
UG.Or.BR.0002.4.2015

Protokół
z  Sesji  Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia 19 lutego 2015r.

W  dniu  19  lutego  2015r.  w  Urzędzie  Gminy  w  Biesiekierzu  odbyła  się  IV  Sesja  Rady  Gminy.
Godzina rozpoczęcia: 10:00, zakończenia: 13:00. 

Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(j.t.  Dz.U.z 2013r. poz. 594 ze zm.), przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności  obrad;

Obrady  Sesji   otwiera  Przewodniczący   Rady  Gminy  radny   Marek  Płaza.  Na  podstawie  listy
obecności  stwierdza,  że na stan 15 radnych,  w Sesji   uczestniczy 14 radnych – czyli  Sesja jest
prawomocna  do podejmowania  uchwał   i  ważnych  decyzji  w  sprawach  objętych
porządkiem obrad.
Nieobecna: r.M.Jabłońska-Bauer ( nieobecność usprawiedliwiona – zwolnienie lekarskie).
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący RG  wita wszystkich  przybyłych  na posiedzenie  Radnych. W imieniu  Radnych
wita  Wójta  Gminy i cały zespół  obecnych na Sesji  pracowników  urzędu gminy,  wita sołtysów -
przewodniczących  rad sołeckich, kierowników jednostek  organizacyjnych oraz  pozostałe osoby
przybyłe  na   obrady.  Wita   Radną  Powiatową  p.Agnieszkę  Ławrynowicz  oraz   przedstawicieli
Kancelarii Prawnej M.Flensa, która to Kancelaria  od 2 stycznia 2015r. świadczy  usługi prawne   na
potrzeby Urzędu Gminy  i Rady Gminy w Biesiekierzu.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;

Przewod.RG  informuje,  iż  porządek  obrad   wraz  z  zaproszeniem,  projektami  uchwał  i  innymi
materiałami  sesyjnymi,   został  Radnym   przekazany  w  statutowym  terminie.  Pyta  o  uwagi  i
ewentualnie   propozycje  zmian  do porządku obrad.  Radni  nie  wnoszą uwag.  Na tej  podstawie
stwierdza,  iż  obrady   IV  Sesji  Rady  Gminy  przebiegać  będą  zgodnie  z  porządkiem  obrad
przekazanym  radnym  wraz   z zaproszeniem. Ponieważ nie ma uwag, porządek obrad  uznaje  za
przyjęty przez Radę.

Porządek obrad obowiązujący podczas obrad IV Sesji Rady Gminy przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie  protokołu obrad z poprzedniej  Sesji Rady Gminy;
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu  Straży Gminnej  w Gminie Biesiekierz.
6. Rozpatrzenie  sprawozdania  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę.
7. Podjęcie uchwał w sprawie  : 
     1) zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rewizyjnej RG w Biesiekierzu  na  rok 2015;
     2) zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia  w 
działalności sportowej;
     3)  przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie Gminy 
Biesiekierz;
    4) zasad i trybu korzystania z gminnego boiska sportowego w Biesiekierzu;
    5) określenia  kryteriów drugiego etapu  postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, innych 
form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Biesiekierz;
    6) wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości  ( dz. 53/2 i nr 54 w obr. Biesiekierz);
    7) sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej ( dz.nr  36/8 obr. Biesiekierz);
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     8) sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej ( dz.nr  36/6 obr. Biesiekierz).
 8. Trybuna obywatelska.
9.  Interpelacje i zapytania radnych
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad IV Sesji rady Gminy.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  kolejnego  punktu  porządku  obrad   Przewod.RG  przekazuje
dwie informacje:
1) pierwsza  dotyczy ilości zebranych  środków finansowych podczas  23 Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Gminie Biesiekierz ( łączna kwota 15 090,38 zł). Dziękuje   organizatorom i
mieszkańcom  za zaangażowanie i   aktywny udział  w organizacji 23 Finału  Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy  w Gminie Biesiekierz,
2)  druga  jest prośbą do Przewodniczących Komisji  o dostarczenie do Biura Rady dokumentacji z
odbytych posiedzeń komisji.
       
Ad. 3. Przyjęcie protokołu  obrad z poprzedniej Sesji Rady Gminy;

Przewod.RG informuje, iż  do przyjęcia  jest protokół z obrad  III Sesji Rady Gminy  z dnia 30
grudnia  2014r. Zgodnie z  & 30 Statutu Gminy, protokół  był  do  wglądu w  Biurze Rady i był
wyłożony  przed obradami Sesji. Jako Przewodniczący  Rady zapoznał  się  z  nim i nie  wnosi uwag.
Pyta, czy Radni zgłaszają uwagi, bądź  wnoszą  o jego uzupełnienie. Brak zgłoszeń. Ponieważ nie ma
uwag, na tej  podstawie stwierdza przyjęcie przez Radę Gminy protokołu obrad z ostatniej Sesji
Rady Gminy. 

Przewod.RG  informuje  o  zamknięciu  realizowanego  punktu  obrad  i  przechodzi  do  kolejnego,
którym jest:
       
Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;

Przed przystąpieniem do realizacji  tego punktu obrad, Przewod.RG prosi o zabranie głosu Radną
Powiatową p. A.Ławrynowicz. Wyjaśnia, iż w dniu dzisiejszym na  godz. 12:30 zaplanowana jest
Sesja Rady Powiatu na której obecność Radnej jest obowiązkowa i dla pogodzenia interesu  dwóch
stron, prosi o wystąpienie właśnie w tym czasie i w tym punkcie porządku obrad.

Pani A.Ławrynowicz w swoim wystąpieniu  poruszyła tematy dot.:
1) realizowanego przez Starostwo Powiatowe w 2015r. projektu profilaktycznego pn. Zwalczamy
nowotwory – program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim, na  który przeznaczono
ponad  3,5  mln  zł,  w  tym   przewidziano   środki  na  profilaktykę,  kampanie  informacyjne  i
promocyjne,
2)   otwarcia   Samorządowego  Centrum Kultury  w Sarbinowie  (  termin  otwarcia  01.04.2015r.)
prowadzącego działalność  w zakresie promocji  i  edukacji  kulturalnej  i  artystycznej,  wspierania
wydarzeń artystycznych oraz  m.in.  organizacji  kursów,  konferencji,  seminariów itp.  w zakresie
edukacji ekologicznej i ochrony środowiska,
3)  możliwości  dokonywania  od  09.01.br.  telefonicznej  rezerwacji  terminu  wizyty  w  Wydziale
Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Koszalinie w sprawie rejestracji,  przerejestrowania i
innych  spraw dotyczących pojazdów,
4)  debaty  publicznej   zorganizowanej  w  dniu  06.02.  w  Starostwie  Powiatowym   w  zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu koszalińskiego i ustaleniach spotkania,
5)  poinformowała o osiągnięciach sportowych  reprezentacji  OSP  Gminy Biesiekierz  podczas
VIII Turnieju Piłki  Siatkowej Jednostek OSP Powiatu Koszalińskiego  zorganizowanego w dniu 10
stycznia  2015r.  w  Polanowie  (  III  miejsca  w  turnieju)  oraz  udziale  drużyny  OSP  w  zbiórce  i
licytacjach na rzecz WOŚP.
Przewod.RG pyta o uwagi i zapytania do  wystąpienia r.A.Ławrynowicz. Brak zgłoszeń.  

