UG.Or.BR.0002.11.2015
Protokół
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 27 sierpnia 2015r.
W dniu 27 sierpnia 2015r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się XI 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.
Przewodniczący RG wita wszystkich przybyłych na posiedzenie Radnych. W imieniu Radnych
wita Wójta Gminy i cały zespół obecnych na Sesji pracowników Urzędu Gminy. Wita
Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych. Szczególnie serdecznie wita Panią Irenę
Barczuk, która po raz pierwszy w tym gronie występuje jako Kierownik nowo utworzonej jednostki
org.gminy wydzielonej ze struktur GOPS tj. Środowiskowego Domu Samopomocy. Wita Gości
zaproszonych tj. Pana Bernarda Krupskiego Prezesa Oddziału Rejonowego PCK Koszalin i Pana
Stanisława Baranowskiego Sekretarza Oddz. Rejonowego PCK Koszalin oraz Panią Agnieszkę
Ławrynowicz Radną Powiatową. Wita Państwa Sołtysów Gminy Biesiekierz i wszystkie pozostałe
osoby przybyłe na dzisiejsze obrady Rady Gminy.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przed przystąpieniem do realizacji ustalonej w porządku obrad procedury sesyjnej Przewod. RG
prosi o zabranie głosu Pana Bernarda Krupskiego Prezesa Oddziału Rejonowego PCK Koszalin.
Pisemne wystąpienie p. B. Krupskiego odczytane na Sesji RG jest załącznikiem do protokołu.
Tematy poruszane w wystąpieniu to historia i teraźniejszość honorowego krwiodawstwa,
podejmowane przez PCK działania na rzecz pozyskania nowych honorowych dawców krwi
( głównie ze środowiska młodzieżowego ) oraz krótka informacja o innych formach działania jak:
pomoc socjalna, prowadzenie grup udzielania pierwszej pomocy, promocja zdrowia.
Radna M.Jabłońska-Bauer Wiceprzewodnicząca RG w imieniu Rady dziękuje za wystąpienie i
wygłoszony apel na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zapewnia o poparciu dla
głoszonej przez PCK idei dzielenia się cząsteczką siebie z innymi ratując ludzkie życie. Informuje,
iż z grona Radnych jedna z Pań ( r.A.Bejnarowicz ) jest aktywnym Honorowym krwiodawcą.
Do życzeń dołącza się Przewodniczący RG.
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad;
Przewod.RG informuje, iż porządek obrad wraz z zaproszeniem na Sesję oraz projektami uchwał i
innymi materiałami sesyjnymi, został Radnym przekazany w statutowym terminie. Pyta o uwagi i
ewentualnie propozycje zmian do porządku obrad. Brak zgłoszeń.
Przewod.RG wnosi o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały, który
wpłynął do Rady Gminy na 7 dni przed obradami, ale już po wysyłce materiałów do Radnych.
Zgłoszony projekt uchwały dot. wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Biesiekierz w
Mieleńskiej Lokalnej Grupie Rybackiej w okresie programowania 2014-2020. Proponuje zapisanie
projektu uchwały w pkt. 6 jako ppkt. 15 . Pyta o uwagi do wniosku. Brak zgłoszeń. Prosi o
przegłosowanie przyjęcia zgłoszonej zmiany do porządku obrad. Wynik głosowania: za – 15,
przeciw -0, wstrzym.-0.

Przewod.RG informuje, że podczas obrad XI Sesji Rady Gminy obowiązywać będzie następujący
porządek obrad po zmianach :
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu obrad z dwóch ostatnich Sesji Rady Gminy;
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Przedstawienie informacji :
1) o przygotowaniu placówek oświaty na rok szkolny 2015/2016,
2) o organizacji i przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1

udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Koszalińskiemu ( dot. budowy chodnika w m. Kraśnik) ,

2

udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Koszalińskiemu ( dot. budowy chodnika w m. Kotłowo),

3

udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu na 2015r.

4

wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi nr 3523Z
Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim,

5

pozbawienia w części kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
na terenie Gminy Biesiekierz,

6

powołania doraźnej Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów na terenie Gminy Biesiekierz ,

7

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

8

zmiany Statutu Gminy Biesiekierz,

9

wystąpienia ze związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,

10 wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
11 zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy w Biesiekierzu,
12 zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2015r.
13 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2015-2024,
14 apelu o odrzucenie części zapisów projektu ustawy Prawo wodne,
15 wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Biesiekierz w Mieleńskiej Lokalnej Grupie Rybackiej
w okresie programowania 2014-2020.

