
 UG.Or.I. ooo2.32.2017

Protokół  Nr XXXII/17
z  Sesji  Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia  25 maja  2017r.

W dniu 25 maja 2017r. w  sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  odbyła się  XXXII Sesja Rady
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 12:00, zakończenia: 14:10.

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

Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności  obrad;

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

Na  podstawie  listy  obecności   stwierdza,  że  na  stan  15  radnych,  w  Sesji   uczestniczy  15
radnych, czyli Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w
sprawach objętych porządkiem obrad.
Korzystając z okazji  zwołania Sesji,  informuje  o  obchodzonym w całym kraju w  dniu 27
maja  święcie tj. Dniu Samorządu Terytorialnego. Przedstawia krótką historię jak doszło
do upamiętnienia daty pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych do rad
miast  i  gmin  przeprowadzonych  27.05.1990r.  Składa  wszystkim  samorządowcom
podziękowania  za  codzienny  trud  i  ciężką  pracę  dla  dobra lokalnych społeczności  i  życzy
pomyślności  w dalszym działaniu dla  rozwoju „małej  Ojczyzny”.    Na koniec  wystąpienia
odczytuje  list  gratulacyjny  od  Senatora  RP   Grażyny  Anny  Sztark  z  życzeniami  i
podziękowaniami dla radnych i pracowników samorządowych za działania  na rzecz rozwoju
lokalnego samorządu.
Przewod.RG  prosi  o  zabranie  głosu  p.Andrzeja  Gada  Prezesa  Stowarzyszenia  „Na  Rzecz
Rozwoju Gminy Biesiekierz”.
p.A.Gad – zaprasza na Festyn pn.”Akademia Zdrowej Rodziny”  organizowany w dniu 15 lipca
2017r. o godz. 12:00 na stadionie w Biesiekierzu. Przedstawia krótką historię sporządzenia
wniosku a później realizacji  przyznanego dofinansowania. Całość zadania to kwota 78.985,- a
przyznane  dofinansowanie  z  Ministerstwa  Rodziny,Pracy  i  Polityki  Społecznej   to  kwota
54.000,-. Czas trwania projektu: od lutego-do listopada 2017r. Mówi o już zrealizowanych
działaniach oraz  o   planowanych,  które  organizowane  będą  przy  współudziale  wszystkich
jednostek  organizacyjnych  Gminy  oraz  OSP  Biesiekierz,  Klubu  Sportowego  „Wybrzeże”  i
innych.Zaprasza wszystkich Radnych i mieszkańców Gminy do udziału w lipcowym Festynie.
 
 Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;
Przewod. RG informuje,  iż  porządek obrad wraz z zaproszeniem na Sesję oraz projektami
uchwał  i  innymi  materiałami  sesyjnymi,  został  Radnym  przekazany  w  regulaminowym
terminie.Pyta o uwagi i ewentualne  propozycje zmian do porządku obrad. Ze strony Radnych
– brak zgłoszeń.  Wójt wnosi o wprowadzenie  do porządku obrad 2 dodatkowych projektów
uchwał:
1)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  nieruchomości  w  formie  darowizny  na  cel
publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy
Biesiekierz. Przedstawia uzasadnienie, z którego wynika, iż  przy składaniu wniosku o budowę
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m.in. Filii Biblioteki w Starych Bielicach  jest wymóg posiadania przez instytucję kultury praw
własności do budowanej nieruchomo0ści;
2) w sprawie  zaliczenia dróg w miejscowości   Stare  Bielice  do kategorii   dróg gminnych.
Przedstawia uzasadnienie. Podwyższenie kategorii dróg zwiększa szanse zakwalifikowania się
wniosku o dofinansowanie inwestycji składanego w ramach ZIT.
Przewod.RG prosi o przegłosowanie przyjęcia zgłoszonego wniosku. Wynik głosowania: za –
15, przeciw -0, wstrzym.-0. Wniosek został przyjęty. Przewod.RG informuje o uzupełnieniu
porzadku obrad o dodatkowe  2 projekty uchwał dopisane do pkt 8 jako ppkt 9) i 10). Prosi o
przegłosowanie przyjęcia porządku obrad po zmianach. Wynik głosowania: za -15, przeciw -0,
wstrzym.-0. Realizowany na Sesji  porządek obrad  został  zatwierdzony i  przedstawia  się
następująco:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie  protokołu z obrad  ostatniej   Sesji Rady Gminy;
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
5. Ocena  funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie:
    - sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu za 2016 rok;
    - ocena zasobów pomocy społecznej Gminy;
6.  Ocena funkcjonowania placówek kultury na terenie Gminy:
     - informacja   o działalności  Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz za 2016 rok;
     - informacja  o działalności Świetlic wiejskich  Gminy Biesiekierz za 2016 rok.
7.  Sprawozdanie  z wykonania budżetu Gminy  Biesiekierz  za rok 2016:
      - wystąpienie Wójta Gminy;
      - przedstawienie  wniosku Komisji Rewizyjnej RG w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Biesiekierz i opinii RIO w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej RG w
sprawie udzielenia absolutorium;
      - dyskusja ( wystąpienia Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Radnych);
       - podjęcie uchwał w sprawie:
1)  zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Biesiekierz za 2016 rok;
2) udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Biesiekierz  z tytułu wykonania budżetu Gminy
Biesiekierz za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwał:
1)  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  inkasa  podatków:  rolnego,  leśnego,  od
nieruchomości i posiadania psów;
2) w sprawie nadania nazw ulic  w miejscowości Nowe Bielice;
3) w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej
3519Z i remont przepustu pod drogą 3519Z”;
4) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na  2017r.;
5) w sprawie  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-
2028;
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2017 roku Powiatowi
Koszalińskiemu;
7) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Biesiekierzu w 2017r.
8) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej  Straży
Pożarnej;
9)  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  nieruchomości  w formie  darowizny  na  cel
publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy
Biesiekierz;
10) w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości  Stare Bielice do kategorii  dróg gminnych.
9.  Przyjęcie sprawozdania:
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-  z  realizacji  zadań  wynikających  z  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2016 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2016r.
-   z  realizacji   współpracy  Gminy  Biesiekierz  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
10.  Trybuna obywatelska ;
11.  Interpelacje i zapytania radnych
12.  Wolne wnioski i zapytania;
13.  Zakończenie   obrad  XXXII    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 XXX  Sesji Rady Gminy z dnia
23.03.2017r. i protokół z obrad  XXXI  Sesji Rady Gminy z dnia   13.04.2017r.  Mówi, że
zgodnie z  § 41  ust.3  Statutu Gminy, protokoły  były  wyłożone do publicznego wglądu w
Biurze  Rady  przed  terminem  sesji.  Jako  Przewodniczący   Rady  zapoznał   się   z   nimi
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  ich
uzupełnienie.  Brak  zgłoszeń.  Przewod.RG  informuje,  że  wobec  braku  uwag  ze  strony
Radnych, w/w  protokoły uznaje za przyjęte.

