeciw – 0,  wstrzym.  –0.    Porządek  obrad został 
przyjęty  jednogłośnie . 

Porządek obrad realizowany na VI Sesji RG przedstawia się następująco :
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1.   Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności  obrad.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie  protokołu   z  ostatniej    Sesji  RG.
4.   Trybuna  obywatelska.
5.   Interpelacje  i  zapytania  radnych.  
6.   Rozpatrzenie  informacji o działalności Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz  za rok 2010.
7.   Rozpatrzenie informacji  o funkcjonowaniu  placówek kultury na terenie Gminy. 
8.  Podjęcie  uchwał  w sprawie:
 1)   zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz,
2)   zmian w budżecie   Gminy na rok 2011, 

  3)   wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości na terenie Gminy Biesiekierz do Słupskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej,

4)   emisji obligacji komunalnych,
5)   określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  z mieszkańcami gminy Biesiekierz, 
6)  uchwalenia wieloletniego  planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
 7)  ustalenia  wysokości  opłat za świadczenia   udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone  przez Gminę 

Biesiekierz,
8)   ustalenia diet dla przewodniczących  rad sołeckich  z Gminy Biesiekierz,
9)  udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego,
10)  przyjęcia  regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Biesiekierz,
11)  inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i posiadania psów,
12)  wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 24/5 obr. Kotłowo na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
13) zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Kraśnik Koszaliński na lata 2010 - 2016,
14)  zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Świemino  na lata 2010-2016,
15) wyrażenia zgody  na dzierżawę części działki  nr 36/16 obr. Biesiekierz.
16) wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

   9.    Odpowiedzi na interpelacje . 
10.  Sprawozdanie Wójta z  działalności  między sesjami.
11.   Wolne  wnioski i zapytania .
12.   Zakończenie  obrad   VI  Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji RG;

Przewod. RG informuje, że do  przyjęcia  jest  protokół z obrad  V  Sesji Rady Gminy z  dnia  
28 marca 2011r. Protokół był  do wglądu w Biurze Rady. Jako Przewodniczący Rady zapoznał 
się  z  protokołem  i  nie   wnosi  uwag.    Pyta,  czy  radni  zgłaszają  uwagi,  bądź  wnoszą  o  
uzupełnienie  protokołu . Uwag brak. Prosi  zatem o jego przegłosowanie: za – 14,  przeciw – 
0, wstrzym. – 0. Protokół z obrad V Sesji RG został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4. Trybuna  obywatelska ;

Przewod. RG  z uwagi na  ogrom tematów  przygotowanych na dzisiejszą  sesję,  prosi, aby  ze  
względów  organizacyjnych , zabierający głos  ograniczyli swoje wystąpienia  do minimum. 
Informuje,  iż   temat   wiatraków   będzie   szczegółowo  omawiany  na    odrębnej   sesji 
poświęconej   wyłącznie „wiatrakom”-   a  ponieważ  zgodnie  ze  statutem ,  jest  zobligowany  
do  czuwania   nad sprawnością przebiegu obrad, będzie  zwracał   uwagę    na zwięzłość  
wystąpień zabierających głos.    
W tym punkcie obrad odnotowano wystąpienia:
 Pana Andrzeja Leśniewicza Wicestarosty Koszalińskiego – który  mówił o :
-   organizowanym  w  m-cu  czerwcu   „Dniu   Samorządowca”  w  Rosnowie  ,  imprezach 
plenerowych jak:  III Ekologiczny Festyn Rodzinny „Radew – energia życia”  w Niedalinie, 
cyklicznej imprezie Folklor Wsi z Emilią Krakowską i Panią Barbarą  Siemion żoną zmarłego 
Wojciecha  Siemiona oraz „Rodzinalia” w Parnowie;
- spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 03 czerwca br. w  Gimnazjum  w 
Biesiekierzu.  Wraz  z  Ministrem   obecni  będą   także   Wojewoda  Zachodniopomorski, 
Marszałek Województwa i Dyrektorzy instytucji i przedsiębiorstw związanych z gospodarką 
żywnościową;
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-  konwencie   Wójtów,  Burmistrzów  i  Prezydentów  w  Koszalinie  -  temat  możliwości 
pozyskania środków finansowych na budowę i modernizację dróg  powiatowych  - współpraca 
z gminami;
- rynku pracy dla  osób  50+;
- tematyce ostatniej sesji rady powiatu;
Na zakończenie życzył uczestnikom dzisiejszej  sesji owocnych obrad i mądrych decyzji .
r. M.Stefański – pyta o dalsze losy budowy drogi powiatowej  przez Stare Bielice w sytuacji , 
gdy  ogłoszona  została upadłość  firmy  realizującej projekt.
p.A.Leśniewicz -  odpowiada, że  ogłoszony został  nowy przetarg na dokończenie  zadania. 
Przetarg wygrała Firma  z Dobrzycy  i zadanie będzie  kontynuowane.
Przewod.RG –  pyta  czy  w związku  ze   zmianą   wykonawcy   zmieniły   się  także   koszty 
inwestycji.
p.A.Leśniewicz -  odpowiada, że koszty budowy  niedokończonego odcinka  wzrosły o 200 
tys.zł.
Wójt  –  informuje  o  zakończeniu  prowadzonych  od   13  kwietnia  br.    we  wszystkich   11 
sołectwach  Gminy wyborach sołtysów i rad sołeckich . Ostatnie  zebranie sprawozdawczo-
wyborcze  miało miejsce  wczoraj (  26 maja br.)  w Kotłowie.  Jest pod wielkim wrażeniem 
zainteresowania  i  frekwencji  mieszkańców  .   Tylko  sporadycznie    lista  obecności   miała 
mniej niż  100  podpisów. Takiego ogromu zainteresowania jak  w tej  rozpoczynającej się 
nowej kadencji 2010-2014  nie widział  odkąd  jest Wójtem Gminy Biesiekierz.  Składa nowo 
wybranym  sołtysom gratulacje i dziękuje za  współpracę tym sołtysom, którzy zakończyli już 
swoja  kadencję.  Wraz  z  Przewodniczącym  Rady  Gminy  każdemu  z  sołtysów  wręcza   list 
gratulacyjny i drobny upominek.    
p.Marek  Plust  Stowarzyszenie  „Nasza  Dom  Biesiekierz”  –  gratuluje   sołtysom   wyboru  i 
przypomina,  iż to mieszkańcy sołectw  dokonali  wyboru w nadziei, że spełnione zostaną  ich 
oczekiwania.  Mówi,  że   nadszedł  taki  czas,  że  mieszkańcy  czynnie  uczestniczą   w   życiu 
społecznym  swojego sołectwa.  Odzwierciedleniem  tego zainteresowania  była   inicjatywa 
społeczna   podjęcia  uchwały  o  lokalizacji  wiatraków  w  odległości  2  km   od  zabudowań 
mieszkalnych. Informuje, że  uchwała, o której była  już mowa  na początku sesji -   mimo,  
wskazania przez Wojewodę na  błędną podstawę prawną jest ważna  i jest w obiegu prawnym. 
W oparciu o jej ustalenia  należy  szybko uczynić następne  kroki  i ma nadzieję, że  nastąpi to 
na najbliższej sesji,  by unormować  i  doprowadzić do zgodności  istniejących  opracowań 
planistycznych z  ustaleniami  powyższej uchwały.   Zobligowany do krótkiej  wypowiedzi  , 
prezentuje opracowany przez Kancelarię Senatu materiał informatyczny na temat „Energia 
wiatrowa  a  społeczności  lokalne”  i  odsyła    zainteresowanych   do  zapoznania  się   z  
informacjami podanymi na  str.  13-16. Cytuje ostatnie zadnie  z tego opracowania na  dowód, 
iż w  podjętej  uchwale   właściwie została  wskazana lokalizacja „… Zalecane przez ekspertów 
minimalne  odległości  turbin  wiatrowych  od  budynków  mieszkalnych  mieszczą  się  w 
przedziale od 1,5 do 2,5 km”.   

p. M.Olczak Dyrektor  Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu – mówi, że  18 maja 2011 roku 
dzieci z Przedszkola Gminnego w  Biesiekierzu wzięły udział w powiatowym turnieju o puchar 
Starosty Koszalińskiego pn. „Zostań Mistrzem”, który  już  cyklicznie  organizowany  jest  w 
hali sportowej w Bobolicach.  Nasze dzieci  po raz pierwszy brali udział w takim turnieju      i 
wszyscy zgodnie  potwierdzili  swój udział  w  roku następnym.

p.R.  Smagieł  -  informuje  o  powstaniu  nowego  Stowarzyszenia   tym  razem  zwolenników 
siłowni wiatrowych , które zebrało ok. 1000 podpisów mieszkańców popierających budowę 
siłowni wiatrowych na terenie Gminy Biesiekierz. 
Mówi, że to, co działo się do tej pory w gminie  w temacie  wiatraków -   było złe. Jest zdania, 
że ludzie  zostali   zastraszeni , podawane były im  kłamstwa, fałszywe materiały na temat 
szkodliwości wiatraków i zagrożeń . Takie  działania doprowadziły  do  kłótni i wzajemnych 
oskarżeń. Dalej dowodził, że nie może być  tak, że  w gminach  ościennych ( Karlino, Będzino ) 
inwestorzy spokojnie  stawiają kolejne wiatraki, zbliżając się  z wiatrakami do  granic Gminy 
Biesiekierz   na  odległość  500  – a  my   nie  robimy nic  i  dalej  kłócimy  się  między  sobą.  
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Przytacza ostatnią wypowiedź Burmistrza Karlina, który  deklaruje  budowę kolejnych 100 
wiatraków  nie daleko od  granicy Gminy Biesiekierz.  Gminy zabiegają o takich inwestorów, 
którzy chcą  na ich terenie stawiać wiatraki , bo to duży dodatkowy pieniądz zarówno dla 
gminy jak i dla mieszkańców.  Porównuje rząd  wielkości wpływów  do budżetu za rok ubiegły 
z  tyt.  podatku  od  nieruchomości   do   wpływów  które   mogłyby  być  w  podatku  od 
nieruchomości  ,  gdyby  w  gminie   stanęły  wiatraki.  Zapewnia,  że  nowo  powstałe 
Stowarzyszenie będzie robiło wszystko, by wiatraki zafunkcjonowały w Gminie Biesiekierz . 
Jako  Stowarzyszenie  uważają, że „wiatraki” to szansa  gminy na  rozwój , której nie należy  
zaprzepaścić.  Na koniec  swojej wypowiedzi  odnosi się do wystąpień  niektórych  radnych,  
sołtysów i członków Stowarzyszenia Nasza Dom Biesiekierz   wygłoszonych na ostatniej sesji.

