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Protokół V Sesji
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 28 marca 2019 roku

Sesja rozpoczęła się  o godzinie 14:00

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Bejnarowicz rozpoczęła Sesję od słów
„Szanowni  Państwo  otwieram  obrady  V  Sesji  Rady  Gminy  w
Biesiekierzu”
Sesja  zwołana  została  w  trybie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ) 

Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności  obrad;

Przewodnicząca  wita  wszystkich  przybyłych  na  posiedzenie  Radnych.  W  imieniu
Radnych wita Pana Wójta Gminy Biesiekierz Andrzeja Leśniewicz, Skarbnika Gminy
Biesiekierz Agnieszkę Podgórską, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów
oraz wszystkie inne osoby uczestniczące w Sesji.

Na podstawie listy obecności  stwierdza, że na stan 15 radnych, w chwili  otwarcia
obrad Sesji uczestniczy 14 radnych,   czyli Sesja jest prawomocna do podejmowania
uchwał i ważnych decyzji objętych porządkiem obrad.

Radna nieobecna Wioletta Zielińska-Zujewska. 

Przewodnicząca Rady Gminy przypomina, że obowiązuje ustawa o ochronie danych
osobowych, w związku z czym prosi, aby podczas wystąpień nie narazić się na zarzut
ujawnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym Art. 51 Ustawy o ochronie
danych osobowych.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;

Przewodnicząca  Rady Gminy w Biesiekierzu informuje, że  porządek obrad V  Sesji
Rady Gminy w Biesiekierzu  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 .
Pan  Wójt  Andrzej  Leśniewicz  wnosi  o  zmianę  porządku  obrad  poprzez  ujęcie  w
porządku  jeszcze  projektu Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Nowe Bielice.
Przewodnicząca pyta o uwagi.
Uwag brak.
Radni przystępują do głosowania poprawki w porządku obrad wniesionej przez Pana
Wójta.
Za 14
Przeciw 0
Wstrzymał się 0
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Zmiana porządku obrad została przez Radnych Rady Gminy w Biesiekierzu przyjęta
jednogłośnie.

Porządek obrad realizowany podczas V Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
przedstawia się następująco:

1. Porządek obrad Sesji Nr V Rady Gminy w Biesiekierzu 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Sprawy organizacyjne
4. Przyjęcie protokołu z IV/19 Sesji Rady Gminy
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice
2) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2019 roku
3) przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Gminę Biesiekierz oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli
w 2019 roku
4) wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Biesiekierz współdziałania
z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji 
projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
5) ustalenia jednorazowej dodatkowej składki członkowskiej Gminy Biesiekierz
dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Biesiekierz
6) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
przeznaczonych na fundusz sołecki w 2020 r.
7) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2019 rok
8) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2019-
2028
9) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice

7. Trybuna obywatelska
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Wolne wnioski i zapytania
10. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu

Ad3. Sprawy organizacyjne:

Pani Przewodnicząca prosi Pana Wójta o zabranie głosu.
Pan Wójt zabiera głos. Informuje, ze dobiega końca sprawowanie kadencji Sołtysów
Sołectw Gminy Biesiekierz i w związku z tym pragnie złożyć podziękowania na ich
ręce  za  dotychczasową pracę  i  oddanie  na rzecz  swoich małych społeczności.  Jest
przekonany, że Sołtys jest liderem w swojej małej społeczności i  to właśnie Sołtysi
biorą udział w aktywnym budowaniu społeczności lokalnej, włączają się w aktywnie w
życie swojej małej ojczyzny. Dziękuje Sołtysom, że dzięki ich  zaangażowaniu udało
się zrealizować wiele cennych inwestycji.  Życzy wszystkim którzy zdecydują się  na
powtórne kandydowanie, powodzenia w wyborach i wielu sukcesów.
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Pani Przewodnicząca i Pan Wójt wręczają pamiątkowe statuetki i podziękowania.
Pani Przewodnicząca wnosi o 10 minutową przerwę.
14:10 – przerwa 
14: 17 – koniec przerwy

Pani  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Anna  Bejnarowicz  oddaje  głos  Pani  radnej
Elżbiecie Piekarskiej, która w imieniu Pana Królaka dziękuje wszystkim za udział w
spotkaniu autorskim.
Pani  Przewodnicząca  przypomina wszystkim radnym  o  obowiązku złożenia  do  30
kwietnia oświadczeń majątkowych.

Ad4. Przyjęcie  protokołu z obrad  ostatniej   Sesji Rady Gminy;

Przewodnicząca   Rady  Gminy  w  Biesiekierzu   informuje,  że    do  przyjęcia   jest
protokół z IV/19  Sesji Rady Gminy z dnia 14 lutego 2019 roku.
Zgodnie z  § 41  ust.3 Statutu Gminy, protokół  był  wyłożony do publicznego wglądu
w  Biurze  Rady  przed  terminem  sesji  oraz  został  przesłany  wszystkim  radnym  w
formie elektronicznej.  Jako Przewodnicząca Rady zapoznała  się  z  nim i nie  wnosi
uwag. Zgodnie ze Statutem, przyjęcie przez Radnych protokołu z poprzedniej sesji nie
wymaga jego odczytywania na sesji. 
Przewodnicząca pyta, czy Radni zgłaszają uwagi, bądź  wnoszą  o  jego  uzupełnienie. 
Brak zgłoszeń. 
Przewodnicząca  Rady Gminy w Biesiekierzu  informuje,  że wobec braku uwag ze
strony Radnych, w/w  protokół  uznaje za przyjęty.
Przewodnicząca  Rady Gminy w Biesiekierzu  przechodzi do kolejnego punktu, któ-
rym jest:

Ad. 5.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;

Pani Przewodnicząca oddaje głos Panu Wójtowi, który przedstawia sprawozdanie.

