UG.Or.BR.0002.8.2015
Protokół
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 28 maja 2015r.
W dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się VIII 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
( 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 15 radnych – czyli Sesja jest
prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych
porządkiem obrad.
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, Dyrektorów i
Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy w tym szczególnie miło wita nowego Komendanta
Straży Gminnej Pana Jana Połuboczko wybranego na to stanowisko w drodze konkursu w kwietniu
br. Wita Sołtysów - przewodniczących rad sołeckich oraz wszystkie pozostałe osoby przybyłe na
dzisiejsze obrady Rady Gminy.
Przed przystąpieniem do realizacji ustalonej w porządku obrad procedury sesyjnej Przewod.RG :
- gratuluje druhowi R… G… otrzymania z okazji obchodzonych ogólnokrajowych obchodów Dnia
Strażaka: Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej za działalność społeczną na rzecz
ochrony przeciwpożarowej nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz otrzymania Medalu
Honorowego im. Bolesława Chomicza nadanego przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP za
zasługi dla rozwoju i umacniania Ochotniczych Straży Pożarnych;
Pan R… G… przyjmuje gratulacje, przedstawia zebranym otrzymane odznaczenia i w paru
zdaniach mówi o okolicznościach ich otrzymania i wręczenia ( 23.05.2015r. - Wojewódzki Dzień
Strażaka obchodzony w Kołobrzegu );
- prezentuje zebranym szklaną statuetkę przekazaną Wójtowi Gminy i Radzie Gminy Biesiekierz
przez Komendanta PSP RP w Koszalinie jako podziękowanie za wsparcie finansowe Gminy na
rzecz budowy obiektu szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP Koszalinie;
- dziękuje Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, młodzieży Gimnazjum w Biesiekierzu oraz wszystkim
osobom i Stowarzyszeniom z terenu Gminy za przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 23 maja
2015r.
na terenie boiska szkolnego Gimnazjum w Biesiekierzu otwartej dla wszystkich
mieszkańców imprezy „Rodzinna Majówka”. Mówi, że ma nadzieje, iż tak bardzo udana impreza
na stałe wejdzie do kanonu cyklicznych imprez organizowanych w Gminie;
Dyrektor Gimnazjum Pani Aneta Chmielewska-Szymańska składa
podziękowania
wszystkim organizatorom oraz osobom pomagającym w przygotowaniu Rodzinnej Majówki a
uczestnikom za aktywny w niej udział. Dla dopełnienia składanych podziękowań wymienia z
imienia i nazwiska wszystkich, którzy przyczynili się do jej organizacji i przebiegu w tym osoby
prywatne, instytucje i stowarzyszenia. Deklaruje, że będzie to impreza cykliczna.
Kończąc wystąpienie Pani Dyrektor informuje o ostatnich osiągnięciach swoich uczniów w
wojewódzkich konkursach m.in. w organizowanych w dn. 21-22.05.br. XXXVIII Mistrzostwach
województwa zachodniopomorskiego
w wieloboju sprawnościowo-obronnym „Sprawni jak
żołnierze” - wymienia nazwiska uczniów którzy zdobyli II i III miejsca oraz mówi o
zakwalifikowaniu się dwóch uczniów kl.I Gimnazjum ( podaje nazwiska uczniów ) do XIV
Konkursu województwa zachodniopomorskiego upamiętniającego sylwetkę i twórczość Karola

Wojtyły organizowanego w pierwszych dniach czerwca br. w Gimnazjum w Sianowie;
Kontynuując przyjęte przed otwarciem Sesji RG ustalenia, Przewod.RG prosi o zabranie głosu
członka Zarządu Klubu Sportowego „Wybrzeże” Biesiekierz, który przed Sesją RG zwrócił się z
prośbą o umożliwienie wystąpienia.
Pan Z… S… członek Zarządu Klubu „Wybrzeże” Biesiekierz wyjaśnia, iż korzystając z okazji
organizacji Sesji RG poprosił o zabranie głosu, ponieważ pragnie w imieniu Zarządu Klubu
podziękować Wójtowi Gminy i Kierownikowi GSTiK w Biesiekierzu za przeprowadzony remont
budynku na terenie gminnego boiska sportowego będącego zapleczem gospodarczo-technicznym
na potrzeby Klubu i nie tylko. Jak mówi, obiekt po remoncie stał się bardzo okazały i teraz godnie
Klub może przyjmować sędziów i sportowców innych drużyn oraz podejmować się organizacji
różnych rozgrywek piłkarskich. Przedstawia skład Klubu, mówi o sukcesach drużyny i na koniec
życzy owocnych obrad.
Kontynuując temat wystąpień, Przewod.RG informuje, że na dzisiejsze posiedzenie Rady Gminy
zaproszony został Pan B… W… długoletni Sołtys sołectwa Biesiekierz, który z przyczyn
zdrowotnych i pobytu w szpitalu nie przybył na spotkanie. Temat ten jednak jest na tyle istotny,
że zdecydowano się przedstawić go właśnie w dniu dzisiejszym. Prosi o zabranie głosu Wójta
Gminy.
Wójt Gminy p. A. Leśniewicz prezentuje przygotowany dla Pana B… W… przez władze
samorządowe Gminy mały upominek tj. skromną tabliczkę pamiątkową za pełnienie funkcji
Sołtysa od 1990 roku i długoletnią współpracę na rzecz mieszkańców Sołectwa i Gminy
Biesiekierz. Odczytuje monogram umieszczony na tabliczce. Deklaruje, że przygotowany upominek
zostanie uroczyście wręczony Panu Bo… na kolejnej Sesji RG. Wyjaśnia, że temat pojawia się
dzisiaj, ponieważ dzień 27 maja to jubileusz 25 lat powstania samorządu terytorialnego w Polsce i
dzień samorządu terytorialnego. Z tej okazji składa życzenia wszystkim byłym i obecnym
samorządowcom w Gminie. Odczytuje fragmenty listów gratulacyjnych przekazanych na ręce Wójta
od m.in. Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu
Terytorialnego a także wywodzącego się z Koszalina posła na Sejm RP Ministra środowiska Pana
Stanisława Gawłowskiego oraz Senatora RP Pana Piotra Zientarskiego. Jako Wójt Gminy i
długoletni samorządowiec dołącza się do odczytanych życzeń i w imieniu własnym składa
wszystkim samorządowcom z terenu Gminy życzenia dalszej pomyślności i dalszych sukcesów w
życiu zawodowym i prywatnym. Słowa te szczególnie kieruje do długoletnich radnych pełniących
mandat radnego od pierwszych lat powstania samorządu Gminy Biesiekierz tj. m.in. do Pana J…
B…, Pana M… S…, Pana R… T…, Pani W… K…, Pani Be… T…, Pana J… R…, Pani E… S…, Pani M…
L..., Pana J… W…, Pana J… L… ( na końcu wymienianej listy radnych o najdłuższym stażu
samorządowca jest także osoba Pana Andrzeja Leśniewicza). Na koniec wystąpienia zaznacza, że
każdy samorządowiec ( dotyczy to zarówno byłych jak i obecnych ) wniósł i wnosi określoną
cegiełkę w budowaniu tej naszej Małej Ojczyzny dla zwiększenia jej znaczenia i roli w codziennym
życiu swoich mieszkańców.
Wystąpienie Wójta Gminy, Radni przyjęli gromkimi brawami.
Na tym zakończona została oficjalna część Sesji RG i Przewod. RG ogłasza przejście do realizacji
kolejnych punktów porządku obrad tj.:
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;
Przewod. RG informuje, iż porządek obrad wraz zaproszeniem na Sesję oraz projektami uchwał i
innymi materiałami sesyjnymi, został Radnym przekazany na 7 dni przed obradami. Pyta o uwagi i
ewentualnie propozycje zmian do porządku obrad.
r. J. Wypych – zgłasza wniosek o przeniesienie pkt. 6. „Trybuna obywatelska” na początek obrad
Sesji, gdyż uważa, że dotychczasowa jego pozycja w końcowych punktach porządku obrad
skutecznie uniemożliwia
dotrwanie do tego momentu
ewentualnym zainteresowanym
wystąpieniem. Wnosi o przywrócenie stanu dot. Trybuny obywatelskiej z poprzedniej kadencji.
Przewod. RG - informuje, że wniosek zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Kluby Radnych.