Przewod.RG prosi o wystąpienie Wójta  Gminy p.A.Leśniewicza.

Pan Wójt w  swoim sprawozdaniu z działalności między sesjami w pierwszej kolejności  przedstawił
pisemną informację ( załącznik do protokołu) z realizacji ustawowych działań Gminy związanych z
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obsługą interesantów referatu organizacyjnego UG,  omawiając szerzej  niektóre wyszczególnione
tam  zagadnienia.  Następnie  uzupełnił  swoje  wystąpienie  o  dodatkowe  informacje  i   wnioski  z
odbytych w ostatnim okresie  konferencji i spotkań  m.in. mówił o:
-   spotkaniu w którym uczestniczył także Przewod.Rady Gminy z   Dyrektorami wszystkich szkół,
przedszkola,  Biblioteki  (  w  planach  jest  jeszcze  spotkanie  w  GOPS)  w  celu  wspólnego
konstruktywnego szukania  oszczędności  w funkcjonowaniu placówek  i racjonalizacji ich  kosztów
działania na rzecz m.in.  pozyskania większych środków   wkładu własnego gminy. Wkład ten jest
niezbędny  do   aplikacji  o  środki  unijne  w ramach  nowego otwarcia  regionalnych  programów
operacyjnych. Dziękuje za spotkania, wnioski z których  uważa za bardzo konstruktywne;
- spotkaniu i wypracowanych wnioskach  dot .poprawy stanu  bezpieczeństwa na „6” na  odcinku
Trawa Motel – pętla  autobusowa  zorganizowanym na wniosek grupy radnych z Z-cą  Naczelnika
Wydziału  Ruchu Drogowego KM Policji w Koszalinie;
- spotkaniu w którym uczestniczył także Przewod.RG  i wypracowanych wnioskach dot. poprawy
stanu  bezpieczeństwa  na  odcinku  drogi  krajowej  „6”  od  Biesiekierza  –  kierunek  skrzyżowanie
Kraśnik  Koszal.  zorganizowanym  w  UG  Biesiekierz  m.in.  na  wniosek  r.R.Smagła  z   Prezesem
Zarządu Oddziału GDDKiA Szczecin Rejon Koszalin i  deklaracji  ze strony GDDKiA postawienia
znaku ograniczenia prędkości a w niedługim czasie  budowy ścieżki rowerowej ( lub chodnika) na
tym odcinku. Przedstawia pismo skierowane z Urzędu do GDDKiA Szczecin w sprawie  poprawy
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Laski Koszal-Parnowo – wniosek o przebudowę skrzyżowania; 
-  udziale  w  debacie  publicznej  przedstawicieli  Gminy  (  m.in.  sołtysów)  na  temat  poprawy
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego    zorganizowanej  w  Starostwie  Powiatowym   i  powziętych
ustaleniach ( wspólna kampania ze wszystkimi środowiskami,  którym temat bezpieczeństwa nie
jest obojętny m.in. wspólne działania ze Stowarzyszeniem Nasz Dom Biesiekierz );
- udziale wspólnie z Przewod.RG  w konferencji  zorganizowanej w dniu 26.01.2015r. w Mielnie na
temat zagrożeń wynikających z budowy elektrowni atomowej na wybrzeżu Morza Bałtyckiego;
-  podpisanym w Urzędzie  Marszałkowskim w m-cu lutym br.  aneksie  w sprawie przesunięcia
terminu złożenia wniosku o płatność  dot. budowy świetlicy wiejskiej w Cieszynie;
- uczestniczeniu  w  Gali Rozdania Sianowskich Rybogryfów   nagrody dla lokalnych liderów  za
osiągnięcia w  kategorii gospodarczej, społecznej i sportowej.;
- odbytym dyżurze w Głosie Koszalińskim  i udzielonych odpowiedziach na pytania zadawane przez
mieszkańców Gminy – rozszerza ten temat i przedstawia  niektóre  udzielone odpowiedzi zwłaszcza
dotyczące  budowy  i   remontów  dróg  na  nowych  osiedlach.  Propozycja  ze  strony  Wójta
zaakceptowana   przez  mieszkańców  osiedla  Zielony  Pagórek   to,   zakładanie   przy  wsparciu  i
pomocy ze  strony Urzędu społecznych komitetów budowy dróg,  jako szansy na przyśpieszenie
realizacji budowy;
- udziale wraz z Przewod.RG  w Walnym Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i
powziętych  ustaleniach  m.in.   w  najbliższym  czasie  organizacja  konferencji  pn.  Koncepcja
zagospodarowania  szlaków  turystycznych  na  terenie  gmin  członkowskich.  Informuje  o  innym
projekcie  Związku,   który  może  być  realizowany  przez  jedną   wybraną  szkołę  z  każdej  gminy
członkowskiej  pn. Ochrona bioróżnorodności i  ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty przez
edukację  dzieci  i  młodzieży.  W  Gminie  Biesiekierz  wskazanie  jest  na  SP  Biesiekierz  Oddział
Parnowo z uwagi na  koncepcję zagospodarowania jeziora Parnowskiego;
- uczestnictwie jako Przewodniczący w posiedzeniu  Powiatowej Rady Zatrudnienia – informuje o
ustaleniach  Rady dot.  limitów środków przyznanych na różne aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu ( podaje konkretne kwoty )  0raz przedstawia plan  szkoleń  PUP na 2015r.
-  udziale  w Zgromadzeniu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego i
ustaleniach konferencji   m.in.  dot.  stanu realizacji  projektu  Trasa alternatywna dojazdowa do
Morza omijająca większe miasta. Na terenie  Gminy to trasa przez Dunowo-Laski Koszal.- Parnowo
-Popowo i dalej do Morza.
- udziale w planowanej Konferencji Związku Gmin Wiejskich ;
Na tym kończy wystąpienie i prosi o pytania.

r.W.Kamyk – zgłasza uwagę do tej części wystąpienia Wójta, w której poruszał temat  dokonań na
rzecz  poprawy  stanu  bezpieczeństwa  na  terenie  Gminy  i  ograniczył  się  tylko  do  wymienienia
nazwiska radnego R.Smagła nie wspominając nic o  innych radnych i ich dokonaniach. Wymienia z
nazwiska wszystkich radnych ze Starych Bielic i nie tylko, którzy brali czynny udział w działaniach
na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w rejonie  Stare  Bielice  i  przedstawia dokonania:  m.in.
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lewoskręty do Nowych Bielic i Kotłowa, bezpieczne przejście z azylem przy zjeździe do m-ści Stare
Bielice.  Na  koniec  wystąpienia   pyta  p.Wójta,  czy  pominięcie  innych  osób   było  działaniem
celowym,  czy  tylko  przypadkiem.