18  lutego  2019  roku   odbył  się  Konwent  Wójtów,  Burmistrzów  
i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego w Siemczynie. 
W czasie spotkania omawiany była projekt Strategii Rozwoju Województwa Zachod-
niopomorskiego do roku 2030, oferta Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020  i  stan  prac  nad  perspektywą  finansową  Unii  Europejskiej  2021-2027.
Omówiono działania Samorządu Województwa na rzecz obszarów wiejskich w 2019
roku i przedstawiono wstępne założenia programu „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”
19 lutego 2019 roku odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie z zarządem RWiK Pre-
zesem Rafałem Słowik i Wiceprezesem Markiem Lewandowskim. 
22 lutego 2019 roku aż do 12 marca 2019 roku odbyły się spotkania sprawoz-
dawcze  Ochotniczej Straży Pożarnej.
26 lutego  2019 roku Pan Wójt  uczestniczył z Zastępcą Panem Tomaszem Hołowa-
tym w spotkaniach  z dyrektorami jednostek organizacyjnych Gminy Biesiekierz w
sprawie dowozu dzieci do szkół oraz oświetlenia ulic.
4 marca  2019 roku – funkcję dzielnicowego Gminy Biesiekierz objął Pan Marcin
Łabęcki. Z rozmów z Panem Komendantem Miejskim wynika, że zostanie on w przy-
szłości wzmocniony o jeszcze jedną osobę. 
05 marca 2019 roku podpisana została  umowa w sprawie udzielenia dotacji na
dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą: „Wspieranie i upowszechnianie kul-
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tury fizycznej w Gminie Biesiekierz” realizowanego w ramach współpracy Gminy Bie-
siekierz z organizacjami pozarządowymi- dotyczy to SKS Wybrzeże.
6 marca 2019 roku został zakontraktowany projekt budowy dróg w gminie Biesie-
kierz –ulicy Podgórnej, części Wspólnej, Przyjaciół, Sąsiedzkiej w Starych Bielicach.
Umowa opiewa na 2.434.562,36 zł., z czego 1.549.112,00 zł. stanowi dotacja Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
7  marca  2019  roku  odbyło  się spotkanie  z  Radnymi  Gminy  Biesiekierz  
w sprawie potencjalnego zakupu działek po budowę świetlicy w Starych Bielicach oraz
odnośnie dowozu dzieci. Obie sprawy rozważane były pod kątem  możliwości finanso-
wych Gminy.
8 marca 2019 roku  w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
odbyło się uroczyste wręczenie promesy na dofinansowanie Programu Wieloletniego
„Senior +” na lata 2015-2020 – Edycja 2019- Moduł 1. W ramach tych środków w
kwocie 150 tys. zaplanowany jest remont budynku po przedszkolu.
9 marca 2019 roku odbyło się otwarcie Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Ko-
tłowie. Było to bardzo uroczyste wydarzenie i Pan Wójt dziękuje wszystkim mieszkań-
com i radnym za zaangażowanym w powstanie tej inwestycji i ma nadzieję, że  miej-
sce to będzie miejscem integracji całego Kotłowa.
W dniach 11-12 marca 2019 roku Pan Wójt i Pan Zastępca uczestniczyli w  semi-
narium Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast oraz Przewodniczących Zarządów
jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego i ich związ-
ków, tematyka spotkania  obejmowała zagadnienia finansów publicznych oraz zagad-
nień związanych z działaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
11 marca 2019 roku obchodziliśmy „Dzień Sołtysa”, było to bardzo urocze spotka-
nie zorganizowane w Przedszkolu, podczas którego najmłodsi prezentowali   pokaz
mody sołeckiej  oraz były występy artystyczne.  Pan Wójt składa podziękowania dla
Pani Dyrektor i pracowników oraz podkreśla, że było dostojnie i bardzo miło.
15 marca 2019 roku odbyło się spotkanie z poetą Zygmuntem Królakiem
połączone z promocją nowej książki „Szkoda gadać”. W spotkaniu z ramienia Urzędu
uczestniczył Pan Tomasz Hołowaty Zastępca Wójta.
20 marca 2019 roku odbyły się negocjacje z właścicielami działek, które Gmina za-
mierza nabyć pod budowę świetlicy w Starych Bielicach.  W spotkaniu uczestniczył
Wójt, pracownicy Urzędu i Pan radny Krzysztof Kaźmierczak. Odnośnie największej
działki doszło do porozumienia, natomiast odnośnie tej mniejszej działki oferta sprze-
dającego się zmieniła i aktualnie przekracza zaplanowany na ten cel budżet. Na dzień
dzisiejszy specjalista od budownictwa stwierdził, że ta większa działka wystarczy pod
budowę świetlicy. Dokumenty zostały przekazane do Notariusza i działka zostanie po-
zyskana pod budowę świetlicy.
22 marca 2019 roku odbyło się II Gminne Dyktando 2019 o „Pióro Wójta Gminy
Biesiekierz”,  Pióro Zastępcy Wójta Gminy Biesiekierz i Pani Przewodniczącej  Rady
Gminy. W szranki stanęło 25 osób. 
21-22 marca 2019 odbyła się konferencja szkoleniowa na temat oddziaływania na
środowisko.
25 marca 2019 roku odbyło się spotkanie Komisji Wspólnych na którym omawiane
dzisiaj procedowane Uchwały.
26 marca 2019 roku odbyło się spotkanie wspólników RWIK w sprawie podwyższe-
nia kapitału zakładowego.
27 marca 2019 roku  odbyło się spotkanie  przy współudziale ODR i dotyczyło per-
spektyw dla mieszkańców obszarów wiejskich.
28 marca 2019 roku Gmina podpisała umowę z SOS Wioski Dziecięce.