Przewod. RG informuje , iż na wniosek Wójta Gminy zgłasza wycofanie z porządku obrad z pkt. 5
(„Podjęcie uchwał w sprawie:”) ppkt. 7 projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w
drodze bezprzetargowej z przyczyn zgłoszonych przez zainteresowanych kupnem działki.
Prosi o przegłosowanie zgłoszonego wniosku: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Wniosek został
przyjęty jednogłośnie.
Przewod. RG na wniosek Wójta zgłasza kolejny wniosek dot. wprowadzenia do porządku obrad
dwóch dodatkowych projektów uchwał;
1) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015,
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gm. Biesiekierz na lata 2015-2021.
Informuje, że w dniu wczorajszym osobiście starał się, by dodatkowe projekty uchwał dostarczone
zostały do każdego Radnego.
Prosi o przegłosowanie przyjęcia do porządku obrad pkt 1): za – 15, przeciw -0, wstrzym. -0.
Projekt uchwały został przyjęty do porządku obrad i zapisany w pkt 5 jako ppkt 8) .
Prosi o przegłosowanie przyjęcia do porządku obrad pkt 2): za 15, przeciw -0, wstrzym.-0.
Projekt uchwały został przyjęty do porządku obrad i zapisany w pkt 5 jako ppkt 9) .
Na wyraźny sygnał z sali obrad potwierdzony przez Radcę Prawnego, Przewod.RG poddaje pod
głosowaniu wniosek zgłoszony przez r. J. Wypycha. Wynik głosowania: za – 7, przeciw – 7,
wstrzym. -1.
Przewod. RG prosi o zabranie głosu Radcę Prawnego p. Maję Pawłowską.
p. M. P… informuje, iż zgodnie z § 20 ust.4 Statutu Gminy, zmiany w porządku obrad rada gminy
może wprowadzić bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Większość
bezwzględna oznacza , że ilość głosów „za” musi być większa niż łączna ilość głosów” przeciw” i
„wstrzym.” Informuje, iż zgłoszony wniosek r. J. Wypycha nie osiągnął bezwzględnej większości ,
tym samym wniosek nie został przyjęty.
Przewod. RG prosi o przegłosowanie porządku obrad po zmianach. Wynik głosowania: za – 15,
przeciw -0, wstrzym-0.
Porządek obrad realizowany na VIII Sesji Rady Gminy przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej Sesji Rady Gminy;
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
1) powołania zespołu do wyboru ławników;
2) inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i posiadania psów;
3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
4) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
5) wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odwodnienia wraz z
budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo w partnerstwie z Powiatem
Koszalińskim;
6) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Gościno własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka
nr 209 obręb Kraśnik;
7) uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości na terenie Gminy
Biesiekierz do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
8) zmian w budżecie Gminy na rok 2015;
9) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2015-2021.
6. Trybuna obywatelska.
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej Sesji Rady Gminy;

