
UG.Or.I. ooo2.25.2016

    Protokół  Nr XXV/16
             z  Sesji  Rady Gminy w Biesiekierzu

              z dnia  27 października   2016r.

W dniu 27 października  2016r. w Świetlicy wiejskiej w Parnowie  odbyła się  XXV Sesja Rady
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 12:00, zakończenia: 14:00. Była to sesja wyjazdowa.

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

Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności  obrad;

Obrady  Sesji   otwiera  Przewodniczący   Rady  Gminy  radny   Marek  Płaza.  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.

Radny nieobecny:  Dariusz Szymański. Nieobecność usprawiedliwiona.

Przewodniczący RG  wita wszystkich  przybyłych  na posiedzenie  Radnych. W imieniu  Radnych
wita  Wójta  Gminy  i cały zespół  obecnych na Sesji  pracowników  Urzędu Gminy, Sołtysów i
Kierowników  jednostek  organizacyjnych  Gminy  oraz    przedstawicieli  Kancelarii  Prawnej
obsługującej Gminę Biesiekierz p. Macieja Flensa i p.Maję Pawłowską, . 
Szczególnie serdecznie  wita Gości zaproszonych na dzisiejsze obrady w osobach: Jarosława  Rzepę
Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego,  Mariana Hermanowicza Starostę Powiatu
Koszalińskiego,  Agnieszkę  Ławrynowicz  Radną  Powiatu  Koszalińskiego,  Henryka  Fabiana
Komendanta  Komisariatu  II  Policji  w  Koszalinie,  Mirosława  Pendera  Komendanta  Państwowej
Straży Pożarnej w Koszalinie oraz   przedstawicieli Pracowni Urbanistycznej ze Szczecina Marka
Grzegorzewskiego  i  Wojciecha  Górewicza  oraz   Danutę  Ziobrowską  reprezentującą  Pracownię
Urbanistyczną z Koszalina. 
Wita  wszystkich przybyłych na dzisiejsze  obrady Rady Gminy.

Po otwarciu Sesji i przywitaniu Gości, Przewodniczący Rady Gminy  prosi o  uczczenie minutą
ciszy pamięć zmarłego  w dniu 20 października 2016r.  Bogumiła Walkowiaka  wieloletniego
Sołtysa  sołectwa  Biesiekierz  w  latach  1990r.-2015r.,  samorządowca  i  społecznika   oddanego
Gminie Biesiekierz.   
  
Następnym realizowanym tematem towarzyszącym otwarciu Sesji jest  uroczyste wręczenie odznaki
„Zasłużony dla Ziemi Biesiekierskiej” długoletniemu Wójtowi Gminy a obecnie Staroście Powiatu
Koszalińskiego  Panu  Marianowi  Hermanowiczowi.   Wójt  Andrzej   Leśniewicz    wręczając   w
imieniu  władz  samorządowych  Gminy  odznakę,  przypomniał  dokonania  poprzednika,  które
zafunkcjonowały w Gminie  Biesiekierz w ciągu  24 lat pełnienia funkcji  Włodarza Gminy  i złożył
życzenia  dalszych sukcesów  w pracy zawodowej i życiu prywatnym.    
Pan Marian Hermanowicz  w krótkim wystąpieniu podziękował za przygotowaną mu niespodziankę
i  życzenia  zapewniając,   że  czuje  się  zaszczycony tym uhonorowaniem.  Zadeklarował,  że  mimo
zmiany miejsca pracy,  zawsze myśli o  swojej Gminie i dołoży wszelkich starań, by to co możliwe w
zakresie jej dalszego rozwoju inwestycyjnego ze strony Powiatu było realizowane. 

Przewod.RG prosi o zabranie głosu Wicemarszałka  Województwa p.J.Rzepę.
J.Rzepa   gratuluje władzom samorządowym i mieszkańcom  – jak mówi - symbolicznie dzisiaj
otwieranej w Parnowie  wspaniałej drogi z chodnikiem. Wyjaśnia, iż  ma w zwyczaju objeżdżanie
każdej  oddawanej inwestycji i stąd jego obecność w dniu dzisiejszym w Parnowie oraz w Starych
Bielicach  i  innych  miejscowościach  gminy,  gdzie  trwają  lub  zakończono  już  pewne  działania
inwestycyjne dofinansowywane przez Urząd Marszałkowski.  Dziękuje za zaproszenie na  Sesję i



nadmienia, iż ma w planach jeszcze  obecność na Sesji Powiatu zaplanowanej także na 27.10.br. na
godz. 13:00.
Mówi  o  działaniach  podejmowanych  przez  Urząd  Marszałkowski  wspieranych  przez  Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich i tzw. „schetynówek” dot. infrastruktury drogowej, która była i jest
zadaniem priorytetowym w planie  inwestycyjnym województwa zarówno w kończącym się jak i
nowym  okresie programowania. Podaje kwotę 90 mln.zł. przeznaczoną na ten cel, by jak najwięcej
z  2200  km dróg  w województwie  mogło   zostać  wyremontowanymi.  Mówi  o   stworzeniu  tzw.
specjalnych stref włączenia i kontrakcie samorządowym - przedstawia powody ich  powołania. Jako
główny cel  wymienia   zrównoważony  rozwój  województwa i  likwidację  „białych plam” gdzie  są
potrzeby a nie ma możliwości.  Mówi o  nowych zadaniach  jakich  realizacji  podjął   się Urząd
Marszałkowski  tj:  zadanie  wspierania   rozwoju  szkolnictwa  zawodowego  i  przedsiębiorczości,
naborze  na  gospodarkę  wodno-kanalizacyjną  (  przedstawia  potrzeby  w  tym  zakresie  w  skali
województwa),  nowych  ustaleniach  dotyczących  kwalifikacji  składanych   wniosków  w  ramach
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (  w wyniku powstałych oszczędności podniesiono poziom
dofinansowania z 32,4% na 50,4 % przy najmniejszym założeniu z 9,2% na 26%.). Dużo miejsca
poświęca na omówienie  zagadnienia jakie pojawi się z chwilą  uchwalenia nowej ustawy prawo
wodne  dot.   potrzeby  budowy  przez  samorządy  zbiorników  retencyjnych  i  związanym  z  tym
podatkiem  od  mieszkańców  „za  śnieg  i  deszcz”.   Przypomina  o  możliwościach  aplikowania  w
ramach   sprawdzonych  już  w  poprzednim  rozdaniu  i  bardzo  operatywnych  Lokalnych  Grup
Działania oraz Lokalnych Grup Rybackich. Zapowiada stworzenie  nowej szansy  dofinansowania
jaką będzie Marszałkowski Fundusz Sołecki i Fundusz Społecznik.  Mówi o przygotowaniach do
kolejnego naboru na zabytki  i  na sport oraz o  konkursach dla uczniów szkół na wyszukiwanie
potraw regionalnych.    Dziękuje za zaproszenie na Sesję  Rady Gminy i deklaruje, że  na ile będzie
mógł, to zawsze będzie wspierał  Gminę Biesiekierz w jej planach  rozwojowych.  
Przewod.RG  dziękuje  za przybycie oraz  za poświęcony Gminie  czas i   przekazanie  informacji
dot. perspektyw finansowych  w nowym rozdaniu  środków  unijnych. 
Wicemarszałek  opuszcza  salę posiedzeń  i jak mówi - udaje się na wizytację kolejnych miejsc   w
Gminie   na   których  realizowane   są  albo  trwają  przygotowania  do  realizacji  kolejnych  zadań
inwestycyjnych.   Salę obrad opuszcza także Starosta Koszaliński M. Hermanowicz.

