UG.Or.BR.0002.5.2015
Protokół
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 19 marca 2015r.
W dniu 19 marca 2015r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się V Sesja Rady Gminy.
Godzina rozpoczęcia: 10:00, zakończenia: 13:00.
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.), przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
Obrady Sesji otwiera Przewodniczący Rady Gminy radny Marek Płaza. Na podstawie listy
obecności stwierdza, że na stan 15 radnych, w Sesji uczestniczy 14 radnych – czyli Sesja jest
prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych
porządkiem obrad.
Nieobecna: r.W.Kamyk ( nieobecność usprawiedliwiona – zwolnienie lekarskie).
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
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 Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy.
Serdecznie wita Gości zaproszonych tj.: Starostę Koszalińskiego p.Mariana Hermanowicza, Radną
Powiatową p.Agnieszkę Ławrynowicz, Prezesa Banku Żywności w Nowych Bielicach p.Marię
Józefowską-Jurgę oraz przedstawicieli Kancelarii Prawnej M.Flensa. Wita wszystkie pozostałe
osoby przybyłe na dzisiejsze obrady Rady Gminy.
Przed przystąpieniem do realizacji ustalonej w porządku obrad procedury sesyjnej, na prośbę
osób zainteresowanych wystąpieniem w tej części obrad, Przewodniczący Rady Gminy oddaje głos
wg kolejności zgłoszeń:
- Pani A. M. – nauczycielce Szkoły Podstawowej w St.Bielicach , która wraz z grupą dzieci przybyła
na Sesję, aby zaprosić Radnych do udziału w Festynie Zdrowia organizowanym 30.05.2015r. w
Starych Bielicach w ramach realizowanego przez Szkołę ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
pt.”Czas na zdrowie”. Celem projektu jest promocja zdrowego odżywiania, zdrowej żywności i
aktywności fizycznej. Dzieci „Rycerze zdrowego talerza” osobiście wręczyli Wójtowi, Dyrektorom i
Kierownikom jednostek organizacyjnych, Radnym i Sołtysom indywidualne zaproszenia na Festyn.
- Pani A. K. – która wspólnie z Panią A. H. i nieobecnym na Sesji Panem J. L., będąc
przedstawicielami Gminnego Zarządu WOŚP - przedstawiły zestawienie zbiorcze pozyskanych
kwot finansowych zebranych podczas XXIII Finału WOŚP w Gminie Biesiekierz. W imieniu
Organizatorów
podziękowały za
aktywny udział wszystkim wolontariuszom, osobom
prywatnym, organizacjom społecznym i instytucjom zaangażowanym w organizację Finału oraz
wszystkim sponsorom, darczyńcom za ofiarność. Wręczyły dyplomy obecnym na Sesji
przedstawicielom wymienionych jednostek obecnych na Sesji RG.
- Panu Wójtowi Gminy – który kontynuując temat podsumowania Finału WOŚP - odczytuje
słowa podziękowania napisane przez Jerzego Owsiaka przeznaczone dla wszystkich uczestników
WOŚP. Osobiście serdeczne podziękowania przekazuje głównym organizatorkom Finału tj. Pani A.
K., Pani A. H. oraz Panu J. L. ( który z przyczyn zdrowotnych jest nieobecny na dzisiejszej Sesji
RG ) za organizację i logistykę całej imprezy w roku 2015. Szczególne podziękowania przekazuje
pracownikom Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz, którzy brali czynny udział w organizacji
Finału a Biblioteka była miejscem spotkań Gminnego Zarządu WOŚP .
Po zakończeniu tych wystąpień, Przewod.RG prosi o zabranie głosu Starostę Koszalińskiego
p.M.Hermanowicza.
Starosta Koszaliński - dziękuje za zaproszenie i jako Radny Powiatowy z Gminy Biesiekierz
deklaruje w miarę swoich możliwości służbowych częstą obecność na Sesjach wraz z Radną