7. Trybuna obywatelska.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu obrad z dwóch ostatnich Sesji Rady Gminy;
Przewod.RG informuje, iż do przyjęcia jest protokół z obrad IX Sesji Rady Gminy z dnia 25
czerwca 2015r. ( s. zwyczajna ) i z obrad X Sesji Rady Gminy z dnia 02 lipca 2015r. ( s.
nadzwyczajna ). Informuje, że zgodnie z & 30 Statutu Gminy, protokoły były do wglądu w
Biurze Rady . Jako Przewodniczący Rady zapoznał się z nimi i nie wnosi uwag. Pyta, czy Radni
zgłaszają uwagi, bądź wnoszą o ich uzupełnienie. Brak zgłoszeń.
Przewod.RG informuje, że wobec braku uwag ze strony Radnych, uznaje w/w protokoły za
przyjęte.
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:
04.07.2015r. - udziale reprezentacji Gminy ( Sołectwo Parnowo) w VII Festynie Rodzinnym
Radew-Energia Życia organizowanym corocznie w Niedalinie gm. Świeszyno,
03.07.2015r. - wraz z Skarbnikiem Gminy uczestniczył w prezentacji Firmy Nort Partner Broker
J.Bujak na temat audytu ubezpieczeniowego dla JST. W okresie jesiennym przygotowany zostanie
przetarg na takie usługi.
08.07.2015r. - udział w konferencji w Wolinie na temat „Podsumowanie Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” oraz programy na lata przyszłe,
09.07.2015r. wraz z Kierownikiem GSTiK i Przewod.RG spotkanie z tj. potencjalnym oferentem
na temat ewentualnego przekazania zadania dowozu dzieci do szkół i przedszkola prywatnej firmie
przewozowej od stycznia 2016r. ( w opracowaniu przez Gminę przetarg nieograniczony na w/w
usługę).
09.07.2015r. - udział w posiedzeniu w Koszalinie Komitetu Sterującego ZIT KoszalińskoKołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - wybór rotacyjnego prezydium Komitetu
( udział Gminy w prezydium na lata 2015-2016),
14.07.2015r. wraz z Przewod.RG i Sekretarzem Gminy udział w organizowanym przez powiat
uroczystym święcie Policji ;
14.07.2015r. - wraz z Kierownikiem GSTiK udział w spotkaniu ze Starostą na temat inwestycji
drogowych;
19.07.2015r. - udział w spotkaniu z Prezesem TPD na temat współpracy;
22.07.2015r. - wraz z Przewod.RG spotkanie z urbanistami w sprawie
rozbudowy stacji
energetycznej Dunowo ;
24.07.2015r. - wraz z p. Szczepańskim spotkanie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza
Środkowego nt. projektu „ Partnerstwo samorządów koszalińskiego obszaru funkcjonalnego szansą
na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu”- opracowanie dokumentacji9 technicznej i
studium wykonalności projektów ujętych w programie i kwestia ich finansowania;
28.07.2015r. - robocze spotkanie ze Starostą i Dyrektorem PZD na temat uzgodnień planowanej
wspólnej inwestycji budowy chodnika w Kotłowie ;
28.07.2015r. - spotkanie w terenie (wizja lokalna) w Kotłowie z udziałem Przewod.RG na wniosek
radnego w sprawie uciążliwości z tyt. zajęcia drogi przez samochody ciężarowe dowożące
materiał żniwny do skupu;
30.07.2015r. - wraz z Skarbnikiem Gminy, Przewod.RG udział w spotkaniu z przedstawicielami
lokalnej Policji i Straży Gminnej z okazji ich święta;
31.07.2015r. - udział w otwarciu Parku Wodnego w Koszalinie;
04.08.2015r. - wraz z Kierownikiem GSTiK i p.Szczepańskim udział w spotkaniu z Dyrektorem
GDDKiA p.Kanasem na temat propozycji rozwiązania organizacji ruchu na drodze krajowej przy
osiedlu „Natalia” i „Trawa Motel” -rozpatrzenie wniosku mieszkańców i radnych kierowanego do
GDDKiA,
04.08.2015r. - wraz z Kierow.GSTiK udział w spotkaniu z Wiceprezesem RwiK p. Dorotą Borsuk na
temat planowanej w Świeminie inwestycji wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej;
04.08.2015r. - spotkanie w Gminie na temat instalacji lamp solarnych i hybrydowych;
06.08.2015r. wraz z Przewod.RG udział w posiedzeniu Zarządu OSP ;
10.08.2015r. - spotkanie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w ramach
realizowanego Projektu - propozycja zmian i przesunięć budżetowych pomiędzy Partnerami na
realizację Działania Nr 5 i ustalenie terminu zakończenia Projektu;
14.08.2015r. - spotkanie w Starostwie - podpisanie umów na „Doposażenie jednostek OSP z
terenu powiatu koszalińskiego w sprzęt niezbędny do usuwania skutków nawałnic, katastrof
budowlanych oraz innych zdarzeń”;
17.08.2015r. - wraz z Przewod.RG i urbanistani ze Szczecina udział w debacie publicznej na temat
zmiany w Studium i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – rozbudowa Stacji
elektroenergetycznej Dunowo;
17.08.2015r. - wraz z Przewod.RG – udział w spotkaniu z Sołtysami na temat funduszy sołeckich i
organizacji dożynek lokalnych i gminnych;
19.08.2015r. - wraz z Przewod.RG w towarzystwie przedstawicielami sołectw Warnina i Kraśnika
udział w uroczystym odbiorze drogi powiatowej Kraśnik-Warnino;