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:

19.04.br. w  Szczecinie  odbyło  się  Walne  Zgromadzenie  Stowarzyszenia  Gmin  Polskich
Euroregionu  Pomerania,  gdzie  przedstawiono  informację  na  temat  programu  współpracy
Interreg VA oraz Funduszu Małych Projektów w ramach tego programu;
20.04.br. p.  Jan Rodak uczestniczył  w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, gdzie m.in. miało miejsce podsumowanie programu,
w ramach którego zrealizowano projekt na ścieżkę ekologiczną wokół Jeziora Parnowskiego
na sumę 60 tys. zł;
24.04.br.  -w Koszalinie p. Jan Rodak uczestniczył w spotkaniu nt. rozwoju sieci gazowej i
możliwości  gazyfikacji  kolejnych  gmin  w  województwie.  Zaplanowano  przeprowadzenie
inwestycji w miejscowości Cieszyn;
                    - w Toruniu p. Wójt brał udział w XXXI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin
Wiejskich RP;
28.04.br. w  miejscowości  Swornegacie  niedaleko  Chojnic  Wójt  uczestniczył  w  Walnym
Zgromadzeniu  Stowarzyszenia  Gmin  Przyjaznych  Energii  Odnawialnej.  Na  spotkaniu
jednostki samorządu terytorialnego wymieniały się doświadczeniami, problemami i dobrymi
praktykami w zakresie spraw związanych z energią odnawialną. W ramach Stowarzyszenia
zaplanowano podjęcie działań na rzecz likwidacji barier w rozwoju energii odnawialnej;
05.05.br.  p.  Wójt  wraz  z  p.  J.  Rodakiem  i  T.  Hołowatym uczestniczyli  w  spotkaniu  w
Szczecinie  odnośnie  uzgodnień  w  sprawie  planu  miejscowego  na  centrum  handlowe  w
Starych  Bielicach  oraz  uzgodnień  z  zakresu  planowanej  inwestycji  w  Starych  Bielicach  w
ramach ZITu tj. dojazdu do strefy ekonomicznej;
06.05.br. Wójt wraz z p. J. Rodakiem brali udział w obchodach Dnia Strażaka w Parnowie,
podczas uroczystości wręczano medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa;
08.05.br. –  w  Biesiekierzu  w  Bibliotece  Publicznej Wójt  wraz  z  p.  J.  Rodakiem  i
Przewodniczącym Rady  Gminy  brali  udział  w  uroczystych  obchodach  Dnia  Bibliotekarza,
gdzie podkreślano ważną rolę pracowników tych małych ośrodków kultury;
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- po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty wydane zostało Zarządzenie Wójta w sprawie
odwołania  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  (w  Starych  Bielicach)  z  uwagi  na  naganne
zdarzenia, które miały miejsce w tej szkole. Odwołanie dyrektora bez wypowiedzenia możliwe
jest zgodnie z art. 38 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Z grona
pedagogicznego wyłoniona została nauczycielka pełniąca obowiązki dyrektora (Pani Elżbieta
Wątor);
10.05.br. w związku ze zdobyciem srebrnego medalu na Mistrzostwach Polski Juniorek w
Boksie w Urzędzie gościliśmy reprezentantkę kadry narodowej juniorek Polskiego Związku
Bokserskiego – A… K…. Pani A… jest wzorem dla innych sportowców i młodzieży,  godnie
reprezentuje i rozsławia naszą Gminę, w związku z licznymi sukcesami otrzymała nagrodę
finansową za osiągnięcia sportowe;
12.05.br. na  zaproszenie  Komendanta  Miejskiego  Państwowej  Straży  Pożarnej  Wójt
uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka w Koszalinie;
15.05 spotkanie z Dyrektorami szkół,
16.05.br. w świetlicy wiejskiej w Parnowie odbył się Turniej  Tańca Dowolnego o Puchar
Feniksa  dla  osób  niepełnosprawnych.  Turniej  spotkał  się  z  zainteresowaniem  nie  tylko
placówek  z  powiatu  koszalińskiego  ale  także  białogardzkiego.  Uczestnicy  pokazali  klasę  i
udowodnili, że osoby niepełnosprawne potrafią pięknie tańczyć i zarazić swoim entuzjazmem
publiczność;
19.05.br.  J.  Rodak  brał  udział  w  kolejnych  uzgodnieniach  organizowanych  przez  Urząd
Marszałkowski odnośnie inwestycji planowanej w ramach ZIT;
22.05.br. w  wyniku rozstrzygnięcia  przetargu  podpisano umowę na  wykonanie  II  etapu
przebudowy  dróg  gminnych  w  Starych  Bielicach na  osiedlu  Zielony  Pagórek  i  Natalia.
Społeczny Komitet  2000 zł od mieszkańca. Zachęca do podejmowania podobnych działań w
innych miejscowościach.
23.05.br. konkurs  „Mały  Polak”  w  szkole  im.  Kornela  Makuszyńskiego  w  Świeminie,
wręczenie nagrody finansowej za osiągnięcia sportowe A… R…, uczniowi klasy V. Chłopiec
jest  powołany  do  kadry  Reprezentacji  Polski  Football  Academy,  co  stanowi  znakomite
potwierdzenie talentu, umiejętności i klasy sportowej.
Kończąc wystąpienie, Wójt  zgłasza propozycję zorganizowania objazdu Radnych po Gminie i
naoczne  zapoznanie  się  m.in.  ze  stanem   dróg  gminnych  oraz   ważnych  innych   miejsc
zgłoszonych w planie inwestycyjnym do budowy i remontu.
Przewod.RG w imieniu Radnych przyjmuje zgłoszoną  propozycję. Podaje, iż termin zostanie
ustalony po konsultacji z radnymi.
Przewod.RG pyta  o  uwagi  i  zapytania  do  sprawozdania.  Brak  zgłoszeń.  Na tej  podstawie
uznaje sprawozdanie za przyjęte przez Radę Gminy.

