BR.0002.9.2015
Protokół
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 25 czerwca 2015r.
W dniu 25 czerwca 2015r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się IX Sesja Rady Gminy.
Godzina rozpoczęcia: 10:00, zakończenia: 13:05.
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 14 radnych – czyli Sesja jest
prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych
porządkiem obrad.
Nieobecną
na posiedzeniu jest r. A. Bejnarowicz ( zwolnienie lekarskie – nieobecność
usprawiedliwiona).
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.
Serdecznie wita Starostę Koszalińskiego Pana Mariana Hermanowicza. Wita Dyrektorów i
Kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawiciela Straży Gminnej i przedstawiciela
Kancelarii Prawnej obsługującej Gminę oraz Sołtysów Gminy Biesiekierz i wszystkie pozostałe
osoby przybyłe na dzisiejsze obrady Rady Gminy.
Szczególnie serdecznie wita przybyłego na dzisiejsze obrady wieloletniego Sołtysa sołectwa
Biesiekierz Pana B… W…, któremu zaocznie, mimo jego nieobecności na przedniej Sesji
przedstawiciele samorządu gminnego złożyli
gratulacje i podziękowania
za ponad
dwudziestoletnią pracę na rzecz sołectwa i Gminy Biesiekierz. Teraz korzystając z obecności Pana
Sołtysa na Sesji chcą w obliczu całej Rady Gminy powtórzyć tę uroczystą chwilę.
Przed przystąpieniem do realizacji ustalonej w porządku obrad procedury sesyjnej Przewod. RG
prosi o zabranie głosu Starostę Koszalińskiego.
Starosta Koszaliński p.M.Hermanowicz w swoim wystąpieniu nawiązuje do
obchodzonego w m-cu maju Dnia Samorządu Terytorialnego i 25 rocznicy funkcjonowania
samorządu w Polsce oraz wspólnym z Radą Gminy Biesiekierz przeżywaniu tego okresu w
Gminie jako Wójt z 25 letnim stażem. Obecnie jako Starosta Powiatu Koszalińskiego wręcza
Wójtowi Gminy pamiątkową statuetkę upamiętniającą ten jubileusz wraz z gratulacjami i
życzeniami udanych następnych rocznic.
Wystąpienie Starosty Koszalińskiego Radni nagradzają gromkimi brawami.
Wójt Gminy przyjmuje prezent i dziękuje za życzenia. W imieniu władz samorządowych
Gminy Biesiekierz deklaruje kontynuację realizowanego przez 25 lat dzieła poprzedniego Wójta,
informuje, że przekazaną statuetkę traktuje jako wyraz uznania dla poprzednich oraz obecnych
radnych, sołtysów i tych wszystkich którzy przyczynili się do rozwoju Gminy.
Przewod. RG tytułem wyjaśnienia i usprawiedliwienia krótkiej wizyty Starosty, informuje
o zwołanej w tym samym terminie co w Gminie Biesiekierz sesji absolutoryjnej Rady Powiatu. W
imieniu Rady Gminy dziękuje Panu Staroście za przybycie na Sesję i za złożone życzenia.
Starosta Koszaliński opuszcza salę posiedzeń Rady Gminy.
Przewod. RG przekazuje informację o paru istotnych sprawach dot. Gminy:
- dziękuje Komendantowi
Gminnemu OSP Biesiekierz za zorganizowanie
i sprawne
przeprowadzenie gminnych i powiatowych zawodów pożarniczych. Informuje, że OSP Biesiekierz
zajęła I miejsce w zawodach gminnych i II miejsce w zawodach powiatowych;
- dziękuje Dyrekcji, Nauczycielom i Rodzicom uczniów z SP Stare Bielice oraz Radzie Sołeckiej
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sołectwa Stare Bielice za zorganizowanie w dniu 30 maja br. Festynu pn.”Rycerze Zdrowego
Talerza”, którego celem była promocja zdrowej żywności ekologicznej, zdrowego odżywiania i
promocja aktywności fizycznej;
Na zakończenie tej części informacyjnej, prosi Pana Wójta o wręczenie upominku dla Pana
Bogumiła Walkowiaka i tym samym dokończenia rozpoczętego na poprzedniej Sesji Rady Gminy
uroczystego aktu złożenia podziękowań za wieloletnią, ciężką pracę Sołtysa na rzecz sołectwa i
Gminy Biesiekierz.
Wójt Gminy p. A. Leśniewicz prezentuje przygotowany dla Pana Bogumiła Walkowiaka przez
władze samorządowe Gminy drobny upominek tj. skromną tabliczkę
pamiątkową za
nieprzerwane pełnienie funkcji Sołtysa od 1990 roku i długoletnią współpracę z samorządem
gminnym mającą na celu dobro mieszkańców sołectwa Biesiekierz i całej Gminy. Odczytuje
monogram i treść umieszczoną na tabliczce. Życzy Panu Bo…. zdrowia i pomyślności na dalsze
lata.
Pan B.W… przyjmując upominek dziękuje za życzenia i za wieloletnią współpracę.
Przewod.RG zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest:
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 w ustawowym terminie. Pyta o uwagi i
ewentualnie propozycje zmian do porządku obrad. Brak zgłoszeń.
Na tej podstawie, prosi o przegłosowanie przyjęcia porządku obrad w wersji przekazanej Radnym
wraz z zaproszeniem. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0.
Przewod.RG informuje, że podczas obrad IX Sesji Rady Gminy obowiązywać będzie następujący
porządek obrad:
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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za rok 2014:
- wystąpienie Wójta Gminy;
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
- dyskusja
- podjęcie uchwał w sprawie :
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za
2014r.