Przewod. RG informuje, iż do przyjęcia jest protokół z obrad VII Sesji Rady Gminy z dnia 07
maja 2015r.
Informuje, że zgodnie z & 30 Statutu Gminy, protokół był do wglądu w Biurze Rady . Jako
Przewodniczący Rady zapoznał się z nim i nie wnosi uwag. Załącznikiem do protokołu jest
wystąpienie r. Ryszarda Smagła z ostatniej Sesji RG.
Pyta, czy Radni zgłaszają uwagi, bądź wnoszą o jego uzupełnienie. Brak zgłoszeń.
Przewod. RG uznaje protokół za przyjęty.
Zamyka ten punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest:
Ad.4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
Wójt Gminy zdaje sprawozdanie z podejmowanych w ciągu minionego miesiąca działań jako
organ gminy i jednocześnie kierownik jednostki organizacyjnej. Mówi o:
- 9.05.br - uczestnictwie wraz z Radnymi Rady Gminy i Sołtysami w uroczystym otwarciu nowo
wybudowanej świetlicy wiejskiej w Cieszynie. Gratuluje Radnemu poprzedniej kadencji Panu
Zygmuntowi Królakowi i Sołtysowi Gniazdowa Pani Elżbiecie Piekarskiej wytrwałości i
konsekwencji w doprowadzeniu do realizacji inwestycji i wspaniałej organizacji uroczystości jej
otwarcia;
- 11.05.br – uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek zorganizowanym w
Koszalińskiej Bibliotece Publicznej z udziałem władz miasta i Starostwa Powiatowego z
pracownikami
bibliotek powiatu koszalińskiego. Informuje, iż
Gminę na spotkaniu
reprezentowała Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz Pani Agnieszka Hryniewicz.
Mówi o przekazanych Wójtowi wieściach z tego spotkania, z których wynika, że nasza Biblioteka
ciągle należy do najlepszych w regionie. Gratuluje pracownikom Biblioteki osiągnięcia tak wysokiej
pozycji w rankingu;
- 12.05.br – udziale w zebraniu przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białogardzie. Mówi o
tematyce zebrania i podjętych ustaleniach;
- 13-14.05.br – udziale wraz z p. M. Sz… specjalistą ds. inwestycji GSTiK w kolejnych warsztatach
roboczych w ramach ZIT i szeroko omawia podjęte na spotkaniu ustalenia dot. Gminy i wyboru
konkretnej inwestycji zaplanowanej do wykonania w ramach działania pn. „ Modernizacja dróg
kołowych i integracja z drogą S6 i S11”. Gmina wskazuje do projektu drogę w Starych Bielicach kierunek strefa ekonomiczna Koszalin . Wartość inwestycji ok. 3 mln zł. Z tego planowane
dofinansowanie ok. 2 mln zł ( 1.995.000,- ) środki własne Gminy to ok. 855.000,- zł czyli poziom
dofinansowania ok. 70 % . Termin realizacji to 2016-2020r. długość drogi 1,5 km, zakres:
przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem;
- 14.05.br – udziale w zorganizowanym spotkaniu z Sołtysami wybranymi na nową kadencję i
informuje o tematyce spotkania;
- 19.05.br - wspólnym spotkaniu Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Przewod. RG z Dyrektorami
szkól i przedszkola na temat arkuszy organizacyjnych i informuje o podjętych ustaleniach;
- 19.05.br – uczestnictwie w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa
Działania i informuje o tematyce spotkania. Grupa jest obecnie w okresie przejściowym i
pierwszych naborów należy spodziewać się dopiero na przełomie grudnia-stycznia, będzie to
„nowy” Lider+;
- 20.05.br – udziale wraz ze Skarbnikiem Gminy w spotkaniu z Firmą Brokerską na temat
ubezpieczenia mienia komunalnego Gminy oraz o spotkaniu z przedstawicielami Firmy Deloitte
świadczącej usługi z zakresu m.in. doradztwa podatkowego;
-21.05.br – spotkaniu
wraz z Przewod. RG, Dyrektorką Gminnego Przedszkola jej
współpracownikami z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego w Starych Bielicach. Przedstawia
zaistniały w oddziale przedszkolnym
problem dot. małej ilości zapisanych dzieci i podjęte
działania, by nie doszło do jego likwidacji. Na dzień dzisiejszy problem został zażegnany. Wójt
mówi o potrzebie prowadzenia ciągłej promocji Szkoły i jej oferty, szukania różnych możliwości
dotarcia z tą informacją do rodziców. Ma nadzieję, że organizowany w dniu 30.05.br w SP w
Starych Bielicach Festyn Zdrowia w ramach realizowanego przez Szkołę ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego pt.”Czas na zdrowie” będzie wspaniałą okazją do promocji Szkoły w rejonie;
- mówi o planowanym na koniec miesiąca maja br. zakończeniu budowy odcinka wodociągu w
Starych Bielicach i kanalizacji w Nowych Bielicach;