Ad.5. Ocena  funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie:

- sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu za 2016 rok;
- ocena zasobów pomocy społecznej Gminy;

Przewod.RG tytułem wprowadzenia do tematu przypomina, iż zgodnie z art. 110 ust.9 ustawy

z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej, Kierownik  ośrodka pomocy społecznej składa

radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka  oraz przedstawia potrzeby

w zakresie pomocy społecznej na  podstawie której  mogą być wdrażane lokalne programy

pomocy społecznej. W przypadku drugiego sprawozdania mówi, że  ocenę zasobów pomocy

społecznej Gminy, organ wykonawczy przedstawia co roku  Radzie Gminy ocenę do dnia 30

kwietnia. Zgodnie z planem pracy Rady Gminy  sprawozdania  te rozpatrywane są przez Radę

w  miesiącu   maju.  Materiały  zostały  Radnym  przekazane   i  pyta  o  uwagi  i  wnioski  do

sprawozdań.

Ze strony Rady brak zgłoszeń.  Na tej podstawie uznaje, iż Radni sprawozdania przyjęli.

Dyrektor OPS Pan  Mariusz Sydoruk prosi o głos.
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p. M.Sydoruk – dziękuje wszystkim za ten miniony rok, który ocenia jako  trudny rok dla

Ośrodka, m.in.  z uwagi na zmiany organizacyjne oraz  liczne zmiany w przepisach prawa.

Dziękuje   Radnym,  Sołtysom,  Kierownikom  jednostek  organizacyjnych,  Policji  i  Straży

Gminnej za czujność, za wsparcie działań Ośrodka, za  udzielanie informacji  o potrzebach

mieszkańców, by pracownicy Ośrodka po ich sprawdzeniu i weryfikacji mogli zadziałać i nieść

pomoc  tam,  gdzie   jest  ona  potrzebna,  by  nikt  w  miarę   możliwości   nie  czuł  się

pokrzywdzony. Dziękuje za uwagę.

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

Ad.6.  Ocena funkcjonowania placówek kultury na terenie Gminy:

- informacja   o działalności  Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz za 2016

rok;

Przewod.RG informuje, iż stosowne materiały dot. działalności Biblioteki Publicznej  Gminy

zostały Radnym przekazane w materiałach sesyjnych a sprawozdanie finansowe  jednostki za

miniony rok jest załącznikiem do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016r. Prosi o

ewentualne pytania do Pani Dyrektor, która jest  obecna na sali  narad.

Brak uwag. Na tej podstawie Przewod.RG informuje, iż sprawozdanie z działalności Biblioteki

zostało przyjęte przez Radę Gminy.

p.A.Hryniewicz Dyrektor Biblioteki  prosi o głos. Dziękuje   Dyrektorom szkół i przedszkola,

Radnym,  Sołtysom  oraz  wszystkim   Kierownikom  pozostałych  jednostek  organizacyjnych

gminy   za  dotychczasową  współpracę  i  pomoc  przy  organizacji  różnych  wspólnych

przedsięwzięć. Dziękuje  swoim pracownikom za zaangażowanie w pracy  i serce, by przy  tak

dużej  różnorodności   form stosowanych  w pracy,  każdy   odwiedzający   Bibliotekę   mógł

odnaleźć coś dla siebie.   Na przyszłość liczy na „jeszcze i więcej”.

- informacja  o działalności Świetlic wiejskich  Gminy Biesiekierz za 2016 rok;

Przewod.RG  informuje,  iż  po raz  pierwszy  Radni  otrzymali  sprawozdanie  z  działalności

Świetlic w innej formule. Dodaje, iż autorem tego sprawozdania jest p.T.Hołowaty Kierownik

Referatu Strategii i Rozwoju. Jeśli  są pytania, prosi o ich zadawanie.

r.K.Krawczak  – dziękuje  p.T.Hołowatemu  za  tak  szczegółowo opracowane sprawozdanie.

Mówi,  że  „  jest  to  pierwsze  sprawozdanie  w  tej  kadencji,  które  jest  tak  dogłębne,   tak

precyzyjne i pokazuje nam jak te świetlice naprawdę działają. Do tej pory, był to tylko  opis

zabaw, festynów które się odbywały i to było wszystko. Teraz jest to rzeczywiście  interesująca

lektura  i  są  porównania  z  innymi  miejscowościami  a  nawet  z  województwem.  Jest  pod

wrażeniem i za to dziękuje.”

Przewod.RG pyta, czy  p.T.Hołowaty chciałby zabrać głos.

Pan T.Hołowaty rezygnuje z możliwości zabrania głosu.
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Przewod.RG  pyta o inne zgłoszenia. Brak zgłoszeń. Na tej podstawie uznaje, iż sprawozdanie

zostało przyjęte przez Radę Gminy. Zamyka realizowany obecnie  punkt porządku obrad i

przechodzi do następnego, którym jest:  

 

Ad.7.  Sprawozdanie  z wykonania budżetu Gminy  Biesiekierz  za rok 2016:

Przewod.RG  tytułem  wprowadzenia  do  tematu,  informuje  o    przystąpieniu  do  realizacji

najważniejszego   punktu  porządku  dzisiejszych  obrad,  to  jest  realizacji      procedury

absolutoryjnej.  Przedstawia kilka danych dot. znaczenia instytucji  absolutorium, informuje o

przekazanych  Radnym  ustawowych  dokumentach  i  opiniach  organu  nadzoru  o  tych

materiałach.  M.in.  mówi  o  przekazanym  Radzie  i  RIO   w  dniu  24  marca  2017r.

sprawozdaniu  rocznym   z  wykonania  budżetu  Gminy  za  rok  ubiegły  wraz  z

informacją  o  stanie  mienia  komunalnego  i  sprawozdaniem  z  działalności

samorządowej  jednostki  kultury  (ustawowy  termin  mija  31  marca  roku

następującego po roku budżetowym).  

Mówi  o   przekazanym  Radzie   w  dniu  21  kwietnia   2017r.  sprawozdaniu   finansowym

jednostki samorządu terytorialnego zawierającym zestawienie   bilansu  z wykonania budżetu

(ustawowy  termin   mija  31  maja   roku  następującego  po  roku  budżetowym)  oraz  o

przekazanych  Radzie  Gminy  opiniach  organu  nadzoru  finansowego o  tych  dokumentach.