2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biesiekierz z tytułu wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za
2014r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym;
2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących rad sołeckich z Gminy Biesiekierz;
3) uchylenia uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy;
4) określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Biesiekierz;
5) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego;
7. Trybuna obywatelska.
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
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Ad. 3. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej Sesji Rady Gminy;
Przewod.RG informuje, iż do przyjęcia jest protokół z obrad VIII Sesji Rady Gminy z dnia 28
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. 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:
- 28.05.br. - spotkaniu w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Koszalinie, na którym wraz z
Ośrodkiem Wsparcia Ekonomi Społecznej przedstawiono informację na temat możliwości
pozyskiwania i dofinansowania ze środków f-szy europejskich 2014-2020 inwestycji związanych z
tworzeniem ( wsparciem) Spółdzielni socjalnych i pozostałych przedsiębiorstw społecznych;
- 30.05.br - udziale wraz z gronem Radnych w Festynie Zdrowia organizowanym w SP Stare
Bielice. Mówi o głównych założeniach imprezy i gratuluje realizacji ciekawego pomysłu i mądrej
pouczającej zabawy;
-03.06.br. - udziale w seminarium w UG Mielno nt. Zrównoważonego stylu życia na obszarach
wiejskich i turystycznych oraz innowacyjnych rozwiązaniach na rzecz efektywności energetycznej i
gospodarki niskoemisyjnej ( wykorzystanie kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych);
- 09.06.br. - wraz z p. Skarbnik udziale w spotkaniu z Firmą brokerską NORD PARTNER z
Torunia dot. kompleksowego ubezpieczenia mienia gminy zwiększającego zakres ubezpieczenia
obniżając koszty ubezpieczenia ;
- 09.06.br. - wraz z p. Skarbnik spotkaniu z przedstawicielami Klubu Sportowego „Wybrzeże” na
temat dalszej współpracy Gminy z Klubem w związku z pewnymi rozbieżnościami pomiędzy
ofertą, umową a jej realizacją;
- 09.06.br. - udziale w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym
Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej;
11.06.br – udziale w seminarium organizowanym dla Federacji Banków Żywności pod hasłem
„Żywność dobro, które angażuje” dot. zasad i kryteriów realizacji programu operacyjnego z
zakresu pomocy żywnościowej. Informuje, iż realizacji zadania w Gminie Biesiekierz podjęło się
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet przy współpracy GOPS Biesiekierz;
- 12.06.br – wraz z Przewod.RG udziale w imprezie organizowanej w Bibliotece Gminnej dot.
rozstrzygnięcia konkursu przyrodniczo-fotograficznego dla klas VI;
- 14.06.br. - udziale w Festynie Rodzin Zastępczych i Usamodzielnionych Wychowanków Pieczy
Zastępczej z Powiatu koszalińskiego „Rodzinalia 2015” organizowanym w DPS w Nowych Bielicach;
- 15.06.br. - udziale w posiedzeniu Zarządu Powiatu dot. omówieniu harmonogramu przebudowy
i remontu dróg powiatowych, wspólnych projektów oświatowych oraz możliwości aktywizacji na
rynku pracy ( prace interwencyjne, staże);
- 15.06.br. - udziale w spotkaniu w ramach ZIT i podpisaniu aneksu do porozumienia w celu
współpracy j.s.g w ramach realizacji zadań ZIT;
- 18.06.br. – udziale wraz z Przewod. RG + Kierownik GSTiK + inspektor ds. inwestycji gminnych
w dwóch spotkaniach społecznych komitetów budowy dróg na osiedlu „Zielony Pagórek” i
„Natalia” zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców i r. M. Modły;
- 22.06.br. - udziale wraz z Przewod. RG w absolutoryjnym Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty Karlino;
Wójt tytułem uzupełnienia przedstawia Radnym informację , o którą wnosili Radni na wspólnym
spotkaniu Komisji na temat „obrotu” działkami gminnymi (nieruchomościami), które podlegają
sprzedaży ( zbyte i w trakcie realizacji ), dzierżawy ( dokonanej i w trakcie realizacji ) i działki w
stosunku do których
Gmina w najbliższym czasie planuje rozpocząć procedurę ich
zagospodarowania. Informacja jest załącznikiem do protokołu.
Przewod. RG prosi o pytania do sprawozdania.
r. B. Tomczak – pyta o przeznaczenie działki ponad hektarowej za Świetlica wiejską w Parsowie
przekazaną Gminie od ANR.
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Wójt – przyjmuje temat do rozpoznania. Informację przekaże zainteresowanej po Sesji.
r. W. Kamyk – pyta o możliwość nabycia ( w ramach wzajemnych uzgodnień stron) działki na
terenie Starych Bielic z przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej.
Wójt – przyjmuje temat do rozpoznania. Informuje, iż na dzień dzisiejszy nie wie o takich
możliwościach.
Przewod. RG prosi o kolejne zgłoszenia. Brak zgłoszeń. Informuje o przyjęciu przez Radę Gminy
sprawozdania Wójta.
Kolejnym realizowanym punktem jest:
Ad. 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za rok 2014;
Wójt Gminy w swoim wystąpieniu na temat sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014
kładzie nacisk na fakt, iż jest to dzieło poprzedniego Pana Wójta i poprzedniej Rady Gminy, którzy
swoją kadencję zakończyli w listopadzie ubiegłego roku a absolutorium udzielane jest nowym
władzom samorządowym. Dlatego prosi o pozytywne rozpatrzenie sprawozdania i udzielenie
absolutorium z pełną świadomością tego, że zarówno nowy Wójt jak i nowa Pani Skarbnik są
kontynuatorami
wykonanej w roku ubiegłym pracy i to im obecnie udzielane
będzie
absolutorium.
Przewod.RG prosi Komisję Rewizyjną o przedstawienie wniosku Komisji, na podstawie którego
został sporządzony omawiany obecnie projekt uchwały.
r. Daniel Dutkiewicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytuje wniosek Komisji Rewizyjnej z
dnia 03.06.2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biesiekierz i przedstawia
wynik głosowania
członków Komisji Rewizyjnej. Komisja jednomyślnie zawnioskowała o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Komisji jest załącznikiem do sprawozdania.
Przewod. RG prosi o przedstawienie opinii RIO na temat wniosku Komisji Rewizyjnej złożonego
organowi nadzoru.
r. D. Dutkiewicz Przewod. Komisji Rewizyjnej odczytuje przekazaną przez RIO Szczecin Zespół
Zamiejscowy Koszalin opinię w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej. Jest to opinia pozytywna,
która została przekazana wszystkim Radnym w materiałach sesyjnych.
Opinia RIO jest załącznikiem do protokołu.
Przewod. RG prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozw.Gospodarczego.
r. B. Tomczak Wiceprzewod. Komisji Budżetu i Rozw. Gosp. odczytuje opinię Komisji. Komisja na
posiedzeniu w dniu 22.06.br po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wszystkich aspektów
wykonania budżetu za rok 2014 i sprawozdania finansowego, po wysłuchaniu wyjaśnień
Skarbnika Gminy ( zarówno poprzedniego jak i obecnego ) oraz Pana Wójta pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły.