- podaje informację dot. otrzymanej od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnej decyzji na
zmianę przeznaczenia gruntów ( przeznaczenie na cele nierolnicze gruntu kl. III w obrębie St.
Bielice pod inwestycję Centrum Handlowe ). Mówi o kolejnych działaniach w związku z
prowadzoną procedurą planistyczną pod CH St. Bielice;
- Wójt przedstawia sprostowanie swojej wypowiedzi z poprzedniej Sesji RG na temat faktycznej
liczby dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego „Smerfiki” w Świeminie i przeprasza za
zaistniałą sytuację;
- 26.05.br -mówi o udziale w Walnym Zgromadzeniu Wspólników RWiK Sp. z o.o. Białogard i
przebiegu spotkania sprawozdawczo-absolutoryjnego. Informuje iż dokumentacja finansowa Spółki
( bilans i sprawozdanie z wykonania budżetu ) jest do wglądu w Urzędzie Gminy;
Na tym kończy swoje sprawozdanie z działalności między sesjami.
Przewod. RG pyta Radnych o ewentualne uwagi i pytania do sprawozdania . Brak uwag. Na tej
podstawie uznaje, iż przedstawione wyżej sprawozdanie Wójta zostało przyjęte przez Radę .
Przewod. RG zgodnie z ustaleniami z poprzedniej Sesji RG, na której Radni wypowiadali się na
temat zasadności dalszego funkcjonowania Straży Gminnej w Biesiekierzu, prosi o zabranie głosu
w tym punkcie obrad nowego Komendanta Straży Gminnej Pana Jana Połuboczko i przedstawienie
swojej koncepcji funkcjonowania Straży Gminnej.
Pan Jan Połuboczko Komendant Straży Gminnej prezentując swoją osobę m.in. mówi, że
ma 54 lata, wykształcenie wyższe pedagogiczne ( nauczyciel w-fu) i przez ostatnie 23 lata pracował
jako Komendant Straży Miejskiej w Białogardzie. Pracę tę zaczął 07.07.1992r. i w oparciu o ustawę
o Policji tworzył pierwszą w Białogardzie Straż Miejską. Na tej podstawie uważa, że ma ogromne
doświadczenie i pełny przegląd sytuacji jak zmieniały się przez te lata i rozwijały straże gminne i
jak zmieniały się oczekiwania mieszkańców odnośnie tej formacji. Pracę w Straży Gminnej w
Biesiekierzu zaczął 20.05.2015r. po wygranym konkursie, z czego bardzo jest zadowolony. Mówi o
swoich pierwszych wrażeniach po objeździe Gminy i poznawaniu jej specyfiki. Uważa teren Gminy
za nierozległy i możliwy do sprawdzenia i do wyegzekwowania przestrzegania przepisów.
Deklaruje, że nie jest fanem fotoradarów i jako dowód przedstawia swoje działanie w mieście
Białogard, w którym fotoradary zostały ustawione dopiero w 2007r. a przez 14 lat skutecznie bronił
się przed ich zakupem skupiając się na działaniu o którym mowa w ustawie czyli ochrona spokoju i
porządku publicznego oraz przestrzeganie przepisów gminnych podjętych przez Radę. Zauważa,
że zarówno na terenie wiejskim jak i miejskim, dużym problemem są podrzucane psy o czym
skutecznie przekonał w ciągu pierwszych dni pracy. Mówi o swoim doświadczeniu w tym zakresie i
wypracowanej przez lata współpracy z Firmą ANIMALS z Białogardu.
Odnośnie koncepcji pracy zapewnia, że będzie się starał, by prowadzona przez niego jednostka
była skuteczną, Uważa, że Straż jest dla mieszkańców a nigdy nie odwrotnie. Chciałby skupić się
na porządkach w obrębie nieruchomości, przestrzeganiu przepisów dot. ustawy „alkoholowej”,
segregacji odpadów komunalnych i rozwiązywaniu innych problemów zgłaszanych przez
mieszkańców. By nie być gołosłownym, podaje przykłady
podjętych już działań i
wyegzekwowanych zachowań. Odnośnie fotoradarów zapewnia, że nie są jego priorytetem, ma
swoją teorię na temat ich skuteczności ( przedstawia ją zebranym ), nie usunie jednak
funkcjonującego w Starych Bielicach fotoradaru, gdyż nie absorbuje on pracy strażników a pełni
swoją rolę . Deklaruje że Straż Gminna będzie większość swego czasu poświęcała pracy w terenie.
Jest otwarty na wszystkie zgłaszane sygnały i sugestie. Nastawiony jest pozytywnie na współpracę z
samorządem gminnym. Mówi, że nie należy do żadnej partii politycznej, jest radnym powiatowym
już czwartą kadencję w Radzie Powiatu Białogard. Kończy zapewniając, że posiada zarówno
wiedzę jak i wieloletnie doświadczenie, by dobrze i skutecznie wykonywać powierzoną mu pracę.
Przewod. RG pyta Radnych o ewentualne uwagi i pytania do wystąpienia Komendanta Straży
Gminnej.
r. M. Sydoruk - zabiera głos i życzy nowemu Komendantowi powodzenia.
Przewod. RG ogłasza 10 min przerwę w obradach ( godz. 11:05). Po przerwie realizowany jest pkt:
Ad.5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników;
Przewod. RG przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały o powołaniu zespołu do
przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydatów na ławników. Pyta, kto jest chętny z Radnych
do pracy w zespole.
r. K. Krawczak – zgłasza swoją osobę do pracy w zespole. Pyta o sposób wyboru przewodniczącego
Zespołu.
Przewod. RG – informuje, że zespół sam się ukonstytuuje po wyborze pełnego składu .
Przewod. RG – zgłasza do pracy w zespole Sekretarza Gminy Pana Waldemara Maniak.
r. M. Modła – zgłasza radną Małgorzatę Kulik.
r. A. Bejnarowicz – zgłasza radną Małgorzatę Jabłońską-Bauer.
r.W.Kamyk – zgłasza radnego Jana Wypycha.
Przewod. RG ponieważ przedłożony Radnym projekt uchwały zakładał 3 osobowy skład zespołu,
prosi Sekretarza Gminy o decyzję w sprawie .
Sekretarz Gminy proponuje, aby Rada Gminy ustaliła liczebność zespołu. Wyjaśnia zakres pracy
Zespołu i procedurę wyboru ławników przez radę gminy w głosowaniu tajnym.
Przewod. RG -prosi o przegłosowanie, kto z Radnych jest za 5 osobowym składem zespołu do
wyboru ławników? Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Zgłoszona propozycja
została przyjęta jednogłośnie. Na tej podstawie, Przewod. RG informuje, że do składu osobowego
zespołu wpisane zostaną następujące osoby: r. K. Krawczak, Sekretarz Gminy p. Waldemar Maniak,
r. M. Kulik, r. M.Jabłońska-Bauer, r. J. Wypych.
Prosi o przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały z 5-cio osobowym składem zespołu: za 15,
przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

2) w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i posiadania
psów;
Przewod. RG – przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały i zwraca uwagę na wprowadzoną
zmianę dot. wysokości wynagrodzenia za inkaso ( poprzednio było 14% teraz jest propozycja na
7%). Informuje o spotkaniu Sołtysów z Wójtem zorganizowanym z inicjatywy Wójta przed
obradami Sesji dla skonsultowania zapisów projektu uchwały. Prosi p. Wójta o informację na ten
temat.
Wójt p. A. Leśniewicz – potwierdza zorganizowanie krótkiego spotkaniu w gabinecie Wójta
jeszcze przed obradami po to, by skonsultować projekt uchwały.
Przewod. RG – pyta, czy ze strony Radnych są uwagi lub pytania do projektu uchwały.
r. K. Krawczak - prosi o przedstawienie opinii Sołtysów na temat projektu uchwały.
Przewod. RG - podaje, że po spotkaniu otrzymał informację, iż Sołtysi przychylają się do
zaproponowanej zmiany 7% wynagrodzenia z tyt. inkasa.
r. J. Wypych – nawiązuje do poprzedniej uchwały o wysokości 14 % z tyt. inkasa i uważa, że
obecna propozycja obniżki do 7% (czyli o 50% ) jest zbyt drastyczna i nie współmierna do zakresu
pracy wykonywanej przez sołtysów w terenie. Prosi p. Skarbnik o podanie informacji, ile gmina
wypłaciła sołtysom z tyt. inkasa w roku 2011, 2012, 2013 i 2014.
Skarbnik Gminy p. A. Podgórska – przedstawia uzasadnienie dot. wprowadzenia 7% z tyt. inkasa.
Podaje, iż przeprowadzona została analiza dot. wysokości wypłaconego inkasa z roku 2014 , ale
jeśli taka będzie wola Radnego, może cofnąć się jeszcze do roku 2011. W roku 2014 z tyt. inkasa
wypłacona została kwota 47.000,-. Mówi, że wprowadzana zmiana wynika z obecnej trudnej
sytuacji finansowej budżetu gminy i nie jest w stanie wypłacać w terminie Sołtysom wszystkich
należności wynikających z podjętych uchwał (diety, inkaso, fundusz sołecki). Szeroko prezentuje

