RG.0002.3.2014
Protokół Nr III/14
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 30 grudnia 2014r.
W dniu 30 grudnia 2014r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się III Sesja Rady Gminy.
Godzina rozpoczęcia: 10:00, zakończenia: 13:20.
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:oo: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 15 radnych – czyli Sesja jest
prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji.
Przewodniczący RG wita wszystkich Radnych przybyłych na posiedzenie. 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.
Dziękuje Radnym i Sołtysom za udział w wycieczce w dniu 20 grudnia 2014r. po terenie Gminy
(objazd wszystkich sołectw Gminy). Dziękuje Wójtowi Gminy, Kierownikowi GSTiK, za
zorganizowanie i udział w wycieczce. Radni z poszczególnych sołectw i Sołtysi mieli okazję
pokazania zarówno nowemu Wójtowi jak i pozostałym Radnym problemów swojej miejscowości.
Przewod.RG informuje o sporządzeniu notatki służbowej z objazdu, którą po jednym egzemplarzu
wraz ze zdjęciami na płycie CD przekazał Wójtowi Gminy, Kierownikowi GSTiK oraz dał do
wglądu w Biurze Rady. Zdjęcia z objazdu wykonywał informatyk UG p. W.Patan.
00:02:08
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;
Przewod.RG informuje, iż porządek obrad został przekazany Radnym wraz z materiałami na
Sesję. Pyta o uwagi i ewentualnie inne propozycje do porządku obrad. Brak zgłoszeń. Prosi o
przyjęcie porządku obrad w formie głosowania. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym.0. Informuje, iż porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
00:02:50
Ad. 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej Sesji Rady Gminy;
Przewod.RG informuje, iż do przyjęcia jest protokół z obrad II Sesji Rady Gminy z dnia 10
grudnia 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 obrad II
Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Wynik głosowanie: za - 15, przeciw – 0, wstrzym. się – 0. Przewod.RG informuje, że protokół
został przyjęty jednogłośnie.
00:03:37
Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
Przewod. RG prosi p. Wójta o krótkie sprawozdanie z działalności między sesjami, mimo iż od
ostatniej Sesji nie minął jeszcze miesiąc czasu.
Wójt – nawiązuje do objazdu po Gminie w kontekście konfrontacji oczekiwań dot. realizacji

wytkniętych słabych punktów w poszczególnych miejscowościach a możliwości budżetowych.
Uważa, że gro ze wskazanych zadań jest możliwych do osiągnięcia w odpowiednim czasie, przy
zabezpieczeniu odpowiednich środków i przy współpracy
obu stron ( Rady i Wójta) odpowiedzialnych za Gminę. Mówi o potrzebie szukania dodatkowych środków, szukania
oszczędności w budżecie. Uznaje to za duże i odpowiedzialne wyzwanie nie tylko dla Wójta ale i
dla Rady Gminy.
Informuje o sporządzonej wg określonego schematu auaktualnionego z Sesji na Sesję pisemnej
informacji na temat podejmowanych w Urzędzie działań, która została radnym przekazana przed
obradami. Tytułem dopowiedzenia do informacji dodaje swoje uwagi i spostrzeżenia z odbytych
w ostatnim czasie konferencji i spotkań branżowych m.in.:
- mówi o udziale w konferencji sprawozdawczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie zorganizowanej w
m-cu grudniu w Kołobrzegu i
przedstawionych tam ciekawszych inicjatywach takich jak: program PROSUMENT , plany dot.
regulacji melioracji szczegółowych, plany przekazania gminom zarządu nad wodami stojącymi
( odniesienie do jeziora parnowskiego ),
- informuje o przyjętym przez Zarząd Województwa Zachod. programie operacyjnym na lata
2015-2020 , który został przekazany do Komisji Europejskiej i realnych oczekiwaniach jego
szybszego wprowadzenia w życie ( wstępne terminy pierwszych ogłoszonych konkursów
spodziewane są w II i III kwartale 2015r.).
- mówi o udziale w spotkaniu Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Sarbinowie
z
przedstawicielami gmin podsumowującym dokonania ubiegłego okresu absorpcji środków
unijnych i planach na przyszłość dot. m.in. zmiany formy działania Grupy i nowej strategii
działania,
- informuje o spotkaniu w Koszalinie w ramach działania ZIT i planach nowych programów w
kolejnym rozdaniu,
- wspomina o przetargu na dostawę nowych maszyn dla Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie i
spodziewanych możliwościach współpracy samorządów.
Przewod.RG pyta uwagi do omawianego materiału.
r.M.Kulik – prosi o rozszerzenie tematu przedstawionego w informacji dot. planowania
przestrzennego w zakresie realizowanej obecnie procedury zmiany „studium” dla terenu Laski
Koszal. na cele elektroenergetyki.
Wójt – informuje o
prowadzonej aktualnie procedurze uzgodnień przebiegu linii
elektroenergetycznych od miejscowości Dunowo – Żydowo - Gdańsk dla przyszłych zbiorczych
linii wysokiego napięcia.
r.M.Kulik - pyta, czy zapis w pkt 5 informacji odnoszący się do gospodarki komunalnej
oznaczać może w II kwartale nowego roku zmianę ceny za odbiór odpadów komunalnych?
Wójt – prosi o odpowiedź Kierownika GSTiK p.J.Rodaka.
Kierownik GSTiK – udziela wyjaśnień, z których wynika, że dopuszcza taką możliwość, gdy
rachunek ekonomiczny po pół roku będzie ujemny.
Informuje, iż gmina nie zarabia na „ śmieciach” i opłaty zebrane od mieszkańców muszą pokryć
koszty odbioru odpadów oraz ich utylizacji. Mówi, że gdyby przetarg wygrała Firma PGK
(odbierająca odpady z Gminy w roku 2014 ), zapewne podwyżka cen ( wzorem innych gmin )
byłaby już od stycznia 2015r. ( ich oferta była na ponad 600.000,- zł /rok). Ponieważ przetarg
wygrała Firma EKOSAN z ceną 380.000,-/rok - nie ma podwyżek opłat w I półroczu. Firma
EKOSAN świadczy usługi odbioru odpadów, natomiast ich utylizacją nadal zajmuje się Firma PGK.
Na dzień dzisiejszy nikt nie wie jak kształtować się będą koszty utylizacji.
r.M.Modła – jest oburzona sytuacją, że po wygranym przetargu przez tańszą Firmę i podpisaniu
umowy na świadczenie usługi przez rok - dopuszcza się możliwość podniesienia opłaty w drugim
półroczu. Tym bardziej, że wcześniej Urząd podał informację, że skoro wygrała tańsza Firma,
opłaty za odbiór odpadów pozostają niezmienione. Przypuszcza, iż przetarg mógł być źle
oszacowany.

