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RG.0002.2.2014
Protokół Nr II/14
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 10 grudnia 2014r.
W dniu 10 grudnia 2014r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się II Sesja Rady Gminy.
Godzina rozpoczęcia: 10:00, zakończenia: 12:45.
Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U.z 2013r. poz. 594 ze zm.) i przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
00:00:00
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.
Radny nieobecny to r.R.Smagieł ( 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, wita sołtysów przewodniczących rad sołeckich oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Serdecznie wita
pozostałe osoby przybyłe na obrady.
00:01:20
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;
Przewodniczący RG informuje , iż porządek obrad wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję
został dostarczony radnym w ustawowym terminie . Pyta, czy radni zgłaszają uwagi bądź inne
propozycje dotyczące jego zmiany lub uzupełnienia?
r.W.Kamyk – zgłasza wniosek formalny dot. wycofania z porządku obrad projektu uchwały w
sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy w Biesiekierzu. Przedstawia
uzasadnienie wniosku. Nie zgadza się z przedstawioną propozycją zwiększenia diet i jest za
utrzymaniem diet na poziomie z poprzedniej kadencji.
Przewod.RG - nie uznaje wniosku za zasadny i wyjaśnia zasadę procedowania nad ostateczną
wersją projektu uchwały. Prosi o wypowiedź Radcę prawnego Urzędu Gminy.
Radca prawny – popiera stanowisko Przewodniczącego RG i proponuje dyskusję nad projektem
uchwały w odpowiednim punkcie porządku obrad.
r.W.Kamyk – wycofuje swój wniosek i deklaruje zabranie głosu podczas dyskusji nad projektem
uchwały.
Przewod.RG pyta o inne uwagi. Brak zgłoszeń. Prosi o przyjęcie przedstawionego porządku obrad
w formie głosowania. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Informuje, iż porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie.
00:07:06
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014r.
Przewod.RG informuje, iż do przyjęcia jest protokół z obrad I Sesji Rady Gminy z dnia 27
listopada 2014r. Zgodnie z § 30 Statutu Gminy, protokół był do wglądu w Biurze Rady . Jako
Przewodniczący Rady zapoznał się z nim i nie wnosi uwag. Pyta, czy Radni zgłaszają uwagi, bądź
wnoszą o jego uzupełnienie. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie przyjęcia protokołu z obrad I
Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Wynik głosowanie: za - 14, przeciw – 0, wstrzym. się – 0. Przewod.RG informuje, że protokół
został przyjęty jednogłośnie.
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00:07:56
Ad.4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
Wójt składa wobec Rady Gminy sprawozdanie z działalności z ostatniego miesiąca br. Pisemna
informacja na ten temat została przekazana radnym bezpośrednio przed Sesją. W swoim
wystąpieniu porusza m.in. sprawy zainicjowanych zmian kadrowych w Urzędzie Gminy, mówi o
wznowieniu współpracy Gminy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej z Koszalina w zakresie
udzielania wsparcia żywnościowego potrzebującym (świąteczna paczka ), nowym otwarciu dla
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Centrum Handlowe Stare
Bielice, proponowanych w ramach ZIT planach inwestycyjnych dla Gminy. Kończy wystąpienie
informacją o nowych szansach dla Gminy w ramach dofinansowania z programów unijnych wg
„nowego rozdania środków”. Sprawozdanie Wójta jest załącznikiem do protokołu.
Przewod.RG pyta o uwagi do przedstawionego sprawozdania. Brak zgłoszeń. Informuje o przyjęciu
sprawozdania bez uwag przez Radę.
Przewod.RG korzystając ze swoich uprawnień wnosi pod rozwagę Rady i podaje do informacji
pewne zagadnienia dot. spraw organizacyjnych:
1) informuje o powstaniu dwóch Klubów radnych - odczytuje ich składy osobowe tj. Klubu
radnych pn. „Przyjazny Gminie” i Klubu radnych pn. „Radni Niezależni” ;
2) informuje o wymogu złożenia oświadczeń majątkowych nowo wybranych radnych;
3) zgłasza wniosek, aby podczas głosowania za każdym razem w protokole z obrad Sesji wyniki
głosowania były zapisywane w sposób imienny tj. kto jest „za” kto „przeciw” kto „wstrzymuje się”.