Przedstawia  kolejno  następujące  po  sobie  działania,  które  będą  realizowane  podczas

prowadzonych obrad, by procedura absolutorium została w pełni zrealizowana.

Pierwszym z tych działań jest  wystąpienie Wójta Gminy na temat sprawozdania z

wykonania budżetu Gminy za 2016 rok. Przewod.RG prosi p. Wójta o wystąpienie.

Wójt  -   mówi,  iż  przedmiotem  projektu  uchwały  jest  zatwierdzenie  przez  Radę  Gminy
sprawozdania  z  wykonania  budżetu  za  2016  rok  i  sprawozdania  finansowego  Gminy.
Przedstawia   stronę dochodów i wydatków  podając konkretne kwoty. Omawia  poszczególne
wskaźniki po stronie dochodów oraz wydatków zwracając szczególną uwagę  na  strategiczne
działania Gminy po stronie wydatków majątkowych. Przedstawia dokonania Gminy w dziale
„Transport i łączność” tj. wydatki  ogółem na inwestycje drogowe  w kwocie ponad 3 mln zł.i
wymienia dokonania inwestycyjne wydatkowane z tego działu.  Następnie kolejno  omawia
poniesione  nakłady  w  pozostałych   działach  m.in.   mówiąc  o  „Administracji   publicznej
zwraca uwagę na wykup  w kwocie  ok. 180.000,-  zł udziałów w RWiK-u Białogard, wymienia
znaczące  dla  budżetu  dokonane  zakupy  w  dziale”  Gospodarka  mieszkaniowa”  np.  zakup
lokalu socjalnego ( koszt Gminy to 80.000,- zł.) zakup nieruchomości przy SP w St.Bielicach
na potrzeby Filii Biblioteki Publicznej Gminy, w dziale „Oświata i  i  wychowanie”  mówi o
wydatkowaniu kwoty ponad  84.00o,-  na modernizację boiska przy SP w B-rzu ( kwota z
budżetu  Gminy  to  36.810,-  zł.)  i  wykonanie  dokumentacji  technicznej  budowy  sali
gimnastycznej przy SP w St.Bielicach ( kwota 47.000,- ).  Informuje o poniesionych w dziale „
Gospodarka  komunalna  i  ochrona środowiska”  nakładach  na  modernizację  oświetlenia  w
Gminie i wykonanie  dokumentacji na termomodernizację obiektów gminnych. Zapewnia, iż
„przyjęta wcześniej w Strategii  Gminy  konsekwentnie stosowana polityka budżetowa  jest
efektywna  i  przynosi  gminie  określone  korzyści  finansowe  przy   jednoczesnej  realizacji
celów”. Omawia także główne założenia sprawozdania finansowego Gminy na które składa się
bilans z wykonania  budżetu jednostki, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny rachunek
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zysków i strat jednostki i łączne zestawienie zmian  w funduszu jednostki. Prosi o przyjęcie
sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy  i sprawozdania finansowego za 2016r.
Przewod.RG prosi o  pytania do omawianego zagadnienia.
Brak zgłoszeń.
Przewod.RG  prosi  Przewod.Komisji  Rewizyjnej  o   przedstawienie   wniosku  Komisji
Rewizyjnej RG w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biesiekierz i opinii RIO w
Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej RG w sprawie udzielenia absolutorium;
r.D.Dutkiewicz  Przewod.Komisji  Rewizyjnej  RG  odczytuje  wniosek  Komisji  i  przedstawia
opinię  Komisji  o  wykonaniu  budżetu  Gminy  za  2016  rok.  Na   zakończenie  odczytuje
pozytywną  opinię  RIO  Szczecin  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016r.
Przewod.RG  pyta  o  uwagi   do  omawianego  zagadnienia.  Brak  zgłoszeń.  Prosi  o
przedstawienie  opinii  poszczególnych Komisji  Rady na temat   obu sprawozdań i  wniosku
Komisji Rewizyjnej.
r.A.Bejnarowicz  Przewod.Komisji  Budżetu  i  Rozwoju  Gospodarczego  –  przedstawia
pozytywną opinię Komisji, która na posiedzeniu w dniu 22.05.br  analizowała  sprawozdania i
nie  wniosła  uwag.  Sprawozdania  zostały  zaopiniowane  pozytywnie.  Informuje,  iż  opinia
Komisji i protokół Komisji z posiedzenia  są  do wglądu i zapoznania się w Biurze Rady i  na
Sesji  nie odczytuje  treści sporządzonej opinii.
r.M.Jabłońska-Bauer  Przewod.Komisji  Organizacyjno-Prawnej  –  informuje,  iż   Komisja
pozytywnie zaopiniowała  sprawozdania i nie wniosła uwag.
r.M.Modla przewod.Komisji ds. Społecznych i Oświaty – informuje, iż Komisja pozytywnie i
bez uwag zaopiniowała sprawozdania.
Przewod.RG prosi o pytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania   nad
dwoma   projektami uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2016 rok;
Prosi o przegłosowanie projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2)  w  sprawie  udzielenia  absolutorium   Wójtowi  Gminy  Biesiekierz   z  tytułu
wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2016 rok;
Przewod.RG przypomina, iż zgodnie z art. 28a  ustawy o samorządzie gminnym,  uchwałę w
sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego
składu Rady Gminy tj. dla przyjęcia uchwały wymagane jest uzyskanie  co najmniej 8 głosów
„za”.  Głosowanie jest jawne.
Prosi o przegłosowanie projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Na sali obrad rozlegają się gromkie brawa i gratulacje. Wójtowi Gminy i Pani Skarbnik Gminy
zostają wręczone kwiaty przez Przewodniczącego RG i V-ce Przewodniczącą RG.
Wójt Gminy p.A.Leśniewicz  dziękuje za jednomyślność przy podejmowaniu  uchwały, którą
odczytuje  jako  akceptację  podejmowanych  w Gminie działań i dążenie do realizacji celów
wyznaczonych  wspólnie z  Radą Gminy.
Przewod.RG ogłasza 10 min. przerwę w obradach ( godz. 12:50). Po tym  terminie obrady
zostają wznowione i Przewod.RG informuje o przystąpieniu do realizacji  kolejnego  punkt
porządku obrad tj.:

Ad. 8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od

nieruchomości i posiadania psów;
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Przewod.RG  wyjaśnia,  iż  projekt  uchwały  jest  wprowadzany  pod  obrady   Rady  Gminy  z

powodu  wyboru nowego Sołtysa w sołectwie Stare Bielice. W Gminie obowiązuje  zasada, iż

na  inkasentów  podatków  od  osób  fizycznych  powołani   zostali  sołtysi.  Stąd  imienne

wskazanie inkasenta w uchwale.