Opinia jest załącznikiem do protokołu.
Przewod. RG prosi o opinię Komisję ds.Społecznych i Oświaty.
r. M. Modła Przewod. Komisji ds. Społ. i Oświaty – informuje, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 i opinię przekazała do Biura Rady w wskazanym
terminie.
Opinia Komisji jest załącznikiem do protokołu.
Przewod. RG pyta Radnych o uwagi do omawianego tematu. Brak zgłoszeń. W tej sytuacji
informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
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finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2014r. Wynik
głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym. -0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewod. RG prosi o przegłosowanie kolejnej uchwały z tego zakresu tj. projektu uchwały w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biesiekierz z tytułu wykonania budżetu Gminy
Biesiekierz za 2014rok. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Przewod. RG składa gratulacje Wójtowi Gminy za otrzymane absolutorium i w imieniu Rady
wręcza drobny symboliczny upominek w formie długopisu, by posłużył on do tworzenia kolejnych
dobrych budżetów Gminy.
Wójt – dziękuje Radnym za jednomyślność przy podejmowaniu absolutorium, którą uznaje jako
wyraz dużego zaufania i deklaruje w imieniu własnym oraz współpracowników, że tak jak
poprzedni Wójt oraz poprzednia Rada Gminy będzie wyłącznie działał w kierunku poprawy życia
mieszkańców Gminy oraz rozwoju Gminy. Mówi o planach na przyszłość i dużym udziale Radnych
w tworzeniu następnego budżetu i ambitnych planów inwestycyjnych. Kończy podziękowania
zdaniem, iż otrzymane jednomyślnie absolutorium jest znakomitym wizerunkiem Gminy.
Przewod. RG ogłasza 10 min przerwę w obradach ( godz. 10:45). Po przerwie wznawia obrady.
Kolejnym realizowanym punktem porządku obrad jest:
Ad. 6. Podjęcie uchwał: w sprawie:

1) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym;
Przewod. RG informuje, że Radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w materiałach
sesyjnych. Projekt uchwały dotyczy utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum
ogólnokrajowym planowanym na 6 września 2015r. Pyta Radnych o uwagi do projektu uchwały.
Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za –
14, przeciw -0, wstrzym -0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących rad sołeckich z
Gminy Biesiekierz;
Przewod. RG przypomina, iż na poprzedniej Sesji przy omawianiu uchwały dot. inkasa sołtysów
został zgłoszony przez r. E. Piekarską wniosek o zmianę zasad ustalania wysokości diet dla
sołtysów w zakresie uchylenia zapisu o potrącaniu diet za nieobecność na sesjach i komisjach.
Przedstawia zmiany zaproponowane w projekcie omawianej uchwały. Pyta o uwagi. Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0,
wstrzym-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy;
Przewod. RG informuje, że uzasadnienie do projektu uchwały wyjaśnia zasadność podejmowanego
obecnie działania, które poparła Komisja ds. Społecznych i Oświaty. Pyta o uwagi do projektu
uchwały. Brak zgłoszeń.
Przewod. RG prosi o przegłosowanie projektu uchwały. Głosowanie: za – 14, przeciw -0, wstrzy,.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
mienie komunalne Gminy Biesiekierz;
Przewod. RG pyta Radnych czy mają uwagi bądź inne propozycje do projektu uchwały.
r. E. Piekarska – w imieniu Klubu „Przyjazny Gminie” zgłasza wniosek o zamieszczenie w projekcie

5

uchwały zapisu o treści „ Pierwszeństwo w zakupie działki mają mieszkańcy Gminy Biesiekierz”.
Przewod. RG prosi o wypowiedź Radcę prawnego.
Radca prawny chwilowo jest nieobecny na sali konferencyjnej. W międzyczasie odpowiedzi
udziela Wójt Gminy.
Wójt Gminy - wyjaśnia, iż ustawa o gospodarce nieruchomościami narzuca pewne rozwiązania i
ograniczenia, które Wójt ogłaszając przetarg musi brać pod uwagę, ale wśród nich nie ma
wyłączności dla pewnej grupy osób. Obawia się o status prawny zgłoszonego wniosku. Deklaruje,
że tak jak dotąd będzie pełna jasność przy podejmowaniu decyzji o przetargu, którą będzie co
miesiąc przekazywał Radnym w sprawozdaniu Wójta z działalności między sesjami.
r. K. Krawczak – w swojej wypowiedzi wskazuje na dwie kwestie. Pierwsza dotyczy zapisu § 5 pr.
uchwały dot. ustalenia górnej granicy kwotowej przy sprzedaży i oddawaniu nieruchomości w
użytkowanie wieczyste, której przekroczenie wymaga zgody Rady Gminy. W projekcie uchwały
zaproponowano kwotę 500.000,- i decyzję o sprzedaży poniżej tej kwoty Wójt podejmuje
samodzielnie bez zgody Rady Gminy w formie uchwały. Przestrzega, że tym zapisem, Rada Gminy
pozbywa się możliwości wypowiadania się czy ingerencji w temacie obrotu nieruchomościami.
Zapis ten przerzuca całą odpowiedzialność gospodarowania mieniem na Wójta bez jakiejkolwiek
wcześniejszej informacji dla Rady Gminy. Generalnie jest za tym, aby gro nieruchomości gminnych
zostało zbyte ( tym bardziej, iż z przedstawionego przez Wójta sprawozdania wynika, że są to
niewielkie obszarowo nieruchomości i kwota ich sprzedaży będzie także niska ).Ma obiekcję, że
Rada będzie pozbawiona wiedzy i możliwości wypowiedzenia się na temat ewentualnej potrzeby
zakupu gruntu przez gminę na cele publiczne lub możliwości dyskusji na temat sprzedaży dużych
areałów ziemi ( np. 17 ha działki strefy ekonomicznej ), których sprzedaż także będzie poniżej
kwoty 500.000,-.