Przewod.RG przerywa prowadzoną dyskusję, gdyż uważa, że zmierza w złym kierunku. Na dzień
dzisiejszy nikt nie mówi o żadnych podwyżkach, a informacja w pkt 5 sprawozdania Wójta, odnosi
się wyłącznie do faktu sprawdzenia kosztów świadczonej przez Gminę usługi. Prosi o kolejne
pytania w dyskusji.
r.M.Sydoruk - pyta o termin „konsultacji” w Parnowie w sprawie budowy gazociągu wysokiego
ciśnienia.
Wójt – udziela odpowiedzi, z której wynika, że konsultacje odbyły się już w każdej miejscowości
przebiegu gazociągu.
Przewod.RG – pyta o inne głosy w dyskusji. Brak zgłoszeń. Zamyka dyskusję i prosi
przegłosowanie przyjęcia sprawozdania. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym. -0.
Przewd.RG informuje, że sprawozdanie Wójta zostało przyjęte przez Radę Gminy.

o

00:22:07
Ad. 5. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2015:
Przewod.RG prosi Pana Wójta o wprowadzenia do dyskusji na temat projektu budżetu Gminy na
rok 2015.
- wystąpienie Wójta Gminy
Wójt przedstawiając projekt budżetu na nowy rok, skupia się na opisie głównych jego założeń.
Mówi, iż jest to dokument sporządzony jeszcze przez poprzedniego włodarza Gminy, który przed 15
listopada 2014r. został przedłożony do zaopiniowania RIO ( działanie ustawowe ). Opinia RIO
pod względem formalno-prawnym dokumentu jest pozytywna. Przedstawia stronę dochodów i
stronę wydatków budżetowych. Zwraca uwagę na gwarantowaną po stronie wydatków kwotę
spłaty kredytu i niski stopień wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów
ogółem ( 3, 95 % przy dopuszczalnym ok. 8% ), który jest odzwierciedleniem kondycji finansowej
Gminy. Przedstawia stan zadłużenia Gminy. Mówi o planach inwestycyjnych i zagwarantowanych
środkach na zadania zlecone i na zadania własne oraz o dotacji podmiotowej i dotacji na zadania
własne. Kończy prezentację, stwierdzeniem, iż jest to budżet kontynuacji, budżet nastawiony na
zagwarantowanie normalnego funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy i
zagwarantowanie stabilizacji finansowej przy realizacji zadań bieżących Gminy i jej spokojnego
rozwoju. Prosi Radnych o przyjęcie projektu budżetu – mimo, iż nie jest jego autorem deklaruje
możliwie wysokie jego wykonanie i prosi Radę o wsparcie w tych działaniach.
- dyskusja
PRG – dziękuje za wystąpienie i informuje, że 16 grudnia br. odbyło się wspólne posiedzenie
wszystkich Komisji Rady Gminy, na którym Radni wysłuchali wyjaśnień Skarbnika Gminy i Wójta
Gminy na zgłoszone przez radnych tematy dot. niektórych zapisów zawartych w projekcie
budżetu. Otwiera dyskusję nad projektem budżetu. Prosi radnych o wystąpienia i zadawanie
pytań.
Prosi Przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozw.Gosp. o przedstawienie opinii Komisji.
r.A.Bejnarowicz Przewod.Komisji Budżetu i Rozw.Gosp. - odczytuje pozytywną opinię Komisji,
która jest załącznikiem do protokołu. Komisja zwraca uwagę na potrzebę wprowadzenia pewnych
zmian w funkcjonowaniu
jednostek
organizacyjnych celem
podniesienia efektywności
wydatkowania środków publicznych.
r.M.Modła Przewod.Komisji ds.Społecznych i Oświaty - odczytuje opinię Komisji, która jest
załącznikiem do protokołu. Komisja w swojej opinii zawarła uwagi dot. braku finansowego
zabezpieczenia w projekcie budżetu kilku zagadnień poruszanych przez Komisję jeszcze w
poprzedniej kadencji a powtórzonych na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji dot. m.in.
potrzeby szczegółowej analizy zatrudnienia w szkołach, tematu karty wielodzietnej rodziny, braku
środków na szczepienia przed wirusem HPV i znacznego ograniczenia na rok 2015 środków na
zadania inwestycyjne ( w tym na naprawy dróg, uzupełnienia brakującej kanalizacji deszczowej i
oświetlenia). Komisja 2 głosami „za” ( r.W.Kamyk, r.M.Jabłońska-Bauer) i 3 głosami „przeciw”
( r.M.Modła, r.M.Kulik, r.M.Sydoruk , negatywnie zaopiniowała projekt budżetu.