Pyta  czy są uwagi i inne zapytania do projektu uchwały. Brak zgłoszeń.  Informuje więc, o

przystąpieniu  do  głosowania  projektu  uchwały.  Wynik  głosowania:  za  –  15,  przeciw  -0,

wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

2) w sprawie nadania nazw ulic  w miejscowości Nowe Bielice;

Przewod.RG  przypomina  Radnym  o  podjętej  w  marcu  2015r.  uchwale   w  sprawie

przeprowadzenia konsultacji  z  mieszkańcami miejscowości Stare Bielice i  Nowe Bielice na

temat wprowadzenia urzędowych nazw ulic oraz wynikającej  stąd  potrzebie podejmowania

kolejnych  działań  zmierzających  do  stopniowego  ich  wprowadzania  w życie.  Stąd  projekt

uchwały,  który  rozpoczyna  to  działanie.   Pyta,  czy  są  uwagi  bądź  inne  zapytania  do

omawianego tematu. Brak zgłoszeń.  Informuje więc, o przystąpieniu do głosowania projektu

uchwały.  Wynik  głosowania:  za  –  15,  przeciw  -0,  wstrzym.-0.  Uchwała  została  podjęta

jednogłośnie.

V-ce Przewodnicząca RG r.M.Jabłońska-Bauer  zabiera głos jako Przewodnicząca komisji ds.

nazewnictwa ulic i dziękuje za przyjęcie uchwały. Wyjaśnia, iż w przypadku tej uchwały jak

stanowi uzasadnienie do niej, z wnioskiem o wprowadzenie  nazw ulic wystąpił  inwestor. W

ocenie radnej jest to dobry znak uznania ważności i zasadności tematu. Obiecuje, że  tego

typu uchwały będą pojawiać się sukcesywnie na każdej sesji. 

3) w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi

powiatowej 3519Z i remont przepustu pod drogą 3519Z”;

Przewod.RG prosi  Kierownika GSTiK o  przedstawienie uzasadnienia do  projektu uchwały.

p.J.Rodak  Kierownik GSTiK   w swoim uzasadnieniu do projektu uchwały powołuje się na

potrzebę i konieczność   remontu przepustu na omawianej drodze powiatowej. Ze względu na

zły stan przepustu,  Powiatowy Zarząd Dróg zgłosił potrzebę zamknięcia drogi  Świemino-

Warnino-Kraśnik do roku 2018, co związane jest z  ograniczeniem możliwości dojazdu do w/

w  miejscowości,  utrudnieniem  dowozu  dzieci  i  służb  ratowniczych.  Uważa,  iż  decyzja  o

wspólnym  z  Powiatem Koszalińskim  remoncie  drogi   ma  swoje  uzasadnienie.  Prosi  o

podjęcie  uchwały.

Przewod.RG  pyta,  czy  są  uwagi  bądź  inne  zapytania.  Brak  zgłoszeń.   Informuje  więc,  o

przystąpieniu  do  głosowania  projektu  uchwały.  Wynik  głosowania:  za  –  15,  przeciw  -0,

wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

4) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na  2017r.;
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Przewod.RG pyta,  kto  ma pytania  do  Pani  Skarbnik  w związku z  omawianym projektem

uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o opinię Komisji Budżetu i Rozw.Gospodarczego RG .

r.A.Bejnarowicz  Przewod.Komisji  Budżetu  i  Rozw.Gospodarczego  informuje  Radnych,  iż

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały.   Uzasadnienie pod projektem uchwały

dot. wprowadzanych zmian jest bardzo szczegółowo opisane  i Komisja nie wnosi uwag.

Przewod.RG pyta,  czy  ktoś  z  Radnych  ma  uwagi   do  projektu  uchwały.   Brak  zgłoszeń.

Informuje, o przystąpieniu do głosowania. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-

0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.    

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

lata 2017-2028;

Przewod.RG  prosi o opinię  Komisję  Budżetu i Rozw.Gospodarczego.

r.A.Bajnarowicz  Przewod.Komisji  Budżetu  i  Rozw.Gosp.  informuje  o   pozytywnym

zaopiniowaniu projektu uchwały przez Komisję.

Przewod.RG pyta,  czy  ktoś  z  Radnych  ma  uwagi   do  projektu  uchwały.   Brak  zgłoszeń.

Informuje, o przystąpieniu do głosowania. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-

0. Uchwała została podjęta  jednogłośnie.    

6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji  celowej w 2017

roku Powiatowi Koszalińskiemu;

Przewod.RG informuje,  iż   pomoc finansowa dotyczy  przekazania  określonej  w uchwale

wielkości   dotacji  celowej  na  przebudowę  drogi  omawianej  wyżej  tj.  Świemino-Warnino-

Kraśnik. Po przyjęciu uchwały o przystąpieniu do wspólnej inwestycji, jest  jeszcze potrzeba

wyrażenia  zgody  na  dofinansowanie   zadania.  Pyta,  czy  ktoś  z  Radnych  ma   uwagi   do

projektu  uchwały.   Brak  zgłoszeń.   Informuje,  o  przystąpieniu  do  głosowania.  Wynik

głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta  jednogłośnie.    

7) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Biesiekierzu

w 2017r.

Przewod.RG  informuje,  iż  dotacja  jest  przeznaczona  na  zakup  samochodu  ratowniczo-

gaśniczego dla OSP w Biesiekierzu. Prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozw.Gosp.

r.A.Bejnarowicz Przewod.Komisji Budżetu i Rozw.Gosp.  mówi o pozytywnym zaopiniowaniu

projektu uchwały  przez Komisję.  Szeroka dyskusja  na ten temat  odbyła  się  na wspólnym

posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy.

Przewod.RG pyta,  czy  ktoś  z  Radnych  ma  uwagi   do  projektu  uchwały.   Brak  zgłoszeń.