Przewodnicząca dziękuje Panu Wójtowi za zabranie głosu i przechodzi do następnego
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punktu porządku obrad.

Ad. 6. Podjęcie uchwał : 

1) V/37/19 - W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare 
Bielice

Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu wyjaśnia, że projekt został przedstawiony
wraz z uzasadnieniem na Komisji Wspólnej. Ulica ma się nazywać Lipowa.
Pani Przewodnicząca pyta o uwagi.
Przewodnicząca  Rady  Gminy   informuje  o  przystąpieniu  do  głosowania  projektu
uchwały.

Wynik głosowania:
Za - 13
Przeciw - 0
Wstrzymał się – 1 – radny Marek Płaza

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

2) V/38/19  -  W  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie
Gminy Biesiekierz w 2019 roku

Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu wyjaśnia, że projekt został przedstawiony
wraz z  uzasadnieniem na Komisji  Wspólnej  i  był  przez  Radnych analizowany.  Do
uchwały  wniesiono  uzupełnienie  na  wniosek  radnych  w  postaci  podania  telefonu
kontaktowego do Pana Weterynarza. 

Pani Przewodnicząca prosi o opinię Komisję ds. Społecznych i Oświaty.
Pan  Przewodniczący  Komisji  Marek  Płaza  informuje,  że  opinia  Komisji  jest
pozytywna.
Przewodniczący informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.

Wynik głosowania:
Za - 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się –0

Uchwała przechodzi jednogłośnie.

3) V/39/19  -  W  sprawie  przyznania  środków  na  dofinansowanie
doskonalenia  zawodowego nauczycieli  zatrudnionych w szkołach  i
placówkach  prowadzonych  przez  Gminę  Biesiekierz  oraz  planu
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku;

Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu wyjaśnia, że projekt został przedstawiony
wraz z uzasadnieniem na Komisji Wspólnej .
Pani  Przewodnicząca  pyta  o  opinię  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Społecznych  i
Oświaty.
Pan Przewodniczący Marek Płaza informuje,  że  opinia   Komisji  ds.  Społecznych i
Oświaty jest pozytywna. 
Pani Przewodnicząca pyta radnych czy są pytania co do tej Uchwały.
Pytań Brak.
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Przewodnicząca informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
Za - 14
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Pani Przewodnicząca przechodzi do procedowania następnej Uchwały.

4) V/40/19  – W  sprawie  wyrażenia  zgody  na  podjęcie  przez  Gminę
Biesiekierz współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego
w  zakresie  wspólnej  realizacji  projektu  partnerskiego  w  ramach
Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020

Pani Przewodnicząca informuje, że uchwała była omawiana na Komisjach Wspólnych.
Pani Przewodnicząca prosi Pana Zastępcę Wójta Tomasza Hołowatego o omówienie
Uchwały. 

Pan  Zastępca  wyjaśnia  potrzebę  podjęcia  uchwały.
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Pani Przewodnicząca pyta radnych o uwagi  do Uchwały.  Pytań i  uwag brak. Prosi
Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświaty Pan Marka Płazę o opinię.

Pan  radny  Marek  Plaza  informuje,  że  Gmina  musi  wchodzić  w  różne  wspólne
projekty, dlatego tez istnieje potrzeba podjęcia tej uchwały i jednocześnie informuje,
że opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodnicząca informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.

Wynik głosowania:
Za - 14
Przeciw -0
Wstrzymało się -0

5) V/41/19  –  W  sprawie  ustalenia  jednorazowej  dodatkowej  składki
członkowskiej  Gminy  Biesiekierz  dla  Lokalnej  Organizacji
Turystycznej Gminy Biesiekierz

Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu wyjaśnia, że projekt został przedstawiony
wraz z uzasadnieniem na Komisji Wspólnej Rady Gminy w dniu 25 marca 2019 roku.

Przewodnicząca pyta czy są pytania do Uchwały. Pytań Brak.

Przewodnicząca informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.

Wynik głosowania:
Za - 14
Przeciw -0
Wstrzymało się – 0

Przechodzi do procedowania następnej Uchwały.
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6) V/42/19  –  W  sprawie nie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w
budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2020
r.

Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu wyjaśnia, że projekt został przedstawiony
wraz z uzasadnieniem na Komisji Wspólnej Rady Gminy.