swoje stanowisko w tym temacie.
Wójt Gminy p. A. Leśniewicz - wyjaśnia, iż przedstawiona propozycja zmniejszenia wysokości
inkasa to nie jest atak na Sołtysów, lecz są to działania mające na celu szukanie i racjonalizowanie
kosztów we wszystkich obszarach funkcjonowania Gminy. Podobne działania prowadzone są w
stosunku do oświaty, biblioteki, GOPS, Urzędu Gminy, GSTiK. Zaznacza w swojej wypowiedzi jak
wysoko ocenia działalność Sołtysów i ich rolę w środowisku. Wie, że decyzja jest niepopularna i
może trochę bulwersująca, ale wyrzeczenia dotyczą wszystkich, by osiągnąć właściwe wskaźniki
finansowe pozwalające na późniejsze zaciągnięcie zobowiązania na inwestycje o których mówił w
swoim sprawozdaniu. Przypomina Radnym, że już niedługo staną się konstruktorami nowego
budżetu na kolejny rok i także staną przed trudnymi i niepopularnymi decyzjami np. w sprawie
podwyższenia podatków. Obiecuje, że gdy sytuacja w Gminie ulegnie poprawie, w każdym
momencie można będzie zmienić podejmowaną obecnie uchwałę.
r. R. Smagieł mówi, że łatwiej jest komuś dać niż zabrać, ale sytuacja finansowa w Gminie jest
taka a nie inna i informuje, że będzie głosował za przyjęciem projektu uchwały w wersji jak wyżej.
r. K. Krawczak – mówi, że skoro Sołtysi podeszli ze zrozumieniem do tematu uchwały i poparli
projekt, nie pozostaje nic innego jak postąpić podobnie.
p. J. Ryfun Sołtys ze Świemina - prosi o udzieleni głosu.
Przewod. RG - nie wyraża zgody, ponieważ uważa, że skoro Przewodniczącemu RG przekazane
zostało stanowisko wypracowane przez Sołtysów podczas spotkania u p.Wójta pozytywnie
opiniujące propozycję 7% inkasa, nie widzi sensu pojedynczych wypowiedzi , które mogą zakłócić
procedurę podejmowania uchwały.
r. E. Piekarska (radna i sołtys s. Gniazdowo) – ad wocem wypowiedzi Przewod. RG – zabiera głos
w imieniu kolegów Sołtysów i wyjaśnia wątpliwości jakie były zgłaszane przez Sołtysów w
związku z zapisami pr. uchwały. Propozycja Sołtysów dotyczyła wprowadzenia zróżnicowania i
zrekompensowania Sołtysom dużych sołectw jak Stare Bielice, Nowe Bielice i Biesiekierz
ponoszonych sporych nakładów pracy i zwiększenia im wysokości inkasa.
Przewod. RG prosi Skarbnika Gminy o przedstawienie jak wygląda temat diet dla sołtysów i inkasa
w innych ościennych gminach, które są o wiele bogatsze od naszej.
Wójt Gminy - podaje informację uzgodnioną z Sołtysami podczas spotkania odbytego przed Sesją,
że Sołtysom nie będzie potrącana dieta za nieobecność na Sesji co wymaga modyfikacji podjętej na
początku kadencji uchwały w sprawie wysokości diet dla przewodniczących rad sołeckich.
Skarbnik Gminy podaje jakie są dane w sąsiednich gminach:
- g. Karlino - 200 zł dieta + 50 zł za udział w Sesji i wysokość inkasa w zależności od ilości
mieszkańców,
- g. Manowo - 450 zł dieta i 12 % inkaso,
- g. Białogard – 150 zł dieta i 7% inkaso,
- g. Będzino – 210 zł dieta i 7% inkaso,
- g. Tychowo – 130 zł dieta i 10% inkaso,
- g. Malechowo – 300 zł dieta i 8% inkaso,
- g. Gościno – 400 zł dieta i 7% inkaso,
- g. Biały Bór – 300 zł dieta i 10% inkaso,
- g. Polanów - od 150-300 zł dieta zróżnicowana w zależności od ilości mieszkańców, brak inkasa,
- g. Mielno – 350 zł dieta i 7% opłata targowa i 10% opłata miejscowa
- g. Biesiekierz – 550 zł. dieta i 14% inkaso.
r. E. Piekarska - proponuje
doprecyzować przedstawiony projekt uchwały o zapisy dot. nie
potrącania diety za nieobecność oraz wprowadzić zróżnicowanie wielkości inkasa od wielkości