Wójt – w odpowiedzi na to wystąpienie  Radnej zapewnia, że  docenia wysiłek wszystkich, którzy
przyczynili  się  do  poprawy  stanu  bezpieczeństwa  na  drogach  Gminy.  Szeroko  na   ten  temat
wypowiadał  się  podczas  dyżuru  w  Głosie  Koszalińskim.  W  dniu  dzisiejszym  prezentując
sprawozdanie, temat  bezpieczeństwa został tylko zasygnalizowany. Przy okazji prosi aby      nie
umniejszać  zaangażowania  tych  wszystkich  ludzi,  którzy  spotkali  się  „wówczas”  na  boisku  w
Nowych Bielicach  podczas organizacji  wiecu (  radni,  sołtysi,  przedstawiciele  Gminy i  Powiatu,
mieszkańcy ). Zapewnia, że  docenia rolę jaką odegrali  Radni ze Starych Bielic oraz Stowarzyszenie
NDB aktywizujące te działania. 

r.R.Smagieł – w nawiązaniu do sprawozdania Wójta na temat poczynionych  ustaleń dot. poprawy
bezpieczeństwa na 2 km odcinku  drogi krajowej  od  Biesiekierza do skrzyżowania na Kraśnik
Koszal.  -  przedstawia   treść  swojego  wniosku  z  prośbą  o  spotkanie,  skierowanego  do  Prezesa
Zarządu  Oddziału  GDDKiA  Szczecin  Rejon  Koszalin  i  wypracowane  podczas  tego  spotkania
ustalenia tj.  deklaracja ze strony Prezesa Zarządu GDDKiA Szczecin  budowy ścieżki rowerowej
albo chodnika wzdłuż całego odcinka w niedalekiej przyszłości.

r.M.Modła -  nawiązuje do wystąpienia   Wójta na temat  pytań zgłoszonych w trakcie  dyżuru  w
Głosie  Koszalińskim przez  mieszkańców osiedla  Zielony Pagórek dot.  stanu dróg na osiedlu.
Zgłasza swój akces   pomocy  w  przygotowaniu  spotkania  dot. zawiązania  społecznego komitetu
budowy  drogi  na  osiedlu.  Proponuje  zorganizowanie  spotkania  w   m-cu   marcu  w  Szkole
Podstawowej  w  St.Bielicach.   Deklaruje  przygotowanie  zaproszenia  i  dostarczenie  zaproszenia
wszystkim mieszkańcom  swojego  osiedla. 

Przewod.RG prosi o  dalsze uwagi do sprawozdania . Brak zgłoszeń. Zamyka realizowany punkt
porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest:

Ad.5.  Przedstawienie  informacji  o  funkcjonowaniu  Straży  Gminnej  w  Gminie
Biesiekierz; 
Przewod.RG  informuje, że  sprawozdanie Komendanta Straży Gminnej było  przekazane Radnym
w materiałach sesyjnych  na 7 dni przed  Sesją i nie  widzi potrzeby  jego przedstawiania  teraz na
posiedzeniu Rady. Otwiera dyskusję i prosi  Radnych o  zajęcie   stanowisko odnośnie  omawianego
dokumentu.   

r.K.Krawczak – w imieniu Klubu  Radni Niezależni i Komisji ds.Społecznych i Oświaty przedstawia
wspólne stanowisko. Informuje, że wg tej grupy Radnych,  przedstawione sprawozdanie, które w
tytule ma zapis  „Ocena  działalności Straży Gminnej w Biesiekierzu”  jest nie do przyjęcia i nie
spełnia oczekiwań Radnych. Podaje powody, które wpłynęły na taką złą ocenę. Są to  m.in. : zbyt
rozciągnięty w czasie okres sprawozdawczy wychodzący poza roczny okres  obrachunkowy, brak
szczegółowej informacji dot. określenia rodzaju  wydatków  generowanych przez SG ( np. wydatki
osobowe, koszty eksploatacji pojazdu i sprzętu, wydatki dotyczące legalizacji i konserwacji sprzętu),
brak uszczegółowienia  rodzaju wpływów jakie  otrzymuje  budżet  gminy np.  z  tyt.  mandatów za
radar  stacjonarny,  za  radar  przenośny  i  inne  mandaty.  Radni  uważają  przedstawioną  w
sprawozdaniu  statystykę za nierzeczywistą i niezbyt precyzyjną ( podaje przykłady ).
Radni są zdania,  że w sytuacji  gdy funkcjonowanie  Straży Gminnej w Biesiekierzu budzi wiele
emocji, sprawozdanie  przygotowywane na Sesję przez Komendanta, winno udowodnić  i przekonać
wszystkich o potrzebie i celowości  dalszego funkcjonowania SG w Gminie. Radni  uważają, że tak
się nie  stało. 
Dlatego r. K.Krawczak w imieniu Radnych Klubu i Komisji ds.Społ. i Oświaty składa wniosek o nie
przyjmowanie sprawozdania na dzisiejszej Sesji RG  i wnosi o przygotowanie  przez Komendanta
SG nowego dokumentu, w którym przedstawione zostaną nie tylko  informacje o których mowa
była wyżej ale także  plan działania jednostki. 
Podaje  przykłady  z  którymi  SG powinna „zadziałać”  od   razu  tj.  likwidacja  „pseudoogródków”
piwnych przy  sklepach  w każdej  wsi,  problem  wałęsających  się  psów  -  zwłaszcza  w godzinach
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rannych na każdej wsi, problem podrzucanych śmieci i kradzieży wody z hydrantów  do podlewania
pól i działek truskawkowych. Wspomina o swoim spotkaniu z Komendantem  Straży Miejskiej z
Koszalina, podczas którego  miał okazję zapoznać się z różnymi formami i możliwościami  działania
Straży Miejskiej.  Jest gotów  zorganizować spotkanie z Komendantem Piotrem Siemińskim,  by
uzmysłowić  wszystkim jak jednostka taka  może   działać i jakie ma  możliwości. 
Pyta  p.Wójta o plany dotyczące ewentualnego rozpisania konkursu na zatrudnienie  Komendanta.
Jest  zdania,  że  komendant powinien zajmować się buchalterią a strażnicy 3/4  swojego czasu
powinni spędzać w terenie i wykazywać się efektami swego działania. 
Kończy wystąpienie  formując wniosek  o nie przyjmowanie przedstawionego sprawozdania i prosi
o przygotowanie innego sprawozdania  zgodnie z oczekiwaniami  Radnych.