Prosi  Panią  Skarbnik  o  wyjaśnienie  Uchwały.  Pani  Skarbnik  omawia  zasady
funkcjonowania Funduszu Sołeckiego oraz wyjaśnia, że zadaniem takiego rozwiązania
jest   poprawa efektywności   wydatkowania środków,  zaznacza jednak,  że  pomimo
przyjętego  rozwiązania,  każde  Sołectwo  ma  przyznane  określone  środki  na  swoje
potrzeby  i  w  żaden  sposób  nie  jest  ograniczane  w  celowości  ich  wydatkowania,
zaznacza również, że  sprawa ta została omówiona ze wszystkimi Sołtysami.

Pani  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Anna  Bejnarowicz  pyta  o  opinię  Pana
Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświaty Pana Marka Płazę.

Pan Przewodniczący ma zastrzeżenia co do konsultacji z sołtysami jednak zaznacza,
że opinia komisji jest pozytywna z wstrzymującym się głosem Pana Marka Płazy.

Przewodnicząca pyta czy są pytania do Uchwały. Pytań Brak.

Przewodniczący informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.

Wynik głosowania:
Za - 11
Przeciw -0
Wstrzymało  się  –  3  -   rany  Marek  Płaza,  radny  Krzysztof  Krawczak  ,radna
Martyna Ryfun.  

7) V/43/19 – W sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2019
rok

Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu wyjaśnia, że projekt został przedstawiony
wraz z uzasadnieniem na Komisji Wspólnej Rady Gminy.

Pani Przewodnicząca prosi Panią Skarbnik o wyjaśnienie Uchwały.

Pani Skarbnik przedstawia dane zawarte w budżecie z proponowanymi zmianami.

Uzasadnienie:

1. Zwiększa  się  plan  dochodów budżetu  gminy  Biesiekierz  w 2019  r.  o  kwotę
48.481,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa
subwencji  ogólnej  dla  jednostek  samorządu  terytorialnego,  na  podstawie  pisma
Ministerstwa Finansów ST.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia
ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2019 r. 

2. Zwiększa się  plan dochodów budżetu Gminy Biesiekierz  w 2019 r.  o  kwotę
150.000,00 zł z tytułu uzyskania dofinansowania projektu „Utworzenie Klubu „Senior
+” w Biesiekierzu w ramach Programu wieloletniego 2015-2020 – Rok 2019. Gmina
złożyła  wniosek  o  utworzenie  Klubu  w  budynku  w  Biesiekierzu,  który  było
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prowadzone  przedszkole.  Całkowita  wartość  kwalifikowalna  projektu  wynosi
191.250,00 zł, z czego wkład własny Gminy wynosi 41.250,00 zł. Projekt polega na
adaptacji  części  parterowej  budynku  po  przedszkolu  na  potrzeby  realizacji
prowadzenia Klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Biesiekierz.

3. Zwiększa się  plan dochodów budżetu Gminy Biesiekierz  w 2019 r.  o  kwotę
100.000,00  zł  z  tytułu  planowanej  do  pozyskania  dotacji  w  ramach  konkursu
Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki  na  budowę  pięciu  „Otwartych  Stref  Aktywności
(OSA).  W  ramach  zadania  planuje  się  budowę  dwóch  rodzajów  OSA:  wariant
rozszerzony w miejscowości Biesiekierz i Laski Koszalińskie, wariant podstawowy w
miejscowości Nowe Bielice, Parnowo i Kotłowo. Wartość planowana projektu ogółem
wynosi 353.690,00 zł, w tym dofinansowanie 175.000,00 zł.

4. Zwiększa się  plan dochodów budżetu Gminy Biesiekierz  w 2019 r.  o  kwotę
20.000,00  zł  z  tytułu  planowanej  do  pozyskania  dotacji  w  ramach  konkursu
Zachodniopomorskiego  Urzędu  Marszałkowskiego  na  poprawę  i  modernizację
infrastruktury  sportowej  w  2019  r.  W  ramach  zadania  Gmina  planuje  budowę
sprawnościowego toru przeszkód przy stadionie w Biesiekierzu. Wartość planowana
projektu wynosi 40.000,00 zł, w tym dofinansowanie 20.000,00 zł. 

5. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w 2019 r.  o kwotę
1.244.152,00 zł z tytułu braku uzyskania dofinansowania na zadanie „Budowa drogi
wewnętrznej  na  działkach  nr  31/47  (ul.  Jesionowa),  nr  31/48  (ul.  Dębowa,  ul.
Jesionowa),  obręb  Stare  Bielice  wraz  z  niezbędną infrastrukturą”.  Planowana jest
realizacja w następnym roku.

6. Przenosi się plan wydatków w następujący sposób:

a) zmniejsza  się  plan  wydatków o  kwotę  2.394.351,00  zł  na zadanie  „Budowa
drogi wewnętrznej na działkach nr 31/47 (ul. Jesionowa), nr 31/48 (ul. Dębowa, ul.
Jesionowa),  obręb  Stare  Bielice  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą”.  Projekt  nie
uzyskała wsparcia w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej  na  lata  2016  –  2019”  na  rok  2019  –  w  związku  z  czym  nie  będzie
realizowany  w  bieżącym  roku.  Natomiast  w  2019  r.  należy  dokonać  zmian  w
dokumentacji  projektowej,  dostosowując do aktualnych przepisów Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (m.in. szerokość chodników),