Przewod. RG prosi o podanie konkretnej propozycji wniosku.
r. K. Krawczak - składa wniosek, aby kwotę zaproponowaną w § 5 projektu uchwały zmniejszyć do
100.000,-. Jest zdania, że taka kwotowa granica nie będzie utrudnieniem dla Wójta a wręcz
pomocą w podjęciu decyzji o sprzedaży, gdyż każdy Radny zna swoje sołectwo i problemy w nim
występujące. Uważa, że przy pomocy Rady sołeckiej takie działanie przyniesie tylko pozytywny
skutek.
Zgłasza drugi wniosek, który dot. zapisu § 7 projektu uchwały mówiącego o wyrażeniu zgody na
wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, gdy po umowie na
czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość. Uważa, że tym zapisem Gmina pozbywa się możliwości czerpania zysków z
dzierżawy, która raz nabyta może trwać dożywotnio bez możliwości kolejnego przetargu.
Przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska i zgłasza wniosek usunięcia § 7 projektu uchwały.
r. R. Smagieł - nie zgadza się z drugim zgłoszonym wnioskiem r. K.K rawczaka. Uważa, że
przedstawiony w projekcie uchwały zapis § 7 jest zasadny i z korzyścią dla rolnika, który
dzierżawiąc ziemię ponosi koszty jej utrzymania ( nawozy organiczne, wapnowanie ) a efekty
mogą być dopiero w drugim roku. Uważa, ze wprowadzenie przetargu jest niekorzystne dla
dzierżawcy, ogranicza jego możliwość inwestowania w dzierżawiony grunt.
Wójt – uważa, że racja jest pośrodku a zgłoszone obawy obu Radnych są zasadne. Deklaruje, że
mimo utrzymania tego paragrafu w każdym swoim działaniu będzie patrzył przede wszystkim na
interes Gminy i będzie intensyfikował działania zmierzające do osiągnięcia jak najkorzystniejszej
ceny dzierżawy. Zapewnia, że mimo, iż będzie miał określone uprawnienia, każdorazowo będzie
konsultował te działania z Radą Gminy, a podjęcie uchwały traktuje wyłącznie jako usprawnienia i
ułatwienie Wójtowi gospodarowania nieruchomościami. Informuje o innych zapisach dot.
zgłoszonych wniosków funkcjonujących w gminach ościennych i podaje przykładowe kwoty,
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powyżej których wymagana jest zgoda Rady. Kończy wystąpienie zapewnieniem zachowania
przejrzystych procedur gospodarowania mieniem komunalnym i utrzymania wspólnego z Radą
decydowania o wszelkich ruchach dot. nieruchomości gminnych.
r. M. Modła – popiera złożone na Sesji przez r. K. Krawczaka wnioski, które zostały podjęte na
posiedzeniu Klubu „Radni Niezależni” i wnosi, aby te wnioski niezwłocznie przegłosować bez
zbytniej dalszej dyskusji o ich zasadności. Przedstawia swoje spojrzenie na temat. Uważa, że
zmniejszenie kwoty „granicznej” zapisanej w § 5 projektu uchwały do 100.000,- jest właściwym
posunięciem, dlatego, że w przeciwnym razie Rada pozbywa się wglądu do jakości gospodarowania
nieruchomościami gminnymi. Przypomina o swoich uwagach często zgłaszanych w poprzedniej
Kadencji dot. braku informacji o uzyskiwanych przez Gminę wpływach bądź wydatkach z tyt.
sprzedaży czy zakupu gruntu. Podjęcie tej uchwały w przedstawionej Radnym wersji pozbawi
Radnych wiedzy na temat sprzedaży gruntu i za ile.
Wójt – zapewnia o utrzymaniu dotychczasowej przejrzystości wszelkich procedur dot. gospodarki
nieruchomościami.
r. J. Wypych – jako propozycję do prowadzonej dyskusji, zgłasza wniosek o wykreślenie z § 5
zapisu o jakiejkolwiek kwocie, by nadal obowiązywała zasada, że każda sprzedaż wymaga zgody
Rady Gminy w formie uchwały.
Na salę konferencyjną przybywa Pani Mecenas Maja Pawłowska. Przewod. RG prosi Panią
Mecenas o wypowiedzenie się na temat zgłoszonego przez r. E. Piekarską wniosku.
Pani M. Pawłowska – przeprasza za swoją nieobecność, którą tłumaczy obowiązkami służbowymi
dot. prowadzenia spraw gminnych. Przedstawia swoje stanowisko na temat wniosku, z którego
wynika, że wprowadzenie proponowanego przez r. E. Piekarską zapisu znacznie ograniczy krąg
potencjalnych nabywców i tym samym narzuci formę przetargu ograniczonego, co może
wykraczać poza kompetencje Rady.
Przewod. RG tytułem dopytania, prosi o informację, czy taki zapis ograniczy działanie Wójta jako
organizatora przetargu.
Pani M. Pawłowska – odpowiada, iż w jej ocenie będzie to zbyt daleko posunięte ograniczenie w
stosunku do kompetencji Wójta.
r. K. Krawczak - popiera wniosek r. J. Wypycha o usunięciu „kwoty granicznej”. Uważa, że
wówczas każda sprzedaż będzie w formie uchwały Rady Gminy i Radni będą mieli możliwość
sugerowania p. Wójtowi formę przyszłego przetargu. W takiej sytuacji zapis proponowany przez
r. E. Piekarską będzie zbyteczny.
r. R. Smagieł - uważa, że Radni podejmując decyzję powinni mieć na uwadze przede wszystkim
interes społeczny i interes Gminy. Jest za tym, aby udostępnić wszystkim pełną informację.
r. J. Wypych - w swojej wypowiedzi mówi o stosowanej dotychczas procedurze zasięgania opinii
Rady Sołeckiej przed podjęciem uchwały o sprzedaży nieruchomości. Przypomina, że dzięki tej
zasadzie kilka nieruchomości w Kraśniku nie zostało zbyte i obecnie są obiektami publicznymi.
Podaje przykład Kraśnika na poparcie swojego wniosku. Jest za dalszym utrzymaniem zasady
sprzedaży wyłącznie w formie uchwały Rady Gminy.
Przewod. RG prosi o kolejne wystąpienia . Brak zgłoszeń. Informuje o 5 min. przerwie w obradach
na wniosek Klubu „Przyjazny Gminie” ( godz. 11:10).
