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BR.0002.12.2015
Protokół
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 24 września 2015r.
W dniu 24 września 2015r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się XII Sesja Rady Gminy.
Godzina rozpoczęcia: 10:00, zakończenia: 12:17.
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 13 radnych, czyli Sesja jest
prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych
porządkiem obrad.
Radni nieobecni: r.W.Kamyk, r.K.Krawczak – nieobecności usprawiedliwione.
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. Wita zaproszonych Gości: ks. Grzegorza
Jagodzińskiego Proboszcza Parafii Mierzyn oraz Pana M… U… i Panią A… A… właścicieli
„Sławogrodu” Czaplinek zajmujących się odtwarzaniem historii wczesnego średniowiecza. Wita
Państwa Sołtysów Gminy Biesiekierz i wszystkie pozostałe osoby przybyłe na dzisiejsze obrady
Rady Gminy.
Przed przejściem do realizacji tematów Sesji objętych porządkiem obrad, Przewodniczący RG
składa podziękowania:
- Paniom ze Świetlicy w Gniazdowie i Cieszynie oraz Stowarzyszeniu „Dynamiczne Parnowo” za
przygotowanie stoiska promującego Gminę na Powiatowych Dożynkach w Koszalinie – Koszalin
2015,
- Pani Annie Piotrowicz Dyrektor SP w Biesiekierzu, Gronu Pedagogicznemu Szkoły, Pracownikom
i Uczniom oraz wielu pokoleniom Absolwentów Szkoły za zorganizowanie Jubileuszu 70-lecia
Szkoły.
Następnie Przewodniczący RG wraz z Wójtem Gminy składają podziękowania i wręczają
pamiątkowe dyplomy osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do organizacji Dożynek
Gminnych w Biesiekierzu w dniu 19.09.2015r. Podziękowania otrzymują: radny Jan Terelak,
radny Ryszard Smagieł, radna Monika Modła, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz
Pani Agnieszka Hryniewicz , Komendant Gminny OSP Pan Roman Gadomski, Kierownik GSTiK
Pan Jan Rodak, „Stowarzyszenie Dynamiczne Parnowo”, „ Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet
Gminy Biesiekierz”, „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz”, Biblioteka Publiczna
Gminy Biesiekierz, Straż Gminna w Biesiekierzu, Zespół Dzielnicowych w Biesiekierzu, OSP Gminy
Biesiekierz.
Po tej części wstępnej, Przewod.RG prosi o zabranie głosu ks. Grzegorza Jagodzińskiego Proboszcza
Parafii Mierzyn, w skład której wchodzi Kościół filialny w Parsowie.
Ks. G. Jagodziński