24.08.2015r. - wraz z Przewod.RG i Skarbnikiem Gminy udział w spotkaniu z Dyrektorami i
pracownikami niepedagogicznymi szkół i przedszkola na temat organizacji pracy i zatrudnienia;
24.08.2015r. - spotkanie w Koszalinie na temat bieżącego utrzymania porządku na drogach
powiatowych w Gminie ( propozycje na temat zakresu współpracy szczególnie w okresie
zimowym );
26.08.2015r. - udział w konferencji organizowanej w Słupsku na temat „Prosument – przyszłość
energetyczna społeczności lokalnych”;
Na tym p.Wójt kończy swoje wystąpienie.
Przewod.RG - dziękuje za wystąpienie i prosi o ewentualne pytania do sprawozdania .
r.M.Modła - w imieniu Komisji zgłasza zapytanie do p.Wójta, czy możliwe jest zapraszanie Komisji
( lub przedstawiciela Komisji ) na spotkania organizowane z Dyrektorami szkół i przedszkola w
tematach objętych zakresem merytorycznym Komisji oświatowej.
Wójt – wyraża zgodę i deklaruje na przyszłość przekazywanie Komisji informacji o terminie i
temacie spotkania .
Wójt – w kwestii uzupełnienia swojego sprawozdania, informuje radnych o podpisanej umowie na
temat obligacji.
Przewod.RG – prosi Panią Skarbnik o zabranie głosu na temat obligacji.
Skarbnik Gminy – informuje o podpisanej umowie z wybranym w przetargu Bankiem, którą ocenia
jako bardzo korzystną dla Gminy.
Przewod.RG – ad wocen wystąpienia r.M.Modły - dodaje swój komentarz na temat aktywności
dotychczasowej pracy Komisji ds. Społecznych i Oświaty - cieszy się z deklaracji większej
aktywności.
Przewod.RG prosi o wystąpienie Dyrektor SP Biesiekierz Anny Piotrowicz .
p.A.Piotrowicz Dyrektor SP Biesiekierz w imieniu Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy z
okazji 70-lecia powstania Szkoły Podstawowej im. Kpt.Wł. Wysockiego w Biesiekierzu serdecznie
zaprasza wszystkich Absolwentów, Sympatyków Szkoły na uroczystość, która odbędzie się na
terenie szkoły w dniu 18 września 2015r. Przedstawia program uroczystości i prosi o
przekazywanie tej informacji w terenie.
Przewod.RG – w imieniu organizatorów zaprasza na drugi dzień dwudniowej uroczystości tj.
19.09.2015r. Informuje, iż uroczystość rozpocznie się o godz. 14:00 na parkingu przy Kościele
Parafialnym pokazem grupy rekonstrukcyjnej, która odtworzy pierwsze dni osadnictwa w Gminie
Biesiekierz. Następnie korowód dożynkowy przejdzie na Stadion i tam odbędą się główne
uroczystości dożynkowe. Podczas uroczystości Organizatorzy
chcą
szczególnie wyróżnić
pierwszych mieszkańców przybyłych na te tereny w 1945 i urodzonych w latach 1945-1946-1947.
Serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na dwudniowe uroczystości: 70-lecie powstania
Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu oraz 70-lecie osadnictwa w Gminie Biesiekierz połączone z
Dożynkami Gminnymi.
Ad.5. Przedstawienie informacji :
1) o przygotowaniu placówek oświaty na rok szkolny 2015/2016,
Przewod.RG – informuje, że dokumenty dotyczące tego zagadnienia Radni otrzymali w materiałach
na Sesję. W dniu dzisiejszym bezpośrednio przed Sesją dostarczono Radnym dodatkowe
informacje przygotowane na prośbę Przewodniczącego RG dot. liczebności klas w szkołach. Prosi
Radnych o uwagi i pytania do przekazanych materiałów.
Brak zgłoszeń. Na tej podstawie Przewod.RG uznaje, iż przedstawiony materiał został przyjęty
przez Radę Gminy bez uwag.
2) o organizacji i przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,