Informuje, o przystąpieniu do głosowania. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-

0. Uchwała została podjęta  jednogłośnie.    
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8)  w  sprawie  przekazania  środków  finansowych  na  Fundusz  Wsparcia

Państwowej Straży Pożarnej;

Przewod.RG   na  podstawie    uzasadnienia  pod  projektem  uchwały   mówi  o  wsparciu

finansowym  w  kwocie  1000,-  zł.   Komendy  Miejskiej   Państwowej  Straży  Pożarnej  w

Koszalinie na  wyposażenie  sali szkoleniowej Komendy i jest to działanie zgodne z przepisami

ustawy  szczegółowej.  Pyta,  czy  ktoś  z  Radnych  ma   uwagi   do  projektu  uchwały.   Brak

zgłoszeń.  Informuje, o przystąpieniu do głosowania. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0,

wstrzym.-0. Uchwała została podjęta  jednogłośnie.  

  

9)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  nieruchomości  w  formie
darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz;
Przewod.RG informuje, iż projekt uchwały dotyczy  przekazania Bibliotece Publicznej Gminy

Biesiekierz  nieruchomości  w  formie  darowizny  pod  przyszłą  inwestycję  budowy  Filii

Bibliotecznej w Starych Bielicach. Przekazanie Bibliotece Publicznej Gminy praw własności

do  zarządzanej  nieruchomości  jest  potrzebą  i  wymogiem  wniosku  składanego  o

dofinansowanie planowanej inwestycji.  Prosi o opinię Komisję ds. Społecznych i Oświaty.

r.M.Modła Przewod.Komisji  ds.Społecznych i  Oświaty mówi o pozytywnym zaopiniowaniu

projektu uchwały przez Komisję.

Przewod.RG pyta,  czy  ktoś  z  Radnych  ma  uwagi   do  projektu  uchwały.   Brak  zgłoszeń.

Informuje, o przystąpieniu do głosowania. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-

0. Uchwała została podjęta  jednogłośnie.  

     
10) w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości  Stare Bielice do kategorii  dróg
gminnych;
Przewod.RG prosi  Kierownika GSTiK o wprowadzenie  do  projektu uchwały.

p.J.Rodak Kierownik GSTiK wyjaśnia,  iż  potrzeba podjęcia tej  uchwały wynika z potrzeby

jaka  zrodziła  się  w  związku  z  wnioskiem  o  dofinansowanie  skierowanym  do  Marszałka

Województwa  o  rozszerzenie  zakresu  zadania   budowy  dróg  gminnych  w  nawiązaniu  do

prowadzonej w Starych Bielicach dużej inwestycji drogowej  na krajowej S 6. Informuje o

podjęciu  przez Zarząd Powiatu  Koszalińskiego pozytywnej opinii dot. zaliczenia do kategorii

dróg gminnych wnioskowanych przez Gminę dotychczasowych dróg wewnętrznych.

Przewod.RG pyta, czy ktoś z Radnych ma  uwagi  do projektu uchwały.

r.J.Wypych – pyta, kto obecnie jest właścicielem  dróg o których mowa w projekcie uchwały.

p.J.Rodak  –  wyjaśnia,  iż  są  to  wewnętrzne  drogi  gminne  i  Gmina  jest  ich  właścicielem.

Projekt  uchwały  zakłada  zmianę ich kwalifikacji  ze  względu na   rozszerzenie  ich funkcji

komunikacyjnych.

Przewod.RG  pyta,  czy  są  inne  uwagi   bądź  zapytania.   Brak  zgłoszeń.   Informuje,  o

przystąpieniu do głosowania. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała

została podjęta  jednogłośnie.  
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Przewod.RG informuje o zamknięciu realizowanego punktu porządku obrad i przechodzi do

kolejnego, którym jest:

Ad.9.  Przyjęcie sprawozdania:

-  z  realizacji  zadań  wynikających  z  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r. oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r.  oraz

-  z  realizacji   współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

Otwierając ten punkt porządku obrad, Przewod.RG informuje iż, złożenie  obu sprawozdań
do Rady Gminy w określonym  przepisami prawa  terminie  jest wymogiem  ustawowym.
Wyjaśnia, iż  pierwsze  z omawianych  sprawozdań  Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy do
zatwierdzenia  zgodnie  z   ustaleniami   przyjętego  na  2016  rok  Gminnego  Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Termin ujęty w Programie  został
zachowany. Prosi  Radnych o pytania , uwagi bądź sugestie do omawianego sprawozdania.
Brak zgłoszeń.  Wobec braku pytań  uznaje sprawozdanie za przyjęte przez   Radę Gminy.
Odnośnie drugiego ze sprawozdań  informuje, iż sprawozdanie z realizacji programu za rok
poprzedni  dot.   współpracy   z  organizacjami  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie
przedkładane  jest  Radzie  Gminy  do  zatwierdzenia  w  terminie  do  31  maja  każdego  roku.
Omawiane sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach sesyjnych a przekazane  zostało do
Biura Rady już 5.05.br. Prosi o zadawanie pytań, składanie uwag i sugestii  do sprawozdania.
Brak zgłoszeń. Wobec braku  pytań ze strony Radnych, uznaje  sprawozdanie za przyjęte.
Zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest:
  
Ad. 10.  Trybuna obywatelska;

Przewod.RG informuje, iż zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami  Rady,  czas wystąpienia w

Trybunie  obywatelskiej wynosi max, 5 min.

 Z uwagi na fakt, iż nikt wcześniej (ani przed Sesją, ani w trakcie Sesji) nie zgłosił się na listę

wystąpień do Trybuny, informuje o zamknięciu  realizowanego punktu obrad. Następnym

jest:

Ad.11.  Interpelacje i zapytania radnych;

r.K.Krawczak – zabiera głos w sprawie prowadzonej na Sesji,  przyjętej w tej kadencji techniki
głosowania  nad  uchwałami.  Swoje  wystąpienie  kieruje  przede  wszystkim  do  osób,  które
odsłuchują Sesję. W obawie, by słuchacze  nie powzięli mylnego wrażenia, że wszystko jest
głosowane   bez uwag i jednomyślnie - wyjaśnia, iż  wszystkie tematy  sesyjne, w tym  projekty
uchwał   oraz  sprawozdania   omawiane  są  wcześniej  w  gronie  Radnych.  Są  to   wspólne
posiedzenia  Komisji,  posiedzenia  Komisji  merytorycznych   lub  spotkania  w  Klubach.
Zapewnia,  iż  każdy  temat  jest  szczegółowo  omawiany  i  nierzadko  są  to  bardzo  burzliwe
dyskusje prowadzone dotąd, aż wszystkie wątpliwości zostają  wyjaśnione. Stąd na Sesji nie
ma już potrzeby zgłaszania  wcześniej  wyjaśnionych zagadnień i  uchwały podejmowane są
sprawnie i szybko a do sprawozdań brak uwag.  