r.D.Dutkiewicz Przewod.Komisji Rewizyjnej - odczytuje opinię Komisji , która jest załącznikiem
do protokołu. Komisja w swojej opinii zawarła przykłady dobrego prognozowania na rok 2015,
uznając tym samym, że projekt budżetu jest dostosowany do realnych możliwości jego wykonania.
Zwraca uwagę na pozytywną opinię RIO Szczecin na temat projektu budżetu. Komisja 4 głosami
„za” ( r.D.Dutkiewicz, r.E.Piekarska, r.D.Szymański, r.J.Wypych )
i 1 głosem „przeciw”
( r.K.Krawczak ) pozytywnie opiniuje projekt budżetu.
Przewod.RG prosi Kluby Radnych o opinię.
r.E.Piekarska Klub „Przyjazny Gminie” - informuje o pozytywnej opinii Klubu na temat projektu
budzetu na rok 2015.
r.K.Krawczak Klub „Radni niezależni” - informuje, że na spotkaniu Klubu ustalono, iż Klub nie
będzie zajmował stanowiska , ponieważ jego członkowie pracując w poszczególnych Komisjach
już się wypowiedzieli.
r.M.Sydoruk poproszony przez Przewod.RG o opinię – informuje, że na temat projektu budżetu
wypowiedział się już w swojej Komisji, w głosowaniu nad projektem uchwały budżetowej
„wstrzyma się” od głosowania, ponieważ nie chce zamykać drogi nowemu budżetowi.
r.J.Wypych poproszony przez Przewod.RG o opinię - informuje, że jako radny niezależny jest za
przyjęciem projektu budżetu. Szczegółowo na temat budżetu wypowiedział się na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej, której jest członkiem. Mimo kilku wątpliwości ( m.in. za nierealną uważa
sprzedaż działek w nieuzbrojonej strefie ekonomicznej w Laskach Koszal. i problematycznej
realizacji wspólnej z Powiatem inwestycji budowy drogi powiatowej Kraśnik – Warnino ) przyjęte założenia projektu budżetu uważa za realne do wykonania. Prosi p.Wójta o wyjaśnienie
na jakim etapie rozwoju jest realizacja wniosku budowa drogi powiatowej Kraśnik -Warnino.
Wójt – udziela odpowiedzi, z której wynika, że realizacja zadania w żaden sposób nie jest
zagrożona a jedynie na skutek licznych protestów proces realizacji został spowolniony. Pomiędzy
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska a Powiatowym Zarządem Dróg trwa korespondencja o
uzupełnienie złożonego wniosku. PZD w odpowiedzi na zalecenie RDOŚ o sporządzenie bardzo
kosztownej oceny oddziaływania na środowisko, której realizacja
wydłużyłaby prace
przygotowawcze do inwestycji o co najmniej rok - zrezygnował z planowanej wcześniej wycinki
780 drzew ograniczając się wyłącznie do wycinki drzew w miejscach niebezpiecznych bądź wycinki
fitosanitarnej ( ok. 70 szt.), co nie wstrzymuje prac przygotowawczych do inwestycji. Procedura
uzupełnienia wniosku jest w toku i są duże szanse na jego szybką realizację.
r.R.Smagieł – deklaruje poparcie projektu budżetu i zastrzega , że w roku przyszłym nie będzie już
taki bezproblemowy.
r.W.Kamyk – pyta o przeznaczenie zapisanej w dz. 921 kwoty 20.000,- na świetlice wiejskie. Prosi
o wyjaśnienie, czy dotyczy to wyłącznie sporządzenia projektów technicznych czy jest inne
przeznaczenie tych środków.
Przewod.RG informuje, że temat ten był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji RG w dniu
16 grudnia br. i wówczas Skarbnik Gminy odpowiedziała, że kwota stanowi zabezpieczenie
środków na projekty techniczne.
Przewod.RG pyta o inne zgłoszenia. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania
projektu uchwały. Wynik głosowania: za - 11, p - 1 ( r.M.Modła ), wstrzym. - 3 (r.K. Krawczak,
r.M.Sydoruk, r.M.Kulik ). Uchwała budżetowa na rok 2015 została przyjęta większością głosów.
Wójt – dziękuje za przyjęcie uchwały budżetowej. Mówi, że ma świadomość, iż nie jest to budżet
marzeń ale budżet kontynuacji. Przyjmuje do serca wszystkie zgłoszone uwagi. Jest trochę
zaskoczony negatywnymi opiniami Komisji, ponieważ na wspólnym posiedzeniu odniósł wrażenie,
że jest pełna jego aprobata. Sesja pokazała inny obraz. Ponieważ z opinii Komisji ostro
wybrzmiało racjonalizowanie wydatków m.in. w dziale oświata i Straże Gminne, uspakaja, że