Przewod.RG informuje, że Radni otrzymali w materiałach na Sesję dwie informacje dotyczące
organizacji i przebiegu letniego wypoczynku: 1) informacja z działalności świetlic w okresie
wakacyjnym i 2) „Wakacje z Biblioteką 2015”.Pyta , czy Radni zgłaszają uwagi bądź pytania do
sporządzonych informacji.
r. M. Modła Przewod. Komisji ds. Społecznych i Oświaty – ad wocen wcześniejszej wypowiedzi
Przewod.RG o aktywności pracy Komisji, informuje, że wbrew wygłoszonej na Sesji opinii Pana
Przewodniczącego, Komisja pracuje i spotyka się co miesiąc. Na wczorajszym swym posiedzeniu
Komisja wniosła uwagi do informacji z działalności świetlic . Wg Komisji przekazana Radnym
informacja jest bardzo okrojona i Komisja chciałaby dowiedzieć się, ile dzieci uczestniczyło w
zajęciach prowadzonych przez świetlice podczas wakacji i jakie środki finansowe zostały
wydatkowane na tę działalność. Wnosi o uzupełnienie informacji z działalności świetlic na
następną Sesję RG.
r. K. Krawczak – prosi o uwzględnienie w materiale uzupełnianym na przyszłą Sesję działalności
wszystkich świetlic z terenu Gminy. Z podanej obecnie informacji wynika, że działały zaledwie 2-3
świetlice i była 1-2 wspólne imprezy, podczas gdy świetlic jest więcej i prosi o bardziej
szczegółowe dane.
Przewod. RG prosi o przegłosowanie wniosku zgłoszonego przez r.M.Modłę o uzupełnienie
informacji z działalności świetlic w okresie wakacyjnym i pyta , kto jest za tym, aby tej informacji
nie przyjmować na tej Sesji i zwrócić ją do uzupełnienia. Głosowanie: za – 15, przeciw -0, wstrzym0. Informacja nie została przyjęta przez Radę Gminy i skierowana do uzupełnienia.
Przewod. RG pyta o uwagi do informacji przygotowanej przez Bibliotekę Publiczną Gminy
Biesiekierz „ Wakacje z Biblioteką 2015”. Brak zgłoszeń. Na tej podstawie Przewod.RG uznaje, iż
przedstawiony materiał został przyjęty przez Radę Gminy bez uwag.
Przewod. RG informuje, iż zaprosił do podsumowania wakacji dwie ważne instytucje tj. Straż
Gminną i OSP Gminy Biesiekierz. Prosi o zabranie głosu Komendanta SG p. Jana Połuboczko.
Komendant SG – w swoim wystąpieniu mówił o organizacji pracy SG w okresie wakacyjnym, gdy
jest większe natężenie ruchu i większe przemieszczanie się mieszkańców. Mówił o zwiększonej
aktywności SG w terenie ( starali się aby w ciągu tygodnia być 2-3 razy w każdej miejscowości)
gdzie m.in. kontroli podlegały sklepy i spożywanie alkoholu w miejscach publicznych ( 5 mandatów
), problem nasilonego podczas wakacji podrzucania bezpańskich psów (7 interwencji – umowa ze
Stowarzyszeniem z Białogardu), kilka sygnałów z terenu o agresywnych psach (przypadek
pogryzienia w St.Bielicach osoby dorosłej ) kilka pouczeń ( Parnówko, Warnino, Parsowo). Mówił o
pracy z radarem (2-3 razy w tygodniu po ok. 2 godz. głównie w miejscach, o które wnosili sami
mieszkańcy). Informował o przeprowadzonych kilku interwencjach w związku z akcją żniwną i
spowodowanym tym utrudnieniem ruchu na drogach powiatowych, zaśmiecaniem terenu ( 10 osób
ukaranych). Wspomniał o
trudnościach kompetencyjnych pomiędzy służbami powiatowymi
związanych z pojawieniem się plagi lisów w Starych Bielicach i nie tylko oraz o trudnościach z
dotarciem do właścicieli nieruchomości niezabudowanych a porośniętych wysoką trawą. Mówił o
planach SG na przyszłość.
Zakończył wystąpienie informacją o przygotowywanej przez SG akcji promocyjnej dot. obowiązku
numeracji posesji i podaniem kwoty zebranej z mandatów podczas wakacji (tj.100.000,-).
Przewod. RG prosi o pytania .
r. M. Modła – pyta o czas pracy Straży Gminnej.
Komendant SG – informuje, że SG pracuje od 7:00 do 15:00 i 2x w tygodniu druga zmiana
( pracują także w soboty i niedziele).