b) zwiększa  się  plan  wydatków  o  kwotę  35.000,00  zł  na  zadanie  „Budowa
centrum  przesiadkowego  w  Biesiekierzu”  z  przeznaczeniem  na  dokumentację
projektową,  konsultacje  projektu,  studium  wykonalności  projektu  (specjalistyczne
obliczenia wpływu projektu na środowisko),

c) wprowadza  się  plan  wydatków  na  kwotę  100.000,00  zł  na  zadanie
„Przebudowa  sieci  elektroenergetycznej  w  celu  usunięcia  kolizji
zabudowy/zagospodarowania  terenu  z  siecią  elektroenergetyczną  w  Starych
Bielicach,  działka  nr  200/5”  w  związku  z  realizacją  zadania  „Budowa  drogi
wewnętrznej na działkach nr 152/23, 152/18,156/3 (ul. Podgórna, cz. ul. Wspólnej),
200/5 (ul. Przyjaciół), 201/2,201/10,201/5,208/13 (ul. Sąsiedzka) obręb Stare Bielice
wraz  z  niezbędną  infrastrukturą”.  Aby  wykonać  główne  zadanie  polegające  na
budowie drogi należy usunąć kolizję słupa energetycznego znajdującego się obecnie w
świetle budowanej drogi,

d) wprowadza się plan wydatków na kwotę 30.000,00 zł na zadanie „Przebudowa
ulicy  Sąsiedzkiej  w  Starych  Bielicach,  działka  nr  204/4”,  które  stanowi  koszt
niekwalifikowalny do zadania Budowa drogi  wewnętrznej  na działkach nr 152/23,
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152/18,156/3  (ul.  Podgórna,  cz.  ul.  Wspólnej),  200/5  (ul.  Przyjaciół),
201/2,201/10,201/5,208/13  (ul.  Sąsiedzka)  obręb  Stare  Bielice  wraz  z  niezbędną
infrastrukturą”,

e) wprowadza się plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł na zadanie „Adaptacja
budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Gmina
planuje  złożyć  w  listopadzie  2019  r.  wniosek  o  dofinansowanie  projektu
„Dostosowanie Urzędu Gminy w Biesiekierzu do potrzeb osób niepełnosprawnych” do
PFRON.  Obiekt  ten  obecnie  nie  spełnia  wymagań.  Wydatek  w  2019  r.  stanowi
pierwszy etap – wykonanie dokumentacji,

f) zwiększa się plan wydatków o kwotę 170.000,00 zł na zadanie „Budowa sali
gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej  w  Starych  Bielicach”.  W  2018  r.  plan
wydatków  nie  został  zrealizowany  w  kwocie  170.000,00  zł  i  nie  został  również
przeniesiony do uchwały budżetowej na 2019 r. W związku z powyższym zwiększa się
plan w 2019 r., który ogólnie nie powoduje zwiększenia kosztów całości zadania,

g) wprowadza  się  plan  wydatków  na  kwotę  400.000,00  zł  na  zadanie  „Klub
Senior+”  w  Biesiekierzu.  Gmina  Biesiekierz  uzyskała  dofinansowanie  projektu:
"Utworzenie  Klubu  „Senior+"  w  Biesiekierzu"  w  ramach  Programu  wieloletniego
SENIOR+ na lata 2015-2020 - Rok 2019, na bazie obiektu po byłym przedszkolu.
Wartość kwalifikowalna całkowita projektu wynosi 191.250,00 zł, z czego 41.250,00 zł
stanowi wkład własny. 

Dofinansowanie  obejmuje  wyłącznie  parter  budynku,  jednak  aby  budynek
kompleksowo  realizował  usługi  dla  mieszkańców  Gminy,  zasadne  jest  dokonanie
adaptacji  również  pietra  i  piwnicy.  W  związku  z  tym  Gmina  planuje  przeznaczyć
kwotę 400.000,00 zł łącznie na kompleksową adaptację budynku,

h) wprowadza się  plan wydatków na kwotę  10.000,00 zł  z  przeznaczeniem na
Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej,  który  jest  załącznikiem  formalnym  do  projektu
budowy  Centrum  przesiadkowego.  Dokument  ten  musi  zawierać  zapisy  dotyczące
projektu oraz obliczenia jego wpływu na środowisko naturalne (red. CO2),

i) wprowadza się plan wydatków na kwotę 40.000,00 zł. Gmina planuje złożyć
wniosek o dofinansowanie projektu polegającego na budowie sprawnościowego toru
przeszkód przy stadionie w Biesiekierzu. Tor ten będzie wykorzystywany przez dzieci,
w  tym  członków  młodzieżowych  drużyn  piłkarskich  i  strażackich.  Gmina  złoży
wniosek  w  ramach  trwającego  konkursu  Zachodniopomorskiego  Urzędu
Marszałkowskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019 r. W
ramach konkursu można otrzymać maks. 20 tys. zł., 50% kosztów kwalifikowanych,

j) zwiększa  się  plan  wydatków  o  kwotę  203.690,00  zł  do  kwoty  łącznie
353.690,00 zł na zadanie „Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy
Biesiekierz”. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu polegającego
na  budowie  pięciu  tzw.  Otwartych  Stref  Aktywności  (OSA)  w  ramach  trwającego
konkursu  Ministerstwa Sportu  i  Turystyki.  W ramach dotacji  planuje  się  budowę
dwóch rodzajów OSA: Wariant rozszerzony: Biesiekierz i Laski Koszalińskie (2x100
tys.) i wariant podstawowy: Nowe Bielice, Parnowo i Kotłowo (3x50 tys.). Dodatkowo
projektowane są dwie dokumentacje (3,69 tys.),