wszelkie działania będą podejmowane po długiej dyskusji z dyrektorami placówek i głośno
dementuje pogłoski o planach likwidacji czegokolwiek. Jest za tym, aby po dokładnym przyjrzeniu
się tematowi zaproponować inny sposób lub inną metodę działania czy zmiany kierunku. Prosi o
zachowanie spokoju i nie szerzenie niepotrzebnej paniki. Jest za rozważnym podchodzeniem do
szukania oszczędności i nie zwiększania kosztów bieżącej działalności.
- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Biesiekierz na 2015-2021
Przewod.RG - informuje, że w dniu wczorajszym do Biura Rady wpłynęła nowa wersja projektu
uchwały poprawiona zgodnie z uwagą RIO Szczecin. Prosi Skarbnika Gminy o wyjaśnienie różnicy
pomiędzy nowym egzemplarzem projektu uchwały, a tym, który Radni otrzymali w materiałach
sesyjnych.
Skarbnik Gminy– wyjaśnia różnice. W opinii RIO wskazany został rok 2018 - 2020 jako rok w
którym nie zachowane zostałyby właściwe proporcje wskaźników zadłużenia Gminy, co zdaniem
RIO dyskwalifikuje przedłożony im projekt dokumentu do pozytywnego zaopiniowania.
Informuje, że w dokumencie przekazanym obecnie Radnym pod obrady - błąd
został
naprawiony.
Z sali padają głosy o przerwę na zapoznanie się z dokumentem.
Przewod.RG zgodnie z sugestią ze strony radnych, ogłasza 10 min. przerwę na zapoznanie się
dokumentem.
Po przerwie prosi o opinie poszczególne Komisje RG.
r.A.Bejnarowicz w imieniu Komisji Budżetu i Rozw.Gosp. informuje o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały.
r.M.Modła w imieniu Komisji ds.Społecznych i Oświaty informuje, że Komisja nie zapoznała się z
dokumentem, ponieważ wcześniej
Pan Przewodniczący RG deklarował, że dokumenty
zmieniające wpływają do Rady przynajmniej dzień przed posiedzeniem.
Przewod.RG - dziękuje za głos, przypomina, że dokumenty faktycznie trafiły do Biura Rady w
dniu wczorajszym, ale nie miał możliwości przekazania ich komisji radnej ( Komisja Budżetu
otrzymała dokument w dniu wczorajszym na posiedzeniu swojej Komisji ). Przypomina radnej
M.Modle, że plan pracy Komisji ds. Społ. i Oświaty wpłynął do Przewodniczącego RG dopiero w
dniu wczorajszym po godz. 20:00, a więc także nie spełnia zakładanych kryteriów.
Przewod.Komisji Rewizyjnej poproszony przez Przewod.RG o opinię – informuje o wydaniu przez
Komisję opinii pozytywnej.
r.E.Piekarsaka w imieniu Klubu - informuje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
r.K.Krawczak w imieniu Klubu - informuje, iż Klub podobnie jak w poprzednim przypadku ,
opinię wydaje w ramach Komisji.
Zapytany przez Przewodniczącego RG o opinię:
- r.M.Sydoruk – nie zgłasza uwag do projektu uchwały.
- r.J.Wypych – nie zgłasza uwag do projektu uchwały.
Przewod.RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za –
14, przeciw -0, wstrzym -1 ( r.W.Kamyk ). Uchwała została przyjęta większością głosów.
01:00:28
Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2015 rok