 Przewod.RG – przypomina, że tematem  tej sesji nie są  sprawy wiatrakowe. Wiatraki będą 
tematem  wiodącym na  odrębnym posiedzeniu Rady i wówczas  takie dyskusje mają prawo 
zaistnieć. Dzisiaj tylko samych projektów uchwał  jest do rozpatrzenia 16 pozycji. Informuje, 
że  będzie  „zabierał głos”, gdy temat ten pojawi się  dzisiaj ponownie.

p.E.Piekarska  sołtys s.Gniazdowo - mówi o potrzebie budowy mieszkań socjalnych na terenie  
Gminy. Pyta  o plany p. Wójta  w tym temacie.  Na podstawie trudnej sytuacji jednej z rodzin 
swojego  sołectwa,  dowodzi  jak   temat  ten  jest  ważny  i  jak  potrzebne  jest  szybkie  jego 
rozwiązanie. Uważa, że nie może być tak, że w państwie prawa, zwykły obywatel jest bezsilny i  
zostaje sam z niedokończonym  tematem mimo nakazu sądu. 

Wójt – odpowiada, że  budowa mieszkań socjalnych to bardzo trudny i bardzo kosztowny 
temat. To nie tak, że gmina nic nie robi w tym temacie . Dla tej konkretnej rodziny , były  dwie 
oferty - propozycje , ale rodzina z nich zrezygnowała. W budżecie tego  roku zapisana została 
pewna  kwota  na  sporządzenie dokumentacji technicznej. I  od tego trzeba zacząć  temat 
budowy  mieszkań socjalnych w Gminie. 

p.W.Kuczyński  -   jako  dotychczasowy  prezes  gminnego  forum  sołtysów  gratuluje  nowo 
wybranym sołtysom  dokonanego wyboru i zaprasza  wszystkich sołtysów  - tych nowych i 
tych starych do współpracy. 

Komendant  Straży  Gminnej  p.K.Płachta  –  informuje  ,  iż  od  01.06.2011r.  Straż  Gminna 
rozpoczyna właściwe działania i gotowość do  interwencji. Liczy na współpracę z Sołtysami, 
gdyż to oni najlepiej znają swój teren i mieszkańców swoich sołectw. Przedstawia   strażników 
Straży  Gminnej   i  zakres  ich  obowiązków.  Mówi  o  akcji   informacyjno-poglądowej 
organizowanej   21.06.2011r.   w  godz.  9-12   przez  Policję  -  pokazie  dachowania  na 
symulatorze. Podaje telefon kontaktowy do Straży Gminnej ( 94 34 100 72 ) . Informuje, iż 
wszystkie  sygnały,  które  do  dnia  dzisiejszego wpłynęły do Straży Gminnej ,  będą teraz 
rozpatrywane.  Zastrzega jednak, że Straż Gminna nie pracuje 24 godziny na dobę.

p.L.Matusik  Stowarzyszenie  Nasza  Dom  Biesiekierz  –  informuje  o  organizowanej  w 
porozumieniu  z  radnymi  i  Młodzieżową  Radą  Gminy  w  dniu  5.06.2011r.  dużej  imprezie 
integracyjnej  Dzień Dziecka w Odyseji w Nowych Bielicach.  Organizatorzy  planują imprezę 
dla   500-600  dzieci   z  Gminy.  Zapraszają  wszystkich  chętnych  do  udziału  we  wspólnej 
zabawie.  Dla  dzieci  przewidziane  są  gry  i  zabawy  pod  opieką  instruktorów  oraz  drobne 
prezenty. Prosi  chętnych  do pomocy , szczególnie o taką  pomoc  prosi  sołtysów i Panie  ze  
Świetlic wiejskich. Dowóz dzieci autobusami gminnymi  jest w fazie uzgodnień z p. Wójtem.

Ad.5. Interpelacje i zapytania radnych;

r.M.Modła – składa na ręce  Przewodniczącego Rady Gminy dwie  interpelacje i prosi o 
pisemną odpowiedz  na następujące  pytania:
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-„ prosi o podanie godzin pracy w jakich pracuje Komendant Straży Gminnej na rzecz Gminy 
Biesiekierz , a w jakich na rzecz Gminę Będzino. Mieszkańcy dzwoniąc do Straży Gminnej 
najczęściej   nie  uzyskują  żadnej   pomocy  ,  bo  nie  znając  godzin  pracy  nie  mogą  zastać 
komendanta. Godziny te powinny być podane do ogólnej wiadomości mieszkańców .
- prosi o udzielenie informacji , dlaczego Straż pracuje 5 dni w tygodniu jak zwykli urzędnicy 
od  7.00  –  15.00,  co  z  sobotami   i  niedzielami  czy  godzinami  popołudniowymi.  Przy 
powoływaniu   straży  zadawała  to  pytanie  i  wtedy  otrzymała  informację,  że  praca  będzie 
wyglądała całkiem inaczej.
- pyta, dlaczego mamy przeznaczyć 90 000,- zł. na remont pomieszczeń w Gminie Będzino,  
skoro była mowa, że będziemy remontować pomieszczenia w budynku GOPS w Biesiekierzu. 
Prosi o możliwość  wglądu do umowy zawartej pomiędzy Gminą Biesiekierz a Gminą Będzino 
co do remontu pomieszczeń.
Uważa, że usytuowanie straży poza gminą na najbliższe 3 lata jest kpiną wobec mieszkańców, 
radnych, którym przedstawiono przy powoływaniu  Straży  Gminnej nie prawdziwy obraz 
funkcjonowania Straży w naszej Gminie. Stawiając projekt uchwały na sesji należało  mieć 
przygotowany  projekt  działania  tym  bardziej,  że   inicjatywa  powołania   Straży   była 
kilkakrotnie przedstawiana radnym i nie zostawała przyjęta. Głosując za powołaniem Straży 
miała  nadzieję,  że  funkcjonowanie  jej  w  naszej  gminie  będzie   na  dobro  naszych 
mieszkańców, a w chwili obecnej uważa, że jest to  nie potrzebne wyprowadzenie pieniędzy z  
budżetu gmin”.

r.M.Stefański -  prosi o postawienie przystanku w centrum wsi obok posesji p. Harasimowicza 
oraz  uporządkowanie   terenu  centrum  .  Do  tej  pory  ,  gdy  zwracał  się  z  taką   prośbą 
otrzymywał odpowiedź, że nie ma straży gminnej. Teraz już jest i ponawia prośbę. Prosi o 
zamontowanie  6-8 zwykłych tablic na  osiedlach oraz o wyrównanie całego terenu przejętej 
przez gminę działki  pod plac zabaw .

r.M.Modła -  kontynuując swoją wypowiedź dot. straży gminnej , prosi w imieniu Komisji 
ds.Społecznych i Oświaty o wgląd do umowy  o najem pomieszczeń straży. 
Składa na ręce Pana Przewodniczącego Rady pisemną interpelację w imieniu mieszkańców 
osiedla przy hotelu Trawa. Mieszkańcy wnoszą o ustawienie znaku  drogowego  B 18 tj. zakaz 
wjazdu  pojazdów  o  rzeczywistej  masie   całkowitej   powyżej  3,5  tony  ,  znaku  B  33  tj. 
ograniczenie prędkości do 20 km/godz z tablicą dotyczącą całego osiedla   i zainstalowanie 
progu zwalniającego usytuowanego w uzgodnieniu  z mieszkańcami osiedla. 
W związku z tym, iż w chwili obecnej trwa naprawa drogi osiedlowej, mieszkańcy wnoszą o 
włączenie przedstawiciela osiedla w osobie Pana Baligi  do odbioru drogi. Prośba jest o tyle 
adekwatna, iż mieszkańcy partycypowali   w kosztach wykonania drogi i nie chcą przyjęcia 
robót,  które  nie  będą ich satysfakcjonowały.  W chwili  obecnej  droga  jest  niszczona przez 
ciężki  sprzęt i zabłocona. Prosi, aby samochody  wyjeżdżające  z placu  budowy  opłukiwały 
kola z błota.
r.W.Kamyk  –  prosi  o  zainstalowanie   barierek  ochronnych   dla  bezpieczeństwa  dzieci 
wybiegających ze  szkoły  oraz korzystających  z  placu zabaw w Starych Bielicach. Zwraca się 
do Komendanta Straży Gminnej z pytaniem, czy straż gminna  mogłaby od czasu do czasu 
pokazywać się  w godzinach wieczornych  w centrum wsi  ( głównie teren  boiska szkolnego i 
Kościół  )  dla  zapewnienie  ładu  i  porządku,  ponieważ  w  godzinach  popołudniowych  i 
wieczornych jest to teren  biesiady alkoholowej młodych ludzi . Jest poruszona zasłyszaną 
dzisiaj informacja, że  Straż Gminna  ma pracować  w godzinach pracy urzędu tj. do  do  15.00 
– pyta , czy w takiej sytuacji Straż Gminna  jest w stanie  pomóc  mieszkańcom w  walce  z 
zachowaniem  ładu  i  bezpieczeństwa?  Nawiązuje  do  artykułu  w  Głosie  Koszalińskim,  w 
którym Pan Wójt udzielił wywiadu na temat ekologii i budowy farm wiatrowych na terenie 
gminy. W artykule tym, Pan Wójt  obiecał  sołectwom, w których staną  wiatraki  20% odpis  z  
podatku od nieruchomości na cele  inwestycyjne wsi. „Wiadomo gdzie te wiatraki staną - nie 
będą  to  Stare  Bielice  a sołectwa położone bliżej Karlina. Nie zgadza się z takim nierównym 
traktowaniem. Najwięcej  wpływów z podatku od nieruchomości jest ze  Starych i Nowych 
Bielic i dlaczego miejscowości te miałyby być poszkodowane”?.  
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r.P.Turowski – pyta,  dlaczego dotąd nie zostało przygotowane podłoże pod plac zabaw w 
Nowych Bielicach. Zgodnie z projektem , koszt przygotowania terenu pod plac zabaw  to koszt 
gminy  a  zamontowanie  urządzeń  to  koszt  funduszu.   Urządzenia  na  placu  zabaw zostały 
zamontowane a podłoże do dnia dzisiejszego  nie zostało ruszone i jest zaniedbane.