k) wprowadza  się  z  plan  wydatków  na  kwotę  180.000,00  zł  na  zadanie
„Przebudowa  budynku  w  Parnowie  15  po  Szkole  Podstokowej  w  Biesiekierzu  na
potrzeby  Przedszkola  Gminnego  w  Biesiekierzu  –  II  etap  –  sale  dydaktyczne  i
pomieszczenia pomocnicze. Adaptacja budynku pozwoli na zwiększenie liczby miejsc
przedszkolnych z 89 uczniów do 113,
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l) zmienia  się  nazwę  zadania  inwestycyjnego  z  „Przebudowa  budynku  SP  w
Starych  Bielicach  polegająca  na  adaptacji  części  sali  gimnastycznej  na  salę
dydaktyczną”  na  „Przebudowa  budynku  SP  w  Starych  Bielicach  polegająca  na
adaptacji części sali gimnastycznej i mieszkania na sale dydaktyczne i pomieszczenia
administracyjno – socjalne” i zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000,00 zł W
związku z koniecznością zwiększenia liczby i powierzchni sal lekcyjnych i socjalnych
dla  dzieci  i  jednocześnie  uzyskaniem  przestrzeni  po  sali  gimnastycznej  oraz
mieszkaniu  należy  przeprowadzić  kompleksową modernizacje  budynku SP,  w tym
wymianę sieci co.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy Anna Bejnarowicz pyta Przewodniczącą Komisji
ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Małgorzatę Jabłońską-Bauer o opinię.

Pani Przewodnicząca informuje, że Komisja ds. Budżetu i  Rozwoju Gospodarczego
opiniuje uchwałę pozytywnie.

Pani radna Martyna Ryfun zadaje pytanie odnośnie otwartych stref aktywności, które
mają być realizowane w ramach projektu na terenie Gminy Biesiekierz,  jakie były
parytety wyboru miejscowości do projektu.

Pan  Zastępca  Wójta  Tomasz  Hołowaty   odpowiada,  że  do  realizacji  można  było
wybrać  tylko  5  lokalizacji  i  przy  wyborze  kierowano  się  kryterium  dysponowania
miejscem pod realizację projektu (placów zabaw), głównie placów zabaw które muszą
zostać wymienione. Wybrano 5 lokalizacji:

Nowe Bielice – koło nowo powstałej altany., Laski Koszalińskie, Parnowo, Kotłowo-
przy  nowo wybudowanej  świetlicy,  Biesiekierz  –  posadowienie  w miejscu  obecnie
istniejącego  placu  zabaw,  znaczenie  miało  również  budowanie  w  tym  miejscu  w
ramach innego projektu centrum przesiadkowego.  Miejsce  ma być wzbogacone  o
infrastrukturę dla dzieci i osób starszych.

Głos zabiera Pan radny Krzysztof Krawczak uzupełnia wypowiedź  Pana Zastępcy,  że
w kolejnych latach będą takie inwestycje realizowane w kolejnych miejscowościach,
gdyż można złożyć tylko 5 lokalizacji jednorazowo.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Anna  Bejnarowicz  pyta  czy  są  pytania  do  Uchwały.
Pytań Brak.

Przewodnicząca informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.

Wynik głosowania:
Za - 14
Przeciw -0
Wstrzymało się - 0

8) V/44/19-  W  sprawie zmian  w  wieloletniej  prognozie  finansowej
Gminy Biesiekierz na lata 2019-2028

Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu wyjaśnia, że projekt został przedstawiony
wraz z uzasadnieniem na Komisji Wspólnej Rady Gminy i jest następstwem zmian
przyjętych w poprzedniej Uchwale.

Pyta Panią Przewodniczącą Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Małgorzatę
Jabłońską-Bauer o opinię.

Opinia Komisji Budżetowej – pozytywna.

Przewodnicząca pyta czy są pytania do Uchwały. Pytań Brak.
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Przewodnicząca informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.

Wynik głosowania:
Za - 14
Przeciw -0
Wstrzymało się - 0

9) V/45/19  -  W  sprawie  nadania  nazwy  ulicy  w  miejscowości  Nowe
Bielice

Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu wyjaśnia, że projekt został przedstawiony
wraz z uzasadnieniem na Komisji Wspólnej Rady Gminy. Jest to ulica Liliowa.

Pan radny Krzysztof Krawczak wyjaśnia, że ten proces nadawania  nazwy ulicy był tak
długi gdyż potrzebna była zgoda mieszkańców i zebranie podpisów.

Przewodnicząca pyta czy są pytania do Uchwały. Pytań Brak.

Przewodnicząca informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.