Powiatową p.A.Ławrynowicz. Mówi o swoich wrażeniach z pierwszych miesięcy pracy na nowym
stanowisku oraz informuje o zaplanowanych w budżecie Starostwa środkach finansowych na
realizację 4 zadań inwestycyjnych dot. dróg wykonywanych wspólnie z sąsiednimi gminami w
2015r. – przedstawia te zadania . Wśród tych zadań jest budowa drogi Kraśnik-Warnino oraz
budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Kotłowo. Informuje o zakończeniu procedury
zamówień publicznych i podpisaniu umowy z firmą realizującą profilaktyczny program zdrowotny
w powiecie, o którym szeroko
informowała na
poprzedniej Sesji Radna Powiatowa
p.A.Ławrynowicz. Na koniec mówi o prowadzonych przez Starostwo działaniach, by w m-cu
kwietniu br. uruchomione zostało Centrum Samorządowe w Sarbinowie jako ośrodka kultury,
którego działalność oparta będzie m.in. na współpracy ze szkołami z terenu ościennych gmin i
szkołami ponadgimnazjalnymi powiatu koszalińskiego. Dziękuje za zaproszenie i życzy sukcesów
nowej Radzie Gminy.
Przewod.RG dziękuje Gościom za wystąpienia i udział w Sesji. Zamyka ten punkt porządku obrad i
przechodzi do następnego, którym jest:
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;
Przewod.RG informuje, iż porządek obrad wraz z projektami uchwał i innymi materiałami
sesyjnymi, został Radnym przekazany z zaproszeniem na Sesję. Pyta o uwagi i ewentualnie
propozycje zmian do porządku obrad. Radni nie wnoszą uwag. Na tej podstawie stwierdza, iż
obrady V Sesji Rady Gminy przebiegać będą zgodnie z przedstawionym w zaproszeniu
porządkiem obrad. Mimo, iż nie ma uwag, prosi jednak o przegłosowanie jego przyjęcia. Wynik
głosowania : za – 14, przeciw -0, wstrzyma.-0. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad realizowany na V Sesji Rady Gminy jest następujący:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej Sesji Rady Gminy;
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Przedstawienie informacji o działalności Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz za 2014r.
6. Przedstawienie informacji o działalności Świetlic wiejskich na terenie Gminy Biesiekierz za
2014r.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2014r. zadań wynikających z Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2014 Programu współpracy Gminy Biesiekierz z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
10. Podjęcie uchwał w sprawie :
1) zmian w budżecie Gminy na rok 2015;
2) przystąpienia do Stowarzyszenia „Bank Żywności” w Nowych Bielicach;
3) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Biesiekierz;
4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2015 roku;
5) nabycia nieruchomości;
6) odwołania Skarbnika Gminy Biesiekierz;
11. Trybuna obywatelska.
12. Interpelacje i zapytania radnych
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.

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

Przewod.RG informuje, iż do przyjęcia jest protokół z obrad IV Sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego
2015r. Zgodnie z & 30 Statutu Gminy, protokół był do wglądu w Biurze Rady oraz był wyłożony
do wglądu przed obradami Sesji. 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 z poprzedniej Sesji RG. Wynik głosowania: za –
14, przeciw – 0, wstrzym – 0. Protokół z obrad IV Sesji RG został przyjęty jednogłośnie.
Przewod.RG informuje o zamknięciu realizowanego punktu obrad i przechodzi do kolejnego,
którym jest:
Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
W tym punkcie obrad - w związku z zakresem tematycznym jednego z projektów uchwał
wnoszonych przez p.Wójta na dzisiejsze obrady Rady Gminy - Przewod.RG prosi o zabranie głosu
Gościa zaproszonego na dzisiejszą Sesję, Panią Józefowską-Jurgę Prezesa Banku Żywności z
Nowych Bielic
P.M.Józefowska-Jurga – dziękuje za zaproszenie i w swoim wystąpieniu przybliża Radnym temat
funkcjonowania Stowarzyszenia „Bank Żywności” Nowe Bielice. Mówi o historii powstania Banków
Żywności na świecie i w Europie oraz początki powstania Banku Żywności w Nowych Bielicach.
Informuje, że przez 15 lat funkcjonowania Banku zebranych zostały 42 tony żywności na kwotę
113 mln zł. Mówi o celach Banku Żywności : 1) niemarnowanie żywności, pozyskiwanie dobrej
żywności z krótkim okresem przydatności z rynku hurtowego, sieci handlowych i od producentów,
2) niesienie pomocy potrzebującym ( bezrobotnym bezdomnym, samotnym chorym) 3) edukacja –
poprzez wolontariat i udział młodzieży w zbiórkach żywności. Mówi o kierunkach pozyskiwania
żywności: pozysk codzienny oraz realizacja programu unijnego ( 2004-2014 i nowy program 20152020).Zaprasza do współpracy z Bankiem wszystkie Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu.
Mówi o wprowadzonych w nowym rozdaniu środków unijnych kryteriach realizacji programu
unijnego oraz o planowanych dla beneficjentów działaniach edukacyjnych ( promowanie zdrowej
żywności ) towarzyszących pokazom jak przygotować zdrowy posiłek dla całej rodziny. Liczy na
współpracę z Gminą Biesiekierz i deklaruje dotarcie do szkół z terenu Gminy dla nawiązania
trwałych więzi i stałego kontaktu. Prosi o pytania.
Brak zgłoszeń.
Przewod.RG dziękuje Pani Prezes za przybycie na dzisiejszą Sesję RG oraz za przekazane
informacje dot. funkcjonowania Banku Żywności w Nowych Bielicach. Jest przekonany, że
współpraca z Bankiem Żywności będzie układała się wzorowo.
Z przyczyn technicznych ogłasza 10 min. przerwę w obradach.
Po przerwie głos zabiera Wójt Gminy i zdaje sprawozdanie z podejmowanych w ciągu minionego
miesiąca działań Wójta jako organu gminy i jednocześnie kierownika jednostki organizacyjnej.
Mówi o:
- realizowanych działaniach
związanych z obsługą interesantów na kilku kluczowych
stanowiskach tj: zagospodarowanie przestrzenne i podjętych decyzjach, gospodarka gruntami ,
ochrona środowiska i podjętych decyzjach, promocji, strategii , kultury, sportu i przedstawia wyniki
odbytych kontroli Urzędu Marszałkowskiego w związku ze zrealizowanymi zadaniami w ramach
programów unijnych;
- informuje o aktualnej sytuacji planowanego do realizacji w ramach Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty ważnego dla Gminy zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej od
drogi krajowej przy „Odyseji” Nowe Bielice poprzez Kotłowo-Laski Koszal – Biesiekierz - Kraśnik
Koszal. - Warnino- kierunek Mieżyn i dalej do Kołobrzegu;
- informuje o otwarciu nowej świetlicy wiejskiej w Cieszynie ( świetlica funkcjonuje od 16.03.br
w zakresie jak pozostałe świetlice );
- przedstawia odpowiedzi Urzędu i GDDKiA Szczecin na złożone przez Radnych interpelacje dot.
poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 6 ( odcinki drogi krajowej w m. Stare
Bielice, skrzyżowanie Laski Koszal-Parnowo oraz Biesiekierz- skrzyżowanie Kraśnik Koszal.);
- przedstawia swoje stanowisko w związku z wydaną decyzją zezwalającą na wycinkę 59 drzew