Przewod.RG – prosi Wójta o wprowadzenie do tematu.
Wójt – przedstawia nowy skład osobowy
powołanej przez siebie
Gminnej Komisji
ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizującej Program oraz przedstawia osobę p.J.N.
jako nowego pełnomocnika ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gm.Programu Przeciwdz.Narkomanii , której zadaniem jest m.in.
udzielenie radnym wyjaśnień na temat Programu.
r.M.Modła – prosi o informację jak z puli 35.000,- zapisanych w Programu zostały podzielone
środki pomiędzy wskazanymi w Programie podmiotami ( ile, komu i na co). Prosi o szczegółowe
informacje.
p.J.N. – udziela wyjaśnień, z których wynika, że rozdziału środków dokonuje Komisja ds.RPA po
wcześniejszej weryfikacji zgłoszonych wniosków. Na tym etapie w Programie przedstawione są
wyłącznie kwoty ogólne i szacunkowe, dopiero w sprawozdaniu za rok ubiegły wykazane będą
kwoty szczegółowe ( a więc komu, ile i za co). Po aktualne bardziej szczegółowe informacje jakie
środki są planowane na poszczególne zadania i dla kogo - zaprasza do swojego pokoju w Urzędzie
Gminy.
r.M.Sydoruk – pyta o sposób przekazywania środków w ramach Programu ( czy obowiązuje
zasada otwartych konkursów ofert ).
p.J.N. – odpowiada, że „Programu” nie obowiązuje formuła konkursu. Komisja rozpatruje
konkretne składane przez różne podmioty wnioski i przyjmuje te , które merytorycznie
odpowiadają zasadom Programu.
Skarbnik Gminy – dopowiada, że podmiot uzyskujący dofinansowanie rozlicza się wyłącznie
fakturami z księgowością Urzędu i nie jest to dotacja.
r.E.Piekarska - pyta, czy ze środków Programu może być finansowana opłata za hotel dla ofiar
przemocy w rodzinie.
Przewod.RG – na podstawie znajomości tematu jako osoba prowadząca w tym zakresie różnego
rodzaju szkolenia - udziela r.E.Piekarskiej dość obszernej odpowiedzi na temat możliwości
wydatkowania
środków finansowych przypisanych do Programu
i zakresu działań i
odpowiedzialności ze strony pomocy społecznej.
r.J.Wypych - pyta o możliwości przymusowego skierowania alkoholika na leczenie.
Odpowiedzi na to pytanie podejmuje się także Przewod.RG z racji nabytego doświadczenia pracy z
narkomanami. Z wypowiedzi tej wynika, że osoba dorosła ( alkoholik ) musi wyrazić zgodę na
przyjęcie pomocy i poddanie się leczeniu. Przymusowe skierowanie alkoholika na leczenie jest
możliwe w przypadku jego ubezwłasnowolnienia przez Sąd.
Przewod.RG – pyta o inne głosy w dyskusji. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
2) przyjęcia harmonogramu realizacji zadań w roku 2015, wynikających z Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016;
Przewod.RG – tytułem wstępu do tematu, z racji posiadanego doświadczenia i wiedzy na temat
problemu narkotykowego dzieli się z radnymi swoimi refleksjami na temat dostępności do
substancji uzależniających.
r.W.Kamyk – wypowiedź na temat wiarygodności przeprowadzonych 4 lata temu ankiet z których
wynika, że na 200 uczniów objętych ankietą – 197 potwierdziło nie używanie narkotyków.
Zaprzecza tym ustaleniom.
Przewod.RG – wypowiedź na temat znaczenia, wiarygodności i zgodności ze stanem rzeczywistym
ocen przeprowadzonych 4 lata temu na podstawie ankiet i wiedzy o problemie na dzień
dzisiejszy. Konkluzja - świat narkomani to dzisiaj świat różnego rodzaju tabletek.
r.M.Modła – pyta czy zapis w harmonogramie dot. zagwarantowania kwoty 200 zł na pomoc
prawną i psychospołeczną rodzinom w których występuje problem narkomani nie jest pomyłką,
gdyż jest to zbyt mała kwota.
Przewod.RG – wypowiedź na temat bezpłatnej, nie podlegającej rejonizacji dostępności do
poradni. Informacja na temat form działania Towarzystwa ds. Zapobiegania Narkomanii w
Koszalinie ( konsultacje i tzw. terapia dochodząca ), Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, poradni
szkolno-pedagogicznych.
p.J.N. – informuje, o przeznaczeniu kwoty 200 zł. zapisanej w harmonogramie na rok 2015 – to

wyłącznie koszty korespondencji.
r. W.Kamyk – pyta jak realizowane będą cele programu zapisane na str. 11 ( zwłaszcza pkt 3 i pkt
6 ) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – proponuje wejście z programem na
wywiadówki szkolne. Prosi o wyjaśnienie co oznacza zapis” zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców gminy Biesiekierz”.
Przewod.RG – odpowiada, iż dotyczy to przekazywania informacji o dilerach do Policji i Straży
Gminnej.
r.E.Piekarska – refleksja na temat zainteresowania rodziców i osób dorosłych organizowanymi w
świetlicy prelekcjami na temat narkomanii.
Dyrektor Gimnazjum, Dyrektor Przedszkola Gminnego - wypowiedz na temat prowadzonych w
placówkach szkolnych różnych kampanii edukacyjnych (wywiadówki z realizatorami programów
profilaktycznych, konkursy, pogadanki, teatrzyki, filmy, spotkania z ciekawymi ludźmi).
r.M.Sydoruk - wypowiedź na temat potrzeby opracowania nowego kompleksowego Programu
począwszy od profilaktyki w domu , działań rodziny poprzez szkołę, obejmującego po drodze
różne formy profilaktyki i różne grupy zawodowe działające na rzecz Programu ( np. Biblioteka,
świetlice ). Deklaruje pomoc przy tworzeniu nowego programu na rok przyszły.
Przewod.RG – także potwierdza swoją pomoc przy tworzeniu kolejnego Programu. Pyta o inne
głosy w dyskusji. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik
głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku
publicznego;
Przewod.RG – informuje, że p.Wójt w swoim wcześniejszym wystąpieniu już udzielił częściowo
wyjaśnień na temat programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pyta, czy są uwagi do
projektu uchwały.
r.D.Dutkiewicz
- pyta o przyczynę nie uwzględnienia w projekcie programu wniosku
przedstawiciela Fundacji „Jaś i Małgosia” o zwiększenie środków na realizację działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych z kwoty 5.000,- na 10.000,-.
p.J.N. – udziela wyjaśnień, z których wynika, że zmiana w programie jest możliwa na wniosek
Fundacji po przyjęciu uchwały w sprawie zmiany do budżetu.
Przewod.RG - pyta o kolejne głosy w dyskusji. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
4) uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
dotyczących pomnika przyrody;
Przewod.RG – informuje o obszernym uzasadnieniu do projektu uchwały - pyta o uwagi.
r.B. Tomczak – zgłasza sugestię objęcia opieką i prawną ochroną „parsowskich rododendronów”
którym grozi wyniszczenie.
Przewod.RG – informuje, iż tematem uchwały jest wniosek Nadleśnictwa Białogard o wyrażenie
zgody na wykonanie prac pielęgnacyjnych na wskazanych w uchwale pomnikach przyrody
( dębach). Temat rododendronów nie może być łączony z tematem projektu uchwały. Sugeruje
inne rozwiązanie.
Wójt – deklaruje ponowne zainteresowanie tematem „parsowskich rododendronów” Starostwo
Koszalin ( np. wykorzystanie jako ścieżka edukacyjna ).
Przewod.RG - pyta o kolejne głosy w dyskusji. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
5) wyrażenia zgody na zbycie działki oznaczonej nr 12/72 w obr. Kotłowo gm.
Biesiekierz;
Przewod.RG – informuje, że do projektu uchwały oprócz uzasadnienia dołączone są dodatkowe
materiały informacyjne. Pyta o ewentualne uwagi.
r.D. Dutkiewicz - jako sołtys sołectwa Kotłowo potwierdza wydanie przez radę sołecką pozytywnej