Przewod.RG – potwierdza,  iż  praca  Rady  Gminy  odbywa się   głównie  poprzez  spotkania
Komisji  merytorycznych, Komisji  wspólnych oraz  dyżurów radnych, które są spotkaniami
otwartymi  i  zaprasza  wszystkich  zainteresowanych  do  skorzystania  z  takiej  możliwości.
Dodaje,  iż  informacje  o terminach spotkań  komisji  ogłaszane są na stronie  internetowej
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Gminy a terminy dyżurów radnych są stałe. Przypomina, iż jest to każdy pierwszy czwartek
miesiąca (  w Laskach Koszal.  jest  to każda pierwsza środa miesiąca)  oraz zawsze istnieje
możliwość telefonicznego kontaktu z Radnym z okręgu.
 
r.M.Modła – w imieniu właścicieli  Rodzinnego Domu Pomocy „Aster” w St.Bielicach prosi o
zamontowanie spowalniaczy na drodze  w okolicy Domu ze względu na bezpieczeństwo osób
starszych tam zamieszkujących.

r.M.Jabłońska-Bauer – wraca do tematu podjętej wcześniej uchwały w sprawie nazewnictwa
ulic  i  deklaruje  dalszą  sukcesywną pracę  dot.  wprowadzania  urzędowych nazw ulic  i  ma
nadzieję na jej ukończenie do końca  przyszłego  roku. Informuje o przyjętych ustaleniach dot.
nazewnictwa ulic w Nowych Bielicach (kwiaty) i Starych Bielicach (drzewa).  Cieszy się, że
temat  zostanie uporządkowany, mimo iż  nie wszyscy mieszkańcy popierają te działania  ze
względu  na  konieczność  poniesienia pewnych kosztów wymiany dokumentów.

r.M.Modła – w imieniu mieszkańców osiedla Zielony Pagórek, korzystając z  prawa gwarancji,
prosi o spowodowanie,  aby wykonawca drogi usunął  usterki , ubytki po zimie i niedoróbki
na   nowo wykonanej w okresie jesiennym drodze  osiedlowej.  

 
Ad. 12.  Wolne wnioski i zapytania;

p.J.R… – głośno wypowiada swoje żale i  obawy związane z podjętą na Sesji  uchwałą dot.
przekierowania środków finansowych w kwocie 100 tys. zł. ze sportu  w Świeminie (budowa
boiska)  na remont przepustu na drodze powiatowej  Warnino-Świemin0. Ma żal o to, że
przez  15  lat  obiecywana   była  mieszkańcom  budowa  boiska  i  ciągle  pojawiały  się  różne
przeszkody.  Przypomina  historię  dot.  powstania  tematu  budowy  boiska,  zł0żonego  i
odstąpionego  wniosku  budowy  Orlika,  pozyskania  2  ha  ziemi   od   Spółki  „Agrokraj”
Dobiegniew Zakład Rolny Świemino i kłopotów z kolejnym już projektem  budowy boiska
rekreacyjno-sportowego. Zapewnia, iż mieszkańcy rozumieją potrzebę budowy przepustu na
drodze, ale ma żal  do Starostwa o nie wykonanie w pełni zadania i ograniczenie budowy
drogi  powiatowej  do  odcinka   S6-Warnino  z  pominięciem  Świemina.  Kończy  swoje
wystąpienie, stwierdzeniem, że  to dzisiejsze  działanie Wójta i Rady  traktuje jako pożyczkę
od  sołectwa Świemino na rzecz drogi i ma nadzieję, że w roku przyszłym Wójt zwróci te
środki na rzecz  właśnie boiska w Świeminie. Pyta  Wójta czy tak będzie.

Wójt Gminy  zapewnia, że  jest duża szansa, aby jeszcze w tym roku ruszyć z tematem budowy
boiska w Świeminie ze środków, które jeszcze pozostały w budżecie ( 25.000,- )i  które są
możliwe do uzyskania tj.ok. 18.000,- od Marszałka  w ramach małej infrastruktury sportowej
i 10.000,- z grantów sołeckich, a w roku przyszłym  dokończenie całości budowy kompleksu
sportowego.  Zapewnia,  iż   dzisiejsze   działanie  to  tylko  przesunięcie  środków  i  w  roku
przyszłym ich wznowienie. Wyjaśnia jak bardzo złożonym okazał się temat rozpoczętej 2 lata
temu  budowy drogi powiatowej S6- Kraśnik-Warnino-Świemino. Mówi o podpisanej umowie
przedwstępnej z inwestorem  budowy siłowni wiatrowych na tym terenie i  jego  deklaracji
partycypacji w kosztach budowy  drugiego odcinka drogi tj.  Warnino-Świemino-S6. Mówi o
dotychczasowej  dobrej  współpracy  z  Powiatowym Zarządem Dróg  z  Koszalina  a  Gminą  i
wybudowanych w ramach współpracy  drogach. Zapewnia, że nie ma uwag co do potrzeby i
konieczności wybudowania w Świeminie boiska sportowego z pełnym wyposażeniem i ma
nadzieję, że niebawem plany te zostaną zrealizowane.

r.W.Kamyk  pyta,  czy  Gmina  wyraziła  zgodę  Firmie  budującej  obwodnicę  Koszalina   na
przejazd  ciężkim sprzętem przez  drogi powiatowe w Gminie.
Wójt 0dpowiada, iż są to kompetencje  Powiatu i nie zna ostatecznych ustaleń stron.
Przewod.RG  dodaje,  iż   niedawno   odbyło  się  spotkanie   w  terenie  V-ce  Starosty  z
wykonawcami  inwestycji  budowy  obwodnicy  i  zapewne    zostały  ustalone   jakieś  zasady
korzystania z dróg. W imieniu Rady Gminy deklaruje pomoc i wsparcie działań (wzorem MiG
Sianów ) gdy  będzie potrzeba wystąpienia w imieniu mieszkańców   zgłaszających  problem
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dot. uciążliwości przewozu i przejazdu oraz z tyt. obawy o zniszczenie dotychczasowego stanu
naszych dróg ciężkim sprzętem.