r.Z.Królak – na ręce Przewod.RG składa pisemną informację z odbytych spotkań w m-cu 
maju i zgłoszonych przez mieszkańców wsi problemów :
- problem mieszkań socjalnych, których brak nie pozwala na wykonywanie prawomocnych 
wyroków sądu dotyczących np. eksmisji;
- brak pobocza przy drodze powiatowej na odcinku Cieszyn-Parnowo ( ok. 300 m) 
uniemożliwia bezpieczne wymijanie pojazdów. W niektórych miejscach jest tak zaniżone, że 
uniemożliwia  zjazd z asfaltu.
- brak ławek na placu  zabaw w Cieszynie ;
- potrzeba zamontowania skrzynek pocztowych  w m. Witolubie;
- udrożnienie ścieżki rowerowej Cieszyn-St.Bielice.

r.J.Rodak – prosi o odpowiedź na swoją interpelacje  złożoną  na poprzedniej sesji  dot. 
nieściągalności podatków. Uzyskał  jedynie informację, że temat ten jest w planie pracy 
Komisji Rewizyjnej. I dalej nic się nie  dzieje.
Odnośnie placów zabaw, pyta, czy zostały one odebrane i sprawdzone  pod względem 
wymogów bezpieczeństwa. Jeśli nie , to sugeruje o postawienie tablic informujących, że 
jeszcze  nie  można  z nich korzystać.  

Przewod.RG  informuje, że odpowiedzi na zapytania i interpelacje zostaną udzielone przez p. 
Wójta  w  stosownym  punkcie  obrad. 
Kolejnym punktem obrad jest: 

Ad.6. Rozpatrzenie informacji o działalności Biblioteki Publicznej Gminy 
Biesiekierz za rok 2010
Przewod.RG  informuje,  że  szczegółowe  sprawozdanie  przygotowane  przez  Bibliotekę, 
zostało przekazane radnym  w materiałach sesyjnych .  Sprawozdanie jest załącznikiem do 
niniejszego protokołu.

Pani  A.Hryniewicz  Dyrektor  Biblioteki    korzystając  z  pokazu  multimedialnego  w skrócie 
przedstawia   uczestnikom sesji  najważniejsze  dokonania Biblioteki i jak  pracuje Biblioteka 
na  co dzień. 

Komisja ds.Społecznych i Oświaty   podsumowała te dokonania prezentując swoją opinię o 
treści:
„Komisja  ds.Społecznych  i  Oświaty   zapoznała  się  z  przedstawionym  sprawozdaniem  z 
działalności  Biblioteki  Publicznej  Gminy  Biesiekierz  oraz  jej  Filii  w  Świeminie  i  Starych 
Bielicach.  Biblioteka  Publiczna  jest  miejscem  nie  tylko  znanym  nam  jako  miejsce 
wypożyczania książek czy czytelni.  To miejsce gdzie organizowany jest czas wolny dzieci  i  
młodzieży. Przedstawione sprawozdanie pokazuje jak różne formy zagospodarowania czasu 
proponowała  swoim  odbiorcą  Biblioteka  przez  konkursy  recytatorskie,  okolicznościowe 
imprezy  organizowane  z  okazji  „Dnia  Matki”,  „Świąteczne  malowanie  jaj”  czy  autorskie 
spotkania.  Dodatkową  formą,  o  której  warto  wspomnieć  to  Ferie  zimowe  pod  hasłem 
”Biblioteka moje wymarzone miejsce spotkań” oraz wakacje z Biblioteką. Ważną informacją, 
o której  należy  pamiętać  jest  to,  że Biblioteka  znalazła  się  wśród wyróżnionych tytułem i 
certyfikatem  „Biblioteka  -   miejsce  aktywne”.  Dlatego  uważamy,  że   tegoroczne  hasło: 
„Biblioteka zawsze po drodze,  nie mijam – wchodzę „ jest doskonałym odzwierciedleniem 
działań,  które  się  w  niej  odbywają.  Komisja   pozytywnie  opiniuje  przedstawione   jej 
sprawozdanie z  działalności  placówki za  rok ubiegły”.
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p.R.Mankiewicz Dyrektor SP w Świeminie – gratuluje osiągnięć i dziękuje za dotychczasową 
współpracę Biblioteki  ze  szkołą w Świeminie, tym bardziej, że jest w szkole  aktywnie 
działająca Filia Biblioteki. Jako Dyrektor placówki oświatowej  nie wyobraża sobie, aby tej 
Filii  w tej placówce zabrakło . Każda szkolna impreza i nie tylko szkolna , organizowana jest 
zawsze wspólnie z Paniami  z Biblioteki  i dzięki temu  te  spotkania mają nie  tylko 
odpowiednią  oprawę  ale i swój niepowtarzalny charakter.   

r.Z.Królak – jako częsty bywalec  Biblioteki dziękuje Pani Dyrektor za  to, że potrafiła 
stworzyć tak miłą i ciepłą atmosferę, że „ chce  się przychodzić codziennie, a hasło na dzisiaj- 
„Biblioteka   po drodze – a ja mimo sukcesów , nie mijam – wchodzę”.  

Panie E.Piekarska i B.Tomczak  jako sołtysi dziękują za „babską” pomoc i wsparcie  przy 
organizacji różnych spotkań i  imprez środowiskowych.

Ad.7. Rozpatrzenie informacji o funkcjonowaniu placówek kultury na terenie 
Gminy;

Informacja  o  funkcjonowaniu  świetlic  wiejskich  na  terenie  Gminy  Biesiekierz  została 
przygotowana  przez  insp.  I.Karasiewicz  i  stanowiła  materiał  informacyjny  dla  radnych 
przekazany im wraz z zawiadomieniem o sesji. Informacja jest załącznikiem do protokołu.  

Na  sesji  Pani  I.Karasiewicz  poproszona  przez  Przewod.RG   o  krótkie  wprowadzenie  do 
tematu  przedstawiła  najważniejsze  dokonania  świetlic  wyróżnione  na  konkursach  i 
pokazach. Mówiła o finansowej stronie funkcjonowania świetlic oraz o  działalności świetlic 
na co dzień.

Komisja  ds.Społecznych  i  Oświaty  poproszona  o  opinię,przedstawiła  pozytywną  ocenę 
funkcjonowania  świetlic   na  terenie  Gminy.   Zdaniem  Przewod.Komisji  r.M.Modły 
przekazane  radnym  sprawozdanie  w  pełni  opisuje  realizację   programu  opiekuńczo 
wychowawczego jaki powinny sprawować świetlice.  „Świetlice w naszej gminie zapewniają 
organizację wolnego czasu poprzez prowadzenie  zajęć tematycznych, zajęć sportowych czy 
indywidualnych spotkań z dziećmi. Świetlice cieszą się dużą aprobatą rodziców dzieci, które 
spędzają swój wolny czas na zajęciach  rozwijających  ich umiejętności. Świetlice organizują 
szereg  imprez  tematycznych  jak  i  festynów  takich  jak:  Dzień  Kobiet  czy  Dzień  Dziecka. 
Podczas wakacji czy ferii świetlice realizują program „Bezpiecznych wakacji” i ferii, które w 
tym roku odbywały się pod hasłem „Ferie na sportowo bezpiecznie i zdrowo”.Podczas  ferii  
zorganizowanych  zostało  szereg  wyjazdów  i  atrakcji  dla  dzieci.  W  związku  z  powyższym 
Komisja przyjęła informację o funkcjonowaniu  świetlic za rok 2010. Jednocześnie Komisja 
wnosi  do  organu  prowadzącego  o  zwrócenie  większej  uwagi  na  wygląd  i  bezpieczeństwo 
świetlic.  Komisja  wie,  że  bardzo  często  świetlice  mają  problem  z  odbiorem  Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. Czasami te nakłady nie wymagają dużych środków finansowych. Są to 
kwoty  ok.  2000  zł.  ,żeby  dzieci  mogły  swój  wolny  czas  spędzać  bezpiecznie”.   Już  na 
zakończenie  wystąpienia  Przewod.Komisji  ds.  Społecznych  i  Oświaty  prosi  p.  Wójta   o 
przygotowanie regulaminu funkcjonowania świetlic i przekazanie  go  do  Biura  Rady przed 
15 .06.2011r. Po tym terminie Komisja  zaplanowała  spotkania w świetlicach.