Przedstawia uzasadnienie wniosku. Pyta o zastrzeżenia i uwagi. Brak zgłoszeń. Prosi o
przegłosowanie przyjęcia wniosku. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Informuje,
że wniosek został przyjęty jednogłośnie;
4) informuje o planach uruchomienia skrzynki mailowej dla każdego radnego i tą drogą
przesyłania materiałów sesyjnych i innych dokumentów dot. pracy Rady (w tym protokołów z
Sesji);
5) zaprasza radnych do wzięcia udziału w wycieczce po terenie Gminy w celu poznania wszystkich
sołectw i ich najpilniejszych potrzeb – ustalony termin to 20.12.2014r. godz. 9:00 spod Urzędu
Gminy. Zaprasza do udziału w wycieczce Pana Wójta i Kierownika GSTiKi sołtysów;
6) mówi o harmonogramie pracy Rady – w wyniku głosowania ( za – 9 ) większość radnych
opowiedziała się za organizacją sesji zwyczajnej w co trzeci czwartek miesiąca;
7) ustalenie godziny rozpoczęcia obrad: propozycja Przewod.RG ze wskazaniem na godz. 10:00
Wynik głosowania: za – 7,
propozycja r.M.Sydoruka ze wskazaniem na godz. 12:00.
Wynik głosowania: za – 7,
propozycja Przewod.RG ze wskazaniem na godz. 11:00.
wynik głosowania: za – 5.
Żadna ze zgłoszonych wersji nie uzyskała poparcia większości radnych.
Przewod.RG informuje o braku rozstrzygnięcia zgłoszonych propozycji i zarządza, iż każdorazowo
sam będzie podejmował decyzję o godzinie rozpoczęcia obrad Sesji.
Przewod.RG zamyka dyskusję i ogłasza 5 min. przerwę w obradach ( godz. 10:40 ).
Po przerwie realizowanym punktem obrad jest:
00:45:05
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Biesiekierz;
Przewod.RG informuje, iż radni w materiałach sesyjnych otrzymali stosowny dokument i prosi
Sekretarza Gminy o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Sekretarz – w oparciu o przepisy prawa ( tj. ustawy o pracownikach samorządowych i aktów
wykonawczych do ustawy ) przedstawia propozycje poszczególnych składowych wynagrodzenia.
Przewod.RG pyta o uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu
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uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0. wstrzyym.-0. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Wójt - dziękuje za jednomyślną decyzję, nie ukrywa wzruszenia i deklaruje, że decyzja ta będzie
motywacją do dalszych Jego działań na rzecz pomyślności Gminy.
r.J.Wypych – pyta, czy podjęta uchwała będzie obowiązywała przez całą kadencję?
Przewod.RG deklaruje obowiązywanie uchwały przez 4 lata w niezmienionej formie.
00:52:37
2) zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy w Biesiekierzu;
Przewod.RG informuje, iż radni otrzymali projekt uchwały w materiałach sesyjnych, było więc
dużo czasu na dyskusje. Projekt zawiera zwiększenie wysokości diety w stosunku do uchwały
obowiązującej w poprzedniej kadencji. Prosi Kluby radnych o opinie.
r.E.Piekarska Przewodnicząca Klubu „Przyjazny Gminie” informuje, iż na spotkaniu w dniu 9.12.br.
Radni Klubu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Informuje także o pozytywnej opinii
odnośnie kolejnego projektu uchwały dot. diet dla sołtysów.
r.K.Krawczak Przewodniczący Klubu „Radni Niezależni” oddaje głos przedstawicielce Klubu
r.W.Kamyk.
r.W.Kamyk w imieniu swojego Klubu informuje, iż na spotkaniu w dniu 9.12.br. Klub pozytywnie
zaopiniował zarówno projekt uchwały o poborach Wójta jak i projekt uchwały dot. zwiększenia
diet dla sołtysów. W stosunku do dyskutowanego projektu uchwały Klub proponuje nie zwiększać
wysokości diet dla radnych i pozostawić jej wymiar na poziomie z poprzedniej kadencji.
Przedstawia uzasadnienie, w którym wyjaśnia społeczny wydźwięk działania, gdy nowo wybrany
radny zaczyna swoją pracę na rzecz wyborców od podniesienia sobie wynagrodzenia nie dając
jeszcze nic w zamian.
Przewod.RG pyta o inne głosy, prosi o opinie radnych niezrzeszonych .
r.M.Sydoruk – pyta, czy tego rodzaju uchwałę podejmuje się tylko raz na całą kadencję.