dziękuje Panu Wójtowi i Przewod. RG za umożliwienie mu wystąpienia na
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forum Rady Gminy w Biesiekierzu. Jak informuje, powodem wystąpienia na Sesji jest prośba
kierowana do władz samorządowych Gminy Biesiekierz o wsparcie finansowe planowanych do
wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich przy malowidłach ściennych w Kościele w
Parsowie. Rozdaje Radnym materiały informacyjne na ten temat. Korzystając z pokazu
multimedialnego mówi o historii Kościoła i wykonanym w roku 2006 remoncie obiektu tj.
remoncie dachu, wieży, elewacji oraz wykonanej opaski przy zapadającym się budynku. Koszt
tamtego remontu to 550.000,- przy wsparciu finansowym m.in. Gminy Biesiekierz w kwocie
50.000,-. Przedstawia kosztorys i zakres
planowanych obecnie prac konserwatorskich
( 353.288,- ), które obejmują wnętrze obiektu. Na tym kończy, prosi o przemyślenie tematu, ma
nadzieję na pomyślne zakończenie.
Przewod. RG dziękuje za wystąpienie i prosi o zabranie głosu kolejnego Gościa zaproszonego na
Sesję.
Pan M… U… – wyjaśnia powody przybycia na Sesję. Opowiada o historii zakładania 10 lat temu
osady średniowiecznej na terenie Czaplinka, która z roku na rok w okresie letnim cieszy się coraz
większym zainteresowaniem dzieci i młodzieży i wpisana została w sektor turystyczny. Nawiązuje
do rozdanych Radnym przed Sesją materiałów promocyjnych tj. szkiców chat średniowiecznych
opracowanych przez Kustosza Muzeum Ziemi Wałeckiej i informuje, że takie właśnie chaty
planuje wybudować na zakupionej przez siebie ziemi w miejscowości Gniazdowo. Wzorem
Czaplinka planuje wybudować podobną osadę średniowieczną w Gniazdowie i stworzyć kolejny
produkt turystyczny promujący tym razem walory ziemi biesiekierskiej i pasa nadmorskiego. .
Pani A… A… – dopowiada szczegóły dotyczące przyszłej inwestycji i planowanej na otwarcie osady
imprezy masowej tj. inscenizacji wydarzenia z historii „Bitwy pod Tatowem” pomiędzy
Koszalinem -Kołobrzegiem ( 1446r.).
Przewod. RG dziękuje Gościom za przybycie i zapoznanie Radnych ze swoimi planami działania na
przyszłość na terenie Gniazdowa. Gratuluje pomysłu i życzy pomyślności.
p. E. Piekarska Sołtys Gniazdowa – popiera pomysł budowy osady historycznej na terenie
Gniazdowa. Jak mówi – działanie to jest zbieżne z dotychczasowymi staraniami Pana Zygmunta
Królaka i Pani Sołtys dot. rozsławienia walorów ziemi Gminy Biesiekierz leżącej na Szlaku
Jantarowym. Popiera powstanie „grodu” i planowanych tam działań w zakresie nauki historii.
Deklaruje pełne poparcie dla przedsięwzięcia.
W imieniu Klubu „Przyjazny Gminie” p. Piekarska informuje o podjętej inicjatywie ufundowania
wspólnie z Bankiem Żywności z Nowych Bielic ok. 30 paczek świątecznych dla dzieci z Gminy
będących pod opieką asystenta rodziny z GOPS-u Biesiekierz. Gratuluje Paniom świetliczankom z
Gniazdowa i Cieszyna zdobytego wyróżnienia na Dożynkach Powiatowych za stworzenie
ciekawego stoiska promującego Gminę. Informuje, iż Klub „Przyjazny Gminie” docenił to starania i
podziękował Paniom wręczając drobne upominki. W podobny sposób uhonorował wyłonioną z
Gminy „Kobietę aktywną”. W tym roku „Kobietą aktywna powiatu koszalińskiego” została A….
H….
Po tej części wstępnej, Przewodniczący RG informuje o przystąpieniu do części merytorycznej 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 w regulaminowym 7 -io dniowym
terminie. Pyta o uwagi i ewentualnie propozycje zmian do porządku obrad. Brak zgłoszeń.
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Przewod. RG informuje, iż w dniu wczorajszym Wójt Gminy zgłosił wniosek kierowany do
Przewod. RG o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały, którego podjęcie
jest niezbędne a dotyczy wyrażenia zgody Rady Gminy na sprzedaż nieruchomości. Projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem został doręczony każdemu Radnemu przed obradami. Pyta o uwagi.
Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie przyjęcia do porządku obrad dodatkowego projektu
uchwały. Głosowanie: za – 13, przeciw -0, wstrzy.-0. Informuje, iż przyjęty do porządku obrad
projekt uchwały został dopisany jako ppkt. 8 w pkt. 7. Prosi o przegłosowanie przyjęcia porządku
obrad po zmianach. Głosowanie: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
Przewod. RG informuje, że podczas obrad XII 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 ostatniej Sesji Rady Gminy;
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015r.