Wynik głosowania:
Za - 14
Przeciw -0
Wstrzymało się - 0

Ad.7. Trybuna obywatelska;

Na listę obecności wpisał się Pan P.J.
Pan przychodzi z problemem podziału funduszu sołeckiego.
Pan ma uwagę do nie przyznawania funduszu sołeckiego, gdyż uważa się, że Gmina
odbiera możliwość decydowania mieszkańcom o swoich Sołectwach.
Pan przedstawia dane budżetu, że dla Sołectwa Biesiekierz jest to kwota około 40 tys.
Wyjaśnia, że celem podstawowym tego Funduszu jest aktywizowanie mieszkańców do
wspólnego decydowania o swoich finansach.
W  Polsce  jest  73%  Gmin,  które  korzystają  z  Funduszu  Sołeckiego,  natomiast  w
Gminie Biesiekierz tego Funduszu Sołeckiego się nie przyznaje.
Wie, że już nie można naprawić tego błędu, ale można w przyszłości wprowadzić takie
fundusze w Sołectwach.
Podkreśla, że tak jak zwrócił na to uwagę Pan radny Marek Płaza  zabrakło debaty nad
funduszem obywatelskim.
Pani Przewodnicząca  dziękuje za wypowiedź i prosi o zabranie głosu Panią Skarbnik.
Pani  Skarbnik wyjaśnia,  że Ustawa daje  możliwość konsultowania ale do tego nie
zmusza.  Wyjaśnia,  że  środki  takie  są  wyodrębniane,  każde  Sołectwo składa  swoje
zapotrzebowanie łącznie z promocją. Gmina nie ogranicza swobody  działalności, a
przyjęte rozwiązanie daje możliwość szybkiej reakcji na potrzeby Sołectw. Podkreśla,
że przyjęte rozwiązanie jest łatwiejsze i mniej obwarowane proceduralnie. 
Pani Przewodnicząca Rady Gminy  pyta czy są jeszcze jakieś o pytania.
Pan Zastępca zabiera głos odnośnie wydatkowania środków na potrzeby Sołeckie i
przytacza dane liczbowe.
Stare Bielice 12 mln.
Małe projekty.
Kraśnicka Siłowania Charakterów.
Budowa bezpiecznego przejścia w Kotłowie. itp.
Świemino bezpieczne przejście przy Szkole.
Są to projekty warte 10 – 20 tys. i Gmina jeszcze do tego dołoży.
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Podkreśla,  że  Gmina  jest  otwarta  na   współpracę  więc  zachęca  do  inicjatyw
oddolnych.
Np. budowa placu zabaw nie jest taka prosta, gdyż trzeba zrobić kosztorys, sprawdzić
możliwości techniczne i Sołectwo mogłoby nie być w stanie samodzielnie zrealizować
takiej inwestycji.
Pani Przewodnicząca dziękuje przedmówcom za wyjaśnienia.
 
Ad.11.   Interpelacje i zapytania radnych;

Pan radny Marek Płaza kieruje pytania:
1. Pytanie  do  pana  Jana  Rodaka   Kierownika  GSTiK  –  co  się  stało  z  wiatami

przystankowymi na drodze nr. 6
2. Dlaczego  informacji  o  naszej  Gminie  tak  mało  znajduje  się  w prasie  lokalnej,

sygnalizuje, że może warto byłoby rozważyć powrót do publikowania artykułów o
Gminie Biesiekierz w Gazecie  Ziemskiej.
Na to odpowiada Pan Wójt, że możemy to rozważyć.

3. Czy jest już opracowany Kalendarz imprez na 2019 rok.
4. W  grudniu  zwrócił  się  z  pytaniem  o  możliwość  wykonania  chodnika  przy  ul.

Piwonii,  podkreśla  że  były tam już dwa śmiertelne wypadki.  Pyta czy chodnik
będzie tam wykonany.
Pan radny Marek Płaza  i Pan radny Krzysztof Krawczak informują, że   pochodzili
koło tego tematu i okazało się że właścicielem niektórych kawałków działek na
których mógłby powstać chodnik jest Gmina Biesiekierz.
Pan radny  Marek Płaza informuje, że pod petycją w sprawie budowy chodnika
podpisało się 160 mieszkańców, stąd ustalenia i zapytanie.
Pan Wójt stwierdza, że nie miał świadomości o tych sprawach własnościowych.
Głos  zabiera  Pan  Jan  Rodak  Kierownik  Gminnych  Służb  Technicznych  i
Komunalnych . Odpowiada na pytania:

1. Wiaty przystankowe zostaną naprawione ze środków, które zostaną pozyskane ze
środków postojowych.
Wiaty  zostały  zdewastowane  i  były  3  razy  naprawiane.  ,  Informuje,  że  4  tys.
kosztuje taka wiata i zastanawia się czy jest to celowe skoro dochodzi do takich
aktów wandalizmu.

2. Odnośnie  chodnika,  uważa  że  robienie  chodnika  fragmentarycznie  spowoduje
pytania dlaczego pozostałe części nie są zrobione.

Pan  radny  Krzysztof  Krawczak  informuje,  że  chodnik  można  raz  puścić  z  jednej
strony  jezdni  a  raz  z  drugiej.  Wie  że  przepisy  mówią  o  1,5  –  2  metrowych
szerokościach, ale dla bezpieczeństwa ludzi chodnik metrowy też wystarczy.

Pan radny Paweł Grajper pyta czy wiaty są majątkiem Gminy i czy są ubezpieczone. 

Pani Skarbnik mówi, że musi sprawdzić polisy.

Pan radny Krzysztof Krawczak pyta, kiedy będzie realizowany przetarg na wywożenie
śmieci, kiedy radni zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami będą nad tym przetargiem
pracować.

Pan Wójt odpowiada „nie potrafię teraz precyzyjnie odpowiedzieć ale się zorientuję i
powiadomimy radnych”.