Przewod.RG tytułem uściślenia, dopytuje się,  czy przedstawione stanowisko  przez r.K.Krawczaka
jest rzeczywiście  stanowiskiem Klubu Radni Niezależni oraz Komisji ds. Społecznych i Oświaty. 
Odpowiedz pada  twierdząca.

r.E.Piekarska – przedstawia stanowisko Klubu  Radnych „Przyjazny Gminie” , z  którego wynika, że
mimo iż  kwota wpływów pozyskana przez SG ( 249.800,- ) nie pokrywa kosztów ich utrzymania,
nie  powinno  to  prowadzić  do  stwierdzenia,  że  jest  zbędna.  Uważają,  że   SG  jest  gwarantem
przestrzegania  ustawy  o  wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałania  alkoholizmowi,  ustawy  o
utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminie  oraz  są  niezbędni  w  respektowaniu   przestrzegania
prawa   miejscowego.  Klub  doszedł  do   wniosku,  że  aby  dokonać   oceny  zasadności  dalszego
funkcjonowania SG należy  dać sobie więcej czasu - proponują do listopada 2015r. tj. do okresu
tworzenia  nowego  budżetu.  W  tym  czasie  Klub  wnosi  o  dokonanie  audytu  dalszego
funkcjonowania SG w dotychczasowej formie. Proponuje zweryfikować czy zasadne jest   dalsze
utrzymywania   trzech  etatów  obsługi   SG  w   obecnej  sytuacji,  gdy   zmniejszyły  się  wpływy
„radarowe”.  Proponuje  także  (na  wniosek  mieszkańców)   wprowadzenie   wspólnych  z  Policją
patroli w godzinach  popołudniowych, nocnych  i w dniach wolnych od pracy.  

Przewod.RG pyta o kolejne wystąpienia. Brak zgłoszeń. Zwraca się do Radnych z informacją, że
wspólnie z p.Wójtem  rozmawiali  z  Panem  Komendantem  na temat zwiększenia skuteczności
działania jednostki.  Prosi  p.Komendanta o  przedstawienie przygotowanego przez siebie programu
naprawczego, który  zafunkcjonował w Gminie od 01 lutego  2015r.

p.A.Janiuk p.o.Komendanta SG w Biesiekierzu -  informuje, że w związku z sygnalizowaną potrzebą
zmiany wizerunku SG w Biesiekierzu, postanowiono  zmienić  sposób pracy strażników gminnych.
Strażnicy przechodzą na system działania patrolowo-prewencyjny i od miesiąca lutego  strażnicy ( 2
osoby  )  mają  wspólne   służby  na  dwa  radiowozy  z  funkcjonariuszami  Policji   w  godzinach
popołudniowych i wieczornych. Ustalenia zapadają z miesięcznym  wyprzedzeniem. Zapewnia, że
jeśli  wystąpią   dodatkowe potrzeby zgłaszane przez mieszkańców,  będą  organizowane patrole
doraźne wg potrzeb. Mówi o realizowanych  przez strażników prelekcjach w szkołach  i świetlicach,
stałej współpracy z GSTiK oraz UG i o patrolowaniu terenu pod kątem  przestrzegania czystości i
porządku  na posesjach, sprawdzaniu  oznakowania  domu, sprawdzaniu szczepień wałęsających się
psów, zwracaniu szczególnej uwagi na  spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Przedstawia
zrealizowane   działania  wskazane  do  wykonania  przez  SG  a  wyszczególnione  podczas  objazdu
studyjnego  Radnych po gminie w grudniu  2014r.  Kończy wystąpienie  stwierdzeniem, że  SG  w
codziennej  działalności   realizuje    zadania  zlecone  przez  Wójta  i  jest  to   konwojowanie
dokumentów,  asysta  pracowników   Urzędu   wyjeżdżających  w  teren  na  zgłoszenia  oraz
zabezpieczanie  okolicznościowych imprez  organizowanych przez Gminę.

r.M.Modła  -   uważa,  że  przedstawiony  program  nie  jest  programem  naprawczym  i  stanowi
powielenie zapisów wcześniejszego sprawozdania.  W imieniu Komisji  ds. Społecznych i  Oświaty
informuje,  że Komisja nie przyjmuje  przedstawionego w materiałach sesyjnych sprawozdania i
prosi Pana Komendanta o  przygotowanie na następną Sesję innego sprawozdania sporządzonego
zgodnie z wskazaniami  przedstawionymi przez  Przewodniczącego Klubu Radni Niezależni. Kończy
wystąpienie   uwagą,  że skoro Pan  Komendant nie przedstawił  -  tak  jak  to  powinien zrobić to
komendant  jednostki   -  ani   programu  naprawczego  ani   nie   udowodnił  zasadności  dalszego
funkcjonowania SG, to „ może nie ma sensu czekanie do listopada z podjęciem decyzji,  bo szkoda
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gminnych pieniędzy”.

r.W.Kamyk  - w swoim  wystąpieniu podnosi  zgłaszany od lat problem wałęsających się psów czy
psów  porzuconych  w  okolicach  Starych  Bielic  przez  przyjezdnych  z  Koszalina.  Prosi,  aby  Pan
Komendant przejechał się przez Stare Bielice w godzinach rannych. Uważa, że  tak duża  ilość psów
wałęsających  się  czy  wypuszczanych   rano  bez  opieki,  to  nie  tylko  problem   zanieczyszczania
chodników i innych miejsc publicznych, ale jest to  realne zagrożenie dla dzieci, które w tym czasie
samodzielnie udają się do szkoły. Podaje przykład interwencji  zaniepokojonej matki, która z tego
powodu  miała  problem  z  dotarciem  dziecka  do  szkoły.  Pyta,  jak  Pan  Komendant  zamierza
rozwiązać ten problem.  

r.K.Krawczak – ad wocem  wypowiedzi Radnej ,  uważa, że gro winy leży po stronie  właścicieli
psów, którzy bezkarnie rano wypuszczają   swoje psy by pobiegały. Jest zdania, że  jest to kolejny
temat którym Straż Gminna winna się  zainteresować.  Pyta  Pana Wójta,  czy planuje ogłoszenie
konkursu na stanowisko komendanta SG i zwiększenie  liczby strażników ( 3 ).