r. M. Modła – wyjaśnia dlaczego pytała o czas pracy i zgłasza problem braku kontaktu z SG w
godzinach popołudniowych (podaje konkretny przykład z ostatniego wtorku, gdy mieszkańcy
zaniepokojeni groźnie wyglądającym wałęsającym się psem w Starych Bielicach obdzwaniali bez
rezultatu wszystkie dostępne kontakty łącznie z p.H… z Białogardu ).Pomocy udzieliła dopiero
Policja z Koszalina.
Komendant SG – wyjaśnia, że gdy Straż Gminna jest po godzinach pracy, należy dzwonić na
„997”. Na prośbę r. M. Modły deklaruje podanie na stronie internetowej czytelnej informacji na
temat kontaktu w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach.
Wójt Gminy – tyt. uzupełnienia informacji podanej przez Komendanta SG o zmianie ustawy, która
to zmiana odbiera strażom gminnym (miejskim) z dniem 01 stycznia 2016r. możliwość
korzystania z radarów, przedstawia swoje negatywne stanowisko na ten temat. Informuje o
oprotestowaniu tej zmiany ustawy przez ok. 100 samorządów, które zwróciły się do Prezydenta RG
o nie podpisywanie zmiany i skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówi Wójt –
dużo złego w tym temacie zrobiły niektóre samorządy nastawione wyłącznie na czerpanie korzyści
z radarów (np. Biały Bór, Człuchów). Zdaniem wnoszących protest, ograniczenie radarów
spowoduje większe zagrożenie braku bezpieczeństwa na drogach. Uważa, że zakres ustawowych
zadań postawionych Straży Gminnej jest na tyle duży, że zabranie im możliwości korzystania z
radarów, nie powinno mieć wpływu na ocenę zasadności ich funkcjonowania w Gminie.
Przewod.RG prosi o inne zgłoszenia. Brak zgłoszeń. Mówi, że osobiście jest bardzo zadowolony z
przedstawionej przez Komendanta SG informacji ,ponieważ dzięki temu poznany został inny
obraz i sposób działania SG w Biesiekierzu.
Przewod.RG prosi o zabranie głosu Komendanta Gminnego OSP p. Romana Gadomskiego
p.R.Gadomski przedstawia
informację o przeprowadzonych akcjach
ochotniczych straży
pożarnych podczas wakacji 2015 ( czerwiec , lipiec, sierpień ) przez OSP Parnowo, OSP Biesiekierz,
OSP Warnino – przedstawia zdarzenia i daty (m.in. gdzie i kiedy było gaszenie zboża na pniu,
gaszenie kombajnu, ścierniska, usuwanie skutków wiatrołomów, wypompowywanie wody po
nawałnicy i inne ). Pisemna informacja Komendanta Gm.OSP jest załącznikiem do protokołu.
Przedstawia ponadto statystykę z Powiatu : 400 zdarzeń w ciągu wakacji ( w tym: 134 pożary, 234
miejscowe zagrożenia, 32 alarmy fałszywe ). Podaje jak przedstawia się podobna statystyka w
gminach ościennych i mówi o potrzebie przeprowadzenia raz do roku kontroli hydrantów oraz
czytelnej numeracji ulic i posesji.
Przewod.RG pyta o uwagi do przekazanej informacji. Brak zgłoszeń. Na tej podstawie uznaje, że
informacja została przyjęta bez uwag.
Przewod.RG ogłasza 10 min. przerwę w obradach ( godz. 11:30).
Po przerwie zanim dojdzie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewod. RG podaje
komunikat, w którym informuje wszystkich zebranych o kosztach przeprowadzonej przez GSTiK w
m-cu lipcu poprawie estetyki terenu wokół pomnika ziemniaka w centrum Biesiekierza. Pomnik
ten jako, że stanowi logo Gminy Biesiekierz jest pod nadzorem Gminy. Przewod. RG informuje,
że poprawa estetyki terenu wokół pomnika nie kosztowała 100.000,- zł jak głosi gminna plotka a
tylko 3.100,- i są to darowizny wpłacone na konto Urzędu Gminy oraz praca wykonana przez
pracowników GSTiK w Biesiekierzu.
Kolejnym realizowanym punktem porządku obrad jest:
Ad.6. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Koszalińskiemu ( dot. budowy
chodnika w m. Kraśnik);

Przewod. RG - informuje, że Radni otrzymali w materiałach na sesję projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem . Pyta o uwagi do projektu uchwały. Radni nie zgłaszają uwag. Prosi zatem o
przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały. Głosowanie: za – 15, przeciw -0. wstrzym.-0. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
budowy chodnika w m. Kotłowo);

Powiatowi Koszalińskiemu (

dot.

Przewod. RG – informuje, że temat podobny do poprzedniego, uzasadnienie wraz projektem
uchwały Radni otrzymali. Pyta o uwagi do projektu uchwały. Radni nie zgłaszają uwag. Prosi
zatem o przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały. Głosowanie: za – 15, przeciw -0. wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie udzielenia
Biesiekierzu na 2015r.;

dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w

Przewod. RG – informuje, że uzasadnienie wraz z projektem uchwały Radni otrzymali w
materiałach sesyjnych. Dodaje, iż dofinansowanie z budżetu Gminy w kwocie 4.284,oo zł do
zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego odbywa się w ramach porozumienia Powiatu
koszalińskiego z 8 gminami na realizację wspólnego zadania z udziałem środków z Krajowego
Systemu Ratowniczego. Prosi o pytania do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi zatem o
przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały. Głosowanie: za – 15, przeciw -0. wstrzym.-0. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie
wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na
przebudowie i remoncie drogi nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo w
partnerstwie z Powiatem Koszalińskim;
Przewod. RG – informuje, że uzasadnienie wraz projektem uchwały Radni otrzymali . Pyta o uwagi
do projektu uchwały. Radni nie zgłaszają uwag. Prosi o przegłosowanie przyjęcia projektu
uchwały. Głosowanie: za – 15, przeciw -0. wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie pozbawienia w części kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z
użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Biesiekierz;
Przewod.RG informuje, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i mapka poglądową Radni
otrzymali w materiałach sesyjnych. Dodaje, że powierzchnia działki wyłączanej z użytkowania jako
części drogi wynosi 262m² .Prosi o pytania do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o
przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Głosowanie: za 15, przeciw -0, wstrzym. -0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6) w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów na terenie
Gminy Biesiekierz;
Przewod.RG – przedstawia krótkie uzasadnienie do projektu uchwały. Wyjaśnia rozszerzenie
nazewnictwa nie tylko na ulice ale i place. Powołując się na ustalenia z Przewodniczącymi Klubów
Radnych, aby do składu komisji weszli Radni zamieszkali w sołectwie Stare Bielice i Nowe Bielice ,
podaje nazwiska Radnych zaproponowanych do składu komisji: Przewodnicząca Komisji –
r.M.Jabłońska-Bauer, Zastępca Przewodniczącej- r.K.Krawczak, członkowie: r.Wanda Kamyk,
r.Monika Modła, r.A.Bejnarowicz. Jako mieszkaniec Nowych Bielic deklaruje aktywne uczestnictwo
w pracy komisji. Pyta o uwagi bądź inne propozycje do zapisów projektu uchwały. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały wraz z przedstawionym składem
osobowym komisji doraźnej. Głosowanie: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
7)