Przewodniczący  RG  ogłasza  5  min.  przerwę  w  obradach  (12:30).  Po  przerwie  obrady  zostają
wznowione i zaczyna się realizacja  części merytorycznej posiedzenia  Rady Gminy  tj.:

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad:

Przewod.RG informuje, iż porządek obrad wraz zaproszeniem na Sesję  oraz projektami uchwał i
innymi materiałami sesyjnymi, został Radnym przekazany w regulaminowym terminie. 
Pyta o uwagi i ewentualne  propozycje zmian do porządku obrad. 
Wójt  zgłasza  wniosek  o   wycofanie  z  porządku  dzisiejszych  obrad  sprawozdania   Gminnego
Komendanta   Ochrony  Przeciwpożarowej  w  Biesiekierzu  i  Komendanta   Straży  Gminnej.   Jak
wyjaśnia,  na   wspólnym   posiedzeniu  Komisji  RG  w  dniu  25.10.br.   zostało  przez  Radnych
zgłoszonych kilka uwag do w/w sprawozdań i sąd  prośba Wójta do obu Panów Komendantów o ich
uzupełnienie. Deklaruje, iż sprawozdania zostaną przedstawione Radnym na kolejnym  posiedzeniu
Rady.
Przewod.RG pyta o kolejne  propozycje zmian. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie zgłoszonego
wniosku. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Wniosek został przyjęty. 
Przewod.RG prosi o przegłosowanie przyjęcia porządku obrad po zmianach. Wynik głosowania: za -
14, przeciw - 0. wstrzym.- 0.
Porządek  obrad  realizowany  podczas  XXV  Sesji  Rady  Gminy  w  Biesiekierzu  przedstawia  się
następująco:   
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie  protokołu z obrad  ostatniej   Sesji Rady Gminy;
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
5. Ocena stanu ładu i bezpieczeństwa publicznego  na terenie Gminy:



     - wystąpienie Komendanta II Komisariatu Policji  w Koszalinie,
     - wystąpienie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie,
6.  Informacja o organizacji  i  przebiegu letniego wypoczynku dzieci i  młodzieży -  „Bezpieczne
wakacje w Gminie Biesiekierz 2016”;
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    1)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz – wprowadzeń linii
elektroenergetycznych  do stacji  elektroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo w obrębie Laski
Koszalińskie,
    2)  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obiektów  handlowych  o
powierzchni  sprzedaży powyżej  2000 m2   wraz z  towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą
niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia  podstawowego w Gminie  Biesiekierz, 
    3) przyjęcia  od Miasta Koszalin zadania z zakresu budowy dróg w granicach administracyjnych
Miasta  Koszalin, 
     4) ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Biesiekierz,
     5) wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku  w miejscowości Biesiekierz,
    6)  przyjęcia  programu  zdrowotnego  pn.  „Rehabilitacja  lecznicza  mieszkańców  Gminy
Biesiekierz” na lata 2016-2018,
    7)   przystąpienia  Gminy Biesiekierz do Lokalnej  Organizacji  Turystycznej  Gminy Biesiekierz, 
    8)  zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.
    9)  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028.
8.  Informacja  o  analizie   złożonych  oświadczeń   majątkowych  osób  wymienionych  w art.  24h
ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r. poz. 446), 
9.   Trybuna obywatelska ;
10.  Interpelacje i zapytania radnych;
11.  Wolne wnioski i zapytania;
12.  Zakończenie   obrad  XXV    Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.

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

Przewod.RG informuje, iż  do przyjęcia  jest  protokół z obrad XXIV  Sesji Rady Gminy z dnia  8
września  2016r. Zgodnie z  § 41  ust.3 Statutu Gminy, protokół  był  wyłożony do publicznego
wglądu w   Biurze Rady przed terminem sesji. Jako Przewodniczący  Rady zapoznał  się  z  nim i nie
wnosi  uwag.  Zgodnie  ze  Statutem,  przyjęcie  przez  Radnych  protokołu  z  poprzedniej  sesji  nie
wymaga  jego  odczytywania  na  sesji.   Pyta,  czy  Radni  zgłaszają  uwagi,  bądź   wnoszą   o   jego
uzupełnienie. Brak zgłoszeń.  Przewod.RG informuje, że wobec braku uwag ze strony Radnych, w/w
protokół uznaje za przyjęty.

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;

Przewod.RG  prosi   Wójta Gminy o przedstawienie sprawozdania z działalności między   sesjami. 
Wójt  informuje  o  podejmowanych  w ciągu   tego  okresu  najważniejszych   działaniach   organu
wykonawczego m.in. mówi o:
-  8.09.br.  -    udziale  w  spotkaniu  konsultacyjnym  w  Delegaturze  Zamiejscowej  Urzędu
Marszałkowskiego  w  Koszalinie  na  temat   „Programu  ochrony  środowiska  województwa
zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą  do 2024”;

-  9.09.br.  -  udziale  w  festynie  „Integracja  Ty  i  Ja”  zorganizowanym  przez  OPS  Biesiekierz,
Środowiskowy Dom Samopomocy ”Feniks”, Bibliotekę Publiczną w Biesiekierzu;

-  12.09.br.  -   udziale  przedstawicieli  Gminy  (  T.H…  i  J.N…)  w  spotkaniu  informacyjnym  z
przedstawicielami  Ministerstwa  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  dot.  konkursu  FIO  2017
( Program Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020);

-14-16.09.br. - udziale w III Forum Ekologicznym w Kołobrzegu;

- 16.09.br.- udziale w imprezie integracyjnej organizowanej przez OPS Biesiekierz  dla seniorów z

terenu Gminy pod nazwą „Pożegnanie lata 2016”;



-  22.09.br.  udziale  w  konferencji  w  Mścicach  pn.”Cyfrowe   wyzwania  dla  województwa

zachodniopomorskiego-perspektywa UE 2014-2020 ;

-  23.09.br.-  udziale  w   Konwencie  Wójtów,  Burmistrzów,  Prezydentów  organizowanym  w

Siemczynie  na temat aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego;

-  26.09.br.  -  udziale  przedstawiciela  Gminy  Pana   Marka  Płazy   w  posiedzeniu  Zgromadzenia