sołectw.
r. M. Sydoruk – proponuje nie podejmować uchwały w dniu dzisiejszym i doprecyzować jej zapisy
o ustalenia podjęte podczas spotkania z p. Wójtem.
Przewod. RG – wobec głosów z sali za niepodejmowaniem uchwały w dniu dzisiejszym, zgłasza
wniosek i pyta, kto z Radnych jest za odrzuceniem projektu uchwały.
Radca Prawny p. M. Pawłowska – zabiera głos i wyjaśnia, iż w dniu dzisiejszym może być
głosowany tylko przedstawiony w porządku obrad projekt uchwały. Radni w głosowaniu
opowiedzą się, czy są „za” przyjęciem uchwały w sprawie inkasa podatków, czy są „przeciw”.
r. M. Sydoruk dopytuje się, co w sytuacji gdy w dniu dzisiejszym uchwała nie zostanie przyjęta.
Przewod. RG informuje, że uchwała wróci zmieniona na następnej Sesji . Ogłasza 5 min. przerwę w
obradach na wniosek Klubu Radnych „Przyjazny Gminie”.
Po przerwie Przewod. RG wznawia obrady i proponuje w dniu dzisiejszym przyjąć omawiany
projekt uchwały a na następnej Sesji wrócić do uchwały w sprawie wysokości diet dla sołtysów i
zmodyfikować ją o zapis dot. niepotrącania diet za nieobecność Sołtysa na Sesji.
Pyta, czy ze strony Radnych są jeszcze uwagi lub pytania do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi
o przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 1 ( r. J.
Wypych), wstrzym. -0. Uchwała została przyjęta większością głosów.
3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
Przewod. RG – informuje, że do projektu uchwały dołączone jest uzasadnienie. Zwraca się do
Radnych z pytaniem, czy mają uwagi i pytania do projektu uchwały.
r. M. Modła- prosi p. Wójta o wyjaśnienie przyczyn podniesienia stawki o 1 zł za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla mieszkańców. Przedstawia warunki podpisanej na 2 lata wzorcowej
umowy jaką Radna ściągnęła z internetu, z której wynika, że cena brutto za 1 m-c świadczenia
usługi obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy bez względu na ilość
odpadów, częstotliwość ich odbioru, liczbę mieszkańców, liczbę pojemników i worków, ryzyko
wykonawcy z tyt. oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy a
także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty
wykonawcy. W odniesieniu do przedstawionego rozliczenia za kwartał – pyta, czy w tej sytuacji
takiej podwyżki należy spodziewać się teraz co kwartał? Mówi o informacji podanej w Gazecie
Gminnej sprzed paru miesięcy, że stawki za śmieci po wyborze nowego oferenta pozostają bez
zmian. Prosi o wyjaśnienie, dlaczego teraz wzrosła opłata za gospodarowanie odpadami.
Wójt Gminy prosi o udzielenie odpowiedzi głównego specjalisty ds. gospodarki komunalnej p.Jana
Paska.
p. J. Pasek – wyjaśnia, że stawka za odpady komunalne była niezmieniona do końca ubiegłego roku
i przez pierwsze 4 miesiące nowego roku (już po przeprowadzeniu przetargu) ze względu na
potrzebę oszacowania rzeczywistych kosztów. Koszta zostały oszacowane ( uzasadnienie do
projektu uchwały ) i stąd podwyżka o 1 zł. Mówi o zmianach w ustawie dot. nie składania deklaracji
po każdej zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami.
r. M. Modła – przedstawiane wyjaśnienia nie przekonują Radnej, ma obawy co do zasadności
wprowadzanej podwyżki i braku możliwości wcześniejszego oszacowania kosztów rzeczywistych
świadczonej mieszkańcom usługi.

p. J. Pasek – informuje, że wcześniej obowiązywała z PGK umowa na świadczenie usług w
wysokości 26.000,- co miesiąc i tak było przez 1,5 roku ( były to koszty szacunkowe). Mówi o
składowych ostatniego
przetargu ( dwuzadaniowego) tj. odbiór i dostarczenie odpadów
zmieszanych i zielonych do RIPOK w Sianowie ( Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów
Komunalnych )oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych. Podaje, że na
dodatkowe koszty ma obecnie wpływ ilość odpadów zmieszanych i zielonych dostarczanych do
RIPOK, które po 4 miesiącach funkcjonowania nowej umowy zostały oszacowane.
r. M. Modła – pyta, czy w umowie z EKOSAN-em jest zapis o podwyższeniu stawki usługi? Jest
zdania, że obecna podwyżka wynika ze źle oszacowanych wcześniejszych kosztów.
p. J. Pasek – wyjaśnia, że stawka z EKOSAN-em jest stała przez cały czas trwania umowy. Powstałe
koszty dodatkowe są po stronie Gminy i dlatego podwyżka o 1 zł.
r. K. Krawczak – prosi o wskazanie, które z wyszczególnionych w uzasadnieniu pod projektem
uchwały kosztów należą do EKOSAN-u i czy będą stałe przez czas trwania umowy.
p. J. Pasek – udziela odpowiedzi. Koszt EKOSAN-u to poz. nr 8 z tabeli pod projektem uchwały
( koszt 64800,- zł ).
Przewod. RG prosi o wyjaśnienie przyczyn powstania tak wysokiej kwoty nieściągalności ( 6.000,zł) .
p. J. Pasek – wyjaśnia , że nie są to tylko niepłatności w terminie ale przede wszystkim jest to
kwota niemożliwa do ściągnięcia. Dalej wyjaśnia różnicę pomiędzy poz. „ przyjęcie odpadów
zmieszanych i zielonych w RIPOK” - kwota ok. 84.000,- zł, a poz. „ odbiór i dostarczenie odpadów
zmieszanych i zielonych do RIPOK Sianów oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów
segregowanych” - kwota 64800,- zł.
p. J. Rodak Kierownik GSTiK – tytułem uzupełnienia wypowiedzi, informuje, że na jednej z
pierwszych Sesji RG nowej kadencji po odbytym przetargu, gdy wygrała Firma Ekosan
sygnalizował, że może dojść do wzrostu stawki za usługę, ale na ten moment nie było jeszcze
pełnych danych o ponoszonych przez Gminę kosztach rzeczywistych. Po pierwszym przetargu dwa
lata temu, zagospodarowanie i odbiór prowadziła Firma PGK i była to jedna kwota za usługę.
Obecnie dwie firmy uczestniczą w organizacji odbierania odpadów komunalnych tj. PGK który
utylizuje śmieci i EKOSAN który odbiera śmieci i dostarcza je do Sianowa. Jest przekonany, że
gdyby przetarg wygrała Firma PGK, to teraz nie mówiono by o podwyżce 1 zł ale o co najmniej 5-6
zł. Przedstawia kwoty ofertowe tych dwóch Firm, które stanęły do przetargu.
r. M. Modła – mimo, całej złożoności udzielanych wyjaśnień, dalej nie rozumie dlaczego
rozstrzygnięciu przetargu poszła do mieszkańców informacja, że podwyżek nie będzie.
r. M. Sydoruk – pyta o ilość złożonych deklaracji i jaka jest proporcja
segregacji odpadów a zmieszanymi.