rodzaj lipa przy drodze powiatowej Nr 3519Z Warnino-Kraśnik, której z uwagi na ważny interes
strony nadano rygor natychmiastowej wykonalności ;
- informuje o wprowadzonych zmianach dot. obsługi interesantów w USC i uruchomieniu od 01
marca br. nowego systemu rejestrów państwowych „Żródło” i zakresu jego działania ( rejestry
pessel, DO, stanu cywilnego, inne zdarzenia), informuje o zatrudnieniu pracownika na stanowisku
ds. inwestycji i zamówień publicznych;
- mówi o wydanym zarządzeniu Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. podziału
sołectwa Gniazdowo;
- informuje o przekazanych do UG ustaleniach Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie
odszkodowań dla właścicieli gruntów za gazociąg;
- mówi o swoim udziale w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich Poznań 5-6 marca
2015r. i podjętych tam ustaleniach dot. funkcjonowania Związku i samorządu terytorialnego w
kraju;

Na tym kończy swoje sprawozdanie.
Przewod.RG pyta o uwagi do sprawozdania Wójta. Brak zgłoszeń. Zamyka ten punkt porządku
obrad i przechodzi do następnego, którym jest:
Ad.5. Przedstawienie informacji o
Biesiekierz za 2014r.

działalności

Biblioteki Publicznej Gminy

Przewod.RG – informuje, że stosowny materiał Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na Sesję.
Pyta o uwagi do sprawozdania. Brak zgłoszeń.
O głos prosi Dyrektor Biblioteki Pani Agnieszka Hryniewicz. Informuje, że miała przyjemność
spotkać się w dniu wczorajszym z Radnymi Komisji ds. Społecznych i Oświaty i ma nadzieję, że
udzieliła Komisji wyczerpujących odpowiedzi. Roczna działalność placówki szczegółowo została
opisana w 60-cio stronicowym sprawozdaniu, opracowanym w formie, jaką corocznie przekazuje
do Książnicy i Koszalińskiej Biblioteki Publicznej sprawujących nadzór merytoryczny. Tytułem
uzupełnienia sprawozdania przedstawia najważniejsze osiągnięcia swojej placówki za miniony
rok m.in. zdobycie nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt działalności
Biblioteki, która znalazła się w grupie 10 nagrodzonych placówek w kraju oraz zajęcie 11-tego
miejsca w ogólnopolskim corocznym rankingu przeprowadzonym przez Instytut Książki i gazetę
Rzeczypospolita. Jako podsumowanie odczytuje fragment z protokołu ostatniej kontroli swojej
placówki , przeprowadzonej przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną, która wystawiła bardzo
dobrą ocenę za wysokie wyniki czytelnictwa i prowadzoną działalność kulturalno oświatową.
Przedstawia zespół swoich pracowników, dzięki którym te wszystkie nagrody i dyplomy, już od
dobrych kilku lat są osiągane. Jak mówi, te nagrody to nie tylko wielka korzyść dla samej placówki
ale także korzyść pod względem promocji w kraju dla całej Gminy Biesiekierz. Dziękuje za
dotychczasowe fundusze przekazywane z budżetu Gminy i prosi o dalsze wsparcie na kolejne lata,
tak by utrzymany został osiągnięty wysoki poziom funkcjonowania placówki.
Przewod.RG tytułem podsumowania, stwierdza, że sprawozdanie z działalności Biblioteki
Publicznej za 2014 rok zostało przyjęte przez Radę Gminy.
Ad. 6. Przedstawienie informacji o działalności Świetlic wiejskich na terenie Gminy
Biesiekierz za 2014r.
Przewod.RG – informuje, że stosowny materiał Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na Sesję.
Pyta o uwagi do sprawozdania.
r.M.Modła Przewod.Komisji ds. Społecznych i Oświaty – prosi o głos i przedstawia opinię Komisji
na temat zarówno omawianego obecnie sprawozdania jak również sprawozdania dot. działalności
Biblioteki Publicznej Gm. Biesiekierz. Informuje, że w przypadku sprawozdania z działalności