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty;

- 27.09.br. - udziale w spotkaniu w Urzędzie Gminy z przedstawicielami Inwestora -PSE  Rzeszów

dot. rozbudowy i modernizacji  stacji elektroenergetycznej Dunowo;

-1.10.br. - udział w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez Radę Sołecką i Radnych z  Nowych

Bielic pn. „I Święto Pieczonego Ziemniaka”;

-  3.10.br.  -  udziale  w spotkaniu z  cyklu Biesiekierskie  Debaty  pt.”Przemoc nie  zawsze zostawia

siniaki”;

- 4.10.br. - spotkaniu  z Notariuszem i podpisanie umowy  na zakup mieszkania socjalnego oraz

zorganizowanie w Urzędzie Gminy szkolenia dla Gmin z zakresu trybu przyznawania pomocy fin.

na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach  PROW 2014-2020;

-  5.10.br.  -   udziale  w  dyskusji  publicznej  na  temat  uchwalenia   miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu Stare Bielice  pod obiekty  wielkopowierzchniowe;

- 7.10.br. - udziale w spotkaniu z Dyrektorami szkół na temat arkuszy organizacyjnych, nagród z

okazji Dnia Edukacji Narodowej, projektu budżetu jednostek i gminy;

- 8.10.br. - udziale w imprezie  sportowej strażaków  PSP i OSP zorganizowanej w Niedalinie pn.

„Biec by pomóc”;

- 14.10.br.-  udziale w święcie nauczycieli  Dzień Edukacji Narodowej ;

-  17-18.br.  -   udziale w konferencji  zorganizowanej  w Poznaniu  nt. Budowanie kompetencji  do

współpracy  między  samorządowej  i  międzysektorowej  jako  narzędzi  rozwoju  lokalnego  i

regionalnego – ( dot. projektu dokumentacji w spr. zagospodarowania jeziora parnowskiego);

- 22.10.br. -  udziale w święcie  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie ;   

- 25.10.br. - udziale wraz z  p. J.R… i p. T.H… w spotkaniu z  p.  Andrzejem Kierzek Z-cą Prezydenta

Miasta Koszalin ds. Polityki Gospodarczej na temat partycypacji w  spięciu budowy drogi gminnej

w St.Bielicach kierunek strefa  ekonomiczna  ( przed torami) z drogą (od torów) biegnącą  przez

strefę ekonomiczną należącą do miasta; 

- 27.10.br. udziale  w uroczystym symbolicznym oddaniu drogi powiatowej  skrzyżowanie drogi 

krajowej nr 6 – Parnowo – Popowo.

Na tym p.Wójt kończy wystąpienie i prosi o ewentualne  pytania.

Przewod.RG prosi o pytania  do sprawozdania. Brak zgłoszeń. Informuje o przyjęciu przez Radę
Gminy sprawozdania Wójta.
Tytułem  podsumowania  całości  realizowanego  obecnie  punktu  obrad,  Przewod.RG informuje  o
swoich działaniach podejmowanych w  okresu międzysesyjnym tj. mówi o:
- uczestnictwie  Przewodniczącego RG w  dwóch spotkaniach z uczniami Gimnazjum w Biesiekierzu
organizowanymi przez  szkołę nt.”Jak działa Rada Gminy, prawa i obowiązki radnego, procedura
podejmowania uchwał”;
- udziale w dożynkach sołeckich sołectwa Warnino;



- udziale wraz z przedszkolakami Przedszkola Gminnego w Biesiekierzu w imprezie integracyjnej w
Mścicach zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Przedszkolaka;
-  udziale  w  imprezie  integracyjnej  zorganizowanej  przez  Środowiskowy  Dom  Samopomocy
„Feniks”;
- udziale wraz z r.M.K… w spotkaniu z przewodniczącymi związków zawodowych działających  w
placówkach oświaty na terenie Gminy na temat nowego prawa oświatowego.
Na tym kończy i przechodzi do realizacji kolejnego punktu obrad tj. 

Ad. 5. Ocena stanu ładu i bezpieczeństwa publicznego  na terenie Gminy:

Przewod.RG prosi o zabranie głosu  Komendanta Komisariatu II Policji  mł. insp. Henryka Fabiana.

H.Fabian   w swoim wystąpieniu na temat  stanu ładu i bezpieczeństwa publicznego na terenie
Gminy  skupił  się  głównie  na  przedstawieniu  statystyki  (wykroczenia,zatrzymania,
interwencje,pouczenia,  wywiady,asysty)  wraz  z  opisem    wyników  prewencyjnych  Zespołu
Dzielnicowych w Biesiekierzu wchodzącego w skład struktury organizacyjnej Komisariatu Policji II
w Koszalinie wraz z odniesieniem do działań całego  Komisariatu Policji. Zapewnił,  że policjanci
wykonując  swoje  ustawowe  zadania  realizowali  wyłącznie  wytyczne  wynikające  z  priorytetów
Komendanta  Głównego  Policji  tj.  działali  przede  wszystkim  w  kierunku  ograniczenia  ilości
przestępstw i wykroczeń. Uczestniczyli we wszystkich działaniach profilaktycznych realizowanych
na  terenie  gminy,  realizowali  programy  „Bezpieczne  ferie”,  „Bezpieczne  wakacje”,  „Bezpieczna
droga do szkoły”, zabezpieczali imprezy społeczno-kulturalne i sportowe, na bieżąco utrzymywali
kontakt z Urzędem Gminy i jednostkami organizacyjnymi w celu podejmowania wspólnych działań
na rzecz poprawy bezpieczeństwa i  porządku publicznego na terenie  Gminy.  Podał   informacje
dotyczące   kształtowania się stanu  zagrożenia w ruchu drogowym  na bardzo obciążonej drodze
krajowej nr 6 przebiegającej  przez gminę i  pozostałych leżących w jej obrębie.  Podsumowując
podkreślił,  iż  na terenie gminy Biesiekierz w bieżącym roku nie doszło do zbiorowych naruszeń
bezpieczeństwa i porządku publicznego, nie miały też miejsca przestępstwa o największym ciężarze
gatunkowym tj: zabójstwa, rozboje, ciężkie uszkodzenia ciała. Dzięki temu można uznać, iż Gmina
Biesiekierz  jest  gminą  bezpieczną  o  czym  świadczy  odnotowany  spadek  ilości   stwierdzonych
przestępstw   o  ok.   25%.   Uważa,  że  jeśli  ten  trend  utrzyma  się  do  końca  roku,  to  ilość
prowadzonych  postępowań  w  2016r.  będzie  najniższa  od  powstania  Komisariatu  Policji  II  w
Koszalinie tj. od 2003r. I jest to niewątpliwie zasługa  wszystkich osób i instytucji współpracujących
z Policją na rzecz bezpieczeństwa, za co bardzo dziękuje. 

Pisemna wersja wystąpienia Komendanta stanowi załącznik do protokołu.