po

między deklaracjami o

p. J. Pasek – odpowiada, że różnica pomiędzy tymi co segregują a tymi co nie segregują wynosi ok.
10%. Złożonych deklaracji jest ok. 5600 mieszkańców zamieszkałych na 6200 ogółem
zameldowanych.
Przewod. RG pyta, czy ze strony Radnych są jeszcze uwagi lub pytania do projektu uchwały. Brak
zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 10, przeciw –
4 ( r. M. Kulik, r. M. Modła, r. W. Kamyk, r. J.Wypych), wstrzym. - 1 ( r. M. Sydoruk). Uchwała
została przyjęta większością głosów.
4) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Przewod. RG pyta, czy ze strony Radnych są uwagi lub pytania do projektu uchwały. Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0
wstrzym. - 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
5) wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odwodnienia
wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo w partnerstwie z
Powiatem Koszalińskim;
Przewod. RG pyta, czy ze strony Radnych są uwagi lub pytania do projektu uchwały. Projekt
uchwały ma uzasadnienie, które szczegółowo wyjaśnia temat. Brak zgłoszeń. Prosi o
przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0 wstrzym. - 0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
6) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno własności nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka nr 209 obręb Kraśnik;
Przewod. RG pyta, czy ze strony Radnych są uwagi lub pytania do projektu uchwały. Do projektu
uchwały dołączona została mapka i uzasadnienie. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie przyjęcia
projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0 wstrzym. - 0. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie
7) uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości na
terenie Gminy Biesiekierz do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
Przewod. RG przedstawia uzasadnienie projektu uchwały. Z poprzedniej Sesji RG został wycofany
projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia terenu. Przed Sesją zadecydowano o rozpoznaniu
tematu dalszej rezerwacji gruntu u źródła tj. Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Efektem
rozmów jest projekt j.w. Dodaje, iż z przeprowadzonego rozeznania wynika, że Gmina ma nikłe
szanse na zainteresowanie się terenem przez znaczącego inwestora, gdy wokół powstały dobrze
uzbrojone strefy ekonomiczne np. Karlino, Koszalin, Darłowo i Tychowo.
r. K. Krawczak – popiera zamysł zniesienia rezerwacji terenu pod strefę ekonomiczną. Jest
przekonany, że na dzień dzisiejszy dalsze jego rezerwowanie dla potencjalnych inwestorów jest
niezasadne, gdy w Koszalinie jest 43 ha strefy sukcesywnie się rozbudowującej. Pyta, ile
kosztowałoby Gminę ewentualne uzbrojenie terenu.
Wójt Gminy – odpowiada, że ok. 4 mln zł. należałoby przeznaczyć na uzbrojenie. Przedstawia
swoje stanowisko dot. zniesienia strefy ekonomicznej i wykazania terenu do sprzedaży.
r. K. Krawczak – pyta o opinię Rady sołeckiej Lasek Koszal.
p. M. Tarnowska Sołtys Lasek Koszal. - informuje, iż Rada sołecka Lasek Koszal. Pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewod. RG – pyta Radnych o uwagi i sugestie do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o
przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym. -0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
8) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.
Przewod. RG – informuje, iż w trybie pilnym dwa ostatnie projekty uchwał zostały dostarczone
radnym w dniu wczorajszym na posiedzenia Klubów dla zapoznania się z nimi, po to by w dniu
dzisiejszym mogły być wprowadzone do porządku obrad. Prosi Skarbnika Gminy o uzasadnienie do
projektu uchwały.

Skarbnik Gminy – przedstawia uzasadnienie, z którego wynika, że znaczącą pozycją w projekcie
uchwały jest propozycja przeniesienia między działami na kwotę 86.000,- tj. zmniejszenie planu
wydatków biblioteki o kwotę 86.000,- i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,na termomodernizację i przebudowę budynku OSP Biesiekierz, 6.000,na zwiększenie
pierwotnego planu wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa świetlicy
wiejskiej w m. Kotłowo i m. Parsowo oraz 60.000,- na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół
jeziora w m. Parnowo. Wyjaśnia, iż przeniesienie miedzy działami było możliwe dzięki
porozumieniu z Panią Dyrektor Biblioteki, której wydatki bieżące zostały uszczuplone o kwotę
86.000,-. Zwiększenie kwot na wydatki majątkowe dobrze wpływa na wskaźniki finansowe
zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
r. J. Wypych – pyta z czego Biblioteka musi zrezygnować, zmniejszając swój budżet o 86.000,p. A. Hryniewicz Dyrektor Biblioteki – wyjaśnia, że decyzja została podjęta po konsultacjach z
Panią Skarbnik i podobnie jak wszystkie placówki oświatowe, w ramach szukania oszczędności
wyraziła zgodę na cięcia, by można było „zamknąć budżet”. Ma nadzieję, że jest to sytuacja
przejściowa i liczy na powrót do stanu pierwotnego. Zapewnia, że podstawowa działalność
Biblioteki nie ulegnie pogorszeniu, zrezygnuje z organizacji kilku konkursów, imprez dla dzieci i
zaplanowanych spotkań autorskich. Ma
nadzieję na pozyskanie dodatkowych środków
zewnętrznych, biorą udział w licznych projektach i liczy na większą dotację z Biblioteki
Wojewódzkiej .
r. J. Wypych – pyta, dlaczego wzrosła kwota na dokumentację projektową.
p. J. Rodak Kierownik GSTiK – wyjaśnia kwestie dotyczące przeprowadzonego przetargu na
wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Kotłowo i Parsowo oraz
tłumaczy zasadność i celowość posiadania dokumentacji projektowej na różne zadania , by być
gotowym do skorzystania z nadarzającej się okazji dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (np.
udział w projektach unijnych ).
r. K. Krawczak – pyta o okres przedawnienia dokumentacji.
Kierownik GSTiK – udziela odpowiedzi, z której wynika, że dokumentacja projektowa jest ważna
przez 3 lata. Informuje o podejmowanych przez Gminę działaniach dla przedłużenia kończącego
się okresu ważności dokumentacji.
Przewod. RG prosi Komisję Budżetu i Rozw. Gospodarczego o opinię na temat projektu uchwały
r. A. Bejnarowicz Przewod.Komisji Budżetu i Rozw.Gosp. - przedstawia pozytywną opinię Komisji
na temat omawianego projektu uchwały.
Przewod.RG pyta o inne uwagi . Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały.
Głosowanie: za -15, przeciw -0, wstrzym-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata
2015-2021;
Przewod.RG pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Tytułem dopowiedzenia – gdy
zmianie ulegają wydatki majątkowe, konieczne są także zmiany w WPF. Prosi o przegłosowanie
przyjęcia projektu uchwały. Głosowanie: za – 15, przeciw -0, wstrzym-0. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.