opinii na temat zbycia przedmiotowej działki.
Przewod.RG - pyta o uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu
uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RG w Biesiekierzu na 2015 rok;
Przewod.RG informuje, że trzy ostatnie projekty uchwał z realizowanego obecnie porządku obrad
są autorstwa przewodniczących poszczególnych Komisji i ich wykonanie jest nadzorowane przez
Radę Gminy. Zwraca się do radnych z zapytaniem, czy są uwagi lub pytania do Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej. Brak zgłoszeń. Prosi zatem o przegłosowanie projektu uchwały. Wynik
głosowania: za – 14, przeciw – 1 ( r.K.Krawczak ), wstrzym. -0. Uchwała została przyjęta
większością głosów.
r.K.Krawczak prosi o głos ponieważ chce zapoznać Radnych ze swoimi uwagami do przyjętego
przez Radę planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Z wypowiedzi radnego wynika, że jest przeciw uchwale, nie dlatego by być „przeciw” - ale jest
przeciwny, aby praca Komisji Rewizyjnej nie przebiegała w takiej formie ja dotychczas - czyli brak
tej pracy. Wiedząc o tym, że początki są trudne, ma zapewnienie Przewodniczącego Komisji że, do
tematu planu pracy Komisja powróci w m-cu styczniu nowego roku i wykona go na takim poziomie,
który będzie satysfakcjonował wszystkich i osobiście także radnego.
Przewod.RG - dopytuje się, czy aby na pewno Komisja podjęła decyzję , że w miesiącu styczniu
2015r. będzie proponowała zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej.
r.K.Krawczak – potwierdza determinację Komisji do ponownego przeanalizowania planu pracy,
tak, by „ przyjął on formę taką jaką powinien mieć, bowiem w statucie gminy Biesiekierz jest
napisane, że ma to być plan kontroli a nie plan pracy”. Uważa, że należy trzymać się literalnie
prawa i statutu . Chociaż - jaki mówi dalej - Pani prawnik wyraziła uwagę, że wielkiego znaczenia
to nie ma. Potwierdza, że dla niego osobiście ma to ogromne znaczenie, gdyż zarówno plan jak i
statut są obowiązującym regulamin. Wobec wniesionych uwag Komisja postanowiła w m-cu
styczniu wnieść pod obrady uzupełniony plan, który będzie satysfakcjonował wszystkich a nie
tylko część członków Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej r.D.Dutkiewicz – informuje, że na dzień 9.01.2015r, o godz.
17:00 zaplanowano ponowne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, by opracować plan kontroli
Komisji i ponownie przedstawić go do zatwierdzenia Radzie Gminy.
Radca Prawny – przedstawia swoją opinię do omawianego zagadnienia. Z wypowiedzi tej wynika,
że, zgodnie z & 49 pkt 3 statutu Gminy, komisja działa na podstawie rocznych planów pracy
przyjętych przez radę gminy. Dalej dowodzi, że akurat ta komisja działa poprzez przeprowadzone
kontrole i czy nazwiemy to rocznym planem pracy czy planem kontroli zatwierdzonym przez
radę – nie ma to znaczenia. Uważa, że jest to wyłącznie kwestia słownictwa a nie kwestia
merytoryczna. Istotne jest dla działania komisji, by jej plan pracy został zatwierdzony przez radę.
r.M.Sydoruk – zgłasza Przewodniczącemu RG fakt braku w materiałach na sesję projektów planów
pracy poszczególnych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
Przewod.RG – wyjaśnia, iż jest to oczywiste przeoczenie, stosowne materiały zostały przed sesją
skserowane dla każdego radnego, mimo, iż do Przewodniczącego Rady wpłynęły dopiero wczoraj w
godzinach wieczornych a do Biura Rady przekazane zostały mailowo w godzinach rannych. Prosi
zatem, aby przy dalszym omawianiu planów pracy, każdy przewodniczący komisji osobiście
zaprezentował plan pracy swojej komisji. Na ten moment uważa, sprawę Komisji Rewizyjnej za
zakończoną – prosi o powiadomienie Przewodniczącego Rady o terminie posiedzenia Komisji
Rewizyjnej.
7) zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok
2015;
Przewod.RG prosi przewodniczących komisji o przedstawienie planów pracy komisji.