Przewod.RG  prosi o pytania. 

r.K.Krawczak  pyta,  czy  są  plany  reanimowania   dawnych  posterunków  policji   z  obsadą  4-5
policjantów  jak bywało dawniej, czy dalej utrzymywana będzie obowiązująca  aktualnie obsada 1-2
policjantów dzielnicowych. 

H.Fabian odpowiada,  iż  ze względów logistycznych rozważany jest  pomysł  powrotu posterunku
policji  w Będzinie,  natomiast  skoro ilość zagrożeń spada od kilku lat,   nie ma uzasadnienia  do
zwiększania obsady na posterunkach. Zapewnia, że w Gminie Biesiekierz  na dzień dzisiejszy liczba
policjantów  nie ulegnie zmianie.

Przewod.RG prosi o  kilka słów na temat  współpracy Policji ze Strażą Gminną.

H.Fabian   wyjaśnia,  iż   brak  tej  informacji  w  sprawozdaniu  to  wynik  przeoczenia,  ponieważ
Policjanci na co dzień współpracują ze Strażą Gminną w różny sposób. Najczęściej są to wspólne
patrole, stałe dyżury i wspólne  doraźne zadania obu służb. Nadmienia, iż w sytuacji, gdy potrzeba
nagle zwiększenia ilości funkcjonariuszy to Policja zawsze liczy na pomoc Straży Gminnej. 

Przewod.RG prosi o kolejne  pytania. Brak zgłoszeń. Dziękuje Komendantowi Komisariatu II Policji
za wystąpienie i zaprasza do wystąpienia   Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.

M.Pender  przedstawia swoją ocenę i spostrzeżenia z zakresu bezpieczeństwa w wymiarze ochrony
przeciwpożarowej w Gminie. Mówi, iż od  ostatniego  spotkania na Sesji RG w roku ubiegłym  nic
się nie zmieniło w zakresie  zagrożeń pożarowych jakie  mogą wystąpić  w obiektach użyteczności



publicznej tj. szkoły, przedszkola, żłobki, różnego rodzaju urzędy publiczne, obiekty produkcyjne i
hurtownie. Ten wymiar zagrożeń uważa, że jest na podobnym  poziomie co w roku ubiegłym. W
ramach  czynności  kontrolno-rozpoznawczych  ocenia,  iż    nie  ma  rażąco  niebezpiecznych
niedociągnięć  zagrażających  życiu  i  zdrowiu  w  tych  obiektach.   Zwraca  uwagę  na  zagrożenia
wynikające z sieci dróg (szczególnie droga krajowa nr 6) i dróg kolejowych, które występują na
terenie gminy i które ze względu na swoje obciążenie mogą stać się miejscem zagrożenia z powodu
przemieszczających się pojazdów np.  z substancjami niebezpiecznymi  ( zagrożenia ratownictwa
technicznego, chemiczno-ekologicznego). Zapewnia, że  z tym zagrożeniem  się liczą i przedstawia
w  jaki  sposób   są  do  takich  zagrożeń  przygotowani.   Mówi  o  gotowości  operacyjnej  4
zarejestrowanych  jednostek OSP z terenu Gminy, przy czym zaznacza iż  na co dzień działania
operacyjne prowadzą 3 jednostki  mocno wspierane  przez Komendę Miejską PSP w Koszalinie.
Przedstawia statystykę wspólnych działań PSP i OSP na przestrzeni roku 2015 i 2016. W ocenie
Komendanta  nasze   jednostki  są   wyszkolone,  dość  dobrze  wyposażone  i  przygotowane  do
efektywnego niesienia pomocy.  Jakość bojową jednostek ocenia dość dobrze.  Przedstawia swoje
spostrzeżenia  i   uwagi  w  zakresie  alarmowania  jednostek  i  mówi  o  znaczącej  poprawie  w tym
zakresie . Dzięki temu  w  ostatnim czasie wszystkie jednostki mogą  być dysponowane w jednym
czasie. W ocenie Komendanta  bardzo dużo dobrego zostało wykonane w wymiarze wyposażenia
strażnic,  co  spowodowało  zwiększenie  gotowości   jednostek  do  niesienia  pomocy  na  dobrym i
wystarczającym  poziomie , by uznać je za  efektywne i skuteczne. Świadczą o tym parametry  z
zakresu  bezpieczeństwa  tj.  czas  dojazdu,  wielkość  zdarzenia,  szybkość  powiadamiania   i
alarmowania,  które   ocenia  jako  stan  dobry.   Uważa,  że  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na
zagadnienie  dot.  stanów  osobowych    jednostek  OSP  oraz   równomierne  ich  rozmieszczenie
ponieważ ubywa  druhów  i  należy zadbać o zasoby kadrowe jednostek. Mimo, że jest to zadanie
własne gminy deklaruje szeroko pojętą pomoc jako Komenda  Miejska PSP  w szkoleniu nowej
kadry.

Na tym kończy i prosi o ewentualne pytania.

r.K.Krawczak  –  pyta,  czy   firmy-zakłady  produkcyjne    funkcjonujące  w  strefie  ekonomicznej
Koszalina  posiadają takie ilości środków  przemysłowych (chlor, amoniak)  że,  gdyby nastąpiła
awaria, to czy  wymagałoby  to ewakuacji  mieszkańców  Starych Bielic  i okolic.  

M.Pender  wyjaśnia,  iż   na  dzień  dzisiejszy  w  strefie  ekonomicznej   jest  tylko   jeden  zakład
zajmujący  się  przetwórstwem  ryb,  który  w  swoim  wyposażeniu  ma  instalacje  chłodnicze   z
amoniakiem,  które  są  monitorowane  pod  względem  szczelności  i  jakiekolwiek  rozszczelnienie
powinno  zostać  szybko  zauważone.   Nie  uważa,  że  gdyby  doszło  do  awarii  w   tym  zakładzie
konieczna byłaby  ewakuacja mieszkańców  z okolic.

Przewod.RG  –  potwierdza,  iż  z  danych   otrzymanych  z  Komendy  Miejskiej  wynika,  że   ilość
strażaków gotowych do wyjazdu w poszczególnych  naszych  jednostkach OSP zmniejsza się. Jest
zdania, iż należałoby się zastanowić co jest tego powodem. Czy czasami nie wynika to z tego, że
idea strażaka upada a  aktualni druhowie  stają się wiekowi i są wykluczani z pewnych działań. Od
początku kadencji Rady Gminy  mówi o potrzebie  powołania młodzieżowych drużyn pożarniczych,
które  w  sposób  naturalny  byłyby   zapleczem  kadrowym  dla   OSP.  Smuci  fakt,  iż  na   cztery
zarejestrowane  jednostki OSP w Gminie, w żadnej  taka drużyna nie działa. Pyta, czy  są  wśród
funkcjonariuszy  PSP instruktorzy, którzy  mogliby pomóc  w realizacji  stworzenia i prowadzenia
młodzieżowych drużyn pożarniczych.