Wójt – temat  funkcjonowania placówek kultury  w Gminie jest tematem bardzo ciekawym. 
Mówi o znaczeniu  tej  działalności dla  jakości życia codziennego mieszkańców gminy i o  
kosztach ich funkcjonowania. Rozumiejąc te potrzeby nie  chciałby stosować ograniczeń ich 
budżetów na rzecz np. inwestycji drogowych. Dlatego uważa, że zarówno Wójt jak i  Rada 
muszą   szukać  innych  pozabudżetowych  źródeł  pozyskiwania  środków  na  zabezpieczenie 
zarówno funkcjonowania  kultury  i sportu  w gminie a także  zapewnienie  remontów  dróg 
gminnych.
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r.J.Lach – prosząc o głos chciałby poruszyć  dwie kwestie  o których „dużo mówiono teraz ale 
także  i w roku ubiegłym. Nie  widzi na  sali  posiedzeń  Pań które kierują świetlicami.  A 
szkoda. Przy organizacji różnych imprez czy festynów słyszał jak Panie te mówiły, że  byłyby w 
stanie zrobić więcej, gdyby otrzymały  odpowiednio większe  fundusze.  Uważa - niczego nie 
ujmując  Bibliotece  –  że  Biblioteka  tak  pięknie   funkcjonuje  ,ponieważ  nie  odczuwa 
dyskonfortu  z  powodu  braku pieniędzy,  jaki   odczuwają  Panie  ze  świetlic.  Biblioteka  ma 
budżet  wykorzystany  w   100%  ,  a  proszę  zobaczyć  w  jakim  procencie  swój  budżet 
wykorzystały świetlice.  Panie te  chciałyby zrobić znacznie więcej – to także ukłon w naszym 
kierunku tj.Rady -  abyśmy przy rozliczaniu  wykonania budżetu za rok ubiegły zwrócili na to 
uwagę. Chciał  namówić Panie ze świetlic  aby przyszły,  ale Panie nie chciały na ten temat 
mówić. Druga kwestia dotyczy  dostępności świetlic dla  wszystkich  a  nie tylko dla  dzieci – 
w podanej informacji nie ma nic na temat udziału ludzi starszych. Świetlica wiejska to obiekt 
dla wszystkich mieszkańców i życzyłby sobie , aby nie było tego,  co występuje teraz, tzn.  gdy 
chce  zorganizować  spotkanie  w świetlicy  słyszy  ,  że Panie  muszą  wcześniej  zawiadomić 
dzieci o tym  , że  dzisiaj nie  będą mogły  korzystać  ze  świetlicy. To trzeba przeorganizować.  
Jest  przekonany,  że  gdyby były   fundusze sołeckie,  na pewno świetlice   funkcjonowałyby 
inaczej.

p.E.Piekarska  sołtys z Gniazdowa – mówi: „ to prawda, że nie ma za wiele środków  na 
działalność świetlic, ale do tej pory milczeliśmy, nie dlatego, że nam zabroniono, ale dlatego, 
że  rozumiemy trudności gminy. Są zadania ważniejsze , pilniejsze  i nie na wszystko starcza. 
Z drugiej strony Gmina nie może wszystkiego dawać , by nie doszło do  rozdawnictwa 
środków publicznych . Pracując w świetlicy trzeba być nastawionym  uczyć  szukać i 
pozyskiwać środki z  zewnątrz. I tak to wygląda na co dzień – staramy  się  szukać, pozyskiwać 
na różne sposoby”. Jest miło , gdy słyszy  się dobrą  opinię o pracy Pań ze świetlic, bo to 
oznacza, że ich starania  zostały docenione zarówno  przez mieszkańców, radnych  jak i 
kierownictwo  urzędu. 

Przewod.RG  dziękuje  za  przygotowany obszerny materiał informatyczny i życzy wszystkim 
pracownikom zajmującym się  na  co dzień sprawami kultury samy dobrych chwil, 
wspaniałych pomysłów  i  odpowiednich funduszy do ich realizacji.

Ad.8.Podjęcie uchwał :

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej  
Gminy Biesiekierz;

r.E.Bohaterewicz Komisja Budżetu i Rozw.Gospodarczego przedstawia pozytywną  opinię 
Komisji. Wyjaśnia, iż przepisy ustawy o rachunkowości wymagają, aby takie sprawozdanie 
zatwierdzone  zostało przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zanim 
zostanie przekazane do urzędu skarbowego. 

Przewod.RG - pyta o inne głosy w dyskusji. Brak zgłoszeń. Informuje, o przystąpieniu do 
głosowania projektu uchwały. Pyta, czy do treści formalnej  bądź merytorycznej  projektu 
uchwały są pytania bądź  uwagi. Brak uwag. Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzym. – 0. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

2) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011;

Skarbnik Gminy  wyjaśnia  zasadność wprowadzanych zmian do budżetu i omawia  załączniki 
do projektu  uchwały.

r.E.Bohaterewicz Komisja Budżetu i Rozw.Gosp.- przedstawia opinię Komisji. Projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany większością  głosów ( 2 głosy „za” i 1 głos 
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„wstrzymujący się „). Nie było uwag radnych do zasadności zmniejszenia kwoty  278.090,- na 
termomodernizację budynku GOPS ,  wydatku  na Straż  Graniczną w Darłowie w kwocie 
2500,- zł. i zakupu radaru w kwocie  155  ooo zł.  Były dyskusje na temat remontu 
pomieszczeń dla Straży Gminnej w Będzinie. 

Wójt – wyjaśnia, iż  podana kwota na remont pomieszczeń w Będzinie   zostanie zmniejszona, 
gdy wyremontujemy nasze pomieszczenia i Straż przejdzie do budynku GOPS.

r.E.Bohaterewicz – pyta, czy mógłby p. Wójt przekazać  Komisji do wglądu umowę z 
Będzinem na remont pomieszczeń? 

Wójt odpowiada twierdząco.

r.J.Lach -  mówi, iż dyskusja na Komisji dotyczyła także kwestii zakupu radaru. Wcześniej 
przy zakładaniu straży   informowano radnych , że radaru nie będzie. Pyta, czy prawdą jest, że 
radar został już zakupiony?

r.J.Rodak – mówi, że „ jest przeciwny wyprowadzaniu z budżetu gminy pieniędzy w kwocie 
90.000,-  zł.  na  remont  pomieszczeń  w  Będzinie,  lepiej  gdyby  zostały  przeznaczone   na 
remont pomieszczeń w budynku GOPS . Odnośnie zadanego pytania przez r.J.Lacha  odpowie 
radnemu, że „tak” - radar został już zakupiony. Przedstawia radnym informację z ogłoszonego 
przez gminę przetargu na zakup radaru. Pyta: skąd były  środki na zakup radaru?. Wcześniej 
była mowa o zupełnie innych kosztach funkcjonowania Straży Gminnej . Jak widzimy koszty 
te rosną”.    

Wójt – mówi: „  już od dłuższego czasu była mowa o potrzebie powstania Straży Gminnej w 
Gminie  Biesiekierz.  To   Rada  zadecydowała  o  podjęciu  uchwały  o  powstaniu  Straży  - 
wprowadzenie  jej  w życie powierzono wójtowi. Jako organ wykonawczy uznał , że w tym 
pierwszym, trudnym okresie (zarówno dla budżetu gminy jak i samej Straży  ) współpraca z 
Będzinem jest  jak najbardziej właściwą  forma jej funkcjonowania. Chodzi o jak najszybsze 
zafunkcjonowanie Straży z  pełnymi kompetencjami a nie ,żeby  przez jakiś czas figurowali 
tylko  na liście płac i  przystosowywali się  do przejęcia  obowiązków.  Tego z marszu się  nie  
robi. Więcej na ten temat powie pan Komendant. Dodaje, że  porozumienie z Będzinem jest  
dobre i nie jest to żadne wyprowadzanie pieniędzy z budżetu. Jest  to remont pomieszczeń 
Straży  i  nie  są  to  tylko   puste  pokoje,   ale   cały  zestaw   pomieszczeń  niezbędnych  do 
przyjmowania interesantów i ich stosowne wyposażenie….. U nas taki remont byłby droższy. 
Umowa z Będzinem zakłada, że nie płacimy czynszu a gdy wyprowadzimy się z Będzina ,to 
reszta nie wykorzystanych środków zostanie Gminie zwrócona. Straż to oręż  do tego, aby 
dbać o bezpieczeństwo – takie były przesłanki jej  powstania.  Wcześniej mówiono, że dość 
wolno to idzie – ja to przyśpieszyłem  podpisując porozumienie z Będzinem. Odpowiadając 
na pytanie dot. radaru – jeszcze nic nie zostało  zapłacone”.

p.K.Płachta Komendant Straży Gminnej -  wyjaśnia  jak ważny  jest  radar   dla poprawy  
bezpieczeństwa. Mówi o artykule w prasie lokalnej na temat  instalowania radaru w różnych 
miejscach i wyjaśnia przyczyny takiego działania. Mówi o przyjętych w Będzinie  wariantach 
ustalania  progu  prędkości  (w  Będzinie  przed  przejściem  dla  pieszych  jest  50  +  20  )  co 
dowodzi,  że  nie  jest to „łapanie”  ale  profilaktyka.  W Będzinie  dopiero po pół roku od 
postawienia  masztu, zainstalowano radar. W oparciu o doświadczenie wyniesione z Będzina, 
wie    że  podstawą  powodzenia    jest  podanie   mieszkańcom  jasnych  i  wyraźnych  zasad 
dlaczego  radary stoją w określonych miejscach  - to także  profilaktyka ochrony ich życia. 
Teraz nie ma tam z tym problemu, mieszkańcy przyzwyczaili się, że tak to działa. Mimo pełnej 
informacji , nie wszyscy  przestrzegają zasad  kodeksu drogowego i  stąd znaczne  wpływy do  
budżetu.  W  Będzinie  to  wpływy   ok.  100 000  zł.  miesięcznie.  Mówi  o  nowej  ustawie 
„fotoradarowej” i wprowadzonych zmianach. Uważa, że radar to nie priorytet dla Straży ale 
jedno z narzędzi jej funkcjonowania .Radar  dla Biesiekierza nie  został jeszcze  zapłacony,  
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płatność została  rozłożona na raty. Jest przekonany ( wzorem Będzina ) , że radar sam na  
siebie zarobi .  Przy uruchamianiu jednostki są koszty, ale straż później utrzymuje się sama. 
W rozliczeniu rocznym  poniesione koszty zwracają się.  Odnośnie współpracy z Będzinem 
wyjaśnia,  iż  była  to  najkrótsza  droga,  by  szybko  zacząć  działać  .  W  Będzinie  uchwała  o 
powołaniu  straży podjęta została w maju, we wrześniu  podjął  pracę jako komendant a do  
faktycznego  działania  straży  doszło  w  maju  roku  następnego.  Taka  jest  procedura  , 
dodatkowo  wydłużana  m.in. poprzez  konieczność uzyskiwania  poszczególnych certyfikatów 
dla strażników i całej jednostki. 

r.z.Królak – pyta o miejsca  możliwe  do  zainstalowania radaru.  Czy droga w Gniazdowie 
byłaby  także takim miejscem?

p.K.Płachta  mówi o możliwych miejscach  ustawiania radaru na terenie Gminy Biesiekierz. 
Główna  zasada , to wyrobić nawyki zwalniania w terenie zabudowanym. Prędkość ustawiona 
na radarze  to już nie + 20 ,ale co najwyżej + 10.