Przewod.RG  - jest zdania, że nie w liczbie strażników jest problem. Mówi, że w Gminie Świeszyno
jest tylko jeden strażnik, który jest jednocześnie komendantem.

Wójt  Gminy  –  odpowiada,  że  na  ten  czas  nie  przewiduje  zwiększenia  liczby  strażników.  Do
rozważenia   pozostaje  problem  utrzymania  w  dotychczasowym  wymiarze  liczby  pracowników
cywilnych SG. Czeka na wytyczne co do dalszych losów radarów i ich  obsługi przez strażników
gminnych.  Podaje  różne  propozycje  rozwiązania  problemu   pomocy  strażnikom  np.  poprzez
zatrudnienia   absolwentów  szkół  na  staże.  Informuje,  że   Gmina   ma  podpisaną  umowę  ze
schroniskiem w Białogardzie a koszt odłowienia  jednego psa i jego umieszczenie w schronisku  to
1000,- zł.  Prosi, aby Rada dała sobie i Wójtowi czas na szczegółowe przeanalizowanie tematu, tak
by nie wylać dziecka z kąpielą. W odczuciu Wójta  w ostatnim czasie, nastąpiły pozytywne zmiany w
funkcjonowaniu SG zwłaszcza  w zakresie utrzymania ładu i porządku.  Takie sygnały  docierają z
wielu sołectw.      

r.K.Krawczak  –  ad  wocen  wypowiedzi  Przewod.RG  o  liczbie  strażników  w   sąsiedniej  Gminie
Świeszyno,  podaje   jako przykład  innego  kadrowego rozwiązania,  obsadę Straży  Miejskiej   w
Koszalinie  (  na  25   strażników  jest   1  pracownik  administracyjny).   Z  podanych  przez  p.o.
Komendanta  wyliczeń wynika, że w Gminie Biesiekierz  na 3 pracowników obsługi,  dziennie jest
do  obrobienia 10 zdjęć. I dlatego temat SG budzi tak wiele emocji.

Wójt -  przyjmuje do rozważenia zgłaszaną przez Radnego  sugestię zorganizowania spotkania z
Komendantem Straży Miejskiej  z Koszalina.

Przewod.RG tytułem dopowiedzenia, wyjaśnia, że  w Straży Miejskiej  w Koszalinie  oprócz 1 etatu
pracownika  administracyjnego  jest  zatrudnionych  5  pracowników  interwencyjnych  opłacanych
przez Powiatowy Urząd Pracy  Koszalin. Pomysł Radnego Krawczaka dot. wspólnego spotkania obu
komendantów ( miejskiego i gminnego ) uważa za dobry i warty spróbowania.  Mówi, że już od
dłuższego czasu wraz z p.Wójtem  uczestniczą w próbie zmiany  wizerunku SG.  Wykorzystuje przy
tym swoje   zawodowe  doświadczenie  w zakresie  prewencji  i  informuje  o  wspólnych  podjętych
decyzjach.

r.D.Dutkiewicz  –  prosi  o  odniesienie  się  Komendanta  SG   do  podjętych  ustaleń  z  roku  2013
pomiędzy  Wójtem Gminy i Powiatowym  Zarządem Dróg dot.  ograniczenia prędkości w m-ści
Kotłowo ( zwłaszcza w okresie żniw ) do 40 km i objęcia miejscowości  kontrolą pomiaru prędkości,
które to ustalenia  jak dotąd pozostały tylko na papierze i nie weszły w życie.

r.J.Wypych – wraca do problemu wałęsających się psów, który  to problem  występuje także  w
Kraśniku  Koszal.  zwłaszcza w godzinach wieczornych .  Uważa,  że o tej  porze  liczba psów jest
większa niż spacerujących  mieszkańców wsi.  Proponuje uruchomić zawieszony w Gminie (od roku
2006) podatek od psa  i nawet go podwyższyć, tak by mieć środki na odławianie psów.  
Zgłoszony pomysł  spotyka się z aplauzem ze strony Radnych.     
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Radny   ponadto uważa, że temat dopilnowania porządku w Gminie nie należy tylko do SG ale
także do Policji jako organu ścigania. Zachęca, aby każdy obywatel, gdy będzie miał taką potrzebę ,
zgłaszał się bezpośrednio do Policji (telefon 112). Odnośnie sprawozdania Komendanta, uważa, że
wszystkie  dane liczbowe,  o  których była  mowa wcześniej,  będzie  można znaleźć  w  marcowym
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok poprzedni. Zwraca uwagę  Radnych na problem
zatrudnionych w jednostce ludzi, którzy mogą być zwolnieni bez swojej winy, bo taka a nie inna
byłaby decyzja Rady Gminy. Przypomina, że sam był przeciwnikiem utworzenia SG, teraz gdy od 4
lat funkcjonuje w Gminie, należałoby  zwrócić uwagę na jakość jej  działania, a nie dążyć do jej
zlikwidowania.

r.M.Sydoruk – pyta, od czego zależy częstotliwość   wystawiania przenośnych radarów w terenie
Gminy ( przez 3 miesiące – 8 wystawień )  i kto podejmuje decyzję w tym temacie.

p.A.Janiuk Komendant SG udziela odpowiedzi na zgłoszone zapytania:
-  przyjmuje do realizacji wniosek Komisji i Klubu o sporządzeniu nowego sprawozdania,
-  objaśnia  na  jakim  etapie  uzgodnień   utknęły  ustalenia  z  2013r  dot.  wprowadzenia  nowej
organizacji ruchu w Kotłowie,
- przedstawia   procedurę dot. częstotliwości wystawiania radarów przenośnych w terenie. Decyzja
w  tym  zakresie  leży  po  stronie  Komendanta  SG  po  uzgodnieniu  zmiany  organizacji  ruchu  z
Komendantem Policji.

r.K.Krawczak – prosi Komendanta o ustosunkowanie się do uwag  o interwencję SG spisanych w
notatce z  wycieczki Radnych po Gminie z grudnia 2014r.   

Komendant SG – przedstawia dokonania SG w  tym zakresie.