Przewod.RG – odpowiada twierdząco, iż byłaby to decyzja na 4 lata.
Radca Prawny – informuje o braku prawnych przeciwwskazań dla podejmowania tego typu uchwał
każdego roku w każdym czasie.
r.M.Sydoruk - proponuje pozostawić wysokość diet na poziomie z poprzedniej kadencji i wrócić
do tematu np. po 100 dniach pracy Rady.
r.J.Wypych – popiera przedmówcę – jest za niepodwyższaniem diet dla radnych.
Przewod.RG pyta o inne głosy w dyskusji.
r.E.Piekarska- w imieniu swojego Klubu wnosi o 5 min. przerwę w obradach dla ponownego
skonsultowania stanowiska Klubu.
Po przerwie, Przewodnicząca Klubu „Przyjazny Gminie” informuje o zmianie stanowiska radnych
Klubu odnośnie wysokości diet dla radnych. Klub popiera zgłoszoną propozycję o pozostawieniu
wysokości diet na poziomie roku poprzedniego i powrocie do tematu za jakiś czas.
Przewod.RG pyta o inne uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu
uchwały w kształcie takim jaki obowiązywał w poprzedniej kadencji tj. dla radnych dieta 700,- dla
Przewodniczącego RG – 1200,- dla v-ce przewodniczącego 900,- dla przewodniczącego komisji
900,- i v-ce przewodniczącego komisji 750,-. Wynik głosowania; za – 14, przeciw -0, wsytzym-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
01:04:00
3) ustalenia diet dla przewodniczących rad sołeckich z Gminy Biesiekierz,
Przewod.RG informuje, iż radni w statutowym terminie otrzymali projekt uchwały w materiałach
sesyjnych. Pyta o uwagi do projektu uchwały. Przypomina o pozytywnej opinii wydanej na temat
projektu uchwały przez Kluby radnych - pyta o opinie radnych niezrzeszonych.
r.M.Sydoruk – opiniuje pozytywnie.
r.J.Wypych - opiniuje pozytywnie.
Przewod.RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za –
14, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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01: 05:13
4) powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Biesiekierzu oraz
wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji,
Przewod.RG – na podstawie zapisów statutu Gminy, przedstawia krótką informację o rodzaju i
zadaniach poszczególnych stałych komisji funkcjonujących w Radzie , które są powoływane do
pomocy w wykonywaniu jej zadań. Ponieważ rada gminy ustala skład osobowy komisji w uchwale
o ich powołaniu, przy czym w skład komisji wchodzi co najmniej pięciu radnych - proponuje
przyjąć wcześniejsze deklaracje radnych o wyborze poszczególnych komisji złożone na piśmie
przed rozpoczęciem Sesji. Uprzedza, iż każdy z kandydatów musi uprzednio wyrazić zgodę na
udział w pracy komisji. Komisje same, ze swego grona wyłaniają przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego. Rada zatwierdza wybór każdego składu komisji poprzez głosowanie.
r.K.Krawczak – zgłasza swoje wątpliwości co do literalnego czytania § 50 Statutu Gminy dot. składu
osobowego Komisji Organizacyjno-prawnej. Prosi Radcę prawnego o interpretację zapisu i
udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy skład tej komisji może liczyć więcej niż 5 osób.
Radca prawny udziela odpowiedzi i informuje o stosowanej od lat praktyce obsady osobowej
Komisji Organizacyjno-prawnej tj. 3 przewodniczących komisji stałych ( rewizyjnej, budżetu i
oświatowej ) + przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady.
Przewod.RG - dla usprawnienia realizacji tego punktu obrad, prosi o dostosowanie się radnych do
obowiązującego Statutu i nie podejmowanie prób wprowadzenia zmian jego zapisów . Deklaruje
niezwłoczne
przystąpienie
do prac
dot. aktualizacji Statutu i jego dostosowania do
obowiązujących aktualnie norm prawnych. Przypomina, iż aktualnie do dyspozycji radnych są 3
Komisje tj: Rewizyjna , Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz ds. Społecznych i Oświaty. Na
podstawie wcześniej złożonych pisemnych deklaracji odczytuje skład osobowy poszczególnych
Komisji, pytając każdego z członków o zgodę na udział w pracy komisji.