Biblioteki, Komisja nie wniosła żadnych uwag i w imieniu Komisji gratuluje Pani Dyrektor
osiąganych wspaniałych wyników swojej pracy, które docenione zostały nie tylko przez organ
bezpośredniego nadzoru merytorycznego ale i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W
przypadku sprawozdania z działalności świetlic, Komisja ma uwagi zarówno do formy samego
sprawozdania jak i ma obawy co do efektywności pracy świetlic. Uwagi te szczegółowo zostały
omówione na posiedzeniu Komisji w obecności Pani inspektor UG odpowiedzialnej za pracę
świetlic. Radzie Gminy przedstawia tylko ogólny zarys zgłoszonych przez Komisję uwag,
sygnalizując tym samym, że w temacie świetlic można jeszcze coś więcej zrobić, tak by świetlice
stały się miejscem odwiedzanym nie tylko przez dzieci i młodzież ale i osoby dorosłe. Jednym ze
zgłoszonych wniosków Komisji jest wzbogacenie oferty programowej dotychczasowego działania
świetlic z uwzględnieniem nie tylko dzieci ale i osób dorosłych. Komisja poddaje pod rozwagę
możliwość nawet ograniczenia dni funkcjonowania świetlicy w tygodniu np. do 2 dni w zamian za
przygotowaną ciekawą ofertę dla większego ogółu ( małe formy teatralne, kółka zainteresowań,
zespoły tematyczne ), tak by świetlice nie świeciły pustkami jak ma to miejsce obecnie. Komisja
wnosi także, aby w przyszłym sprawozdaniu przedstawiona została ewidencja dzieci
odwiedzających świetlice oraz opisane zostały koszty funkcjonowania świetlic ( koszty kadrowe,
zakupu materiałów i wyposażenia oraz utrzymania obiektów).
Przewod.RG - przedstawia swoje stanowisko na temat funkcjonowania świetlic. Uważa, że
świetlice nie są tylko dla dzieci, ale dla wszystkich mieszkańców sołectwa. Sugeruje, aby nie
zwracać uwagi ile dzieci przychodzi do świetlicy, gdyż jego zdaniem ważne jest : „ że przychodzą i
mają czas zagospodarowany oraz mają miejsce do którego mogą uciec z domu, gdy zajdzie taka
potrzeba” i na tej roli świetlicy powinno wszystkim zależeć. Przyznaje rację Komisji, że pewne
przyzwyczajenia należałoby zmienić, coś uatrakcyjnić. Uważa to za zadanie Rady Gminy i
deklaruje, że Rada dalej będzie się przyglądała pracy świetlic.
r.E.Piekarska - w swoim wystąpieniu odnosi się do wygłoszonej opinii r.M.Modły. Zbulwersowała
radną podana informacja na temat propozycji wprowadzenia ewidencji dzieci korzystających ze
świetlicy i propozycja ograniczenia czasu pracy tych placówek. Jest przeciwna wprowadzeniu na tej
podstawie oceny rentowności świetlic. Przedstawia swoje stanowisko na temat pracy świetlic i nie
przyjmuje żadnej propozycji ograniczenia ich działalności. Jest przekonana, że efekty pracy byłyby
większe, gdyby mieszkańcy ( w tym radni i sołtysi ) aktywnie włączyli się do organizowanych tam
zajęć.
r.M.Modła ad wocem – szczegółowo wyjaśnia stanowisko Komisji i kategorycznie zaprzecza
jakoby była w nim mowa a ograniczaniu czy zamykaniu świetlic. Propozycje Komisji dot. wyłącznie
rozszerzenia oferty programowej świetlic, tak by mogła z niej korzystać szersza grupa odbiorców.
r.K.Krawczak – potwierdza słowa Przewodniczącej Komisji o nie napadaniu na świetlice czy ich
rozliczaniu przez Komisję. Uczestnicząc w posiedzeniu Komisji, jako przykład koniecznej do
wprowadzenia zmiany podał aktualną sytuację ofertową świetlicy w Nowych Bielicach, która
świeci pustkami. Stąd taka a nie inna opinia Komisji, aby coś zrobić w temacie uatrakcyjnienia
prowadzonej dotychczas formuły działalności takich placówek. Potwierdza, że Komisja miała
wyłącznie uwagi do przedstawionej formy sprawozdania i chciałaby na przyszłość otrzymywać
bardziej szczegółowe zbiorcze informacje.
Przewod.RG – potwierdza „przychylność” ze strony Rady Gminy i Wójta Gminy na temat pracy
świetlic. Mówi o wspólnym spotkaniu z opiekunkami świetlic. Jest przekonany, że w tym nowym
otwarciu, każdy z Radnych ma świadomość potrzeby utrzymania otwarcia świetlic dla wszystkich.
r.E.Piekarska – dziękuje za wyjaśnienia, dalej podtrzymuje swoje zdanie o potrzebie wyrobienia