Wójt  Gminy  -   popiera  zgłoszony  wniosek  r.J.Wypycha  o  wprowadzenie  podatku  od  psów.
Informuje, że przyjmuje temat do realizacji, zapewnia, że będzie on  szczegółowo monitorowany i
analizowany, ponieważ zawsze  wywoływał wielkie emocje i  był trudno ściągalny. Uważa jednak,  że
teraz  przyszedł czas, aby ponownie  zafunkcjonował w Gminie podatek od psów, by ukrucić  pewne
niedobre  zachowania  właścicieli  psów,  wprowadzić  ład  i  porządek  w  terenie  a  do  jego
egzekwowania wykorzystać właśnie Straż Gminną. 

Przewod.RG pyta o inne zgłoszenia do dyskusji. Brak zgłoszeń.  
Przewod.RG zamyka  realizowany punkt porządku  obrad i ogłasza 10 min. przerwę w obradach
( godz. 11:27 ).
 
Ad.5. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  prowadzonych  przez
Gminę

Przewod.RG informuje, że sprawozdanie  zostało doręczone Radnym wraz z materiałami sesyjnymi.
Radni mieli  czas  by przedyskutować temat w Komisjach. Pyta,  czy są uwagi do sprawozdania.
Tytułem podsumowania,  Przewod.RG  informuje,  że  w porównaniu z  innymi gminami,  kwota
wyszczególniona   w  sprawozdaniu   należna   do  zapłacenia  z  budżetu  gminy  nauczycielom
stażystom, którzy  w roku 2014 nie osiągnęli  średniego wynagrodzenia określonego ustawą Karta
Nauczyciela wyniosła 1162,20 zł. Uważa, że  jest to  kwota  prawie  symboliczna  do zapłacenia ( w
roku ubiegłym  tj. 2013  średniego wynagrodzenia nie osiągnięto również dla stopnia awansu
zawodowego stażystów i kwota ta wynosiła 234,25 zł. W pozostałych trzech stopniach  awansu
zawodowego  łączna kwota wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli  w 2014r.
przekroczyła o 201.350,24 zł wymaganą ustawą wysokość średnich wynagrodzeń.)

Na salę obrad przybywa Skarbnik Gminy, gotowa udzielić wyjaśnień na  ewentualne  pytania i 
uwagi do omawianego  tematu.

Przewod.RG pyta o uwagi do sprawozdania. Brak zgłoszeń. Dziękuje Pani Skarbnik za przybycie. 
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Ponieważ nie ma uwag, uważa sprawozdanie za przyjęte przez Radę Gminy. 

Zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest:

Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RG w Biesiekierzu na rok 2015;

Przewod.RG przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały, który został dostarczony Radnym w
materiałach  sesyjnych.  Przypomina  ustalenia  Komisji  Rewizyjnej  z  poprzedniej  Sesji.
Przedstawiony  obecnie  Radnym  plan  pracy  Komisji  Rewizyjnej  jest  odpowiedzią  na  zgłoszony
wówczas wniosek jednego z członków Komisji Rewizyjnej o ponowną  jego weryfikację. Pyta, czy
Radni  zgłaszają  uwagi  bądź  inne  wątpliwości   do  zapisów   projektu  uchwały.  Brak  zgłoszeń.
Przewod.RG informuje  o  przystąpieniu  do  głosowania.  Wynik  głosowania:  za  14,  przeciw –  0,
wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

2)  zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
oraz za osiągnięcia w działalności sportowej;

Przewod.RG przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały i  wyjaśnia dlaczego teraz  powstała
potrzeba doprecyzowania terminu składania wniosków o  nagrodę dla zawodnika.  

Otwiera dyskusję i prosi o pytania.  Brak zgłoszeń. Informuje więc o przystąpieniu do głosowania
projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie. 

3) przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni plenerowych na 
terenie Gminy Biesiekierz;

Przewod.RG – informuje, że  omawiany projekt uchwały wraz z regulaminem siłowni plenerowych
został Radnym przekazany w materiałach sesyjnych. Pyta, czy są  uwagi do regulaminu.

r.K.Krawczak – wnosi o dopisanie do pkt 4 po kropce  dodatkowego zdania  o treści: „ Zabrania się
korzystania z  urządzeń niesprawnych i uszkodzonych.”

Przewod.RG prosi o przegłosowanie poprawki do regulaminu. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -
0, wstrzym.-0. Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Przewod.RG pyta o inne  uwagi. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie całości projektu uchwały
wraz z naniesioną poprawką. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym. -0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.   

4) zasad i trybu korzystania z gminnego boiska sportowego w Biesiekierzu;

Przewod.RG  informuje,  że  projekt  regulaminu  wraz  z  projektem  uchwały  został  Radnym
dostarczony w materiałach sesyjnych. Pyta czy są uwagi do projektu przedstawionych zasad dot.
korzystania z ogólnodostępnego  gminnego boiska sportowego w Biesiekierzu. Brak uwag

Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania : za – 14, przeciw -0,
wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

5) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego 
przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz;

Przewod.RG przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały, z którego wynika, że  zmiana ustawy o
systemie  oświaty  z  grudnia   2013r.  wprowadziła  wymóg,  by  w  sytuacji,  gdy  po  zakończeniu
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pierwszego etapu rekrutacji dzieci do przedszkola  zostały jeszcze w przedszkolu  wolne miejsca,
przeprowadzany jest drugi etap  postępowania rekrutacyjnego i  to  rada gminy określa kryteria
brane pod uwagę przy drugim  naborze oraz określa wartość punktową każdego kryterium. Stąd
projekt uchwały. Pyta, czy są uwagi bądź inne wątpliwości  do projektu uchwały. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania : za – 14, przeciw -0,
wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

6) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. 53/2 i nr 54 w obr. Biesiekierz);

Przewod.RG  informuje, że projekt uchwały wraz z wyrysem  działki i uzasadnieniem  Wójta  jako
projektodawcy uchwały, został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych. Otwiera dyskusję i
prosi o zgłaszanie  uwag.

r.R.Smagieł – przedstawia  opinię Rady Sołeckiej sołectwa Biesiekierz na temat sprzedaży   działki
ze  zbiornikiem p.poż. Jest to opinia pozytywna  z  uwagami tj. wnoszą o zagwarantowanie  w akcie
notarialnym i w Księgach Wieczystych zapisu  dalszego utrzymania  zbiornika  dla celów p.poż i nie
utrudniania korzystania ze zbiornika  służbom  pożarniczym.