r.R.Smagieł – z uwagi na fakt, iż zbliża się sezon turystyczny pyta o możliwość poprawy stanu
pobocza  drogi  z  Biesiekierza  do  Parnowa.  Ostatnia  podsypka  pobocza  bardzo  poprawiła
sytuację,  prosi  o  kolejne działanie.  W imieniu mieszkańców ulicy  w centrum Biesiekierza
gdzie ostatnio był budowany chodnik, prosi o poprawę pobocza po drugiej stronie drogi.

r.E.Piekarska   tytułem  uzupełnienia  odpowiedzi  dla  r.W.Kamyk,  zapewnia,  iż  sołtysi
miejscowości narażonych na uciążliwość i zagrożenie z tytułu przejazdu  ciężkiego sprzętu
Firmy  budującej  obwodnicę  Koszalina  są  w  porozumieniu   z  władzami  Gminy  i  w  razie
potrzeby  wystąpią  wspólnie  o  ograniczenia   tych  problemów  (  w  tym  jest  wzajemne
monitorowanie sytuacji i pomoc prawna ).

r.B.Tomczak – prosi o spowodowanie wycinki  odrostów  drzew  przy drodze powiatowej w
Parsowie,  które to zakrzaczenia  bardzo ograniczają możliwości wyminięcia się dwóch aut
przejeżdżających obok siebie.

r.D.Dutkiewicz – prosi o podsypkę na pobocza przy drodze w Kotłowie. Obawia się, że    duże
samochody ciężarowe wożące towar do Firmy „Karpol”  i Firmy „Europlant” zniszczą nową
drogę.
Przewod. RG prosi  Kierownika GSTiK o udzielenie odpowiedzi.

p.J.Rodak Kierownik GSTiK :
-   odpowiada  r.M.Modle    -  postawienie  spowalniacza  na  drodze  powiatowej  jest  w
kompetencji  Powiatu, prosi o pismo  w tej sprawie od  właścicielki Domu Pomocy, które wraz
z  pismem przewodnim  z  Gminy  zostanie  przekazane  do  Starostwa.  W ramach  gwarancji
wykonanej inwestycji drogowej na oś. Zielony Pagórek deklaruje zorganizowanie spotkania w
połowie   czerwca  br.  z  wykonawcą  w  celu  przeglądu  drogi.  O  terminie  powiadomi
zainteresowane strony.
-  odpowiada  r.R.Smagłowi  i  r.D.Dutkiewiczowi  -   zapewnia,  że   wzorem  roku  ubiegłego
wystąpi do PZD o naprawę poboczy i gdy otrzyma  kolejne masy kruszywa swoimi środkami
jest gotowy je rozprowadzić wzdłuż drogi w Parnowie i Kotłowie.
- odpowiada r.B.Tomczak – wystąpił już z pismem do PZD o wykarczowanie odrostów lip
zarówno przy drodze powiatowej w Parsowie jak i w Świeminie.
- odpowiada r.E.Piekarskiej- potwierdza gotowość władz Gminy we współpracy z sołtysami do
działania na rzecz ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców  z tytułu budowy obwodnicy.
r.A.Bejnarowicz  –  pyta  o   wykonawstwo  tablic  z  nowymi  numerami  posesji  w  Starych
Bielicach ( od nr 110… ).
r.E.Piekarska i r.B.Tomczak – zgłaszają potrzebę zainstalowania  kolejnych tablic z numerami
domów w Parsowie i na kolonii w Gniazdowie.
p.J.Rodak  –  przyjmuje   zgłoszenie.  Prosi  Sołtysów  o  kontakt  w  tej  sprawie  celem
doprecyzowania  ustaleń w/w  zapotrzebowania.
p.T.Hołowaty  –  informuje  o  rozpoczętej  w  maju  br.   realizacji  zadania  publicznego  pn.
„Program  SPOŁECZNIK  –  zachodniopomorski  system  wspierania  inicjatyw  oddolnych”,
pilotowanego przez  Urząd Marszałkowski, który przewiduje przyznanie dotacji  dla jednego
wniosku w kwocie   3000,00-5000,00 zł.  Proponuje rozważenie  zgłoszenia do Programu
zgłoszonej  na  Sesji  inicjatywy  stworzenia  tablic  informacyjnych  z  numerami  domów
posadawianych  na   skrzyżowaniach  dróg  w  obrębie  Gminy.   Dodaje  iż  z  wnioskiem  o
przyznanie  dotacji  z  Programu  SPOŁECZNIK  wystąpił   Przewodniczący  RG a   zgłoszona
inicjatywa  dot. instalacji koszy na psie odchody.
Przewod.RG – tytułem uzupełnienia dodaje, iż  wniosek do Programu został zgłoszony przez
dwóch  radnych  tj.  r.M.Płazę  i  r.K.Krawczaka   na  wniosek  mieszkańców  m.Nowe  Bielice
sygnalizujących problem  pozbywania się psich odchodów.
r.J.Wypych – prosi o informację, kto postawił  znak ograniczenia tonażu do 3,5 t na drodze
gminnej k.”Hubertusa” kierunek Kraśnik.
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p.J.Rodak Kierownik GSTiK odpowiada, iż  znak został  postawiony z inicjatywy Gminy w
trosce o ograniczenie przewoźnikom wywożącym drzewo z lasu  możliwości  korzystania z
drogi w obawie o jej zniszczenie.
Przewod.RG  pyta o dalsze zgłoszenia. Brak zgłoszeń.
Podaje informacje:
- do ustalenia jest termin wycieczki Radnych  po Gminie  ( proponuje sobotę na początku
czerwca br. ),
- termin Sesji  to 29.06.br.
- m-c lipiec proponuje jako „bezsesyjny” tj. wakacyjny dla Radnych .

Ad. 13.  Zakończenie   obrad  XXXII    Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  informuje,  iż  porządek  obrad  został  wyczerpany  i  ogłasza
zakończenie obrad  XXXII  Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia  (14:10).

Prot. A.Głuszek
Data sporządzenia:
2017-06-14                                                           

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Płaza 
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