wśród mieszkańców poczucia odpowiedzialności za pracę swojej świetlicy i nawyku włączania się
w organizację różnego rodzaju imprez.
r.M.Sydoruk – tyt. dopowiedzenia, jako członek Komisji ds. Społ. i Oświaty przedstawia swoją
opinię na temat aktualnego funkcjonowania świetlic, przedstawionej formy sprawozdania i
pewnych pomysłów na przyszłość dot. oferty programowej świetlic. Uspakaja i zaprzecza
powstaniu myśli o jakimkolwiek zamachu Komisji na świetlice.
r.B.Tomczak – wypowiedź w obronie dobrej współpracy pomiędzy świetlicami i ich wspólnych
imprezach oraz ograniczonej liczbie mieszkańców korzystających z proponowanych ofert. Za
główny problem działalności świetlic uważa zamykanie się rodzin po domach i brak nawyku
„wychodzenia do ludzi”.
Przewod.RG pyta o inne uwagi i zgłoszenia do dyskusji. Brak zgłoszeń. Na tej podstawie stwierdza
zrealizowanie omawianego punktu porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest:

Ad.7. Przyjęcie

sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r.
Przewod.RG – informuje, że sprawozdanie zostało Radnym dostarczone w materiałach sesyjnych
wraz z zaproszeniem na Sesję. Pyta o uwagi . Brak zgłoszeń. Informuje, że sprawozdanie było
omawiane na posiedzeniu Komisji ds. Społecz. i Oświaty i zostało pozytywnie zaopiniowane. Na
tej podstawie sprawozdanie uważa za przyjęte przez Radę.
Ad. 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2014r. zadań wynikających z Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016.
Przewod.RG – pyta o uwagi . Brak zgłoszeń. Informuje, że sprawozdanie było omawiane na
posiedzeniu Komisji ds. Społecz. i Oświaty i zostało pozytywnie zaopiniowane. Na tej podstawie
sprawozdanie uważa za przyjęte przez Radę.
Ad.9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2014 Programu współpracy Gminy
Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w
sferze pożytku publicznego.
Przewod.RG – pyta o uwagi.

r.M.Sydoruk - zgłasza sugestię, którą podaje do rozważenia autorom projektu uchwały na rok
przyszły. Dotyczy to kwestii finansowej i wysokości udzielanego wsparcia przez Gminę. Sugeruje ,
aby Gmina wspierała zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w wysokości
powyżej 50% wartości zadania, tak by w konkursie ofert mogły wziąć udział małe organizacje. W
tej chwili jest dotacja do wysokości 50% wartości zadania a drugie 50% kosztów jest po stronie
organizacji pozarządowej. Uważa to za znaczne ograniczenie udziału małych firm .
Przewod.RG prosi o inne pytania. Brak zgłoszeń. Temat zgłoszony przez Radnego M.Sydoruka
pozostawia do rozpatrzenia Radzie Gminy przy konstrukcji nowego programu na rok przyszły.
Wobec braku innych uwag do sprawozdania, analizowany dokument uważa za przyjęty przez
Radę.
Przewod.RG ogłasza 10 min. przerwę w obradach. Po przerwie , kolejnym realizowanym punktem
porządku obrad jest:
Ad.10. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015;

Przewod.RG – informuje, że Radni otrzymali stosowny projekt uchwały wraz z zaproszeniem na
Sesję. Pyta o uwagi. Brak zgłoszeń. Prosi Komisję Budżetu i Rozw.Gosp. o opinię.
r.A.Bejnarowicz Przewod.Komisji Budżetu i Rozw.Gosp. przedstawia pozytywną opinię projektu
uchwały.
Przewod.RG prosi o przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 14,
wstrzym. -0. przeciw – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

2) w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Bank Żywności” w Nowych Bielicach;