M.Pender - przyznaje iż młodzieżowe drużyny pożarnicze to jeden ze sposobów  zwiększenia kadry
członków  OSP.  Jak wyjaśnia,  w strukturach PSP nie  ma jednak typowych  szkoleń dla osób, które
zajmowałyby się  młodzieżowymi drużynami lub byli przygotowani do tego .  Proponuje zwrócić
uwagę na strażaków  z Gminy Biesiekierz  którzy  są  strażakami  PSP i z nimi rozmawiać pod kątem
ewentualnego  zaangażowania  ich  w   tworzenie  młodzieżowej  drużyny  pożarniczej.  Osobiście
uważa, że  ci strażacy mają  wiedzę merytoryczną i umiejętności by podjąć się tego zadania. Nie
potrafi  ocenić,  czy  mają  predyspozycje  by  dotrzeć  do  młodego  człowieka,  porwać  go  ze  sobą  ,
poprowadzić i być  autorytetem. Sprawa pozostaje otwartą.

Przewod.RG -  w imieniu  dwóch młodych strażaków  z OSP Parnowo , pyta w jaki sposób odbywa
się nabór na kursy specjalistyczne, ponieważ dwa razy  zgłaszali się   na  kurs ratowników nurków i
nie zostali przyjęci.



M.Pender – odpowiada, iż zapotrzebowanie na kurs sygnalizowane jest z terenu bezpośrednio do
Komendy Miejskiej i tam są zgłaszani  kandydaci.  Ilość miejsc jest rozdzielana na poszczególne
gminy i bywa tak, że  miejsc jest mniej nic chętnych. Nabór odbywa się  w konsultacji z Gminnym
Komendantem.   Zgłoszenie  musi  być   przemyślane,  ponieważ  odbywa  się  w  wekendy  i  jedna
nieobecność powoduje skreślenie z listy. Stąd zawsze na początku jest duży entuzjazm, mniej już
przystępuje do kursu a jeszcze mniej go kończy.

r.E.Piekarska  w  imieniu  swoim  i  Radnych,  którzy  ją  do  tego  upoważnili,  dziękuje  Policji  i
Strażakom za podejmowane działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa  i ładu na terenie
Gminy. Uważa, że  ludzie  wykonujący takie zadania  są bardzo potrzebni i jest pełna uznania dla
ich codziennej pracy i niesionej na co dzień  pomocy dla mieszkańców.     

Przewod.RG dziękuje   Panom Komendantom za przybycie i udział w Sesji, deklaruje, że  jako  Rada
Gminy są  zawsze otwarci na różnego rodzaju pomoc zarówno dla Policji jak i dla PSP oraz OSP i
zapewnia,  że    pochylą  się   nad  każdym  wnioskiem  i   każdy  wniosek   zostanie  szczegółowo
rozpatrzony. Dziękuje za to co było i liczy na więcej. Zamyka  realizowany obecnie  punkt porządku
obrad i ogłasza 5 min. przerwę w obradach ( godz. 13:30). 

Po przerwie obrady zostają wznowione. Kolejnym  realizowanym punktem porządku obrad jest:

Ad. 6.  Informacja o organizacji i przebiegu letniego wypoczynku dzieci i  młodzieży -
„Bezpieczne wakacje w Gminie Biesiekierz 2016”;

Przewod.RG informuje, iż na prośbę Przewodniczącego RG  temat organizacji letniego wypoczynku
dzieci i młodzieży został wzbogacony o informację przygotowaną przez Bibliotekę Publiczną Gminy
Biesiekierz, która wraz z filiami prowadziła zajęcia wakacyjne dla dzieci w dniach od 1 lipca do 19
sierpnia i informacja ta została w dniu dzisiejszym  przekazana Radnym.  Dodaje iż na posiedzeniu
Komisji  RG w dniu 25.10.br.  informacja   dot.  działalności  świetlic  została  uzupełniona  o część
finansową  przygotowaną  przez  Dyrektora  OPS  i  jednocześnie   Pełnomocnika  ds.  realizacji
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, ze środków  którego ta wakacyjna działalność świetlic była
finansowana.  

Prosi o pytania dot. omawianego obecnie tematu.

r.M.Modła Przewod.Kom.ds. Społecznych i Oświaty – prosi o podanie szczegółowej informacji o
liczbie uczestników zajęć organizowanych przez  świetlice  przez dwa miesiące wakacyjne, ponieważ
ogólna  informacja, iż w zajęciach udział wzięło ok. 400 osób oznaczałaby, że  na jedną świetlicę ( a
mamy ich 10)  przypada  40 osób przez 2 miesiące.   Przypomina,  iż w roku ubiegłym Komisja
wystąpiła z podobnym pytaniem i nie rozumie , dlaczego  tej informacji zabrakło  także  w roku
bieżącym.

Przewod.RG potwierdza, że faktycznie o taką informację Komisja wystąpiła już w roku ubiegłym.
Wyjaśnia temat dodania do informacji na Jego prośbę  części finansowej, o którą  także w roku
ubiegłym upominała się Komisja. Prosi o uzupełnienie brakującej informacji i przekazanie Radnym
na następnej Sesji RG.

Pani  I…   J…    inspektor  ds.  świetlic  UG  wyjaśnia,  iż   brak  szczegółowych  danych  o  liczbie
uczestników  wynika z problemu technicznego ( nie wszystkie świetlice na czas zdały do Urzędu
swoje dzienniki zajęć ) i  deklaruje, iż na następną  Sesję temat zostanie uzupełniony.  

Przewod.RG pyta o uwagi i sugestie. Brak  zgłoszeń.  Informuje, iż zanim przejdzie do następnego
punktu obrad,  osobiście jako Przewodniczący Rady Gminy chciałby podziękować Pani Agnieszce
Hryniewicz  Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz  za zaangażowanie  w pracy i „ za to
wszystko co się dzieje dobrego  w naszej bibliotece”,  o  działalności której oraz o samej osobie Pani
Dyrektor wiele dobrego usłyszał  na spotkaniu o zasięgu wojewódzkim dot. oświaty.  Będąc pod
wrażeniem tego wszystkiego – jak zaznacza – od siebie  składa podziękowania i gratulacje oraz na
pamiątkę wręcza drobny upominek w postaci  pięknej książki-albumu.        