Do składu Komisji Rewizyjnej zapisali się :
- r.K. Krawczak – wyraża zgodę
r.E.Piekarska – wyraża zgodę
r. D.Szymański – wyraża zgodę
r. D. Dutkiewicz – wyraża zgodę
r. J.Wypych – wyraża zgodę
Przewod.RG prosi zatwierdzenie składu osobowego Komisji poprzez głosowanie. Wynik
głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Skład Komisji Rewizyjnej został zatwierdzony
jednogłośnie.
Do składu Komisji ds. Społecznych i Oświaty zapisali się:
- r.M.Kulik – wyraża zgodę
r.W.Kamyk – wyraża zgodę
r. M.Modła – wyraża zgodę
r. M.Sydoruk – wyraża zgodę
r. M.Jabłońska-Bauer – wyraża zgodę
Przewod.RG prosi zatwierdzenie składu osobowego Komisji poprzez głosowanie. Wynik
głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Skład Komisji ds. Społecznych i Oświaty został
zatwierdzony jednogłośnie.
Do składu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zapisali się:
- r.A. Bejnarowicz - wyraża zgodę
r. R. Smagieł – jest nieobecny, Przewod.RG potwierdza, że wyraził wolę bycia członkiem tej
Komisji
r.B. Tomczak – wyraża zgodę
r.M.Płaza - wyraża zgodę
r. J.Terelak – wyraża zgodę
Przewod.RG prosi zatwierdzenie składu osobowego Komisji poprzez głosowanie. Wynik
głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Skład Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
został zatwierdzony jednogłośnie.
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Następnie prosi o całościowe przegłosowanie projektu uchwały w sprawie powołania składów
osobowych stałych komisji Rady Gminy. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Skład
osobowy Komisji został zatwierdzony jednogłośnie.
Przewod.RG ogłasza 10 min. przerwę w obradach dla ukonstytuowania się Komisji tj. wyboru
przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji. Po przerwie prosi o przedstawienie
przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji.
Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany r.D.Dutkiewicz , na wiceprzewodniczącą
r.E.Piekarska.
Na przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego została wybrana r.A. Bejnarowicz ,
na wiceprzewodniczącą r.B.Tomczak.
Na przewodniczącą Komisji ds. Społecznych i Oświaty wybrana została r. M.Modła, na
wiceprzewodniczącego r.M.Sydoruk.
Ponieważ statut Gminy Biesiekierz wymaga, aby w skład komisji organizacyjno-prawnej wchodzili
przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy oraz zwyczajowo poszczególni przewodniczący
komisji - Przewod.RG dla formalności odczytuje skład osobowy Komisji Organizacyjno-Prawnej.
Przewodniczącą Komisji Organizacyjno-prawnej została wybrana r.M.Jabłońska-Bauer.

Salę obrad opuszcza Wójt Gminy p.A.Leśniewicz z powodu wyjazdu służbowego do
Szczecina na spotkanie do Wojewody Zachodniopomorskiego ( godz. 12:00).
Przewod.RG ogłasza zamknięcie realizowanego obecnie punktu obrad i przejście do kolejnego,
którym jest:
01:27:09
5) wyboru delegatów do reprezentowania Gminy Biesiekierz w Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty,
Przewod.RG przedstawia uzasadnienie umieszczone pod projektem uchwały, z którego wynika, że
zgodnie ze Statutem Związku, Gminę reprezentuje dwóch delegatów. Jednym jest Wójt i na
wniosek Wójta, rada gminy wyznacza drugiego delegata.
W projekcie uchwały wskazanie jest na Przewodniczącego Rady Gminy
Pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie przyjęcia uchwały. Wynik
głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
01:28:24
6) wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Biesiekierz w Stowarzyszeniu
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
Przewod.RG przedstawia uzasadnienie umieszczone pod projektem uchwały, z którego wynika, że
zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia , Gminę o liczbie mieszkańców do 10.000 reprezentuje jeden
delegat. W projekcie uchwały jest wskazanie na Wójta Gminy Biesiekierz.
Pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie przyjęcia uchwały. Wynik
głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
01:29:53
7) dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z
terenu Gminy Biesiekierz,
Przewod.RG – informuje, iż radni przed Sesją otrzymali drugą wersję projektu uchwały różniącą
się od wersji przekazanej w materiałach sesyjnych wpisem grup taryfowych w § 3 projektu
uchwały, przy czym zaproponowane przez Wójta Gminy wielkości dopłat do wody i ścieków nie
uległy zmianie. W nowej wersji doprecyzowano kategorię odbiorców wody i dostawców ścieków.