Przewod.RG pyta o uwagi do projektu uchwały.
r.M.Sydoruk – pyta kto będzie realizował omawiane zadanie, przypuszcza że GOPS.
Kierownik GOPS – odpowiada, że GOPS nie będzie wykonawcą zadania, dlatego że ustawa o
pomocy społecznej tego nie przewiduje.
Przewod.RG – przerywa wymianę zdań i tyt. spłętowania informuje, że Rada Gminy na te chwilę
podejmuje uchwałę intencyjną a jej realizację powierza się Wójtowi Gminy.
r.J.Wypych – pyta o wysokość wnoszonej składki do Banku Żywności.
Wójt - udziela odpowiedzi, z której wynika, że gminy ościenne płacą od 3.000-6.000 rocznie,
natomiast podpisanie porozumienia nastąpi w terminie późniejszym po przyjęciu Gminy
Biesiekierz przez Zarząd stowarzyszenia i będzie proponował kwotę 300 zł. miesięcznie (tj. 3.600,rocznie).
Przewod.RG pyta o inne zgłoszenia. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie projektu uchwały.
Wynik głosowania: za – 14, wstrzym. -0. przeciw – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Biesiekierz;
Przewod.RG informuje, że Radni otrzymali stosowny projekt uchwały wraz z zaproszeniem na
Sesję. Pyta o uwagi.
r.A.Bejnarowicz zgłasza wniosek o wykreślenie z karty konsultacyjnej ( ankiety ) opcję głosowania
„wstrzymuję się”. Tłumaczy to wprowadzeniem zamieszania i brakiem konkretnego stanowiska w
sprawie.
r.K.Krawczak – pyta dlaczego
w projekcie uchwały zaproponowano 25 dniowy termin
przeprowadzenia konsultacji. Wg Radnego jest to bardzo krótki termin.
Przewod.RG udziela wyjaśnień, z których wynika, że przyjęty termin jest uwarunkowany
przyczynami formalno prawnymi, by nazewnictwo ulic mogło obowiązywać od stycznia przyszłego
roku. M.in. w sprawie nadania nazwy drodze ustawa wymaga uzyskania pisemnej zgody właściciela
terenów, na których jest ona zlokalizowana- a to pochłania dużo czasu.
Przewod.RG prosi o przegłosowanie przyjęcia zgłoszonego wniosku dot. wykreślenia opcji
„wstrzymuję się”. Wynik głosowania: za 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Wniosek został przyjęty
jednogłośnie.
Przewod.RG prosi o przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały po zmianach w załącznikach.
Wynik głosowania : za – 14, wstrzym. -0. przeciw – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2015 roku;
Przewod.RG – informuje, że Radni otrzymali stosowny projekt uchwały wraz z zaproszeniem na
Sesję. Przy okazji podejmowania tej uchwały informuje o przesunięciu z przyczyn proceduralnych
na X-XI 2014r. podjęcia uchwały o psach na 2015rok. Pyta o uwagi do omawianego projektu
uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały. Wynik głosowania: za
– 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