w sprawie przyjęcia

planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz

dziennymi opiekunami;
Przewod.RG przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały. Wyjaśnia powody jego sporządzenia.
Opracowanie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunkami to
wymóg formalny wynikający z przepisów ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Radni otrzymali
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w materiałach sesyjnych. Pyta, czy Radni zgłaszają uwagi
bądź inne propozycje do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania
projektu uchwały. Głosowanie: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
8) w sprawie zmiany Statutu Gminy Biesiekierz;
Przewod.RG – przedstawia krótkie uzasadnienie do projektu uchwały. Wyjaśnia dlaczego jest
propozycja uchylenia zapisów aktualnie obowiązującego Statutu Gminy: temat dotyczy realizacji
dwóch wniosków złożonych przez mieszkańców sołectwa Gniazdowo i sołectwa Stare Bielice o
wydzielenie nowych sołectw tj. sołectwa Cieszyn i sołectwa Tatów. Obecne zapisy Statutu
wymagają dla ważności wiejskiego zebrania konsultacyjnego obecności 30% mieszkańców
sołectwa. W przypadku wydzielenia Tatowa jako osobnego sołectwa, jest to wymóg obecności na
zebraniu wiejskim 628 osób zamieszkałych sołectwo Stare Bielice. Dalej przedstawia przyczyny
przesunięcia na późniejszy termin prac nad nowym statutem gminy. Głównym powodem jest
termin obowiązywania ( od 01.01.2016r.) nowych przepisów w ustawie o samorządzie gminnym
wprowadzających istotne zmiany organizacyjne dot. możliwości funkcjonowania j.s.t. Pyta
Radnych o uwagi bądź inne wątpliwości do projektu uchwały.
r.M.Modła – w swoim wystąpieniu nawiązuje do wypowiedzi Przewod.RG na temat aktywności
komisji i proponuje, aby swoją opinię na temat projektu uchwały przedstawiła Komisja Statutowa,
która powinna pracować od roku czasu, a - wg Radnej - nie spotkała się jeszcze ani razu.
Przewod.RG – w ślad za tym pytaniem prosi o przedstawienie opinii Przewodniczących klubów i
deklaruje udzielenie informacji po wyjaśnieniu kwestii merytorycznych tj. w Radzie Gminy nie
ma komisji statutowej jest organizacyjno-prawna. Zamyka na ten czas dyskusję na ten temat.
Przewodnicząca Klubu” Przyjazny Gminie” r.E.Piekarska – informuje o pozytywnej ocenie Klubu
na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu w podanym zakresie.
Przewodniczący Klubu „Radni Niezależni” r.K.Krawczak – informuje o pozytywnej opinii Klubu na
temat projektu uchwały i dodaje, że Klub chciałby poznać opinię Komisji, która powinna się tym
tematem zajmować merytorycznie.
Przewod.RG - pyta, kto ma jeszcze uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o
przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Głosowanie: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
9) w sprawie wystąpienia ze związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty;
Przewod.RG informuje, że stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali.
Przypomina, iż wysokość rocznej składki to kwota 47.960,- zł. i jest to duża kwota zważywszy na
osiągnięte efekty współpracy. Uważa, że dotychczasowa formuła współpracy wyczerpała się i stąd
projekt uchwały. Prosi Pana Wójta o zabranie głosu na temat współpracy ze Związkiem.
Wójt Gminy - w swoim wystąpieniu odnosi się do ostatnich lat współpracy ze Związkiem MiG
Dorzecza Parsęty i uważa, że współpraca ta od wielu już lat jest bardzo skromna. Obecnie
realizowane przez Związek projekty omijają Gminę Biesiekierz i nastawione są na Karlino i
Kołobrzeg. Roczna składka to ponad 47.000 i jest to najdroższy związek z którym współpracuje
Gmina. Przypomina, iż na przełomie ostatnich lat z udziałem Gminy Biesiekierz powstała tylko
jedna duża inwestycja dot. gospodarki wodno-ściekowej oraz mniejszy projekt informatyczny