Odczytuje wprowadzone zmiany do projektu uchwały. Pyta, czy są uwagi bądź inne propozycje.
Brak zgłoszeń. Przypomina, iż projekt uchwały ma obszerne uzasadnienie. Pyta, czy są uwagi do
treści przedstawionej w dokumencie . Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie przyjęcia uchwały.
Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
01:32:15
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8) uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki z o.o.
RWiK z siedzibą w Białogardzie na obszarze Gminy Biesiekierz na lata 2015-2016.
Przewod.RG prosi Prezesa RWiK Białogard Panią Mariannę Przychodni o wprowadzenie do
tematu projektu uchwały.
p.M.Przychodni – przedstawia uzasadnienie wprowadzonych
zmian do Planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2016
zatwierdzonego przez Radę Gminy w roku 2011. Mówi m.in. iż zaproponowana aktualizacja Planu
na 2015rok obejmuje zwiększenie wartości zadania dot. wykonania modernizacji urządzeń
wodociągowych wraz z przyłączami w m. Biesiekierz i w m. Kotłowo ( plan na rok 2015 został
zmieniony kwotowo z 465,0 tys.zł na 603,2 tys.zł ),omawia pozostałe zamierzenia inwestycyjne
zaplanowane na rok 2015i 2016 oraz wyjaśnia potrzebę dokonania aktualizacji w dziale
utrzymania ruchu , w którym zakupy inwestycyjne zostały zwiększone kwotowo z 26,0 tys.zł na
46,8 tys.zł . Przedstawia przyjęte w porozumieniu z Gminą rozwiązania dot. budowy sieci
sanitarnej grawitacyjnej w m. Nowe Bielice. Kończy wystąpienie informacją, iż wprowadzone
zmiany Planu na rok 2015 zakładają zwiększenie środków z 465,0 tys. zł na 603,2 tys. zł ( przy
czym nakłady inwestycyjne RWiK Białogard wzrastają z kwoty 191,0 tys.zł na kwotę 201,6 tys.zł).
PRG - prosi radnych o pytania i uwagi do omawianego zagadnienia.
r.M.Kulik – prosi o uszczegółowienie podanej w Planie informacji dot. wykonania zadania
modernizacji sieci wodociągowej w m. Laski Koszal na dł. 320 m.
p.M.Przychodni – wyjaśnia, iż Plan zakłada wykonanie w roku 2016 projektu technicznego by
inwestycje wpisać do wykonania na rok 2017. Zadanie dotyczy wymiany rurociągu stalowego
biegnącego po lewej stronie przy blokach w Laskach Koszal.
p.M.Tarnowska Sołtys Lasek Koszal. - prosi o wyszczególnienie zadań ( oprócz Kotłowa
wykazanego w Planie ), które miały wpływ na wzrost kwotowy Planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych na rok 2015 z kwoty 465,0 tys. zł. na 603,2 tys. zł.
p.M.Przychodni – wyjaśnia powstałą różnicę uaktualnieniem wartości rzeczywistego kosztu
wykonania zadania modernizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Biesiekierz na kwotę
498 tys.zł.
p.P.T.– pyta w jakim zakresie wprowadzenie radiowego odczytu wodomierzy przekłada się na
efekt finansowy firmy i ile obecnie wynoszą straty wody.
p.M.Przychodni – informuje, iż wprowadzany już kolejny rok radiowy odczyt wodomierzy objął
swoim zasięgiem ponad 50% odbiorców - usprawnił i przyśpieszył odczyty, co ma bezpośrednie
przełożenie na zmniejszonej opłacie abonamentowej . Zachęca do korzystania z internetowego
biura obsługi. Informuje o stratach wody rzędu 15-17% uznawanych jako wartość optymalna
(ubytki z powodu awarii, niejednoczesności odczytu, ustawowe dopuszczalne błędy wodomierzy).
Przypomina, iż w czasie przejmowania zadania od gminy straty wody wynosiły ok. 40%.
r.K.Krawczak – pyta, czy przy rozliczaniu internetowym, możliwe będzie rozliczanie miesięczne
rzeczywistego stanu poboru wody czy jak dotąd ryczałt prognozowany na pół roku.
p.M.Przychodni – wyjaśnia możliwości przystąpienia odbiorcy do miesięcznego rozliczania
rzeczywistego poboru wody. Zachęca do skorzystania ze strony internetowej RWiK-u , gdzie temat
został szczegółowo omówiony.
p.J.Ryfun sołtys s. Świemino – pyta, co z inwestycją zaplanowaną do wykonania w najbliższym
czasie w Świeminie, gdy wodociąg umieszczony jest w pasie nowo wykonanego chodnika.
p.M.Przychodni – deklaruje możliwość przeprojektowania inwestycji wodociągowej tam gdzie
będzie to zagrażać uszkodzeniu wybudowanej wcześniej infrastruktury drogowej lub zastosowanie
metody nieinwazyjnej .