5) w sprawie nabycia nieruchomości;
Przewod.RG informuje, że nabycie nieruchomości wymienionych w projekcie uchwały następuje w
związku z prowadzonym przez Starostę Koszalińskiego postępowaniem dot. nieodpłatnego
przekazania na rzecz Gminy prawa własności nieruchomości położonych w ciągu dotychczasowej
drogi powiatowej nr 3528Z Nowe Bielice-Laski Koszal. Podjęcie uchwały jest podstawą zawarcia
aktu notarialnego nieodpłatnego przekazania prawa własności. Pyta o uwagi. Brak zgłoszeń. Prosi o
przegłosowanie przyjęcia projktu uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Biesiekierz;
Przewod.RG informuje, że stosowny projekt uchwały został Radnym dostarczony wraz z
zaproszeniem na Sesję. Informuje o wprowadzeniu poprawki do projektu uchwały dot. zmiany
terminu odwołania z 01 kwietnia 2015r. na 31 marca 2015r.
r.J.Wypych – pyta o przyczynę odwołania Pani Skarbnik.
Wójt – odpowiada, że przyczyną jest przejście Pani K.H. na emeryturę.
r.A.Bejnarowicz w imieniu Komisji Budżetu i Rozw.Gosp. dziękuje Pani Skarbnik za wieloletnią
pracę na rzecz Gminy Biesiekierz i współpracę z Radnymi .
Przewod.RG prosi o przegłosowanie projektu uchwały. Wynik głosowania: za -14, przeciw -0,
wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy i Sekretarzem Gminy składają byłemu
Skarbnikowi serdeczne podziękowania za ponad 20 letnią pracę kierowania Referatem Finansów
w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu . Wręczają bukiet kwiatów i drobny upominek.
Ad.11. Trybuna obywatelska;
p.R.G. – informuje o przeprowadzonych w dniu 18.03.br. w SP w Świeminie gminnych
eliminacjach ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pn.” Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Przedstawia reprezentację uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki i którzy będą reprezentować
Gminę w turnieju powiatowym 15.04.br. w Koszalinie w Komputer College.
p.A.G. – informuje o przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz
akcji dystrybucji jabłek. Dziękuje Sołtysom i Radnym za pomoc i obiecuje kolejne podobne akcje
dystrybucji artykułów żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących.
p.J.Rodak Kierownik GSTiK B-rz – informuje o planach i aktualnie realizowanych przez GSTiK
działaniach na rzecz poprawy stanu infrastruktury technicznej w Gminie m.in. mówi o :
- złożonych projektach oświetleniowych, które będą realizowane przy drogach: Parnowo, kolonia
Biesiekierz, Stare Bielice, Nowe Bielice,
- złożonych wnioskach do Starostwa na wydanie pozwolenia na budowę : świetlicy w Kotłowie i
Parsowie, boiska sportowego w Biesiekierzu i Świeminie, chodnika wraz z odwodnieniem w
St.Bielicach, budowie świetlicy wraz z remizą OSP w St.Bielicach i termomodernizacji remizy w
Biesiekierzu wraz z warsztatem GSTiK,
- o pozyskaniu dużych ilości żużla, który będzie wywożony na drogi gminne w miejscach
szczególnie rozmokłych poza zasięgiem zabudowy mieszkaniowej,
- świadczonej przez GSTiK pomocy na rzecz szkół, przedszkola, Klubu Sportowego w sprawach
bieżących na rzecz wyposażenia i naprawy sprzętu.
- udzielonej w porozumieniu z GOPS pomocy dwóm rodzinom w postaci przekazania drewna
pozyskanego z wycinki dużego starego drzewa rosnącego pod Urzędem,
- wymienia jeszcze inne drobniejsze dokonania jednostki na rzecz lokalnej społeczności.
Przewod.RG – dzieli się swoimi spostrzeżeniami z rozmów odbytych podczas pełnienia dyżuru na
temat działania GSTiK i dziękuje p. Kierownikowi za aktywne i profesjonalne podejście do
problemów zgłaszanych przez ludzi . Dziękuje i prosi o więcej.
p.W.Maniak Sekretarz Gminy - przypomina Radnym o obowiązku złożenia do końca kwietnia br.
oświadczenia majątkowego.
Ad. 12. Interpelacje i zapytania radnych:

r.B.Tomczak - prosi Kierownika GSTiK o pomoc w naprawie przewróconego w środku wsi płotu,
którego naprawa przekracza możliwości finansowe właścicieli nieruchomości.
Kierownik GSTiK - deklaruje rozpoznanie tematu .
Ad.13. Wolne wnioski i zapytania;
r.E. Piekarska - dziękuje Stowarzyszeniu Na Rzecz Gminy B-rz za przekazane do sołectwa
Gniazdowo jabłka, które zostały rozprowadzone do najbardziej potrzebujących mieszkańców
sołectwa.
p.M.T. Sołtys Sołectwa Warnino - odczytuje przygotowane pisemne wystąpienie, w którym mówi
o mobbingu stosowanym za „przyzwoleniem i wiedzą Pana Wójta” wobec Jej osoby, polegającym
na pomijaniu Sołtysa w sprawach dotyczących sołectwa Warnino i jego mieszkańców oraz
rozpowszechnianiu w stosunku do Jej osoby nieprawdziwych informacji. Dotyczy to głównie
zarzutu blokowania przez Sołtysa Warnina remontu drogi Kraśnik – Warnino i nie wyrażania
zgody na wycinkę drzew przy tej drodze. Pisemne wystąpienie jest załącznikiem do protokołu.
W trakcie odczytywania wystąpienia, gdy jako przykład niewłaściwego zachowania na drodze, Pani
Sołtys podała informację dot. zdarzenia na drodze z udziałem obecnego Pana Wójta Gminy –
Przewodniczący RG przerywa wystąpienie i zabiera występującej głos. Jak mówi, nie wyraża zgody
na „wycieczki osobiste” i sugeruje dołączenie pisemnego wystąpienia do protokołu sesji.
r.R.Smagieł – ad wocem wystąpienia Pani Sołtys na temat wycinki drzew, przedstawił swoje
stanowisko, które na prośbę Przewod.RG zostało zacytowane w całości:
„ trudno, żeby tak dłużej przyglądać się bezczynnie na to wszystko co się dzieje w naszej Gminie.
Ogromnym nieszczęściem jest Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz. Zamiast dbać o to, żeby w
tym domu żyło się lepiej mieszkańcom, robią wszystko, żeby zrujnować ten dom wg zasady „gorzej
w gminie- tym lepiej dla nas”.
Odniosę się teraz do drogi Kraśnik-Świemino - dziwi mnie, że władze gminy i inwestor idą na
ustępstwa i nie zamierzają wykonywać zadania zgodnie z projektem. W projekcie było, żeby wyciąć
jedną stronę drzew i należy tak zrobić, ażeby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom po
przebudowie. Drzewa te nie są pomnikami przyrody ani jakimś unikatami. Jest to zwykła lipa
zmęczona przez zbieraczy kwiatów. Nie ma na świecie dróg, żeby po przebudowie rosły przy samej
jezdni drzewa, tylko w Biesiekierzu. Przyroda bardzo dobrze radzi sobie sama bez pseudoobrońców.
Nie może być tak, żeby kilka osób opowiadało głupstwa, że drzewa wycinane są po to, by elementy
wiatrakowe przewieźć do Warnina czy do Świemina. Totalna bzdura. Nadmieniam, że na drodze
Kraśnik na odcinku do drogi Nr 6 zginęło młode małżeństwo z dzieckiem ( mieszkańcy Kraśnika ) a
na drodze Kraśnik-Warnino zginęło 4 młodych mężczyzn. Wszyscy roztrzaskali się właśnie o te
drzewa. Pyta, ile jeszcze musi być trupów, żeby ludziom przyszedł rozum do głowy. Jeżeli wszyscy
nie powiemy „stop” tej szkodliwej działalności, to SNDB zrujnują nasze 4 lata kadencji a być może
wcześniej będziemy plakaty wyborcze wywieszać po płotach”. Kończy słowami: ciąg dalszy
nastąpi... .
r.E.Piekarska - mówi, że jest zaskoczona wystąpieniem Pani Sołtys Warnina i wygłoszonym
zarzutem mobbingu. Nie przypomina sobie , aby taka sytuacja w ogóle miała miejsce na spotkaniu
i czuje się obrażona tym wystąpieniem.
Wójt – tytułem odpowiedzi na wystąpienie Pani Sołtys Warnina i wygłoszonych zarzutów w
stosunku do Wójta w sprawie wydanej decyzji o wycince drzew, przedstawia swoje stanowisko na
ten temat. Mówi o rozmowie telefonicznej jaką odbył z panią T. i wygłoszonych podczas tej
rozmowy oskarżeniach pod adresem jego osoby i Urzędu Gminy. Odczytuje fragmenty z Apelu
(załącznik do protokołu) o dostosowanie zieleni przydrożnej do wymogów bezpieczeństwa
współczesnego ruchu
drogowego opracowanego przez
stowarzyszenia zajmujące się
bezpieczeństwem na drogach, który został skierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich RP. W
opracowaniu tym przedstawiona została analiza skutków wypadków najechania na drzewo i
potrzeba przebudowy przydrożnej zieleni. Kończy wystąpienie słowami z Apelu „ najwyższa już
pora, aby o wyposażeniu dróg wpływającym na bezpieczeństwo i skutki wypadków decydowali