Po przerwie, Przewod. RG wznawia obrady. Prosi Panią Mecenas M. Pawłowską o przedstawienie
swojego stanowiska co do projektu uchwały.
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Pani M. Pawłowska - w swojej wypowiedzi, zapewnia, iż podjęcie uchwały w takim kształcie jaki
został przekazany radnym w materiałach na Sesję przy zachowaniu kwoty granicznej 500.000,- i
zapisy § 7, służyć będzie wyłącznie usprawnieniu gospodarowania mieniem komunalnym Wójtowi
Gminy, który przyjmuje na siebie ogromną odpowiedzialność, co nie oznacza jego samodzielności
i niezależności w 100%. Rada nadal pełni funkcję kontrolną i oceniającą.
Przewod. RG prosi o inne zgłoszenia. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania
zgłoszonych wniosków. Jako pierwszy wniosek pod głosowanie podaje wniosek r. Wypycha jako
najdalej idący. Wniosek dotyczy wykreślenie z § 5 zapisu o jakiejkolwiek kwocie, by nadal
obowiązywała zasada, że każda sprzedaż wymaga zgody Rady Gminy w formie uchwały. Wynik
głosowania: za – 6, przeciw – 8, wstrzym.-0. Wniosek nie został przyjęty.
Jako drugi wniosek głosowany jest wniosek r. K. Krawczaka dot. wykreślenia § 7 ust.1 . Wynik
głosowania: za – 5, przeciw -8, wstrzym. -1. Wniosek nie został przyjęty.
Przewod. RG pyta r. E. Piekarską czy nadal podtrzymuje swój wniosek dot. wprowadzenia do
projektu uchwały zapisu o treści „ Pierwszeństwo w zakupie działki mają mieszkańcy Gminy
Biesiekierz”. Radna E. Piekarska informuje, iż po wysłuchaniu dyskusji na temat projektu uchwały
wycofuje swój wniosek.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania całości projektu uchwały o treści jak w
materiałach sesyjnych przekazanych Radnym w zaproszeniu na Sesję. Wynik głosowania: za – 8,
przeciw – 6 ( r.Krawczak, r.Wypych, r.Sydoruk, r.Kulik, r.Modła,r.Kamyk ), wstrzym. -0. Uchwała
została podjęta większością głosów.
5) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego;
Przewod. RG pyta Radnych, czy zgłaszają jakieś pytania i uwagi do projektu uchwały. Brak
zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania; za- 14,
przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne
niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy
Biesiekierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
Przewod. RG przedstawia przyczyny dla których ponownie Rada Gminy podejmuje uchwałę w
treści jw. Informuje, iż RIO Szczecin stwierdziło nieważność uchwały podjętej w dniu 7 maja
2015r. zarzucając wystąpienie pewnych uchybień tj. braku określenia podstawy obliczenia dotacji
i żądania danych osobowych ( PESEL ) dziecka. Uchybienia zostały naprawione i stąd nowy projekt
uchwały. Pyta o uwagi i ewentualne wątpliwości do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o
przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla
których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz;
Przewod. RG - przed omawianiem projektu uchwały, informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał
od kilku Radnych informację o zastosowanym wobec nich „szantażu emocjonalnym” przez Pana
Prezesa ZO Związku Nauczycielstwa Polskiego w Biesiekierzu
i podaniu nieprawdziwych
informacji z
przeprowadzonych
negocjacji z przedstawicielami
związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli na terenie Gminy. Aby wyjaśnić temat odczytuje treść dwóch protokołów
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ze spotkania ze związkami zawodowymi z dnia 05 czerwca 2015r. i z dnia 12 czerwca 2015, które są
załącznikami do protokołu.
Na koniec wystąpienia informuje o liczbie zatrudnionej kadry pedagogicznej w placówkach
oświatowych w Biesiekierzu (64 osoby) i przedstawia (wyszukane przez siebie w internecie)
wyniki egzaminu gimnazjalnego odbytego w sesji wiosennej od 21 do 23 kwietnia 2015r.
uczniów Gimnazjum w Biesiekierzu na tle 8 gimnazjów powiatu koszalińskiego wg kolejności
osiągniętego miejsca.
Prosi Komisję ds. Społecznych i Oświaty o przedstawienie opinii Komisji.
r. M. Sydoruk – Wiceprzewodniczący Komisji – zwraca się do Przewod.RG z prośbą, aby zanim
Komisja przedstawi Radzie Gminy swoją opinię na temat projektu uchwały, mogła poznać opinię
Dyrektorów placówek oświatowych na temat propozycji zmian w regulaminie wynagradzania
nauczycieli.
Dyrektorzy Szkół nie podejmują się opiniowania projektu uchwały.
Przewod. RG - prosi o zabranie głosu Pana Wójta Gminy jako projektodawcę omawianego
regulaminu.
Wójt Gminy – informuje, że z Dyrektorami szkół władze Gminy spotykały się kilkakrotnie i były to
rozmowy bardzo konstruktywne, uzgadniane były różne kwestie organizacyjne. Temat zmian
organizacyjnych jest dalej tematem otwartym. Zapewnia, że proponowane zmiany zostały przyjęte
ze zrozumieniem zarówno trudnej sytuacji finansowej Gminy jak i potrzeby poniesienia pewnych
wyrzeczeń przez pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych.
Skarbnik Gminy – mówi o swoich uwagach i spostrzeżeniach powstałych po udziale w konferencji
samorządowej w Kołobrzegu poświęconej m.in. oświacie. Uważa, że „idziemy w dobrym kierunku,
ponieważ były samorządy, które już chciały oddać zatrudnienie nauczycieli państwu, ponieważ to
państwo ustala Kartę Nauczycieli , realizację której przekłada na samorządy”. Mówi o dużych
zmianach przed którymi staną samorządy i proponowanych terminach wprowadzenia tych zmian .