Ad.7. Podjęcie uchwał : 

1)  w  sprawie   miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Biesiekierz  –  wprowadzeń  linii  elektroenergetycznych   do  stacji



elektroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo w obrębie Laski Koszalińskie;

Przewod.RG informuje  iż  na  sali  obrad  przebywają  przedstawiciele  pracowni  urbanistycznej  ze
Szczecina autorzy  opracowania planistycznego. Pyta o uwagi ze strony radnych – brak zgłoszeń.
Pyta  Wójta  o  uwagi  –  brak  zgłoszeń.   Informuje,  iż  zgodnie  z  art.  20  ustawy o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym  rada  gminy   zanim  uchwali  plan  miejscowy  rozstrzyga  o
sposobie rozpatrzenia  uwag przez Wójta wniesionych do tego planu tj. analizuje załącznik nr 3 i nr
4 do projektu uchwały. Ponieważ do  omawianego projektu planu miejscowego nie wpłynęły   żadne
uwagi, nie występuje więc potrzeba ich rozpatrywania. Nie mniej jednak  zgodnie z obowiązującą
procedurą  planistyczną  załącznik  nr  3  musi  zostać   zatwierdzony.  Prosi  o  przegłosowanie  jego
przyjęcia. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym-0. Załącznik nr 3 został przyjęty.

Następnie prosi o przegłosowanie załącznika nr 4  dot. rozstrzygnięcia przez radę  zasad realizacji
zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich
finansowania.  Mimo,  iż   w   planie   nie  przewiduje  się  inwestycji  z  zakresu  infrastruktury
technicznej, w tym komunikacyjnej,  należących do zadań własnych Gminy, zatwierdzenie  przez
radę załącznika  jest  konieczne.   Dodaje,  iż   wszelkie  inwestycje związane z modernizacją  dróg
wokół  stacji  elektroenergetycznej   realizowane  będą staraniem i ze środków właściciela sieci i
drogi.  Prosi o przegłosowanie załącznika nr 4 do projektu uchwały.  Wynik głosowania: za – 14,
przeciw -0, wstrzym.-0. Załącznik nr 4 do projektu uchwały został przyjęty.

Prosi  o  przegłosowanie  całości  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  gminy  Biesiekierz  –  wprowadzeń  linii  elektroenergetycznych   do  stacji
elektroenergetycznej 400/220/110 kV Dunowo w obrębie Laski Koszalińskie. Wynik głosowania: za
-14, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

2)  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obiektów
handlowych  o  powierzchni  sprzedaży  powyżej  2000  m2   wraz  z  towarzyszącymi
obiektami  oraz  infrastrukturą   niezbędną  do  prawidłowej  realizacji  funkcji
przeznaczenia  podstawowego w Gminie  Biesiekierz;

Przewod.RG informuje  iż  na sali  obrad  jest  autorka   projektu  planu  miejscowego,  która  może
udzielić odpowiedzi na  ewentualne pytania.  Prosi o  uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń.
Informuje, iż zgodnie z procedurą,  która była przedstawiona wyżej,  zatwierdzenie omawianego
obecnie projektu uchwały musi przebiegać podobnie. Czyli, informuje , iż    zgodnie z art. 20 ustawy
o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  rada  gminy   zanim  uchwali  plan  miejscowy
rozstrzyga  o  sposobie  rozpatrzenia   uwag  przez  Wójta  wniesionych  do  tego  planu  tj.  analizuje
załącznik nr 3 i nr 4 do projektu uchwały. Ponieważ do  omawianego projektu planu miejscowego
wyłożonego  do publicznego wglądu w dniach od 14.09.do 5.10.2016r. nie wpłynęły   żadne uwagi,
nie  występuje  więc  potrzeba  ich  rozpatrywania.  Nie  mniej  jednak   zgodnie  z  obowiązującą
procedurą  planistyczną  załącznik  nr  3  musi  zostać   zatwierdzony.  Prosi  o  przegłosowanie  jego
przyjęcia. Głosowanie. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym-0. Załącznik nr 3 został
przyjęty.

Następnie prosi o przegłosowanie załącznika nr 4  dot. rozstrzygnięcia przez radę  zasad realizacji
zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich
finansowania. Mimo, iż  na obszarze objętym miejscowym planem  nie przewiduje się inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, należących do zadań własnych Gminy,
zatwierdzenie  przez radę załącznika  jest konieczne.  Dodaje, iż  wszelkie inwestycje związane z
modernizacją  dróg i  sieci  infrastruktury technicznej  realizowane  będą staraniem i  ze   środków
własnych przyszłego inwestora realizującego na obszarze  planu inwestycje. Prosi o przegłosowanie
załącznika nr 4 do projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Załącznik
nr 4 do projektu uchwały został przyjęty.

Prosi  o  przegłosowanie  całości  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  dla  obiektów  handlowych  o  powierzchni  sprzedaży  powyżej  2000  m2   wraz  z
towarzyszącymi  obiektami  oraz  infrastrukturą   niezbędną  do  prawidłowej  realizacji  funkcji
przeznaczenia   podstawowego  w Gminie   Biesiekierz.   Głosowanie.  Wynik  głosowania:  za  -14,
przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

3)  przyjęcia   od  Miasta  Koszalin  zadania  z  zakresu  budowy  dróg  w  granicach



administracyjnych Miasta  Koszalin;

Przewod.RG wyjaśnia, iż dotyczy to  przebudowy drogi gminnej Nr 121043Z w m. Stare Bielice,
gdzie Miasto Koszalin będzie partycypowało w  budowie  zjazdów  z tej drogi na odcinku drogi w
granicach administracyjnych Miasta Koszalin. Temat został omówiony na wspólnym posiedzeniu
Komisji RG. Prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozw.Gosp.

r.A.Bejnarowicz Przewod.Komisji informuje o pozytywnej opinii Komisji.

Przewod.RG  prosi o przegłosowanie projektu  uchwały.  Głosowanie.  Wynik głosowania: za -14,
przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

4)  ustalenia  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego
zasobu gminy Biesiekierz;

Przewod. RG przypomina, iż na poprzedniej Sesji podejmowaliśmy uchwałę tej samej treści i prosi
Pana Mecenasa  M.Flensa  o  wyjaśnienie   przyczyn,  dla  których jest  ona  ponownie  przedłożona
Radnym do uchwalenia.    

p.Maciej Flens przedstawia uzasadnienie, z którego wynika, iż  podjęta wcześniej uchwała odbiega
w  niektórych  swych  zapisach  od  wytycznych  jakie  przesłał  Wojewoda  jako  organ  nadzoru  do
wszystkich  gmin  uprzedzając  niejako   ewentualne  działania  gmin  w  tym  zakresie.  Ponieważ,
poprzednia uchwała została podjęta zanim dotarły wytyczne, należy  dostosować się do  wymagań
Wojewody.  Ponieważ  tych  uwag  było  kilka,  stąd  podjęta  została  decyzja,  aby  dla  czytelności
uchwały zrezygnować ze zmian i ponownie podjąć nową uchwałę. Wymienia  uwagi zgłoszone przez
Wojewodę   w  piśmie  informującym  o   wszczęciu  procedury  rozstrzygnięcia  nadzorczego  do
poprzedniej  uchwały.  M.in.  chodzi  o  umieszczenie    regulacji   dot.   mieszkań  komunalnych  o
pow.80 m2 ( które w naszym przypadku jest zapisem martwym) oraz zrezygnowanie z wpisanego
uprzednio ograniczenia, iż  prawo do wpisu na listę oczekujących mają tylko mieszkańcy gminy nie
posiadający innego mieszkania.  Zapewnia, że w nowym projekcie uchwały te wszystkie sugestie
Wojewody zostały naniesione i prosi o podjęcie uchwały i uchylenie poprzedniej.    