specjaliści, a nie gardzący ludzkim życiem fanatycy zwani „obrońcami drzew”. Najwyższa już pora
powiedzieć stanowczo: STOP śmierci na przydrożnych drzewach !!!.” Przypomina ustalenia ze
wspólnego spotkania-debaty publicznej w Starostwie Powiatowym na temat poprawy stanu
bezpieczeństwa na drogach.
r.M.Modła – pyta kiedy otrzyma odpowiedz na złożone na ostatniej Sesji RG w imieniu Komisji
interpelacje oraz pyta o realizację zgłoszonego wniosku Komisji o uzupełnienie sprawozdania p.o.
Komendanta Straży Gminnej.
Wójt – wyjaśnia, że odpowiedzi na złożone interpelacje zostały wysłane na adres r.W.Kamyk
wnoszącej interpelacje. Interpelacja dotycząca poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej w
okolicach „Trawy Motel” została wraz z poparciem ze strony Urzędu odesłana do GDDKiA
Szczecin.
Skarbnik – udziela odpowiedzi na temat uzupełnienia strony finansowej sprawozdania dot.
działalności Straży Gminnej. Informuje, że szczegółowo zagadnienia finansowe dot. SG są
przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok , które zostanie przekazane
radnym za kilka dni.
Przewod.RG pyta , czy Radna przyjmuje takie wyjaśnienia.
r.M.Modła przyjmuje wyjaśnienia.
r.D.Dutkiewicz – przedstawia swoje stanowisko na temat wystąpienia Pani Sołtys z Warnina, z
którego wynika, że nie zgadza się ze zgłoszonym zarzutem mobbingu oraz bezzasadną walką o
drzewa wzdłuż budowanej drogi.
Przewod.RG – informuje Radnych o:
- przeprowadzaniu w dniach 13.04.br. do 30.04.br. wyborów sołtysów i rad sołeckich i prosi
Radnych o udział w zebraniach,
- ustaleniu m-ca lipca br. miesiącem wakacyjnym bez Sesji RG ,
- terminie następnej Sesji RG – 16.04.br.
Pyta o inne uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń.
Ad.14. Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (13:00).
Prot. A. Głuszek
Data sporządzenia:
2015-04-10
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