r.A.Bejnarowicz prezentuje plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, który jest
załącznikiem do protokołu.
Przewod.RG prosi o pytania i uwagi do planu. Brak zgłoszeń.
r.M.Modła prezentuje plan pracy Komisji ds.Społecznych i Oświaty – załącznik do protokołu.
Przewod.RG prosi o pytania i uwagi do planu. Brak zgłoszeń.
r.M.Jabłońska-Bauer prezentuje plan pracy Komisji Organizacyjno-Prawnej – załącznik do
protokołu.
Przewod.RG prosi o pytania i uwagi do planu. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
8) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2015;
Przewod.RG – informuje, że plan pracy Rady Gminy jest załącznikiem do uchwały i wszyscy Radni
otrzymali plan w materiałach na sesję. Pyta o uwagi.
r.M.Kulik - pyta o źródło finansowania organizacji imprezy – obchody 70-lecia osadnictwa w
gminie Biesiekierz.
Przewod.RG – wyjaśnia, iż jest to wspólna inicjatywa Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady
Gminy. Trwają rozmowy z ewentualnymi partnerami, którzy będą pomagać i spodziewa się, że
impreza zostanie połączona z obchodami 70-lecia najstarszej placówki oświatowej na terenie
Gminy i liczy na to, że będzie to impreza „bezkosztowa”. Zaprasza Komisję ds. Społecznych i
Oświaty o włączenie się do organizacji imprezy.
Pyta o inne uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.
Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
01:52:36
Ad. 7. Trybuna obywatelska
J.L. – informuje o organizowanej w dniu 11 stycznia 2015r. - już po raz czwarty w Gminie
Biesiekierz - imprezie tj. XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedstawia
propozycję przebiegu imprezy i formę działania wraz z imprezami towarzyszącymi. Zaprasza
wszystkich do wzięcia udziału i wsparcie imprezy. Na koniec wystąpienia składa życzenia
noworoczne.
p.R.G. Gm.Komendant OSP – składa życzenia noworoczne. Mówi o zakończeniu Akcji sadzenia
Dębów Wolności prowadzonej na terenie całego kraju ( w tym także na terenie Gminy) z
inicjatywy Prezydenta RP i Lasów Państwowych. Wydany na tę okoliczność specjalny kalendarz
obrazujący te wydarzenie , przekazuje do Szkoły Podstawowej w Świeminie, która razem ze
strażakami OSP Warnino uczestniczyła w Akcji. Apeluje o przekazywanie 1% na rzecz OSP Gminy
Biesiekierz oraz składa
na piśmie
wniosek
Zarządu Oddziału Gminnego OSP
dot.
przeprowadzenia referendum w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic szczególnie w
miejscowościach Stare Bielice ( 1776 mieszkańców ), Nowe Bielice ( 962 ) i Biesiekierz ( 983).
Przewod.RG – uznaje wniosek za zasadny i warty szybkiej realizacji.
Ad.8. Interpelacje i zapytania radnych;
r.D. Dutkiewicz – prosi o przekazanie sołtysom pisemnej informacji na temat programu
PROSUMENT.
r.R. Smagieł – odnosi się do spostrzeżeń z wycieczki i sugeruje, aby w przyszłości rozdzielać
inwestycje równo po wszystkich sołectwach, tak by każde coś uzyskało. Prosi, aby radni ze
Starych Bielic w obliczu potrzeb jakie tam zostały wskazane do wykonania ( ok. 10 km dróg,
chodników, oświetlenia, remiza OSP i świetlica wiejska ) mając wiedzę o dochodach budżetu
dokonali wyboru konkretnego zadania do realizacji ( albo drogi albo świetlica). Deklaruje, że przy
następnym budżecie nie będzie już taki bezkrytyczny.
r.E.Piekarska - w swojej wypowiedzi dowodzi jak ważne są inwestycje kulturalno oświatowe jak np.
planowana do wybudowania w Starych Bielicach świetlica wraz z remizą OSP oraz jak trudno jest
żyć , gdy nie ma dobrej drogi.

Ad.9. Wolne wnioski i zapytania;
p.L.J. sołtys Parnowa - nawiązuje do wypowiedzi poprzedników o planowanych inwestycjach w
Starych Bielicach i dla porównania przedstawia sytuację w Parnowie. Mówi o wizytówce Parnowa :
główna droga w miejscowości w stanie tragicznym, brak oświetlenia w centrum wsi i hałda ziemi
wraz ze śmieciami przy sklepie w rejonie skrzyżowania – wjazd od strony Koszalina. Przy tym, w
budżecie na rok 2015 w Parnowie nie zaplanowano żadnej inwestycji, podczas gdy w Starych
Bielicach lampy oświetleniowe postawione zostały w polu. Dalej rozwija wątek hałdy ziemi, z
którą walczy już od 2011 roku bez rezultatu.
Przewod.RG – sugeruje Pani Sołtys złożenie konkretnego zawiadomienia do Straży Gminnej o
nielegalnym wysypywaniu śmieci. Przedstawia swoje uwagi z objazdu po Parnowie i mówi o
potężnym śmietniku na tyłach Zakładu Mechanicznego w Parnowie od strony drogi. Namawia do
zgłaszania swoich uwag i próśb o interwencję na piśmie, gdyż - jak mówi - jest to jedyna gwarancja
odpowiedzi w określonym czasie.
p.L.J. – dalej ciągnie wątek prowadzonej przez siebie „ walki” z usypaną nielegalnie w centrum wsi
hałdą ziemi wraz z porzuconymi tam śmieciami i zasypanym z tego powodu rowem
melioracyjnym oraz efektami tych działań. Nie do końca jest przekonana o słuszności działania
poprzez
zabezpieczanie się wysyłanymi do Urzędu pismami. Będąc sołtysem, publiczne
wystąpienia na Sesji uważa za wystarczający powód do podjęcia interwencji.
Przewod.RG – namawia
administracyjnego.