Wójt  reasumując,  uważa,  że   podjął  właściwą  decyzję  ulokowania  początkowego  straży 
gminnej  w  porozumieniu  z  Będzinem,  głównie  po  to,  by  przyśpieszyć  jej  faktyczne 
zafunkcjonowanie w terenie. Jego zdaniem jest to decyzja słuszna.

Przewod.RG - pyta o inne głosy w dyskusji. Brak zgłoszeń. Informuje, o przystąpieniu do 
głosowania projektu uchwały. Pyta, czy do treści formalnej  bądź merytorycznej  projektu 
uchwały są pytania bądź  uwagi. Brak uwag. W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 
Głosowanie: za – 8, przeciw –5, wstrzym. – 0. Uchwała została przyjęta większością głosów. 

3) w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości na terenie Gminy 
Biesiekierz do Słupskiej Strefy Ekonomicznej ;

Wójt – mówi, że  projekt uchwały, to  szukanie różnych  możliwości ściągnięcia inwestorów 
(biznesu) do  Gminy. Do tego co powiedział już na  wstępie obrad Rady  przy zatwierdzaniu 
porządku obrad, dodaje   że jest to jedynie uchwała intencyjna, ale bez  zgody Rady nie może 
podjąć dalszych kroków, tj sporządzenie wniosku.  Pełna dokumentacja to prawie książka. Na 
wszystkie pytania  zadane przez Klub radnych odpowie w stosownym czasie , gdy  sam będzie 
więcej wiedział. Jest jeszcze na to czas. Jesteśmy dopiero na początku drogi, gdy zostaniemy 
przyjęci , mamy zapewnienie o pomocy ze  strony  Słupskiej Strefy szukania inwestorów. O 
przeznaczeniu strefy na konkretną działalność decyduje rada. Prosi o podjęcie uchwały.

r.J.Lach - mówi ,że  przy głosowaniu projektu uchwały w Komisji  „wstrzymał się”, bo uważa, 
że  podanych zostało zbyt mało informacji i ma sporo wątpliwości. Rada w takich sytuacjach 
może  odesłać  projekt  uchwały  do  pracy  w  Komisjach.  Zainteresowanych  tematem 
funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych odsyła do artykułu we „Wspólnocie” z m-
ca kwietnia br, w którym jest mowa o wydaniu zgody przez unię na funkcjonowanie  stref 
tylko  do  2020  roku.  Podano,  iż  na  koniec  grudnia  2010r.   wykorzystane  jest  tylko  28% 
powierzchni  zajętych  przez  strefy.  Podano  także  informacje  dot.  Słupskiej  Strefy 
Ekonomicznej  z  której  wynika,  że   tych inwestorów nie  jest  tak  wiele,  chociaż  ma dobrą 
lokalizację. Życzyłby, aby podstrefa powstała w Laskach K. - ale  czy znajdziemy inwestora  i  
czy zdąży on  na zwrot  poniesionego wkładu  do 2020 r. - to są słabe  szanse. Miasto Koszalin  
usilnie zabiega, aby trasa obwodnicy biegła jak najbliżej ich  strefy. Pyta, jakie gmina poniesie 
koszty zanim uruchomiona zostanie podstrefa? Rozumie, że  jest to uchwała intencyjna, ale 
żeby nie było tak jak z uchwałą o powstaniu straży gminnej. Koszty infrastruktury leżą po 
stronie  gminy,  dobrze  byłoby,  abyśmy  znali  przybliżoną  wielkość  tych    kosztów.   Rada 
określa  charakter  prowadzonej  działalności  (mniej  uciążliwa,  bardziej  uciążliwa  )  ,ale  nie 
może decydować jakie firmy  znajdą się w strefie.  Dla  podjęcia decyzji  o strefie  ważne są 
przewidywane kalkulacje kosztów.
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Wójt -  w dotychczasowych  rozmowach z  SSSE ważna była nasza pozycja wyjściowa, to że 
mamy  w drodze przy  tym terenie zarówno  gaz, kanalizację i wodę. Doprowadzenie  tych 
mediów  na teren strefy nie  stanowi dużych kosztów z którymi gmina  nie poradziłaby sobie.  
Na   kolejnym  etapie  –  po  uzyskaniu  zgody  Ministra  na  rozszerzenie  strefy  o  Laski  – 
postaramy się dostać środki na infrastrukturę techniczną od  SSSE. Wpływy z podatku od 
nieruchomości od  strefy nie są duże, ale  za to są wpływy z PIT-ów.

r.M.Lasota – jak dotąd z tych 17 ha gmina otrzymuje tylko podatek rolny, a on nie jest wysoki.
Nikt z nas nie liczy na „górę złota”, ale chociaż będzie zrobiona droga powiatowa Laski K.-
N.Bielice.  Takie  przyszłościowe  myślenie   jest  zawsze  ryzykiem,  ale  kto  nie  podejmuje 
wyzwania, ten nie wygrywa. Na Komisjach rozważaliśmy myśl sprzedania ziemi pod działki,  
do tematu możemy powrócić , gdy zawiodą inne bardziej dochodowe  projekty.  

Przewod.RG - pyta o inne głosy w dyskusji.  Brak zgłoszeń. Informuje,  o przystąpieniu doPrzewod.RG - pyta o inne głosy w dyskusji.  Brak zgłoszeń. Informuje,  o przystąpieniu do  
głosowania projektu uchwały.  Pyta,  czy do treści formalnej   bądź merytorycznej   projektugłosowania projektu uchwały.  Pyta,  czy do treści formalnej   bądź merytorycznej   projektu   
uchwały  są  pytania  bądź   uwagi.  Brak  uwag.  W  głosowaniu  bierze  udział  12  radnych.uchwały  są  pytania  bądź   uwagi.  Brak  uwag.  W  głosowaniu  bierze  udział  12  radnych.  
Głosowanie: za – 7, przeciw –1, wstrzym. – 4. Uchwała została przyjęta większością głosów. Głosowanie: za – 7, przeciw –1, wstrzym. – 4. Uchwała została przyjęta większością głosów. 

4) w sprawie  obligacji komunalnych;4) w sprawie  obligacji komunalnych;

Wójt – mówi, iż  nie ma nic więcej do dodania niż to co powiedział na temat projektu uchwałyWójt – mówi, iż  nie ma nic więcej do dodania niż to co powiedział na temat projektu uchwały   
na  początku  sesji.  Obligacje  komunalne  to   możliwość  uzyskania  środków  których  namna  początku  sesji.  Obligacje  komunalne  to   możliwość  uzyskania  środków  których  nam  
brakuje do rozpoczęcia budowy dróg po wykonaniu inwestycji wod-kan. Jest po rozmowie zbrakuje do rozpoczęcia budowy dróg po wykonaniu inwestycji wod-kan. Jest po rozmowie z   
Bankiem, który jest gotów pomóc nam wyemitować obligacje. Prosi o podjęcie uchwały.Bankiem, który jest gotów pomóc nam wyemitować obligacje. Prosi o podjęcie uchwały.

r.E.Bohaterewicz – mówi, iż Komisja Budżetu i Rozw.Gosp. większością głosów  ( 2 głosy „ za”r.E.Bohaterewicz – mówi, iż Komisja Budżetu i Rozw.Gosp. większością głosów  ( 2 głosy „ za”   
i 1 głos „wstrzym.się” ) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wątpliwości było  sporo zei 1 głos „wstrzym.się” ) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wątpliwości było  sporo ze  
strony   r.J.Lacha  przede  wszystkim.  Podstawą  działania  jest  poszukiwanie  dodatkowychstrony   r.J.Lacha  przede  wszystkim.  Podstawą  działania  jest  poszukiwanie  dodatkowych   
środków  za wszelką  cenę – stąd pomysł strefy i obligacje.  Pozyskanie 3 mln zł.  to byłbyśrodków  za wszelką  cenę – stąd pomysł strefy i obligacje.  Pozyskanie 3 mln zł.  to byłby   
istotny zastrzyk dla budżetu gminy. istotny zastrzyk dla budżetu gminy. 

Przewod.RG - pyta o inne głosy w dyskusji.  Brak zgłoszeń. Informuje,  o przystąpieniu doPrzewod.RG - pyta o inne głosy w dyskusji.  Brak zgłoszeń. Informuje,  o przystąpieniu do  
głosowania projektu uchwały.  Pyta,  czy do treści formalnej   bądź merytorycznej   projektugłosowania projektu uchwały.  Pyta,  czy do treści formalnej   bądź merytorycznej   projektu   
uchwały  są  pytania  bądź   uwagi.  Brak  uwag.  W  głosowaniu  bierze  udział  12  radnych.uchwały  są  pytania  bądź   uwagi.  Brak  uwag.  W  głosowaniu  bierze  udział  12  radnych.  
Głosowanie: za – 9, przeciw –0, wstrzym. – 3. Uchwała została przyjęta większością głosów. Głosowanie: za – 9, przeciw –0, wstrzym. – 3. Uchwała została przyjęta większością głosów. 

5) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania  konsultacji społecznych5) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania  konsultacji społecznych   
z mieszkańcami gminy Biesiekierz;z mieszkańcami gminy Biesiekierz;

Wojt – przedstawia zmiany do projektu uchwały w formie autopoprawki, o których szerzejWojt – przedstawia zmiany do projektu uchwały w formie autopoprawki, o których szerzej   
była mowa na posiedzeniu Komisji. była mowa na posiedzeniu Komisji. 

Przewod.RG – wyjaśnia, że Komisja Organizacyjno-Prawna pozytywnie zaopiniowała projektPrzewod.RG – wyjaśnia, że Komisja Organizacyjno-Prawna pozytywnie zaopiniowała projekt   
uchwały  wraz  z naniesionymi poprawkami.uchwały  wraz  z naniesionymi poprawkami.

r.J.Rodak – pyta o rozszerzenie katalogu w § 2 projektu uchwały o klub radnych.r.J.Rodak – pyta o rozszerzenie katalogu w § 2 projektu uchwały o klub radnych.

r.J.Lach  – wyjaśnia, iż taki zapis jest już w statucie gminy .r.J.Lach  – wyjaśnia, iż taki zapis jest już w statucie gminy .

p.E.Piekarska – zgłasza swoją uwagę  co do słuszności zapisu § 8.p.E.Piekarska – zgłasza swoją uwagę  co do słuszności zapisu § 8.

Radca  Prawny  wyjaśnia,  iż  ostateczną  decyzję  podejmuje  zawsze   rada  gminy,  a  wynikRadca  Prawny  wyjaśnia,  iż  ostateczną  decyzję  podejmuje  zawsze   rada  gminy,  a  wynik   
konsultacji to informacja towarzysząca , nigdy nie  decydująca. Stąd zapis tego paragrafu.konsultacji to informacja towarzysząca , nigdy nie  decydująca. Stąd zapis tego paragrafu.
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Przewod.RG - pyta o inne głosy w dyskusji.  Brak zgłoszeń. Informuje,  o przystąpieniu doPrzewod.RG - pyta o inne głosy w dyskusji.  Brak zgłoszeń. Informuje,  o przystąpieniu do  
głosowania projektu uchwały.  Pyta,  czy do treści formalnej   bądź merytorycznej   projektugłosowania projektu uchwały.  Pyta,  czy do treści formalnej   bądź merytorycznej   projektu   
uchwały  są  pytania  bądź   uwagi.  Brak  uwag.  W  głosowaniu  bierze  udział  12  radnych.uchwały  są  pytania  bądź   uwagi.  Brak  uwag.  W  głosowaniu  bierze  udział  12  radnych.  
Głosowanie: za – 12, przeciw –0, wstrzym. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Głosowanie: za – 12, przeciw –0, wstrzym. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

6) w sprawie uchwalenia  wieloletniego planu rozwoju  i modernizacji  urządzeń6) w sprawie uchwalenia  wieloletniego planu rozwoju  i modernizacji  urządzeń   
wodociągowych i urządzeń  kanalizacyjnych;wodociągowych i urządzeń  kanalizacyjnych;

Wójt – wyjaśnia, iż opracowanie takiego planu  przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjneWójt – wyjaśnia, iż opracowanie takiego planu  przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne  
jest  wymogiem  ustawowym.  Przedstawiony  przez  RWiK  Białogard  wieloletni  plan  zostałjest  wymogiem  ustawowym.  Przedstawiony  przez  RWiK  Białogard  wieloletni  plan  został   
zweryfikowany  przez   Wójta.  Wszystkie  jego  zapisy  wspólnie   z  Kierownikiem  GSTiKzweryfikowany  przez   Wójta.  Wszystkie  jego  zapisy  wspólnie   z  Kierownikiem  GSTiK   
analizowaliśmy   z Panią Prezes RWiK-u. Na komisjach było pytanie, dlaczego jest tak małoanalizowaliśmy   z Panią Prezes RWiK-u. Na komisjach było pytanie, dlaczego jest tak mało   
realizacji na lata 2011-2012. Odpowiedź jest jedna – w tym roku jako priorytet realizowane sąrealizacji na lata 2011-2012. Odpowiedź jest jedna – w tym roku jako priorytet realizowane są   
przyłącza .przyłącza .

r.P.Tomczak  –  pyta,  dlaczego  nie  została  ujęta  w  Planie  budowa  sieci  wodociągowej   wr.P.Tomczak  –  pyta,  dlaczego  nie  została  ujęta  w  Planie  budowa  sieci  wodociągowej   w  
m.Parsowo i czy podjęcie tej uchwały wyklucza możliwość tej  budowy .m.Parsowo i czy podjęcie tej uchwały wyklucza możliwość tej  budowy .

Wójt – ustalenia zadań do Planu jest autorstwa RWiK-u, z wiadomych im względów uznali, iżWójt – ustalenia zadań do Planu jest autorstwa RWiK-u, z wiadomych im względów uznali, iż   
nie  jest  tak  źle w  Parsowie. Temat budowy wodociągu w Parsowie jest otwarty. Zawszenie  jest  tak  źle w  Parsowie. Temat budowy wodociągu w Parsowie jest otwarty. Zawsze   
może być tak, że  to gmina będzie  inwestorem , a potem przekaże sieć do RWiK-u . W tenmoże być tak, że  to gmina będzie  inwestorem , a potem przekaże sieć do RWiK-u . W ten   
sposób zrobiliśmy już trzy wodociągi.   sposób zrobiliśmy już trzy wodociągi.   

r.J.Rodak – pyta, czy podjęcie tej uchwały jest wiążące dla RWiK-u. r.J.Rodak – pyta, czy podjęcie tej uchwały jest wiążące dla RWiK-u. 

r.J.Lach – prosi, aby dołączyć do Planu mapkę co  i gdzie będzie robione.r.J.Lach – prosi, aby dołączyć do Planu mapkę co  i gdzie będzie robione.

Wójt  – odpowiada,  że  podjęcie uchwały jest wiążące,  ale w ciągu roku możliwa jest jegoWójt  – odpowiada,  że  podjęcie uchwały jest wiążące,  ale w ciągu roku możliwa jest jego   
aktualizacja  .aktualizacja  .

Kierownik GSTiK – wyjaśnia zapisy tabeli „Infrastruktura wodociągowa” ze wskazaniem co iKierownik GSTiK – wyjaśnia zapisy tabeli „Infrastruktura wodociągowa” ze wskazaniem co i   
gdzie będzie robione. Radni  przyjmują te wyjaśnienia i nie wnoszą uwag . gdzie będzie robione. Radni  przyjmują te wyjaśnienia i nie wnoszą uwag . 

Przewod.RG - pyta o inne głosy w dyskusji.  Brak zgłoszeń. Informuje,  o przystąpieniu doPrzewod.RG - pyta o inne głosy w dyskusji.  Brak zgłoszeń. Informuje,  o przystąpieniu do  
głosowania projektu uchwały.  Pyta,  czy do treści formalnej   bądź merytorycznej   projektugłosowania projektu uchwały.  Pyta,  czy do treści formalnej   bądź merytorycznej   projektu   
uchwały  są  pytania  bądź   uwagi.  Brak  uwag.  W  głosowaniu  bierze  udział  12  radnych.uchwały  są  pytania  bądź   uwagi.  Brak  uwag.  W  głosowaniu  bierze  udział  12  radnych.  
Głosowanie: za – 11, przeciw –1, wstrzym. – 0. Uchwała została przyjęta większością głosów. Głosowanie: za – 11, przeciw –1, wstrzym. – 0. Uchwała została przyjęta większością głosów. 

7)  w  sprawie   ustalenia   wysokości   opłat  za  świadczenia  udzielane   przez 
przedszkole  publiczne  prowadzone  przez Gminę  Biesiekierz;

Wójt  –  wyjaśnia  formalne  przyczyny  zmiany  zapisu  pierwszego  zdania  w  §  2   projektu 
uchwały . Wyjaśnienia zostają przyjęte.

r.J.Lach – mówi, że miał wątpliwości  co do przedstawionej w poprzedniej uchwale  kalkulacji 
kosztów utrzymania jednego dziecka. Na podstawie otrzymanego sprawozdania z wykonania 
budżetu za rok ubiegły, wyliczył ,że 1 godzina pobytu dziecka  kosztuje 3,50 zł. a od rodziców 
pobierana jest opłata za 1 godz.  w  kwocie 1,50 zł.

Przewod.RG - pyta o inne głosy w dyskusji.  Brak zgłoszeń. Informuje,  o przystąpieniu doPrzewod.RG - pyta o inne głosy w dyskusji.  Brak zgłoszeń. Informuje,  o przystąpieniu do  
głosowania projektu uchwały.  Pyta,  czy do treści formalnej   bądź merytorycznej   projektugłosowania projektu uchwały.  Pyta,  czy do treści formalnej   bądź merytorycznej   projektu   
uchwały  są  pytania  bądź   uwagi.  Brak  uwag.  W  głosowaniu  bierze  udział  12  radnych.uchwały  są  pytania  bądź   uwagi.  Brak  uwag.  W  głosowaniu  bierze  udział  12  radnych.  
Głosowanie: za – 12, przeciw –0, wstrzym. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Głosowanie: za – 12, przeciw –0, wstrzym. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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8)  w  sprawie   ustalenia   diet  dla  przewodniczących   rad  sołeckich  z  Gminy8)  w  sprawie   ustalenia   diet  dla  przewodniczących   rad  sołeckich  z  Gminy   
Biesiekierz;Biesiekierz;

Wójt – mówi,  że jesteśmy po wyborach nowych przewodniczących rad sołeckich na nowąWójt  – mówi,  że jesteśmy po wyborach nowych przewodniczących rad sołeckich na nową  
kadencję i prosi o zaakceptowanie  zaproponowanej wysokości diet dla sołtysów. kadencję i prosi o zaakceptowanie  zaproponowanej wysokości diet dla sołtysów. 

r.E.Bohaterewicz  w imieniu Komisji  Budżetu i  Rozw.Gosp.  informuje  o pozytywnej  opiniir.E.Bohaterewicz  w imieniu Komisji  Budżetu i  Rozw.Gosp.  informuje  o pozytywnej  opinii   
Komisji na temat  projektu uchwały.Komisji na temat  projektu uchwały.