6. Przedstawienie informacji z działalności Świetlic wiejskich Gminy Biesiekierz w okresie
wakacyjnym 2015r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz,
2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Biesiekierz,
3) zaliczenia dróg w miejscowości Stare Bielice do kategorii dróg gminnych,
4) wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie dróg
powiatowych nr 3518Z Mączno-Popowo, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr
3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim i Gminą
Będzino,
5) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
6) zmian w budżecie Gminy na rok 2015;
7) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu na 2015r.
8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
8. Trybuna obywatelska.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad XII 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 XI Sesji Rady Gminy z dnia 27
sierpnia 2015r. Zgodnie z & 30 Statutu Gminy, protokół był do wglądu w Biurze Rady i 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 informuje, że wobec braku uwag ze strony Radnych, uznaje protokół z obrad
poprzedniej Sesji RG za przyjęty.
Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
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Wójt Gminy zdaje sprawozdanie z podejmowanych w ciągu minionego miesiąca działań
jako organ gminy i jednocześnie kierownik jednostki organizacyjnej. Mówi o:
- 01.09. - udziale wraz Przewodniczącym RG i pracownikiem oświaty UG (zamiennie)
w
uroczystościach rozpoczęcia roku szkolonego w Szkołach Gminy. Dziękuje Dyrektorom Szkół za
przygotowanie swoich placówek do nowego roku szkolnego.
- 03.09 – podpisaniu w Urzędzie Miejskim w Koszalinie aneksu do porozumienia gminnego ZIT
(sprawy formalne). Informuje, że wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego i gminy
oczekują na opinię.
- 04.09 – spotkaniu w Białogardzie dot. przeniesienia własności sieci wodociągowych
przekazywanych przez Gminę do RwiK-u Białogard.
- 10.09 – udziale przedstawicieli Gminy w osobach Przewodniczącego RG i Kierownika GSTiK w
forum zorganizowanym w Sulechowie na temat energetyki odnawialnej (energooszczędne
oświetlenie).
- 08.09 – spotkaniu roboczym MLGR Sarbinowo na temat projektu nowej Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2014-2020. Gminę Biesiekierz reprezentowała Pani Izabela Janczak;
- 08.09.- spotkaniu z Prezesem Spółki Handlowej „CH Stare Bielice” i kontynuacji procedury
zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla obrębu Stare Bielice ( zakończona została
aktualizacja oceny oddziaływania na środowisko i przystąpiono do kolejnego działania tj. zebranie
opinii stron na temat wykonanej „oceny”);
- 10.09. - udziale w
warsztatach Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania w
Koszalinie dot. przyjęcia strategii rozwoju. Informuje o 15 mln. zł. budżecie Grupy i podziale
środków na sfery działania ( 7,5 mln. na przedsiębiorczość, 900.000,- zł na operacje grantowe,
6.450.000,- na inwestycje i 150.000,- na projekty własne). ŚGD tworzy 15 samorządów, planowane
dofinansowanie na poziomie 63,6%;
- 10.09.- spotkaniu w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na temat konieczności złożenia
skargi kasacyjnej do WSA. Gminę reprezentował Pan Maciej Szczepański ;
-12.09. - udziale w Dożynkach Powiatowych. Dziękuje za udział wszystkim , którzy przybyli na
imprezę i reprezentowali Gminę;
-17.09.- udziale w XV Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie na
temat budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła „Bielice” do
węzła „Koszalin Zachód”;
-18.09 – udziale w uroczystości 70-lecia szkoły Podstawowej w Biesiekierzu i Osadnictwa na terenie
Gminy Biesiekierz;
- 19.09. – udziale w Dożynkach Gminno-Parafialnych w Biesiekierzu. Dziękuje za zaangażowanie
wielu osób w organizację;
- 21.09. - udziale w spotkaniu z Dyrektorami szkół na temat regulaminu wynagradzania i
organizacji szkół;
- 21.09. - udziale w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska otwarcie nowego Punktu Obsługi Programu PROSUMENT w Koszalinie (ul. Matejki 1);
- 22.09.- podpisaniu umowy
na przeprowadzenie w Gminie warsztatów szkoleniowych EObywatel podnoszących umiejętności komputerowe uczestników szkolenia ( zapewnione bezpłatne
szkolenia dot. wykorzystywania narzędzi informatycznych).
Przewod. RG pyta o uwagi do sprawozdania. Brak zgłoszeń.
Przewod. RG ogłasza 10 min. przerwę w obradach ( godz. 10:50).
Po przerwie
obrad tj:

Przewod. RG wznawia obrady i informuje o realizacji kolejnego punktu porządku
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Ad.5. Przedstawienie
półrocze 2015r.;

informacji o przebiegu

wykonania budżetu Gminy za I

Przewod. RG informuje, że Radni otrzymali stosowne materiały dot. wykonania budżetu za I
półrocze w terminie regulaminowym. Radni uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu wszystkich
Komisji RG zorganizowanym w dniu 10.09.br. W posiedzeniu tym uczestniczył także Pan Wójt i
Pani Skarbnik. Sprawozdanie zostało szczegółowo omówione przez Skarbnika Gminy i wspólnie
przedyskutowane przez Radnych. Radni na złożone zapytania i wątpliwości otrzymali
wyjaśnienia i każda Komisja została zobligowana do sporządzenia swojej opinii na temat
sprawozdania. Prosi Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
r. D. Dutkiewicz Przewod.Komisji Rewizyjnej – odczytuje opinię Komisji Rewizyjnej, która jest
załącznikiem do protokołu. Komisja na podstawie przekazanych jej materiałów pozytywnie ocenia
stopień wykonania budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków za I półrocze br. W
opinii zawarte są także pewne zastrzeżenia i wątpliwości dot. wielkości należności wymagalnych
z tyt. podatków i opłat lokalnych i ich realizacji oraz wykazanych zobowiązań z tyt. pożyczek,
kredytów i obligacji. Komisja uznaje, iż realizacja budżetu
za I półrocze br. przebiega
prawidłowo.
Przewod. Komisji Rewizyjnej na prośbę Przewod. RG odczytuje pozytywną opinię RIO na temat
przekazanej do organu nadzoru informacji Wójta Gminy Biesiekierz o przebiegu wykonania
budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze 2015r. Opinia RIO jest
załącznikiem do protokołu i jest zamieszczona na BIP Urzędu Gminy.
r. A. Bejnarowicz Przewod. Komisji Budżetu i Rozw. Gospod.- informuje, że Komisja po
zapoznaniu się z materiałami i wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik i Wójta podczas posiedzenia
Komisji, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.
Komisja dostrzega potrzebę zwiększenia skuteczności egzekucji należności Gminy szczególnie z
tyt. podatków i opłat lokalnych. Opinia Komisji jest załącznikiem do protokołu.
r. M. Modła Przewod. Komisji ds. Społecznych i Oświaty – informuje, że Komisja pozytywnie
opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015r.
Przewod.RG zwraca się do Radnych z pytaniem, czy Radni mają jeszcze jakieś uwagi lub
dodatkowe zapytania do Pani Skarbnik lub do Pana Wójta dot. wykonania budżetu za I półrocze.
Brak zgłoszeń. Na tej podstawie, stwierdza, że Radni przyjęli omawiane sprawozdanie.
Kolejnym realizowanym punktem porządku obrad jest:
Ad. 6. Przedstawienie informacji z działalności
Biesiekierz w okresie wakacyjnym 2015r.;

Świetlic

wiejskich Gminy

Przewod. RG informuje, że na poprzedniej Sesji RG, Radni jednogłośnie odrzucili przygotowaną
wówczas „Informację z działalności świetlic w okresie wakacyjnym 2015”. Przekazana obecnie
Radnym w materiałach sesyjnych „Informacja” została uszczegółowiona o wnioski zgłoszone przez
Radnych, dodane zostały także dodatkowe informacje z działalności wakacyjnej każdej ze świetlic i
dodana została informacja dot. finansowania zajęć realizowanych przez świetlice. Pyta, czy Radni
zgłaszają uwagi bądź mają pytania do przedstawionej „Informacji”. Brak zgłoszeń. Na tej
podstawie, Przewod. RG stwierdza, że Informacja z działalności świetlic wiejskich Gminy
Biesiekierz w okresie wakacyjnym 2015 została przyjęta bez uwag.
Kolejnym realizowanym punktem porządku obrad jest:
Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
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zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz;
Przewod. RG informuje, że stosowne materiały tj. projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i mapką
poglądową terenu dot. lokalizacji inwestycji rozbudowy stacji elektroenergetycznej Dunowo, Radni
otrzymali w materiałach sesyjnych. Pyta, czy do projektu uchwały Radni zgłaszają uwagi. Brak
zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Głosowanie: za – 13, przeciw
– 0. wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2) przystąpienia do sporządzenia
przestrzennego gminy Biesiekierz;