Ad.6. Trybuna obywatelska;

Brak zgłoszeń
Ad.7. Interpelacje i zapytania radnych;
r. K. Krawczak - w imieniu Klubu „Radni niezależni” pyta o odpowiedź na składaną miesiąc temu
przez Klub interpelację w sprawie wprowadzenia „udogodnień” na drodze „6” okolice osiedla
„Trawa-Motel”.
Wójt Gminy i Sekretarz Gminy udzielają odpowiedzi, z której wynika, że złożona interpelacja wraz
z pismem przewodnim z Urzędu Gminy została wysłana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad. Działanie Radnych pozytywnie zostało zaopiniowane przez Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, która w piśmie do GDDKiA O/Szczecin zawnioskowała o
jego pozytywne rozpatrzenie. Odpowiedź GDDKiA jest w Biurze Rady.
r. W. Kamyk – wypowiedź w sprawie realizacji Karty Dużej Rodziny w Gminie. Informuje o
piśmie złożonym do Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie i otrzymanej odpowiedzi. Wyjaśnia,
dlaczego była przeciwna przyjęciu uchwały zatwierdzającej podwyżkę o 1 zł opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wójt Gminy – odnosi się do wystąpienia Pani Radnej i przedstawia swoje stanowisko w sprawie
realiów funkcjonowania Karty Dużej Rodziny w małej gminie, gdy nie ma partnerów
wspierających Kartę. Mówi o roli świetlic wiejskich i realizowanych przez nie programów
edukacyjnych, sportowych, rekreacyjno-turystycznych nastawionych głównie na pomoc dzieciom z
rodzin wielodzietnych i wymagających wsparcia.
r. R. Smagieł – prosi o podjęcie działań mających na celu czytelne oznakowanie skrzyżowania przy
szkole w Biesiekierzu ze wskazaniem na trasę nad morze ( kierunek Mielno i Kołobrzeg). Wnosi o
przestawienie tablic informacyjnych o Gminie. Uważa, że stoją one w nieodpowiednich miejscach i
nie spełniają swojej roli edukacyjnej. Wnosi także o zabezpieczenie interesu mieszkańców gminy
dot. przejścia i przejazdu, gdy dojdzie do przekazania drogi gminnej na rzecz Lasów Państwowych.
Uważa, że odpowiedni zapis w Księdze Wieczystej o służebności drogi zabezpieczy przed jej
zamknięciem (ustawienie szlabanu) przez Nadleśnictwo.
p. M. Tarnowska – udziela wyjaśnień odnośnie lokalizacji tablic informacyjnych. Ewentualna
zmiana będzie możliwa , gdy skończy się okres funkcjonowania objęty zapisem projektu unijnego.
Wójt Gminy – informuje, że przyjmuje zgłoszone wnioski r. R.Smagła do realizacji.
Sekretarz Gminy – informuje o realizacji projektu sporządzenia na potrzeby Gminy kolejnych
dużych tablic informacyjnych, które będą wykonane bezkosztowo dla Gminy przez podmiot
realizujący projekt unijny .
Ad.8. Wolne wnioski i zapytania;
r. B. Tomczak – zaprasza na VI Festyn Parafialny do Mierzyna 04.06.br. na godz. 12:00.
Informuje o możliwości zorganizowania spaceru- wycieczki do „rododendronów” w Parsowie.
r. W. Kamyk – informuje o podjętych przez SP w Starych Bielicach działaniach dot. pozyskania
dzieci do oddziału przedszkolnego i planowanej organizacji oddziału. Jak podaje, na dzień
dzisiejszy jest to 12 dzieci.
Mówi o realizacji swoich „obietnic wyborczych” i dziękuje za podjęcie działań dot. budowy drogi do
strefy ekonomicznej Koszalin. Informuje o montażu, na wniosek Radnej lustra drogowego przy
wyjeździe z drogi „szkolnej” na drogę powiatową.

r. M. Jabłońska-Bauer – dołącza się do podziękowań za działania z Urzędu w sprawie budowy drogi
„na strefę” , gdyż to także był temat jej obietnic wyborczych.
r. M. Sydoruk - dziękuje za uprzątnięcie terenu brzegu jeziora parnowskiego.
r. K. Krawczak – mówi o złym stanie ścieżki rowerowej przy drodze „6” ( porośnięta trawą i
popękana nawierzchnia) - pyta w czyjej jest to gestii, by o nią zadbać.
Kierownik GST i K p. J.Rodak – przyjmuje do sprawdzenia i ewentualnej interwencji w GDDKiA.
r. J. Terelak – w imieniu młodzieży dziękuje Kierownikowi GSTiK za wykonanie boiska na osiedlu
w Biesiekierzu oraz za instalację dodatkowej lampy przy budynku GOPS.
r. B. Tomczak – prosi o sprawdzenie obowiązywania gwarancji na wybudowane w Parsowie
chodniki i podjęcie działań naprawczych w miejscach szczególnego uszkodzenia.
Kierownik GSTiK przyjmuje do sprawdzenia i ewentualnej realizacji.
r. W. Kamyk – pyta o termin rozbiórki zdewastowanego placu zabaw w Starych Bielicach.
Kierownik GSTiK – wyjaśnia temat braku możliwości dokonania „rozbiórki” placów zabaw do czasu
obowiązywania zawartego w zrealizowanym projekcie unijnym jego 5-cio letniego okresu
funkcjonowania w wyznaczonych w projekcie miejscach. Przedstawia swoje plany stopniowej
„rekonstrukcji” elementów zużytych na placach zabaw.
Przewod. RG informuje o organizowanym w dniu 30 maja br. Festynie Zdrowia na terenie szkoły w
Starych Bielicach. Pyta o inne uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń.
Ad.9. Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (13:00).
Prot. A. Głuszek
Data sporządzenia:
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