połączony z wymianą sprzętu i projekt gospodarki niskoemisyjnej. Każdy z tych projektów był
finansowany dodatkowo z budżetu gminy. Ubolewa, że pominięty został zgłoszony przez Gminę
projekt połączenia ścieżką rowerową Koszalina z Karlinem i Kołobrzegiem z wykorzystaniem
ścieżek na terenie Gminy Biesiekierz. Mówi o powstaniu Centrum Edukacyjnego w Lipiu, którą to
inwestycję uważa za nietrafioną i bardzo kosztowną w utrzymaniu. Zapewnia, że wystąpienie ze
Związku nie zamyka możliwości dalszej współpracy, ale jest bardzo sceptyczny co do najbliższej
przyszłości. Mówi o współpracy Gminy z Mieleńską Lokalna Grupą Rybacką i Środkowopomorską
Grupą Działania oraz ZIT , które uważa za bardzo dobre instrumenty wsparcia samorządów.
Prosi o przyjęcie projektu uchwały.
r. J. Wypych – pyta o składowe kwoty zarezerwowanej w budżecie (78.000,- zł.) na Związek MiG
Dorzecza oraz czy wystąpienie zez Związku nie będzie miało negatywnego wpływu na rozliczenie
inwestycji wod.-kan.
Przewod. RG odpowiada, że rozliczeniem i prowadzeniem inwestycji zajmuje się RWiK
wyłoniony w ramach realizacji projektu i ZMiG Dorzecza Parsęty nie zajmuje się tym tematem.
Skarbnik Gminy udziela wyjaśnień co do składowych kwoty ujętej w budżecie na ZMiG Dorz.
Parsęty tj. 78.000,- są to oprócz składki członkowskiej inne płatności za zrealizowane przez
Związek na rzecz Gminy projekty. Wyjaśnia procedurę wystąpienia ze Związku zgodnie z
zapisem Statutu Związku (za sześciomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku
kalendarzowego).
Przewod. RG – pyta o inne uwagi do projektu budżetu. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Głosowanie: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
10) w sprawie wystąpienia ze
Pomerania;

Stowarzyszenia

Gmin Polskich Euroregionu

Przewod. RG – nawiązuje do ostatniego wystąpienia p. Wójta informującego o korzyściach dla
Gminy z tytułu przynależności do związków, stowarzyszeń i potrzeby weryfikacji tej współpracy.
Z podanej przez Wójta informacji wynika, że na przestrzeni kilku ostatnich lat były to jedynie dwie
sporadyczne wymiany młodzieży. Podaje wysokość składki członkowskiej ( 3.850,- na rok ).
Odsyła do uzasadnienia pod projektem uchwały, w którym czytamy, iż za wystąpieniem Gminy
przemawiają skutki finansowe i brak korzyści z przynależności. Pyta o uwagi do projektu uchwały.
Brak zgłoszeń. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.
Głosowanie: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
11) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla
radnych Rady Gminy w Biesiekierzu;
Przewod.RG - odsyła do uzasadnienia pod projektem uchwały i wyjaśnia powody wniesienia
uzupełnienia do zapisów uchwały podjętej w grudniu 2014r. Zaproponowana zmiana ustala
miesięczny tryb ustalania rozliczeń radnych. Pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Głosowanie: za – 15, przeciw -0,
wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
12) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2015r;
Przewod. RG – informuje, że stosowne materiały Radni otrzymali. Odsyła do uzasadnienia pod
projektem uchwały. Prosi Przewod. Komisji Budżetu i Rozw. Gosp. o opinię.
r. A. Bejnarowicz – przedstawia pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozw. Gosp..
Przewod. RG pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Głosowanie: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.

13) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata
2015-2024;
Przewod. RG – informuje, iż zaproponowane zmiany w WPF wynikają z podjętej wcześniej
uchwały w sprawie zmian w budżecie. Pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje
o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Głosowanie: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
14) w sprawie apelu o odrzucenie części zapisów projektu ustawy Prawo wodne;
Przewod. RG – odsyła do bardzo szczegółowego uzasadnienia pod projektem uchwały. Gmina
solidaryzuje się z innymi samorządami gminnymi i występuje przeciwko przekazywaniu gminom
zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych bez odpowiedniej
pomocy finansowej państwa. Pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o
przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Głosowanie: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
15) w sprawie
wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Biesiekierz w
Mieleńskiej Lokalnej Grupie Rybackiej w okresie programowania 2014-2020;
Przewod. RG - nawiązuje do wystąpienia p. Wójta na temat przynależności do różnych związków i
stowarzyszeń i przypomina o korzyściach Gminy z tytułu przynależności do związku. Gmina za
poprzedni okres programowania z tytułu przyjętych wniosków otrzymała kwotę dofinansowania
1.267.000,- zł. Pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Głosowanie: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Przewod.RG ogłasza 10 min. przerwę w obradach ( godz. 12:20).