Przewod.RG – pyta o inne uwagi bądź propozycje do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o
przegłosowanie przyjęcia uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym-0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie.
01:52:56
Ad. 6. Trybuna obywatelska.
Przewod.RG – przypomina o obowiązującym ograniczeniu do 5 min. czasu wystąpienia każdego
mówcy .
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p.Karina Gębal Kierownik GOPS B-rz – podaje informacje dot. zasad wydawania pozyskanej
żywności unijnej i informuje o wprowadzonych ograniczeniach. Odsyła do strony BIP GOPS-u w
Biesiekierzu. Mówi o zakończeniu programu unijnego Pomocna Dłoń Plus realizowanego w latach
2008-2014 i osiągniętych efektach .
01:57:02
Ad.7. Interpelacje i zapytania radnych;
r.E.Piekarska – prosi o interwencję dot. zabezpieczenia przed zaśmiecaniem terenu przy drodze
Cieszyn – droga krajowa „6” ( naturalne obniżenie terenu ), oraz o interwencję w „ściganiu” z
urzędu sprawców niszczących drzewostan zabytkowego parku w Cieszynie ( odbiera sygnały
systematycznego wycinania starych, dorodnych okazów drzew).
Przewod.RG - w związku z tym, że dopiero teraz zauważył, prosi o wpis do protokołu z Sesji, iż
chce wyjaśnienia na piśmie, dlaczego nie był obecny na dzisiejszej Sesji pełniący obowiązki
Komendanta Straży Gminnej.
r.M.Kulik – w imieniu mieszkańców Spółdzielni „Niespodzianka” mając ich upoważnienie,
występuje z apelem do Wójta Gminy o zainteresowanie się tematem skutków rozwiązania umowy
pomiędzy RWiK Białogard a Spółdzielnią na dostarczanie wody i odbiór ścieków. Prosi o wsparcie
prawne ze strony urzędu i podjęcie się mediacji dla rozwiązania konfliktu.
Przewod.RG – ponieważ apel został złożony na ręce Przewodniczącego Rady Gminy, uważa on, że
o problemie Rada Gminy może porozmawiać, ale nie ma wpływu na zachowanie się stron.
Radca Prawny – wyjaśnia, iż jest to sprawa cywilno prawna nie leżąca po stronie Gminy. Temat
jest znany Wójtowi , który deklaruje pomoc jako mediator.
Kierownik GSTiK Biesiekierz p. J.Rodak - ad wocem – informuje o umówionym spotkaniu stron w
Urzędzie Gminy w najbliższy poniedziałek godz. 8:30.
Odnośnie wystąpienia r.E.Piekarskiej prosi o osobisty kontakt z Panią radną dla wyjaśnienia
tematu.
02:04:45
Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania;
PRG informuje o sprawach organizacyjnych:
- obowiązek wypełnienia oświadczeń majątkowych;
- prosi o zgłaszanie uwag i wniosków dot. projektu budżetu na 2015 rok do r. A.Bejnarowicz
Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozw.Gospodarczego;
-objazd po gminie - 20 grudnia br. godz. 9:00 spod Urzędu Gminy obowiązkowy ;
- prosi radnych o zgłaszanie terminów i miejsc dyżurowania w swoich okręgach,
- proponowany termin następnej Sesji RG - 30.12.br. Sesja budżetowa, prosi o wcześniejsze
odbycie posiedzeń Komisji RG.
r.M.Sydoruk informuje o zarejestrowaniu przez Sąd pod koniec listopada 2014r. nowego
stowarzyszenia działającego na terenie Gminy Biesiekierz pn. Stowarzyszenie „Dynamiczne
Parnowo”. Jest to stowarzyszenie mieszkańców działających na rzecz rozwoju swojej miejscowości
i Gminy. Pierwsze realizowane zadanie to: rewitalizacja boiska w Parnowie.
02:10:34
Ad.9. Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (12:45).
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