raczej do stosowania

formy pisemnej jako elementu prawa

r.E.Piekarska – popiera stanowisko przedmówczyni. Jako Sołtys Gniazdowa uważa za wiążące dla
zarządzających Gminą publiczne wystąpienie Sołtysa czy Radnego podczas Sesji. Nie jest za
przerzucaniem się pismami.
Dalej trwa dość długa i burzliwa dyskusja pomiędzy p.L.Jusiel, Przewod.RG i r.M.Modłą na
temat skuteczności sporządzania pism i oczekiwanych rezultatów. W konsekwencji każda ze
stron pozostaje przy swoim zdaniu.
Wójt poproszony o zajęcie stanowiska - mówi o stosowaniu różnych form komunikacji, zachęca do
szeroko pojętej współpracy pomiędzy przedstawicielami Wójta w terenie a służbami
administracyjnymi w Gminie. Nawiązuje do ustaleń z wycieczki tj. poznanie problemów całej
Gminy i wspólne znalezienie dobrego rozwiązania tematu przy obecnych możliwościach budżetu.
Nie popiera działań podejmowanych w emocjach, prosi o zdystansowanie się i zachowanie
równowagi . Deklaruje szeroko pojętą dyskusję nad konkretnym zgłoszonym tematem z udziałem
zaproszonych przez Wójta fachowców. Jest za załatwieniem sprawy na zasadzie porozumienia
stron.
r.M.Sydoruk - jako powód obecnie prowadzonej dość burzliwej dyskusji na Sesji uznaje brak
skuteczności i radykalnego działania ze strony Straży Gminnej. Pyta Komendanta SG o konkretne
poczynione przez niego działania w związku z wnioskami zgłoszonymi na wycieczce.
p.A.Janiuk Komendant SG - próbuje znaleźć odpowiedź na dwa zgłoszone na wycieczce tematy o
interwencję – wrak w Starych Bielicach i osoby korzystające w godzinach nocnych z przystanku w
Nowych Bielicach.
r.M.Sydoruk - oburzony prezentowaną przez Komendanta postawą, przypomina , iż podczas
wycieczki zgłoszonych Komendantowi było wiele tematów do szybkiego załatwienia. Sugeruje, aby
Komendant SG zapoznał się z notatką Przewod.RG i ma nadzieję, że niektóre z nich zostaną
wykonane w najbliższym czasie.
p.A.Janiuk Komendant SG – wyjaśnia, że przy obecnym składzie kadrowym ( tj. 2 strażników) nie

jest w stanie zrobić wszystkiego. Podczas interwencji muszą być specjalistami w każdej dziedzinie
( prewencja, ruch drogowy i inne lokalne zgodnie z ustawami porządkowymi ) i w każdej chwili
być gotowymi do nagłych interwencji. Dodatkową przeszkodą - jak mówi dalej - w realizacji
zgłoszonych wniosków był zarówno okres świąteczny jak i kilkudniowy urlop Komendanta.
Potwierdza przyjęcie zgłoszenia Pani Sołtys dot. hałdy ziemi w Parnowie i deklaruje zajęcie się
tematem.
r.K.Krawczak – proponuje radnym zapoznanie się z notatką Przewod.RG i ewentualne wniesienie
swoich uwag i spostrzeżeń, które umknęły sporządzającemu. Proponuje przekazanie pełnej notatki
Komendantowi SG i za jakiś czas powrót do tematu co zostało zrobione.
Przewod.RG – zamyka tę część prowadzonej dyskusji, uznając temat za zawieszony, do którego
radni wrócą za jakiś czas. Pyta o inne zgłoszenia.
r.W.Kamyk - zwraca się do Przewod.RG z prośbą, aby zaprzestał prowadzonej dotychczas praktyki
przerywania wypowiedzi osobom zabierającym głos. Na swoim przykładzie prosi, aby jej
wypowiedzi nie były już przerywane, tak by Radna mogła zaprezentować pełną swoją opinię na
dany temat.
Przewod.RG – odpowiada, iż jego działania wypływają wyłącznie z potrzeby uporządkowania
dyskusji, by była przedmiotową.
p.J.Rodak Kierownik GSTiK - wypowiedź na temat stanu dróg w ostatnim czasie na terenie Gminy.
Z uwagi na obecny stan pogodowy drogi są zamarznięte, informuje, że podsypuje tam gdzie może i
ile może. Po okresie świątecznym spodziewana jest odwilż i z góry przeprasza, że nie wszędzie
dojedzie na czas - prosi o wyrozumiałość i zapewnia, że będzie sukcesywnie poprawiał
nawierzchnie dróg, by były przejezdne i w czasie mrozu i w czasie roztopów.
r.A.Bejnarowicz – w porozumieniu z Radnymi i Wójtem zaprasza na spotkanie noworoczne w dniu
8 stycznia 2015r. na godz. 14:00 do Urzędu Gminy Radnych, pracowników Urzędu, Kierowników
jednostek organizacyjnych , Sołtysów. Zapewnia miłą atmosferę i pyszne domowe ciasta wykonane
przez Panie Radne, które same podjęły się tego zadania.
Wójt – z radością przyjmuje zgłoszony pomysł. Dziękuje Radnym za przyjęty budżet i wszystkim
składa życzenia noworoczne.
Sekretarz Gminy – informuje o planowanym w połowie sytycznia nowego roku szkoleniu radnych
w Urzędzie Gminy.
Przewod.RG – informuje o zakończonym terminie składania oświadczeń majątkowych radnych,
- prosi radnych o podawanie terminów swoich dyżurów w sołectwie,
- podaje termin kolejnej Sesji RG – 19.02.2015r.
Ad.9. Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (13:20).
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