Przewod.RG - pyta o inne głosy w dyskusji.  Brak zgłoszeń. Informuje,  o przystąpieniu doPrzewod.RG - pyta o inne głosy w dyskusji.  Brak zgłoszeń. Informuje,  o przystąpieniu do  
głosowania projektu uchwały.  Pyta,  czy do treści formalnej   bądź merytorycznej   projektugłosowania projektu uchwały.  Pyta,  czy do treści formalnej   bądź merytorycznej   projektu   
uchwały  są  pytania  bądź   uwagi.  Brak  uwag.  W  głosowaniu  bierze  udział  12  radnych.uchwały  są  pytania  bądź   uwagi.  Brak  uwag.  W  głosowaniu  bierze  udział  12  radnych.  
Głosowanie: za – 12, przeciw –0, wstrzym. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Głosowanie: za – 12, przeciw –0, wstrzym. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

8)  w  sprawie  udzielenia   pomocy   finansowej   innej  jednostce   samorządu8)  w  sprawie  udzielenia   pomocy   finansowej   innej  jednostce   samorządu  
terytorialnego;terytorialnego;

Wójt – wyjaśnia przeznaczenie kwoty 3.000,- zł. - tj. na  uruchomienie na lotnisku w ZegrzuWójt – wyjaśnia przeznaczenie kwoty 3.000,- zł. - tj. na  uruchomienie na lotnisku w Zegrzu   
Pomorskim  bazy  Lotniczego  Pogotowia  Ratunkowego  o  wydłużonym  terminiePomorskim  bazy  Lotniczego  Pogotowia  Ratunkowego  o  wydłużonym  terminie   
funkcjonowania , tj od maja do września. Na konwencie starostów powiatów  województwafunkcjonowania , tj od maja do września. Na konwencie starostów powiatów  województwa   
zachodniopomorskiego  zaproponowano  dla gmin regionu kwotę 3 tys zł. , dla powiatów 5 tyszachodniopomorskiego  zaproponowano  dla gmin regionu kwotę 3 tys zł. , dla powiatów 5 tys   
zł. ,dla miast : Koszalin, Kołobrzeg,Słupsk  kwotę 10 tys zł. zł. ,dla miast : Koszalin, Kołobrzeg,Słupsk  kwotę 10 tys zł. 

Przewod.RG - pyta o inne głosy w dyskusji.  Brak zgłoszeń. Informuje,  o przystąpieniu doPrzewod.RG - pyta o inne głosy w dyskusji.  Brak zgłoszeń. Informuje,  o przystąpieniu do  
głosowania projektu uchwały.  Pyta,  czy do treści formalnej   bądź merytorycznej   projektugłosowania projektu uchwały.  Pyta,  czy do treści formalnej   bądź merytorycznej   projektu   
uchwały  są  pytania  bądź   uwagi.  Brak  uwag.  W  głosowaniu  bierze  udział  12  radnych.uchwały  są  pytania  bądź   uwagi.  Brak  uwag.  W  głosowaniu  bierze  udział  12  radnych.  
Głosowanie: za – 12, przeciw –0, wstrzym. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Głosowanie: za – 12, przeciw –0, wstrzym. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

9)  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu  korzystania  z  placów  zabaw  na  terenie9)  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu  korzystania  z  placów  zabaw  na  terenie   
Gminy Biesiekierz ;Gminy Biesiekierz ;

r.W.Kamyk  - mówi, że brakuje w regulaminie informacji , że plac zabaw przeznaczony jestr.W.Kamyk  - mówi, że brakuje w regulaminie informacji , że plac zabaw przeznaczony jest   
dla  dzieci do jakiegoś konkretnego wieku.dla  dzieci do jakiegoś konkretnego wieku.

p.K.Płachta Komendant  Straży Gminnej - zgadza się z ta opinią. Aby przepis nie był martwy ip.K.Płachta Komendant  Straży Gminnej - zgadza się z ta opinią. Aby przepis nie był martwy i   
uchronił nas przed konsekwencjami późniejszych odszkodowań , wskazane  byłoby określenieuchronił nas przed konsekwencjami późniejszych odszkodowań , wskazane  byłoby określenie   
wieku.wieku.

p.A.Piotrowicz Dyrektor SP w Biesiekierzu – zwraca uwagę na brak w regulaminie zapisu  op.A.Piotrowicz Dyrektor SP w Biesiekierzu – zwraca uwagę na brak w regulaminie zapisu  o  
wymaganym poprawnym zachowaniu  się  dzieci  na  placu  zabaw – wnosi o umieszczeniewymaganym poprawnym zachowaniu  się  dzieci  na  placu  zabaw – wnosi o umieszczenie   
zapisu  zabraniającego używania  słów wulgarnych.  Prosi, aby regulamin  nie był on zbytzapisu  zabraniającego używania  słów wulgarnych.  Prosi, aby regulamin  nie był on zbyt   
ogólnikowy.ogólnikowy.

Wójt – zgłasza wniosek o wycofanie projektu uchwały  z porządku obrad .Wójt – zgłasza wniosek o wycofanie projektu uchwały  z porządku obrad .

Przewod.RG   poddaje   wniosek  p.  Wójta  pod  głosowanie.  Pyta,  kto  jest  za  wycofaniemPrzewod.RG   poddaje   wniosek  p.  Wójta  pod  głosowanie.  Pyta,  kto  jest  za  wycofaniem   
projektu uchwały z porządku obrad i skierowanie go do pracy w Komisji ds. Społecznych iprojektu uchwały z porządku obrad i skierowanie go do pracy w Komisji ds. Społecznych i   
Oświaty. Głosowanie: za 12, przeciw – o, wstrzym. się – 0. Wniosek został przyjęty.      Oświaty. Głosowanie: za 12, przeciw – o, wstrzym. się – 0. Wniosek został przyjęty.      

10)  w  sprawie  inkasa  podatków:  rolnego,  leśnego,  od  nieruchomości   i10)  w  sprawie  inkasa  podatków:  rolnego,  leśnego,  od  nieruchomości   i   
posiadania psów;posiadania psów;

Wójt – wyjaśnia przyczyny podjęcia uchwały -  jest to wymóg ustawowy , by rada określiłaWójt – wyjaśnia przyczyny podjęcia uchwały -  jest to wymóg ustawowy , by rada określiła  
inkasentów i  wysokości  wynagrodzenia za inkaso.inkasentów i  wysokości  wynagrodzenia za inkaso.
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Przewod.RG - pyta, czy do treści formalnej  bądź merytorycznej  projektu  uchwały są pytaniaPrzewod.RG - pyta, czy do treści formalnej  bądź merytorycznej  projektu  uchwały są pytania   
bądź  uwagi. Brak uwag. W głosowaniu bierze udział 12 radnych. Głosowanie: za – 12, przeciwbądź  uwagi. Brak uwag. W głosowaniu bierze udział 12 radnych. Głosowanie: za – 12, przeciw  
–0, wstrzym. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. –0, wstrzym. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

11) w sprawie  zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Kraśnik Koszaliński11) w sprawie  zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Kraśnik Koszaliński   
na lata 2010-2016;na lata 2010-2016;

Wójt – wyjaśnia przyczyny   wprowadzenia zmian do podjętego w roku ubiegłym POM. Są toWójt – wyjaśnia przyczyny   wprowadzenia zmian do podjętego w roku ubiegłym POM. Są to   
zmiany formalne (dot. uszczegółowienia lokalizacji chodników w miejscowości ) -  na którezmiany formalne (dot. uszczegółowienia lokalizacji chodników w miejscowości ) -  na które   
zwrócił uwagę Urząd Marszałkowski  sprawdzając teraz złożony w roku ubiegłym  wniosek nazwrócił uwagę Urząd Marszałkowski  sprawdzając teraz złożony w roku ubiegłym  wniosek na   
remont chodników.   remont chodników.   

Przewod.RG - pyta, czy do treści formalnej  bądź merytorycznej  projektu  uchwały są pytaniaPrzewod.RG - pyta, czy do treści formalnej  bądź merytorycznej  projektu  uchwały są pytania   
bądź  uwagi. Brak uwag. W głosowaniu bierze udział 12 radnych. Głosowanie: za – 12, przeciwbądź  uwagi. Brak uwag. W głosowaniu bierze udział 12 radnych. Głosowanie: za – 12, przeciw  
–0, wstrzym. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. –0, wstrzym. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

12) w sprawie  zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Świemino  na lata12) w sprawie  zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Świemino  na lata   
2010-2016;2010-2016;

Przewod.RG -  informuje, iż jest to taka sama zmiana  jak w poprzedniej uchwale i prosi oPrzewod.RG -  informuje, iż jest to taka sama zmiana  jak w poprzedniej uchwale i prosi o   
przegłosowanie projektu uchwały. Głosowanie: za – 12, przeciw –0, wstrzym. – 0. Uchwałaprzegłosowanie projektu uchwały. Głosowanie: za – 12, przeciw –0, wstrzym. – 0. Uchwała   
została przyjęta jednogłośnie. została przyjęta jednogłośnie. 