Przewod.RG  pyta  Radnych  o  uwagi  do  projektu  uchwały.   Brak  zgłoszeń.  Informuje  więc  o
przystąpieniu  do  procedury  głosowania  nad  uchwałą.  Głosowanie.  Wynik  głosowania:  za  –  14,
przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

5) wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku  w miejscowości Biesiekierz;

Przewod.RG wyjaśnia , iż  z prośbą o budowę  pomnika pamięci  w hołdzie Polakom walczącym o
wolność  i  niepodległość  Ojczyzny   oraz  tym  którzy  przyczynili  się  do   odbudowy  polskiej
gospodarki, kultury i oświaty w szczególności na terenie  Gminy Biesiekierz zwrócili się do władz
samorządowych  Gminy jej mieszkańcy. Wniosek w tej sprawie wpłynął do Wójta Gminy w styczniu
2016r. Projekt uchwały zawiera propozycję  treści pamiątkowej tablicy oraz lokalizację obeliska.
Informuje, iż temat omawiany był na spotkaniu wspólnym Komisji RG w dniu  25.10.br. Pyta o
uwagi  i  sugestie do projektu uchwały.  Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu  do procedury
głosowania projektu uchwały.  Głosowanie.  Wynik głosowania :  za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta  jednogłośnie.

6) przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy
Biesiekierz” na lata 2016-2018;

Przewod.RG   informuje,  iż  do  podjęcia  jest  pr.uchwały  przyjmujący  program  zdrowotny
pn.”Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Biesiekierz na lata 2016-2018 „ przy zastosowaniu
metod i zabiegów przedstawionych w obszernym załączniku do pr. uchwały. Dodaje, iż dokument
uzyskał pozytywną ocenę     wymaganą ustawowo wydawaną przez  Agencję Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji  w  Warszawie i był szeroko omawiany na ostatnim wspólnym posiedzeniu
Komisji RG. Prosi o opinię Komisję ds. Społecznych i Oświaty.

r.M.Modła przewod.Komisji informuje, iż Komisja  pozytywnie zaopiniowała pr.uchwały.

Przewod.RG pyta o uwagi i pytania do pr.uchwały. Brak zgłoszeń.   Informuje o przystąpieniu  do
procedury  głosowania  projektu  uchwały.  Głosowanie.  Wynik  głosowania  :  za  –  14,  przeciw -0,
wstrzym.-0. Uchwała została podjęta  jednogłośnie. 



7)   przystąpienia  Gminy Biesiekierz do Lokalnej  Organizacji  Turystycznej  Gminy
Biesiekierz;

Przewod.RG  informuje,  iż   temat  omawiany  był  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  RG.
Przystąpienie  Gminy do stowarzyszenia  nie  tylko   umożliwia działania  w kierunku   promocji
Gminy   i  jej  rozwoju   ale  daje  możliwość   pozyskiwania  środków  zewnętrznych   na  działania
niedostępne bezpośrednio dla  jednostek samorządu terytorialnego. Prosi Komisję ds. Społecznych
i Oświaty o opinię.

r.M.Modła Przewod.Komisji informuje o  pozytywnej opinii Komisji.

Przewod.RG pyta o uwagi i sugestie do pr.uchwały.   Brak zgłoszeń.   Informuje o przystąpieniu  do
procedury  głosowania  projektu  uchwały.  Głosowanie.  Wynik  głosowania  :  za  –  14,  przeciw -0,
wstrzym.-0. Uchwała została podjęta  jednogłośnie. 

8)  zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r;

Przewod.RG informuje, iż  wyjaśnienia do pr. uchwały zawarte są w uzasadnieniu sporządzonym
przez  Skarbnika Gminy dot.  wprowadzenia  zmian do budżetu na rok 2016.  Temat  był  szeroko
omawiany  na  posiedzeniu  wspólnym Komisji  RG w dniu 25.10.2016r.  Prosi  o  opinię   Komisję
Budżetu i Rozw. Gospodarczego.

r.A.Bejnarowicz Przewod.Komisji  informuje o pozytywnej opinii Komisji.

Przewod.RG pyta o inne uwagi i sugestie. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu  do procedury
głosowania projektu uchwały.  Głosowanie.  Wynik głosowania :  za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta  jednogłośnie. 

9)  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028;

Przewod.RG  informuje,  iż   podjęcie  tego  pr.uchwały  jest  konsekwencją  podjęcia   poprzedniej
uchwały.  Każda zmiana do budżetu wymaga zmiany w WPF.  Dodaje,  ze temat był szczegółowo
omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 25.10.br. Prosi  o opinię  Komisję Budżetu i
Rozw. Gospodarczego.

r.A.Bejnarowicz Przewod.Komisji  informuje o pozytywnej opinii Komisji.

Przewod.RG pyta o inne uwagi i sugestie. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu  do procedury
głosowania projektu uchwały.  Głosowanie.  Wynik głosowania :  za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta  jednogłośnie. 

Po zakończeniu  realizacji pkt. 6 porządku obrad, o głos prosi Wójt Gminy i w krótkim wystąpieniu
zwraca uwagę zebranych  na doniosłość uchwał podejmowanych w trakcie dzisiejszych  obrad Rady
Gminy, które mają  bardzo duże znaczenie dla rozwoju Gminy Biesiekierz. Dziękuje Radnym za
podjęte  jednogłośnie  decyzje dot.  przyjęcia   dwóch planów miejscowych,  tj.  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz – wprowadzeń linii elektroenergetycznych  do
stacji   elektroenergetycznej  400/220/110  kV  Dunowo  w  obrębie  Laski  Koszalińskie   oraz
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obiektów  handlowych  o  powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2   wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą  niezbędną do
prawidłowej  realizacji  funkcji  przeznaczenia  podstawowego w Gminie  Biesiekierz. Przypomina
historię  procedowania  od  2000r.  nad   planem  miejscowym  dot.  CH  Stare  Bielice,  która  w
poprzedniej kadencji, na skutek sporów stron i licznych zaskarżeń  skończyła się uchyleniem nowo
podjętego planu i powrotem do stanu wyjściowego. Zapewnia, iż teren ten jest  nadal w  centrum
uwagi co najmniej dwóch przyszłych inwestorów, co znakomicie  przekłada się na ważny interes
Gminy  (podatki,  miejsca  pracy,  prestiż  Gminy).   Jest  także  bardzo  zadowolony  z  uchwalenia
miejscowego  planu dot. rozbudowy stacji  redukcyjno-przesyłowej w Dunowie, ponieważ  dotyczy
to w przyszłości  wzrostu podatku od nieruchomości.  Dziękuje  Radnym także za zrozumienie   i
jednogłośną  decyzję  dot.  przyjęcia  programu  zdrowotnego  dla  mieszkańców  Gminy.  Dziękuje
Radnym za postawę i  za  otwarcie się na problemy  osób  chorych  potrzebujących rehabilitacji.  