Pani radna Bernadeta Tomczak pyta o rehabilitację, prosi o wizyty pediatry chociaż
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jeden raz w tygodniu oraz prosi o spotkanie z lekarzem.
Prosi, żeby lekarz przyjmował po południu do 17-18.
Pan Wójt informuje, że ten problem wraca i uzgodniliśmy, że spotkamy się z Panem
doktorem i  wrócimy do tego tematu. Informuje, że rozmawiał  z  Panem Doktorem
Zielińskim na temat spotkania tylko wówczas radnym ten termin nie pasował.
Pan Wójt zwraca uwagę na obiekt w którym znajduje się gabinet lekarski wymaga
jakiejś estetyki i drobnych nakładów.
Gabinet rehabilitacji działa wzorcowo.

Pani  radna  Grażyna  Guzowska  prosi  o  wytyczenie  miejsc  parkingowych  dla
samochodów  ciężarowych  w  miejscu  przy  kościele  i  popiera  decyzję  nie
wyodrębniania funduszu sołeckiego.

Pani  radna  Elżbieta  Piekarska  wraca  do  tematu  służby  zdrowia  i  podkreśla  ,  że
idealnie  byłoby  rozszerzyć  świadczone  usługi  o  usługi  rehabilitacyjne  dla  osób
pozostających w domu.

Pan  radny  Marek  Płaza  informuje,  że  na  prośbę  Pani  radnej  Bernadety  Tomczak
zwołuje na dzień 2 kwietnia posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświaty o 16.30 w
świetlicy.

Pani  radna  Monika  Modła  prosi  o  konsultowanie  terminów  Komisji  z  innymi
członkami Komisji z uwagi na ich zobowiązania zawodowe.

Pan  radny  Marek  Płaza   podpowiada,  że  jest  Przewodniczącym  i  ma  prawo  do
decydowania o terminie spotkania.

Pan  Zastępca  Wójta  Tomasz  Hołowaty  prosi  o  szacunek  obustronny  chociażby  z
uwagi  na  to,  że  w  tym  samym  dniu  odbywają  się  wybory  sołeckie  i  chciałby
uczestniczyć zarówno w wyborach jak i w spotkaniu Komisji.
Po wymianie zdań godzina spotkania zostaje przesunięta na godzinę 17.00

Ad.12.   Wolne wnioski i zapytania;

Pan  Wójt  prosi  pana  Jana  Rodaka  Kierownika  GSTiK  o  wyjaśnienie  problemu
dotyczącego oświetlenia.
Pan Jan Rodak wyjaśnia problem oświetlenia i informuje, że funkcjonują dwa rodzaje
oświetlenia jedne należy do Energa i drugi Spółka Sopot.
Na ten rok zaplanowano dołożenie 10 punktów oświetlenia. 
Odczytuje  pismo  firmy  Sopot,  informuje  że  dziesięć  dodatkowych  punktów  do
istniejącej sieci nastąpi do końca czerwca 2019 roku.
Poprosił  o  doliczenie  kosztów  oświetlenia  i  czeka  na  szacunki.  Problem  dotyczy
między innymi  Kraśnika, Tatowa itd. Informuje, że Gminie nie wolno dokładać do
inwestycji spółek oświetleniowych.
Jeżeli chodzi o możliwości Energa Oświetlenie nie mamy pola manewru, czekamy na
wycenę.
Pan radny Marek Płaza zadaje pytanie odnośnie wykonywanego chodnika w Tatowie
przez firmę Domar. 
Pani radna Małgorzata Jabłońska-Bauer pyta również o nowe  oświetlenie na ulicy
Strefowej, gdyż  ono nie działa, czy do końca marca rozbłyśnie. 
Pan  Jan  Rodak  odpowiada,  że   została  wyłoniona  firma  Elektra i  lada  dzień  to
oświetlenie zacznie funkcjonować.
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Pani  radna Małgorzata Jabłońska-Bauer  zadaje pytanie „czy w Bielicach dotyczy to
ulicy Grabowej, będzie wykonane oświetlenie bo tam jest bardzo ciemno i odnośnie
ulicy Wiązowej czy będą plany wykonania oświetlenia”. 
Pani  Przewodnicząca  oddaje  ponownie  głos  Panu  J.P  wstępującemu  na  Trybunie
obywatelskie,  który  zwraca  się  do  Pani  Skarbnik,  z  pytaniem „dlaczego  uważa  że
wyodrębnienie funduszu sołeckiego jest   takie złe.  Przecież to są małe wydatki  na
lokalne potrzeby mieszkańców”.
Pani radna Grażyna Guzowska odpowiada Panu na pytanie z punktu widzenia Sołtysa
Sołectwa  Biesiekierz,  że  jest  zadowolona z  dotychczasowych  rozwiązań  i  Sołectwo
Biesiekierz wiele w ramach tych środków wykonało inwestycji i zakupów.

Ad.13.  Zakończenie   obrad  V    Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu; 
Przewodnicząca  Rady  Gminy  w  Biesiekierzu  stwierdza,  iż  porządek  obrad  został
wyczerpany i ogłasza  zakończenie obrad  V Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. 
Godzina zakończenia  (15:47) „Zamykam obrady V Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu”

Protokolant:
Gabriela Wołujewicz
Biesiekierz, dnia 28 marca 2019 r.
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