r.K.Krawczak – pyta, czy są  narzędzia prawne, które już po sprzedaży nieruchomości, w sytuacji
gdy  warunki   gminy o których mowa wyżej nie zostaną spełnione, pozwolą na wyegzekwowanie
praw gminy do  zbytej  działki. Złym przykładem jest zbycie  zbiornika p.poż w Kraśniku Koszal.
który  przez  nowego  właściciela   został  zapuszczony  i  nie  spełnia  funkcji  zbiornika
przeciwpożarowego.  

r.E.Piekarska  –  także  prosi   Radcę  Prawnego  o   wypowiedzenie  się  na  temat    prawnego
zabezpieczenia interesu gminy dot.  dalszego utrzymywania  funkcji  zbiornika  dla celów p.poż już
po sprzedaży działki.

p.R.Gadomski  Komendant  Gminny  OSP  Biesiekierz  –  informuje,  iż  dostarczył  Wójtowi  swoją
pisemną opinię na temat sprzedaży w/w działki.  OSP Biesiekierz nie będzie  przeciwne sprzedaży,
jeżeli   nadal zostanie zachowana funkcja  zbiornika przeciwpożarowego i  bez przeszkód  będzie
zapewnione     co  najmniej  2  metrowe lustro  wody.  Wszystkie  te  wymogi   muszą  być  na  stałe
prawnie   zagwarantowane  gminie.   W  sytuacji   istniejącej  wokół  zbiornika  ścisłej  zabudowy
gospodarsko-inwentarzowej ( gospodarstwa rolne ) dalsze  jego  funkcjonowanie   jest konieczne i
niezbędne,  tym bardziej,  że wydajność okolicznych hydrantów -  co prawda spełnia   wymagane
rozporządzeniem wydajności  minimum tj. 11 litrów wody / sekundę, ale przy tak ścisłej  zabudowie
inwentarskiej  winno to być 15  l/sek. 

Radca Prawny Ewa Chmielowicz  wyjaśnia jakie są prawne możliwości  zagwarantowania ochrony
interesu publicznego tj. dalszego  utrzymania  funkcji zbiornika przeciwpożarowego. Już w akcie
notarialnym,  notariusz  ustala  w  porozumieniu  z  Wójtem  warunki   ograniczenia   dalszego
korzystania  z  nieruchomości   przez  nowego  właściciela.  Warunki  te  będą   wykazane  także   w
przetargu.  Po   sporządzeniu  aktu  notarialnego  automatycznie   zapisy  te  znajdą  się  w  Księdze
Wieczystej nieruchomości. 

r.J.Wypych – przypomina, że w poprzedniej kadencji  projekt sprzedaży działki  został dwukrotnie
odrzucony przez Radnych z powodu wątpliwości   dalszego   funkcjonowania zbiornika p.poż. Pyta
Pana Wójta dlaczego chce  oddać  zbiornik p.poż  prywatnemu właścicielowi  i  jak duże środki
planuje pozyskać z tej sprzedaży  oraz pyta Pana  Komendanta Gminnego , dlaczego teraz zmienił
zdanie  co do sprzedaży w/w działki.

e.M.Modła – składa wniosek, aby przy tego typu uchwałach  dot. obrotu nieruchomościami zawsze
była podawana  Radnym kwota szacunkowa   wartości działki.   
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Wójt – udziela odpowiedzi na zgłoszone zapytania.

Radnemu J.Wypychowi odpowiada, że  szuka  dochodów wszędzie i stąd  propozycja zbycia  działki
pod warunkiem zabezpieczenia interesu publicznego gminy. Tym bardziej,  że   Rada Sołecka w
pełnym składzie wydała pozytywną opinię ( w poprzedniej kadencji także )  i dlatego jako Wójt nie
jest  przeciwny sprzedaży.   Zna historię zbycia  tej działki  w poprzedniej  kadencji i  ma swoje
wyrobione zdanie na ten temat.

Odnośnie   wniosku  r.M.Modły  odpowiada,  że  wycena   nieruchomości  robiona  jest  dopiero  po
podjęciu decyzji przez Radę.  Na etapie projektu uchwały trudno jest podać wartość szacunkową. W
tym wypadku to  może być przedział 20.000,- 25.000,- zł.

r.E.Piekarska – w imieniu Klubu przedstawia pozytywną opinię dot. sprzedaży w/w działki. Klub
liczący 9 członków  większością głosów „za”,  przy 2 głosach „wstrzymujących się” poparł projekt
uchwały.

r.J.Wypych - ma w dalszym ciągu wątpliwości co do dalszych losów zbiornika p.poż i jego funkcji
publicznej,   w sytuacji  gdy zmienią się   kolejni  właściciele nieruchomości  a być może i  władze
samorządowe.

Przewod.RG pyta o inne głosy w dyskusji, Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania.
Wynik głosowania; za – 6, przeciw – 1 ( r.J.Wypych ), wstrzym – 7 ( r.K.Krawczak, r.M.Sydoruk,
r.J.Terelak,  r.D.Szymański,  r.W.Kamyk,  r.M.Modła,  r.M.Kulik).  Uchwała  została  przyjęta
większością głosów . 

r.pr.Ewa  Chmielowicz  poproszona  przez   Przewod.RG   wydaje  opinię  na  temat  wyników
głosowania. Jest to uchwała  podlegająca głosowaniu zwykłą większością głosów, liczą się  głosy „za”
i „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” nie są brane pod uwagę.  

7) sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz.nr 36/8 obr. Biesiekierz);

Przewod.RG -  informuje, iż temat sprzedaży nieruchomości został przedstawiony   w uzasadnieniu
do  projektu  uchwały.  Pyta,  czy  są  uwagi  do  projektu  uchwały.  Brak  zgłoszeń.  Informuje  o
przystąpieniu do głosowania. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.  

8) sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz.nr 36/6 obr. Biesiekierz);

Przewod.RG -  informuje, iż zasadność  sprzedaży omawianej obecnie nieruchomości  wynika z tego
samego powodu, o którym mowa była  w  poprzedniej uchwale, gdyż są to działki sąsiadujące. Pyta,
czy są uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania. Wynik
głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

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

Ad.7. Trybuna obywatelska;

Przewod.RG  –  przypomina,  że  zgodnie  z  wcześniejszymi  ustaleniami  czas  poszczególnych
wystąpień  obywateli wynosi  5 min. Pyta, kto z obecnych na Sali chce zabrać głos. Brak zgłoszeń. 