Ad.  8.  Informacja  o  analizie   złożonych  oświadczeń   majątkowych  osób
wymienionych w art. 24h ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r. Poz. 446);



Sekretarz  Gminy   p.  W.  Maniak   przedstawił   informację  Wójta  Gminy w sprawie  oświadczeń
majątkowych za 2015r. Informacja ta jest załącznikiem do protokołu.

Ad. 9.   Trybuna obywatelska ;

Przewod.RG informuje, iż na listę wystąpień w Trybunie obywatelskiej nikt się nie zgłosił, jednak
pyta, czy z obecnych teraz  na sali posiedzeń są chętni do zabrania głosu?

p.A.Chmielewska-Szymańska  Dyrektor  Gimnazjum  -   dziękuje  Radnym  za  podjęcie  uchwały  w
sprawie  budowy pomnika-obeliska pamięci w Biesiekierzu. Uważa, iż mimo różnie układających
się losów historii  Polski,  niezmienna powinna być pamięć  o przeszłości,  o tych osobach, które
działały dla dobra regionu i kraju i pamięć ta powinna być przekazywana młodemu pokoleniu. Jak
mówi,  szkoły  wspólnie  organizują  różne  tego typu imprezy  i  takiego  miejsca brakowało    jako
nauczycielowi  historii.  Zaprasza  na 10.11.br na  organizowaną przez Gimnazjum uroczystość z
okazji Dnia  Niepodległości  i puszczanie do nieba biało czerwonych balonów.   Zaprasza także na
Święto Szkoły, które odbędzie się 28.10.br. o godz. 9:30 w gmachu  Gimnazjum. Jest to  cykliczna,
sztandarowa  impreza  Gimnazjum  i  tym  razem  motywem  przewodnim  będzie   Rok
Sienkiewiczowski. 

Przewod.RG pyta o inne zgłoszenia. Brak. Zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi
do następnego, którym jest:

Ad. 10.  Interpelacje i zapytania radnych;

r.R.Smagieł – pytanie kieruje do Pani Skarbnik i pyta , jaka jest szansa na wykorzystanie 50.000,- 
na modernizację boiska szkolnego przy SP Biesiekierz i Gimnazjum jeszcze w tym roku.

r.K.Krawczak – składa wniosek o  poprawę stanu nawierzchni drogi gminnej szutrowo-żużlowej
tzw. „między sadami” kierunek Nowe Bielice-Niekłonice ( obok posesji p.Bohaterewicza). Wyjaśnia,
iż  w  sytuacji  gdy  droga  krajowa  nr  6  jest  zablokowana,  wnioskowana  droga  gminna  jest
znakomitym skrótem do Koszalina. Wnosi o ustalenie właścicieli działek przylegających do drogi,
by z urzędu nakazane  im zostało  oczyszczenie granicy działki ze zbędnych zakrzaczeń i walających
się śmieci oraz wnosi o wyrównanie i ponowne nawiezienie  na drogę materiału utwardzającego.

Skarbnik  Gminy  udziela  odpowiedzi  r.  R.Smagłowi  i  wyjaśnia,  iż   w  dniu  dzisiejszym  zostały
podpisane zlecenia na kwotę  ok. dwudziestu paru tysięcy złotych na   zakup m.in. piłkochwytów,
wykonanie obrzeży, wykonanie skoczni i inne elementy boiska wraz z montażem. Zapewnia, iż na
ten  cel  w  budżecie  w  roku  bieżącym jest  przewidziane  47.000,-  .  Z  Urzędu  Marszałkowskiego
pozyskane zostało  18.000,-  i   planowane  zakończenie  tego zadania  to  31.12.2016r.   Drugi  etap
modernizacji boiska w kwocie 50.000,- został ujęty w budżecie na 2017r. ( temat omawiany był na
wspólnym posiedzeniu Komisji RG w dniu 25.10.br) i będą to  wyłącznie  środki własne. Zapewnia,
że zadanie  zostanie wykonane  w 100%. 

Wójt udziela odpowiedzi r.K.Krawczakowi – przyjmuje wniosek do realizacji. Zapewnia, iż  GSTiK
dokona lustracji  drogi i wszelkie niebezpieczne  miejsca  zostaną  poprawione      by zwiększyć  jej
przejezdność. Proponuje, by  w takich trudnych momentach jak korki na krajowej „6” kierować się
samochodem  na  Laski  Koszal-Dunowo-Koszalin,  ponieważ   jest  to  szybkie  i  bezkolizyjne
alternatywne połączenie z Koszalinem.    

Przewod.RG  –  ad  wocem  wypowiedzi  p.Wójta,  dodaje,  iż  każdorazowo  po  podsypaniu  i
wyrównaniu  drogi „między sadami”  przez GSTiK - jest ona rozjeżdżana przez  auta ciężarowe.

Na prośbę Kierownika GSTiK przekazuje informację zainteresowanym mieszkańcom Parnowa, iż
droga przy cmentarzu w Parnowie zostanie  poprawiona.

r.B.Tomczak – pyta, czy  środki w  wysokości 100.000,- na  modernizację boiska w Świeminie są
zapewnione w przyszłorocznym budżecie Gminy.

Skarbnik  Gminy  wyjaśnia,  iż   modernizacja  boiska  w  Świeminie  z  całą  pewnością  będzie
zrealizowana  w roku 2017. Zmieniła źródła finansowania i na 100% będą to  środki własne , czyli
realizacja zadnia nie będzie  uzależniona  przyznaniem dotacji  z Urzędu Marszałkowskiego. 

Przewod.RG pyta o inne zgłoszenia. Brak.



Ad.11.  Wolne wnioski i zapytania;

Przewod.RG  w imieniu Wójta Gminy oraz własnym zaprasza Radnych, Sołtysów i pracowników
UG na spotkanie z bp Krzysztofem  Włodarczykiem w dniu 7.11.br o godz. 10:00 na sali posiedzeń
Rady Gminy. Jest to  cykliczne spotkanie biskupa z  działaczami samorządowymi podczas  wizytacji
parafii. 

Podaje  przewidywany termin następnej Sesji RG : 24.11.br.   

Ad. 12.  Zakończenie   obrad  XXV    Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  informuje,  iż  porządek  obrad  został   wyczerpany  i  ogłasza
zakończenie obrad  XXV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia  (14:2o).
  

Prot.  A. Głuszek
Data sporządzenia: 
2016- 11-14

                      Przewodniczący Rady Gminy 
            

                                     Marek  Płaza 