Przedstawia wnioski z konferencji m.in. oficjalne wskazanie na malejące dochody w gminach
wynikające ze źle skonstruowanej ustawy o dochodach własnych gmin, propozycjach ustawowych
łączenia małych gmin poniżej 5000 mieszkańców dla zapewnienia ustawowej realizacji zadań
własnych i na tym tle położenie Gminy Biesiekierz (liczba mieszkańców na dzień dzisiejszy - 6740) i
realnym zagrożeniu dla dalszego bytu Gminy. Stąd apeluje o zrozumienie tematu i zapewnia, że nie
jest to zmiana na stałe, ale konieczna na dzień dzisiejszy. Uważa, że jest to najlepszy moment na
zmiany, by zdobyć stabilną pozycję finansową i gospodarczą Gminy i móc spokojnie aplikować o
środki unijne.
r. M. Sydoruk - informuje o wydaniu przez Komisję ds. Społecznych i Oświaty pozytywnej opinii na
temat omawianego projektu uchwały. W imieniu Komisji prosi Pana Wójta , aby oświata nie była
jedynym obszarem szukania oszczędności, sugeruje, aby dokonać przeglądu także innych
podległych Wójtowi jednostek organizacyjnych Gminy. Zapewnia, że Komisja jest otwarta na
współpracę z nauczycielami i gotowa w każdej chwili przyjąć wniosek o zmianę wysokości
dodatków na kolejny rok budżetowy.
r. W. Kamyk – w swoim wystąpieniu porusza temat wniosku z jakim planowała w imieniu Komisji
zwrócić się do p. Wójta i p. Skarbnik o przywrócenie 5% dodatku motywacyjnego. Mimo, iż popiera
przedstawione wyżej stanowisko Komisji, odczytuje treść wniosku, który po konsultacjach w
Komisji nie zostaje oficjalnie złożony, ale będąc nauczycielem z 43 letnim stażem solidaryzuje się
z nauczycielami i czuje się zobligowana do wystąpienia w obronie poszanowania pracy
nauczycieli. Pismo Radnej (wniosek) jest załącznikiem do protokołu.
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r. J. Wypych jest przeciw projektowi uchwały. Uważa, że obniżenie wysokości dodatków znacząco
obniży wynagrodzenie nauczycieli, co może rzutować na „dalszą pracę nauczycieli i wychowanie
naszych dzieci”. Uważa, że Dyrektorzy zostali postawieni pod ścianą i nie mają innego wyjścia jak
przystać na proponowane zmiany. Przedstawioną w uzasadnieniu kwotę 100.000,- oszczędności
na rok w obliczu 24 mln
dochodu budżetu gminy, uważa za niewspółmiernie niską w
porównaniu do kosztów jakie mogą odbić się na jakości nauczania. Przedstawia swoją opinię na
temat ciężkiej pracy nauczycieli często w czasie wolnym od pracy (przygotowania do konkursów,
wycieczki, rajdy, imprezy lokalne) i zgadza się z uwagą Komisji , by szukając oszczędności także
sięgnąć do Urzędu Gminy. Na koniec wystąpienia mówi, że chyli czoła dla poprzedniej władzy (w
tym poprzedniego Wójta i Skarbnika), która tych zmian nie wprowadzała mimo ogłoszonego w
kraju kryzysu gospodarczego.
r. D. Dutkiewicz – ad wocem - nie zgadza się z przedstawionym przez Radnego J. Wypycha
stanowiskiem, jakoby obniżenie wynagrodzenia miało wpływ na jakość pracy nauczycieli. Uważa,
że mamy w Gminie bardzo dobrych nauczycieli i należy uszanować fakt iż Dyrektorzy Szkół nie
wnoszą uwag do projektu regulaminu uznając potrzebę wprowadzenia oszczędności w obliczu
problemów finansowych Gminy.
r. R. Smagieł – zastanawia się na ile oszczędności w oświacie poprawią płynność finansową Gminy i
jaki to może mieć wpływ na dalsze plany rozwojowe.
r. M. Jabłońska-Bauer – ad wocem wystąpienia r. W. Kamyk – mówi, ”wiem, że obcinanie bardzo
boli, ale czasami tak jest, że aby było lepiej, musimy z czegoś zrezygnować”. Nie zgadza się ze
stanowiskiem r. W. Kamyk, która uznaje dodatek motywacyjny za najważniejszy i wystąpienie
Radnej odebrała tak, że ten dodatek jest najważniejszy dla Radnej i jeżeli nie będzie na
odpowiednim poziomie, to nasze dzieci stracą, bo nauczyciele nie będą efektywnie pracować.
Uważa, że nauczyciele, tak do tego nie podchodzą. Uczą bo mają wiedzę i chcą ją przekazać
naszym dzieciom i robią to z poczucia obowiązku i dla dobra zarówno dzieci jak i ogółu.
r. W. Kamyk - odnosi się do wypowiedzi r. M. Jabłońskiej-Bauer i wyjaśnia, iż w swoim „wniosku”
nie użyła sformułowania, że nauczyciele nie będą pracować jak będą mieć o 2 % mniejszy dodatek
motywacyjny . Stanowczo zaprzecza, jakoby miała taką wypowiedź. Powtarza, że obniżenie
dodatku uderzy w najlepszych nauczycieli, bo oni będą mieli mniejsze pensje, ale na pewno nie
będą przez to gorzej pracować. Zna nauczycieli i jest przekonana, że będą dalej pracować tak jak
dotychczas.
Wójt – tytułem podsumowania prowadzonej dyskusji, uważa, że „nauczyciele, niezależnie od tego
jak Rada Gminy postanowi, swoją pracą będą potwierdzać ,iż rozumieją obecną trudną sytuację i
są skłonni również do pewnych wyrzeczeń na rzecz tego, aby mogło być lepiej”. Mówi, iż sytuacja
dot. finansowania oświaty jest problemem na skalę kraju. Coraz częściej słyszy się , że samorządy
zamykają szkoły i ograniczają miejsca pracy. Zapewnia, iż przedstawiona obecnie propozycja zmian
w regulaminie wynagradzania nauczycieli ma służyć temu, aby uratować wszystkie miejsca pracy
w gminnej oświacie, by „żadnej rodziny nie narazić na to, że ktoś straci pracę”. Potwierdza słowa
Pani Skarbnik, że nie jest to dane raz na zawsze, że jest to chwilowy okres, gdyż „szukamy poprawy
wskaźników, aby móc
aplikować o środki unijne, by pójść krok naprzód w kwestiach
inwestycyjnych”. Dalej odnosi się do wystąpienia r. J. Wypucha i zarzutu, iż 100.000,- nie uratuje
budżetu Gminy przy 24 mln wpływach budżetowych. Przedstawia rozliczenie tej kwoty wpływów, z
której 4 mln idą na dopłatę do oświaty, ponad 2 mln na dopłaty do wody i ścieków oraz znacząca
część na przedszkola, pomoc społeczną i nie wiele zostaje, by dalej się rozwijać. Zapewnia, że
każde 100.000,- zaoszczędzone w różnych działach może dać nawet 1 mln, który spokojnie będzie
można przeznaczyć np. na drogę do Parnowa. Prosi, aby myśleć tymi kategoriami, w kierunku
racjonalizowania kosztów funkcjonowania oświaty a nie jej restrukturyzacji czy likwidowania.