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych;

r.K. Krawczak -  w imieniu Klubu wnosi pisemną  interpelację  dot. poprawy  bezpieczeństwa  
drogowego w m-ści Stare Bielice. Odczytuje zapis złożonej do Wójta interpelacji.  Interpelacja jest 
załącznikiem do protokołu.
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r.W.Kamyk – w imieniu Komisji ds. Społecznych i Oświaty składa pisemną interpelację dot. Karty 
Dużej Rodziny i pozyskania partnerów do programu. Interpelacja jest załącznikiem do protokołu.  

Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania;

r.A.Bejnarowicz -  wnosi o uaktualnienie  tablicy w Starych Bielicach  z zaznaczoną lokalizacją  
budynków oraz o zamontowanie podobnej tablicy  w okolicach Zielonego Pagórka.

r.K.Krawczak – pyta co dalej z pomysłem wprowadzenia nazewnictwa  ulic.

Przewod.RG – odpowiada, iż temat jest   w opracowaniu i być może  będzie tematem kolejnej  Sesji 
RG.

r.M.Sydoruk – pyta, czy istnieje możliwość sprzedania działki na której obecnie usytuowane  jest
boisko w Parnowie  w zamian za zakup  innej działki przeznaczonej na boisko zlokalizowanej   przy
budynku świetlicy.  Pyta,  czy istnieje możliwość  zabierania autobusem szkolnym dzieci  z okolic
Kolonii w Parnowie. Prosi, aby  z chwilą  przyjścia wiosny pomóc w zorganizowaniu  uprzątnięcia
gruzu znad brzegu jeziora.

r.B.Tomczak – prosi o zainstalowanie nowej wiaty przystankowej w Parsowie.

r.M.Modła – zgłasza temat   zapalających się  bez potrzeby  już o godz.  15:30 lamp na osiedlu
Zielony Pagórek.

Kierownik GSTiK -  udziela odpowiedzi. Temat tablic przyjmuje do realizacji. Odnośnie dowożenia
dzieci  z  kolonii  w Parnowie wyjaśnia,  iż  sprawę  badał i  na dzień dzisiejszy  jest  to raczej  nie
możliwe do wykonania. Przedstawia Radnym  dokonania poczynione w uzgodnieniu z Wójtem i
Dyrektorami Szkół  mające  na celu wprowadzenie  oszczędności  w dowożeniu dzieci,  organizacji
pracy i wykorzystania sprzętu w GSTiK.
Odnośnie  lamp  –przyjmuje   temat  do  uregulowania(  konieczność  przestawienia   wyłączników
astronomicznych ).  

r.B.Tomczak  –  pyta,  o  możliwość  sprzedaży  niewykorzystywanej  przez  sołectwo   działki
usytuowanej w pobliżu Klubu w Parsowie i  przekazanie sołectwu pozyskanych wpływów. 

Wójt  –  udziela  odpowiedzi,  z  której  wynika,  że  wykonywana  jest  obecnie   inwentaryzacja
nieruchomości  gminnych.  Wiele działek jest  nieużytkowanych i  część z nich na pewno zostanie
zbyta  w  przetargu.   Pozyskane  środki  mogą  wrócić  do  sołectwa  poprzez  budżet  wyłącznie  na
realizację  konkretnego zadania   wspólnego z celami  gminy.  Przyjmuje złożone interpelacje  na
które udzieli odpowiedzi pisemnych. Zapewnia , że zgłoszone tematy traktuje bardzo poważnie i
będzie zabiegał o szeroką współpracę  w kwestii  szukania bezpiecznych rozwiązań  przy „6” oraz
pozyskania  partnerów do współpracy w ramach  Karty Dużej Rodziny w Gminie. Wyjaśnia temat ,
który został  zgłoszony Wójtowi przed Sesją  a dot. zasad obecnego  funkcjonowania  przedszkola
publicznego w Starych Bielicach prowadzonego przez Fundację  Happy  Days – Szczęśliwe  Dni.   

r.M.Kulik – ad wocem wypowiedzi Wójta dot. zafunkcjonowania w Starych Bielicach przedszkola
publicznego,  nie prowadzonego przez gminę,  tylko podmiot  prywatny  -   sugeruje   aby  mimo
istotnego  obciążenia budżetu ( 100% dotacji z budżetu gminy ) spojrzeć na temat   przychylnie.
Ustawa o systemie  oświaty nakłada  na gminę szereg obowiązków, które muszą być wykonane i
posiadanie na terenie  Gminy dodatkowego  przedszkola stwarza możliwość realizacji  ustawowego
obowiązku  tym  bardziej,  że  od   dnia  1  września  2015r.  dziecko  w  wieku  4  lat  ma  prawo  do
korzystania  z  wychowania   przedszkolnego  a  gmina  ma  obowiązek  zapewnienia   warunków
realizacji tego prawa. Od września 2017r. prawo to dotyczy  również dzieci 3 letnich.   
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r.M.Sydoruk  – pyta  o  możliwość  zamontowania  w Parnowie siłowni  plenerowych.  Informuje  o
zorganizowanym  w  dniu  14.02.2015r.  przez  Stowarzyszenie  Dynamiczne  Parnowo  balu
charytatywnym   i  planowanym  przeznaczeniu  zebranych  środków  (  kwota  3.500,-  zł.  )  oraz  o
organizowanym w dniu 03.03.br.  o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej spotkaniu dot. fotowoltaniki.

Wójt – udziela odpowiedzi – kolejne siłownie będą  montowane po wznowieniu programu unijnego
w ramach MLGR Sarbinowo. Prosi o kontakt sołtysów na temat jakości  funkcjonowania świetlic.
Mówi o wnioskach ze spotkania  z dn. 16.02. br. w UG na temat fotowoltaniki.

r.R.Smagieł  –  słowa  pochwały  dla   Kierownika  GSTiK  p.J.Rodaka  za  szybkie   interwencje  na
sygnalizowane problemy.

Przewod.RG – przekazuje informacje: 
- uchwała o funduszu sołeckim podjęta w roku ubiegłym obowiązuje na kolejne lata,
-  zachęca  do  udziału  w  organizowanej  w  dn.  07.03.br.  przez  Ośrodek  Kultury  w  Polanowie
corocznej spartakiadzie   samorządowców,
- przypomina o możliwości skorzystania z badań mamograficznych w dn.  20.02. przy Ośrodku
Zdrowia w Biesiekierzu,
- kolejny termin Sesji – 19.03.br.
 
Ad.10. Przewodniczący Rady Gminy informuje,  iż porządek obrad został  wyczerpany i  ogłasza
zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia  (13:00).
  

Prot.  A. Głuszek
Data sporządzenia: 
2015-03-03
Data przyjęcia:
kolejna Sesja RG

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Płaza
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