miejscowego

planu

zagospodarowania

Przewod. RG - informuje, że stosowne dokumenty wraz z mapką terenu Radni otrzymali. Podjęcie
tej uchwały wiąże się z uchwałą podjętą wcześniej, chodzi o wymóg zgodności planu miejscowego z
zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz. Gminy, a dotyczy
zmiany przebiegu linii elektroenergetycznych innego niż w obowiązującym obecnie planie. Pyta o
uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu
uchwały. Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3) zaliczenia dróg w miejscowości Stare Bielice do kategorii dróg gminnych;
Przewod. RG informuje, że Radni w materiałach sesyjnych otrzymali stosowne uzasadnienie do
projektu uchwały wraz z załącznikami graficznymi dot. przebiegu dróg wewnętrznych na osiedlu
„Natalia” i „Zielony Pagórek”, które są proponowane do zmiany kategorii i zaliczenia ich do
kategorii dróg gminnych.
Pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania
projektu uchwały. Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
4) wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i
remoncie dróg powiatowych nr 3518Z Mączno-Popowo, nr 3523Z Popowo-ParnowoLaski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino w partnerstwie z
Powiatem Koszalińskim i Gminą Będzino;
Przewod. RG tytułem dopowiedzenia, ponieważ temat był już omawiany na poprzedniej Sesji
wyjaśnia przyczyny podjęcia uchwały – konieczność rozszerzenia partnerstwa na trzy samorządy
które wspólnie występują z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania
wymienionego w projekcie uchwały. Pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje
o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
5) utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w
wyborach
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ;

do

Sejmu

Przewod. RG wyjaśnia powody podjęcia uchwały. Obwód odrębny rada gminy podejmuje
każdorazowo dla danych wyborów jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15
wyborców. W DPS Parsowo przebywa obecnie 39 wyborców. Pyta o uwagi do projektu uchwał.
Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Głosowanie: za – 13,
przeciw – 0, wstrzym. - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6) zmian w budżecie Gminy na rok 2015;
Przewod.RG - zwraca się do Radnych z pytaniem, czy mają uwagi do projektu uchwały lub pytania
do Pani Skarbnik .
r. M. Modła – prosi p. Skarbnik Gminy o wyjaśnienie podanej w uzasadnieniu do projektu
uchwały informacji ( zapis z pkt. 2 ppkt. b) dot. zwiększenia planu wydatków o kwotę 141.408,37 zł
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z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia
społeczne w Urzędzie Gminy w związku z niedoszacowaniem planu na odprawy emerytalne oraz
plan wydatków na organizację dożynek gminnych.
Skarbnik Gminy wyjaśnia, iż jest to uzupełnienie planu po zmianach kadrowych w Urzędzie
Gminy i wypłaconej odprawy emerytalnej, w sytuacji niedoszacowanego budżetu na rok 2015. W
styczniu 2015 roku z budżetu gminy zostały uregulowane zobowiązania z grudnia 2014r. I aby nie
powtarzać kolejnego przeniesienia zobowiązań na styczeń 2016r. wnosi o zmianę w planie.
Przewod. RG dodaje, że diety za XI i XII z ubiegłego roku zostały wypłacone dopiero w styczniu
2015r. Pyta, czy Radni mają jeszcze inne uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o
przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
7) udzielenia
2015r.;

dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu na

Przewod.RG – prosi Panią Skarbnik Gminy o wyjaśnienie tematu projektu uchwały.
Skarbnik Gminy – udziela wyjaśnień, z których wynika, że jest to wyłącznie zmiana klasyfikacji
budżetowej tj. przeniesienie z paragrafów „materiałowych” na „dotacyjne”. Stowarzyszenie OSP
ma podpisaną z Gminą umowę dotacji i rozlicza się fakturami a zakupione materiały ( np.
mundury ) stają się własnością stowarzyszenia. Zastosowana forma dotacji jest bardziej czytelną
przy składaniu wniosków do WFOŚ czy MSW, gdy potrzebne jest zabezpieczenie wkładu własnego
stowarzyszenia.
Przewod. RG pyta o inne uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu
uchwały. Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ;
Przewod. RG prosi p. Wójta o uzasadnienie do projektu uchwały.
Wójt – wyjaśnia przyczyny zgłoszenia projektu uchwały pod obrady na tej właśnie Sesji. Chodzi o
przyśpieszenie procedury zbycia
nieruchomości
oddanej Gminie z masy upadłościowej
dotychczasowego dzierżawcy. Przedstawia opis nieruchomości, której wycena rzeczoznawcy
przekracza pułap wskazany do kompetencji Wójta w uchwale Rady Gminy określającej zasady
gospodarowania
mieniem komunalnym gminy. Opisuje nieruchomość, która jest działką
niezabudowaną, wyłączoną na cele nierolnicze i położoną na obszarze zabudowy przemysłowej,
usługowej i mieszkalnej obr. Stare Bielice przy drodze krajowej Nr 6 w pobliżu Wytwórni Mas
Bitumicznych.
Przewod. RG pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Przypomina o zapisie w podjętej w
m-cu czerwcu br. uchwale Rady Gminy, iż sprzedaż nieruchomości ( z wyłączeniem lokali
mieszkalnych ) za cenę powyżej 500.000 zł wymaga zgody Rady Gminy wyrażonej w formie
uchwały. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Głosowanie: za – 13, przeciw
– 0, wstrzym. - 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Na tym zakończona zostaje realizacja punktu „Podjęcie uchwał w sprawie” - kolejny realizowany
punkt to:
Ad. 8. Trybuna obywatelska;
Przewod. RG przypomina wcześniejsze ustalenia Rady Gminy – max. czas wystąpień to 5 min.
Pani E… G… – reprezentująca Stowarzyszenie „Dynamiczne Parnowo” oraz Koło Gospodyń z
Parnowa w swoim wystąpieniu porusza temat dot. spraw organizacyjnych ostatniej imprezy
gminnej tj. innego niż wcześniej uzgodniono z organizatorem imprezy miejsca ustawienia stoiska
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Parnowa świadczącego catering na placu dożynkowym podczas Dożynek Gminnych w dniu
19.09.br oraz organizacji stoiska sołectwa Parnowo. Z wystąpienia wynika, że Pani ma żal do
pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za organizację Dożynek Gminnych za złe ustawienie.
Przewod.RG przerywa wystąpienie i gdy otrzymuje potwierdzenie Pani G…, że są to zastrzeżenia
do pracownika Urzędu Gminy, prosi aby temat przekazany został zgodnie z kompetencjami do
Wójta Gminy , ponieważ Sesja Rady Gminy nie jest miejscem właściwym do załatwienia takich
tematów. Odbiera głos obecnie występującej i prosi o kolejne wystąpienia.
Pani L…J… Sołtys Parnowa - temat wystąpienia dotyczy Dożynek Gminnych – Pani Sołtys mówi,
że ma żal , ponieważ jako jedyny sołtys nie została zaproszona do tzw. pokoju WIP-ów, co
odebrała jako dużą przykrość.
Przewod.RG – nie komentuje wystąpienia i prosi o kolejne zgłoszenia.
Pani A… B… Sołtys Kotłowa – w swoim wystąpieniu mówi o podjętej wraz z Panem P… Ł…
inicjatywie dot. pomocy „Rolnik-Rolnikowi” i przedstawia cele przedsięwzięcia. Apeluje o wsparcie
i rozpropagowanie inicjatywy w sołectwach. Główne założenie to niesienie pomocy rolnikom z
gminy, gdzie wystąpiła klęska suszy i podzielenie się z nimi swoimi zbiorami ( słoma, ziemniaki,
zboże ). Dalsze działania uzależnia od wielkości odzewu ze strony lokalnych rolników.
Przewod.RG – popiera apel i deklaruje pomoc przy organizacji .