10

Zapewnia, że szukanie oszczędności dotyczy także innych działów jak urząd gminy, pomoc
społeczna, kultura, sport, kwestie ubezpieczenia mienia, zmiana cen dzierżawy, wybór tańszych
operatorów i inne zmniejszające koszty funkcjonowania obiektów publicznych. Prosi, aby nie
przerzucać się populistycznymi hasłami i dzielić na grupy zwolenników i przeciwników oświaty, ale
działać jako grupa we wspólnym interesie społecznym.
Przewod. RG zwraca się do Radnych i pyta o uwagi i sugestie do projektu uchwały. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania. Wynik głosowania: za - 13, przeciw – 1 (r. J. Wypych),
wstrzym. -0. Uchwała została podjęta większością głosów.

Obrady Rady Gminy opuszcza r. M. Modła ( godz. 12:01 ). Nieobecność usprawiedliwiona.
8) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola niewymienionych w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin oraz pedagogów i logopedów;
Przewod. RG informuje, że Radni otrzymali projekt uchwały wraz z zaproszeniem na Sesję. Odsyła
do uzasadnienia pod projektem, które wyjaśnia potrzebę rozszerzenia uchwały podjętej w 2011r. o
dodatkowe stanowiska doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego. Pyta, czy Radni mają
uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu
uchwały. Na sali obrad jest 13 Radnych. Wynik głosowania: za – 12, przeciw -1 ( r.J.Wypych),
wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta większością głosów.
9) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2015r.
Przewod. RG prosi Panią Skarbnik o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Skarbnik Gminy - wyjaśnia, iż główna zmiana polega na zamianie nadwyżki budżetowej budżetu
uchwalonego w grudniu 2014r. w kwocie 735.000,- na deficyt w kwocie 1.265.000,- + 735.000,czyli 2 mln. zł na minusie . W pr. uchwały jest także upoważnienie do wyemitowania obligacji na
kwotę 2 mln. zł. Przedstawia dokonane korekty po stronie dochodów, dzięki którym budżet po
stronie dochodów został „troszeczkę urealniony”. Informuje, że strona wydatków nie została
zmieniona, ale będzie ograniczana poprzez niewykonanie planu, aby zachowana została relacja
art. 242 ustawy o finansach publicznych ( wydatki bieżące muszą być sfinansowane dochodami
bieżącymi).
Przedstawia uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmian w WPF, której podjęcie
jest konsekwencją zmiany budżetu głównego. Wyjaśnia, iż w zmianie do WPF rozpisany został
dług na zaciągnięcie obligacji na 2 mln. zł. których wykup rozpoczyna się od roku 2021 i trwa do
roku 2024. Rata długu to 600.000,- , ostatnia rata 200.000,-. Mówi o planowanych kosztach
obsługi obligacji, które spodziewa się osiągnąć po negocjacjach z Bankami. Zapewnia, że po
podjęciu obu uchwał niezwłocznie zostanie skierowane do Banków zapytanie ofertowe w sprawie
obligacji.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu
do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za - 13, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata
2015-2024;
Przewod.RG informuje, że wprowadzone zmiany w WPF są konsekwencją podjętej wcześniej
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy. Pyta o uwagi do projektu uchwały. Informuje o
przystąpieniu do głosowania. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
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podjęta jednogłośnie.
Przewod.RG ogłasza 10 min. przerwę w obradach ( godz. 12:45).
Ad. 7. Trybuna obywatelska;
Przewod.RG tytułem sprostowania, wyjaśnia temat podanych przez siebie wcześniej wyników
egzaminu gimnazjalnego dot. Gimnazjum w Biesiekierzu ściągniętych z internetu. Otrzymał
informację, iż Gimnazjum jest w posiadaniu zupełnie innych wyników. Przeprasza Panią Dyrektor
Gimnazjum, Nauczycieli oraz uczniów Szkoły za powstałe zamieszanie .
Dyrektor Gimnazjum przedstawia rzeczywiste wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015, które są
załącznikiem do protokołu. Wyjaśnia sposób klasyfikowania
w rozbiciu na szkołę, powiat,
województwo i kraj. Przedstawione wyniki świadczą o bardzo dobrym poziomie szkoły na tle
innych, zdecydowanie lepszym niż województwo i niejednokrotnie kraj. Tłumaczy dlaczego w
interpretacji wyników nie należy stosować klasyfikacji miejsca.
Sala obrad nagradza wystąpienie Pani Dyrektor gromkimi brawami.
Pan M. Stefański – Sołtys Starych Bielic - prosi o podłączenie internetu w pomieszczeniu świetlicy
wiejskiej. Pyta o środki finansowe na wakacje w świetlicy oraz prosi o wyjaśnienie jak będzie
realizowany temat wprowadzania nazewnictwa ulic.
Przewod. RG – informuje, że na kolejnej Sesji RG zostanie powołany uchwałą Rady Gminy zespół
roboczy ds. nazewnictwa ulic wraz z regulaminem pracy zespołu.
Wójt – udziela wyjaśnień dot. naprawy internetu i ewentualnego sfinansowania organizacji
wakacyjnych imprez w świetlicach.
Pani K. Gębal Kierownik GOPS - informuje o dystrybucji żywności w ramach współpracy z
Bankiem Żywności w Nowych Bielicach realizowanej przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet
Gminy Biesiekierz. Nadzór nad działaniem sprawuje GOPS. Informacje szczegółowe z podaniem
terminów i godzin przekazane zostały sołtysom sołectw oraz na stronie internetowej Gminy.
Wójt – uzupełnia podaną informację dot. realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2016 w zakresie
ustalonych przez Bank Centralny kryteriów przyznawania paczek
żywnościowych i rodzaju świadczonych działań.