Ad. 7. Trybuna obywatelska.
Przewod. RG przypomina, iż zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Radnych max. czas wystąpień
wynosi 5 min.
p. K. Gębal - zaprasza na organizowany przez GOPS Dzień Seniora w dniu 25.09.2015r. godz.
16:30 do Parnowa. W imieniu Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet, który realizuje unijny program
żywnościowy informuje o wydaniu przez Stowarzyszenie ( w okresie od 27.06.br do 24.08.br. )1239 paczek żywnościowych ogółem na kwotę 13.825 zł . Zaprasza chętnych do konkursu na
wykonanie najsmaczniejszego regionalnego produktu z udziałem ziemniaka. Rozstrzygnięcie
konkursu w październiku br. w świetlicy w Biesiekierzu. Informuje o powołaniu zarządzeniem
Wójta Gminy składu osobowego zespołu ds. opracowania strategii problemów społecznych Gminy
na lata 2016-2022 i zaprasza do udziału członków Komisji ds. Społecznych i Oświaty.
p. E. Piekarska – prosi o umieszczenie znaku ostrzegawczego „Uwaga dzieci” przy wszystkich
świetlicach wiejskich.
p. R. Smagieł – informuje, iż zabiera głos w imieniu rolników Gminy. Odczytuje pismo-apel
Wicepremiera RP kierowane do Prezydenta RG w sprawie poparcia wniosku o odwołanie
referendum ogólnokrajowego zaplanowanego na dzień 6 września 2015r. i przekazania środków
na walkę z suszą w rolnictwie. Prosi o podjęcie przez Rade Gminy stosownej uchwały popierającej
ten apel. Odczytuje treść ewentualnego projektu uchwały.
Przewod. RG prosi o opinię Radcę Prawnego mecenasa M.Flensa.

Radca Prawny m. M. Flens wyjaśnia, że do skuteczności zaproponowanego działania wymagane
jest zachowanie trybu statutowego, który wymaga przeprowadzenia określonej procedury
uchwałodawczej. Za niemożliwe uważa przeprowadzenie tego działania w dniu dzisiejszym na
Sesji RG.
Przewod. RG w związku z opinią Radcy Prawnego, informuje, że mimo iż nie będzie
podejmowana uchwała, Rada Gminy może głośno poprzeć wygłoszony tu apel o odwołanie
referendum i przekazanie środków na walkę z suszą w rolnictwie. Jako Radny i Przewodniczący
RG popiera ten wniosek i prosi o poparcie pozostałych Radnych.
p. M. Tchoryk Sołtys Warnina - jest przeciwna wystąpieniu Pana R. S…, uważa, że temat nie był
konsultowany z rolnikami i p. S…. nie ma prawa występować w imieniu rolników, co najwyżej
małej grupki swoich zwolenników.
Przewod. RG - odbiera głos p.T…, uważa, że skoro środowisko rolników, które reprezentuje p. S…
zgłasza temat na Sesji, to należy Go wysłuchać. Osobiście temat popiera.
p.M.S… – zgłasza prośbę o umieszczenie „znaku postoju” po jednej stronie drogi przy nowo
budowanym sklepie w St. Bielicach i przy szkole . Ponawia stały swój apel o spowodowanie
uprzątnięcia niezamieszkałej nieruchomości w centrum wsi w Starych Bielicach. Wie, że temat
zgłoszony został do Straży Gminnej ale jak dotąd nie ma reakcji właścicieli.
p. R.Mankiewicz Dyrektor SP w Świeminie – dziękuje Kierownikowi GSTiK za przygotowanie
obiektu do otwarcia nowego roku szkolnego. Szkoła jest obecnie bez konserwatora i jako
Dyrektor miała ogromne obawy jak zostanie zrealizowany plan niezbędnych napraw i poprawek.
Temat został w pełni zrealizowany i stąd podziękowania.
p. A. Piotrowicz Dyrektor SP w Biesiekierzu – dołącza się do podziękowań dla GSTiK za szybkie
pomalowanie szkoły i prosi o zastosowanie znaków poziomych przy przejściu przez drogę przy
szkole.
Przewod.RG – wystąpienia Pań Dyrektorek szkół potwierdzają , że zaproponowany przez GSTiK
model organizacyjny sprawdził się.
Przewod.RG informuje, że r.D.Szymański opuszcza salę konferencyjną godz. 12:30

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych;
r.M.Płaza pyta Kierownika GOPS do jakich programów - od ostatniego spotkania w maju br. GOPS złożył aplikacje i do jakich programów weszła Gmina Biesiekierz z tego tytułu.
p.K.Gębal Kierownik GOPS - odpowiada, że GOPS będzie składał wniosek w ramach projektu
2014-2020 dot. wykluczenia społecznego. Termin złożenia wniosku do 11.09.2015r.

Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania;
Wójt – informuje o :
- Dożynki Powiatowe 12.09.br. Koszalin Plac k/Amfiteatru;
- wyjazd do Barzkowic 13.09. - podaje plan rozjazdu autobusu gminnego;
- Dożynki Gminne 19.09.br - boisko gminne Biesiekierza i 70-lecie Osadnictwa na terenie Gminy
Biesiekierz,
- uroczystości 70-lecia SP w Biesiekierzu – 18.09. br.
Przewod.RG podaje termin następnej Sesji RG - 24.09.2015r .

Pyta o inne zgłoszenia. Brak zgłoszeń.
Ad.10. Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad XI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (13:00).
Prot. A. Głuszek
Data sporządzenia:
2015-09-14

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Płaza