13) w sprawie  wyrażenia  zgody  na dzierżawę działki nr 24/5 obr. Kotłowo na13) w sprawie  wyrażenia  zgody  na dzierżawę działki nr 24/5 obr. Kotłowo na   
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata;czas oznaczony dłuższy niż 3 lata;

Wójt – wyjaśnia, iż jest to dzierżawa działki pod  plac zabaw w Kotłowie. Poprzedni  terenWójt – wyjaśnia, iż jest to dzierżawa działki pod  plac zabaw w Kotłowie. Poprzedni  teren  
wskazany  we  wniosku  nie  nadawał  się  na  plac  zabaw ze  względu  na  złą  sytuację  wodnąwskazany  we  wniosku  nie  nadawał  się  na  plac  zabaw ze  względu  na  złą  sytuację  wodną  
(  zalewanie terenu) i wyjątkowo pozwolono aneksować tę zmianę. Prosi o przyjęcie uchwały.(  zalewanie terenu) i wyjątkowo pozwolono aneksować tę zmianę. Prosi o przyjęcie uchwały.

Przewod.RG - pyta, czy do treści formalnej  bądź merytorycznej  projektu  uchwały są pytaniaPrzewod.RG - pyta, czy do treści formalnej  bądź merytorycznej  projektu  uchwały są pytania   
bądź  uwagi. Brak uwag. W głosowaniu bierze udział 12 radnych. Głosowanie: za – 12, przeciwbądź  uwagi. Brak uwag. W głosowaniu bierze udział 12 radnych. Głosowanie: za – 12, przeciw  
–0, wstrzym. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. –0, wstrzym. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

14)  14)  w sprawie  wyrażenia   zgody   na  dzierżawę   części  działki  nr  36/16  obr.w sprawie  wyrażenia   zgody   na  dzierżawę   części  działki  nr  36/16  obr.   
Biesiekierz;Biesiekierz;

Przewod.RG – wyjaśnia,  iż    mieszkanka Biesiekierza zwróciła się do rady z wnioskiem oPrzewod.RG – wyjaśnia,  iż    mieszkanka Biesiekierza zwróciła się do rady z wnioskiem o   
wydzierżawienie użytkowanej dotąd  przez nią działki. Komisja Organizacyjno-Prawna  Radywydzierżawienie użytkowanej dotąd  przez nią działki. Komisja Organizacyjno-Prawna  Rady  
skierowała wniosek do zaopiniowania  radzie   sołeckiej  .  Ponieważ   jest  pozytywna opiniaskierowała wniosek do zaopiniowania  radzie   sołeckiej  .  Ponieważ   jest  pozytywna opinia  
Rady Sołeckiej o wydzierżawieniu do końca sierpnia br. części działki  na której posadowionyRady Sołeckiej o wydzierżawieniu do końca sierpnia br. części działki  na której posadowiony   
jest  Gril Bar  z nakazem rozebrania obiektu do końca października , przedłożono  projektjest  Gril Bar  z nakazem rozebrania obiektu do końca października , przedłożono  projekt   
uchwały  do zatwierdzenia. uchwały  do zatwierdzenia. 

Pyta, czy do treści formalnej  bądź merytorycznej  projektu  uchwały są pytania bądź  uwagi.Pyta, czy do treści formalnej  bądź merytorycznej  projektu  uchwały są pytania bądź  uwagi.   
Brak  uwag.  W  głosowaniu  bierze  udział  12  radnych.  Głosowanie:  za  –  12,  przeciw  –0,Brak  uwag.  W  głosowaniu  bierze  udział  12  radnych.  Głosowanie:  za  –  12,  przeciw  –0,   
wstrzym. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. wstrzym. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

15) w sprawie  wezwania do usunięcia naruszenia prawa;
Radca Prawny – wyjaśnia, iż zgodnie z upoważnieniem ustawowym  - (  art. 101  ust.1 ustawy 
o samorządzie gminnym ), który mówi, że  każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały 
naruszone  uchwałą   podjętą   przez  organ  gminy,  może  po  bezskutecznym  wezwaniu  do 
usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego  -  kilku mieszkańców 
m.Warnino zwróciło się o pomoc  do  adwokata o poprowadzenie  w ich   imieniu wykonania  
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tego uprawnienia. Do rady gminy zostało  skierowane   z Kancelarii  Adwokackiej   Bogusław 
Szpinda  wezwanie  do  usunięcia  naruszenia  prawa.  Temat  był   szeroko  omawiany  i 
dyskutowany  na  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  i  Rozw.Gosp  oraz  Komisji  Organizacyjno-
Prawnej RG w dniu 23 maja 2011r. i  pozytywnie zaopiniowano propozycję odpowiedzi  rady 
gminy  na  zarzuty  kierowane pod  adresem podjętej uchwały, która  stanowi  załącznik  do  
projektu uchwały.
Przewod.RG  pyta,  czy  są   uwagi  bądź  inne  zapytania  dotyczące   przekazanego  radnym 
uzasadnienia  do  projektu uchwały  i  samego projektu uchwały.  Uwag brak. Informuje o 
przystąpieniu do głosowania.  Pyta,  czy są  uwagi  do treści  formalnej  bądź merytorycznej 
projektu  uchwały. Uwag brak. Głosowanie :   za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 3. Uchwała 
została przyjęta  większością głosów. Uchwała otrzymała Nr VI/52/11.

Ad.12. Odpowiedzi na interpelacje:
Odpowiedzi na złożone interpelacje udziela Wójt Gminy:

  odp. dla r.M.Modły – w sprawie remontu  pomieszczeń w Będzinie -  uważa,  decyzję  
którą  podjął  za słuszną  i  prawidłową.  Nie  są to stracone  pieniądze i  nie jest  to  
„wyprowadzenie pieniędzy z budżetu gminy”. 
 - w sprawie osiedla Trawa – Motel – odpowie pisemnie.

 odp.dla r.M.Stefańskiego – w sprawie  przystanku  w St.Bielicach -  cel szczytny, ale  w 
sytuacji gdy będą  środki. Na razie mamy dwa zaplanowane przystanki wzdłuż  drogi 
krajowej .   
-  tablice ogłoszeń – przyjmuje do realizacji,
- uprzątnięcie  centrum wsi – temat do rozpatrzenia wraz ze   Strażą Gminną, 
- wyrównanie  działki placu zabaw -  w miarę  możliwości  zajmie się tematem, chociaż  
brakuje  mu  ludzi w GSTiK -  uważa, że  powinna  to  być  inicjatywa  lokalna. Jako 
przykład podaje  Laski Koszalińskie  i czyn społeczny wokół  świetlicy  wiejskiej. 

 odp. dla r.W.Kamyk – w sprawie  barierek – przyjmuje do realizacji;
- w sprawie wypowiedzi w Głosie Koszal.- więcej na ten temat  na sesji poświęconej  
wiatrakom,  ale  będzie inicjatorem tego typu zapisów,  aby przeznaczać jakąś część 
wpływów  z  tyt.  wiatraków  na  wydatki  inwestycyjne  sołectwa  gdzie   zostały 
zlokalizowane. 

 odp. dla r. Z.Królaka – brak poboczy na drodze – nie jest to droga gminna,  skieruje 
     pismo do Zarządu Dróg Powiatowych,
     - ławeczki  przy placu zabaw – przyjmuje do realizacji;
      - ścieżka  rowerowa – uważa, że  jest  gradacja potrzeb i ważniejsze  są  remonty dróg 
     po wykonaniu  inwestycji wod-kan  niż  udrożnienie  ścieżki  rowerowej. 
 odp. dla r. J.Rodaka -  traktuje, że odpowiedzią na złożoną interpelację w sprawie 
     ściągalności podatków od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych za  
     2006-2010 - jest informacja podana  w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
     2010r. i  wykaz osób fizycznych , którym w roku 2010 w zakresie podatków 
     udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł wywieszony na tablicy ogłoszeń 
     w Urzędzie Gminy.   

 
Ad. 13. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami -  stanowi załącznik do 
protokołu. Radni do  przekazanej  przez Wójta  pisemnej informacji nie  wnoszą  uwag.

Ad. 14. Wolne wnioski i zapytania:
r.M.Stefański- pyta o termin wykupu przekazanych do RWiK-u  w roku ubiegłym działek pod 
przepompownie. 
Prosi, aby wykonawca  inwestycji wod-kan w St.Bielicach, w ramach gwarancji  wyrównał  dziury 
na   głównej   drodze  ( studzienki są wyżej nawierzchni ).
Wójt – temat wykupu działek jest w gestii RWiK-u  - złoży stosowne zapytanie podczas 
najbliższego spotkania z Panią Prezes.  
Odnośnie  naprawy  drogi –  proces nie jest zakończony. Przyjmowane  są  zgłoszenia  usterek – 
wykonanie  druga  połowa  bieżącego roku.
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p.E.Piekarska sołtys  Gniazdowa – prosi o ustawienie na  nowo  wybudowanej  drodze przez 
Gniazdowo tablicy  ograniczającej tonaż aut ciężarowych .  Wójt przyjmuje  do  realizacji.
r.W.Kamyk -  pyta o  możliwość pomalowania w czynie społecznym pomieszczenia  świetlicy 
wiejskiej. Wójt przyjmuje  wniosek o zakup materiałów. Popiera  zgłoszoną  inicjatywę.
p.J.Ryfun  sołtys  Świemina  –  prosi  p.  Wójta  o  przygotowanie  uchwały  intencyjnej  dot. 
przekazywania  20% z podatku od nieruchomości od  wiatraków  na wydatki  inwestycyjne 
sołectwa  w którym  zlokalizowane  zostaną wiatraki. Wójt popiera  wniosek - deklaruje , że  
sprawdzi  w przepisach prawnych, czy  takie działanie jest możliwe.
r.P.Turowski  – pyta o możliwość  wykupu terenu na  chodnik  od  sklepu  do  DPS-u w 
Nowych Bielicach (przy posesji p. Hofmana). Wójt odpowiada, że ponieważ  dot.  to  drogi 
powiatowej - wykup terenu  jest to w gestii powiatu.
      
Ad.15. Przewodniczący  Rady  Gminy  informuje,  iż  porządek  obrad  został   wyczerpany  i 
ogłasza  zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
  

Prot.  Anna Głuszek
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