Sekretarz Gminy – informuje o zmianie czasu pracy Urzędu Gminy.
Pan J. Ryfun Sołtys Świemina – prosi o informację dot.:
1) możliwości ustawienia w centrum wsi dużych gminnych pojemników na szkło i plastiki;
Uzasadnia wniosek.
2) zorganizowania spotkania na temat: co dalej z realizacją funduszu sołeckiego w aspekcie
rozpoczynających się wakacji (określenia możliwości działania sołectwa na okres wakacji );
3) obiecanej od lat realizacji inwestycji budowy boiska szkolno-rekreacyjnego w Świeminie;
4) planowanej przez RWiK budowy wodociągów w Świeminie w pasie wybudowanych przez Gminę
chodników; Przestrzega przed dewastacją chodników.
Odpowiedzi udziela Wójt:
- w sprawie wakacji – przystaje na zorganizowanie spotkania z sołtysami na temat finansowania z
funduszy sołeckich organizacji ferii letnich – termin do ustalenia ( najprawdopodobniej 02.07.br.
po sesji nadzwyczajnej );
- w sprawie planowanej przez RWiK inwestycji – proponuje zorganizowanie spotkania z Panią
Prezes RWiK w Świeminie i wyjaśnienie wszelkich drażliwych kwestii w tym uzyskanie gwarancji
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odbudowy zniszczonych odcinków chodników;
Odpowiedzi udziela p.J.Rodak Kierownik GSTiK - w spr.boiska – potwierdza, że w przygotowaniu są 2 projekty (boisko Biesiekierz (Gimnazjum) i w
Świeminie (szkoła). Z winy po stronie projektanta, plany jeszcze nie zostały złożone do Starostwa,
utrudniony kontakt z wykonawcą dokumentacji z Bytowa, przekroczony termin ich oddania, kary
naliczane wykonawcy dokumentacji zgodnie z podpisaną umową. Deklaruje ciągły monit tematu;
- w sprawie dodatkowych gminnych pojemników na odpady – temat przyjmuje do ustalenia z
Firmą Ekosan, odpowiedzi udzieli za parę dni;
r. K. Krawczak – prosi o rozwiązanie tematu odbioru odpadów nieskwalifikowanych jak np. puszki
po farbie, które nie są odbierane przez F. Ekosan;
p. J. Rodak – deklaruje poczynienie ustaleń z Firmą Ekosan w temacie organizacji
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( PSZOK) obsługiwanych przez Ekosan;

Punktu

Pan M. Wawrzacz Dyrektor SP Stare Bielice – wyjaśnia dlaczego Dyrektorzy szkół nie zabrali głosu
w prowadzonej dyskusji na temat projektu uchwały w sprawie
zmian w regulaminie
wynagradzania nauczycieli.
Podaje zbiorcze wyniki sprawdzianu klas szóstych 2015 szkół podstawowych Gminy Biesiekierz.
Dziękuje Radnym za udział w Festynie Zdrowia organizowanym w Starych Bielicach 30 maja br.
a wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Festynu za współpracę.
p. A. Piotrowicz Dyrektor SP w Biesiekierzu informuje o otrzymanej przez ucznia klasy I SP
Biesiekierz Mateusza Klekociuk nagrodzie za zajęcie III miejsca w wojewódzkim konkursie na
makietę „Niezwykły świat płazów” w ramach projektu „Edukacja ekologiczna w lasach miejskich w
roku 2015” . Wręczenie nagród odbyło się w Urzędzie Miejskim w Szczecinie.
Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych;
r. D. Dutkiewicz – prosi o podanie terminu rozpoczęcia inwestycji w Kotłowie.
r. K. Krawczak – nawiązuje do prowadzonej na Sesji dyskusji w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami gminnymi i wnosi o wcześniejszy termin dostarczania materiałów sesyjnych
Radnym, tak by możliwe było spotkanie w gronie Komisji i przedyskutowanie spornych kwestii, by
wyeliminować dyskusję prowadzoną podczas obrad Sesji.
Przewod. RG udziela wyjaśnień i podaje powody, które są przyczyną przekazywania materiałów
sesyjnych na 7 dni przed Sesją i trudno jest wygospodarować termin wcześniejszy. Obiecuje
podjęcie działań, by dotychczasowa organizacja ( praktyka ) uległa poprawie.
Wójt – deklaruje poparcie dla działań przyspieszających wysyłkę materiałów dla Radnych. Na
pytanie o termin inwestycji w Kotłowie, odpowiada, że na dzień dzisiejszy termin nie jest jeszcze
znany i oczekuje pewnych rozwiązań na najbliższym spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Dróg
Powiatowych w Parnowie.
Wójt nawiązuje do podjętej na Sesji uchwały w sprawie zasad gospodarowania mieniem
komunalnym i deklaruje utrzymanie pełnej przejrzystości prowadzonych procedur obrotu
nieruchomościami. Zapewnia, że w każdym sprawozdaniu z działalności między sesjami będzie
zdawał Radzie Gminy raport z prowadzonej działalności w tym zakresie.
r. R. Smagieł - zgłasza trzy tematy i prosi o ich przeanalizowanie:
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1) krytycznie ocenia pracę pomocy społecznej w zakresie opieki nad osobą samotną, obłożnie chorą,
znaną Radnemu, która przez sobotę i niedziele pozostaje sama bez wizyty opiekunki z GOPS.
Sugeruje dyżury także w weekend lub wprowadzenie innej formy;
2) krytycznie ocenia realizowane obecnie działania Urzędu Gminy dot. wprowadzenia nazw
urzędowych ulic. Uważa, że powinno to być wprowadzone znacznie wcześniej np. na etapie
sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy lub przejmowania przez Gminę dróg.
3) krytycznie ocenia brak działania ze strony Urzędu na zgłoszony wniosek dot. zamieszczenia
tablicy informacyjnej z oznakowaniem „Kierunek morze” lub „Ślepa ulica” na skrzyżowaniu przy
szkole. Prosi o szybką interwencję.
Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania;
Przewod. RG podaje termin kolejnej Sesji RG – 27 sierpnia 2015r. godz. 10:00.
Pyta o inne zgłoszenia. Brak zgłoszeń.
Ad.10. Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (13:05).
Prot. A. Głuszek
Data sporządzenia:
2015-07-16

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Płaza
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