Radny Pan Ryszard Smagieł – jako rolnik popiera akcję, deklaruje swój udział i zapewnia, że inni
rolnicy z Gminy także dołączą się do zgłoszonej inicjatywy.
Przewod.RG pyta o inne zgłoszenia . Brak zgłoszeń. Zamyka realizowany punkt i przechodzi do
następnego tj.:
Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych;
r.M.Sydoruk – na prośbę rodziców dzieci zamieszkałych na kolonii Parnowo wnosi o uwzględnienie
w planach na przyszły rok rozszerzenia dowozu dzieci o teren części kolonii przy drodze na
cmentarz.
p.J.Rodak Kierownik GSTiK – wyjaśnia zagadnienie dot. ustawowego obowiązku dowozu.
Deklaruje rozpatrzenie zgłoszonego tematu i ewentualne przygotowanie projektu uchwały o
rozszerzenie tras dowozu dzieci ( w tym oznaczenie miejsc zbiórki ) oraz ujęcie zagadnienia w
specyfikacji do przygotowywanego przetargu.
r. E.Piekarska Sołtys Gniazdowa – wnosi o uwzględnienie w planach dowozu dzieci na rok przyszły
także dzieci z Witolubia.
r.J.Wypych – prosi o wyjaśnienie zgłaszanego przez mieszkańców Kraśnika i nie tylko tematu dot.
powystawianych na cmentarzu tabliczek z informacją o ewentualnej likwidacji grobu. Pyta, kto
decyduje o likwidacji grobu, po jakim czasie następuje jego likwidacja i jak długo tabliczki z
informacją mogą być wystawione na grobie.
p.J.Rodak Kierownik GSTiK - zapewnia, że żaden grobowiec ( nawet zapomniany ) nie zostanie
zlikwidowany przed upływem 20 lat. Tabliczki na cmentarzu są po to by „zmobilizować”
zainteresowanych grobem do uiszczenia ustawowo należnych opłat. Wyjaśnia, że cmentarz stał się
komunalnym w 2000r. i od tego czasu w starej części cmentarza nie były pobierane należne
opłaty. Stąd teraz porządkowanie tematu i należne opłaty naliczane są dopiero od 2015r. ( czyli
następuje wydłużenie terminu wykupu miejsca).
Wójt Gminy prosi o głos i udziela wyjaśnień do wystąpień podczas Trybuny Obywatelskiej - odnośnie wystąpienia p. E.G… - prosi o złożenie sprawy na piśmie i deklaruje jej wyjaśnienie .
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- odnośnie wystąpienia p.L.J… - przeprasza Panią Sołtys za zaistniałą sytuację i mówi o celu jaki
przeświecał organizatorom dot. zorganizowania wspólnego spotkania radnych i sołtysów z
zaproszonymi Gośćmi Dożynek ( przedstawicielami Starostwa, ANR, AmiRR i gmin ościennych).
- odnośnie wystąpienia p. A. B… – popiera apel i deklaruje pełną współpracę i rozwiązania
logistyczne dot. przewozu pozyskanego towaru.
Ad.10. Wolne wnioski i zapytania;
r.R.Smagieł – zgłasza następujące wnioski:
- prosi o interwencję Wójta w temacie usunięcia na terenie Biesiekierza dwóch rozległych rozlewisk
powstałych na skutek uszkodzenia drenażu przez wykonawców gazociągu wysokiego ciśnienia,
którzy unikają kontaktu z rolnikami;
- wnosi o wspólne wraz ze Starostwem naprawienie ( utwardzenie ) poboczy drogi powiatowej
Biesiekierz-Parnowo;
- prosi o zainstalowanie słupów przy skrzyżowaniach dróg z numeracją domów na terenie
Biesiekierza.
Przewod. RG – informuje o podjętych w Gminie ustaleniach dot. instalowania słupów z numeracją
domów – po nadaniu nazw drogom w Starych i Nowych Bielicach zainstalowane tam słupy
przenoszone będą do Biesiekierza i innych sołectw.
p. J. Rodak Kierownik GSTiK – udziela odpowiedzi:
- odnośnie słupów z numerami domów w Biesiekierzu – prosi o cierpliwość, temat jest w trakcie
realizacji ,
- odnośnie naprawy poboczy drogi powiatowej – zapewnia o skontaktowaniu się z Powiatowym
Zarządem Dróg i zgłoszenie interpelacji Radnego. Powiadomi Radnego o decyzji.
- odnośnie powstałych rozlewisk przy trasie gazociągu – skontaktuje się z wykonawcą tj. Ekoinstal
Kołobrzeg i rozpatrzy temat, ponieważ jest w posiadaniu wszystkich protokołów odbioru .
r. D. Dutkiewicz – pyta o stan realizacji planowanej inwestycji dot. budowy chodników w sołectwie
Kotłowo.
p. J. Rodak Kierownik GSTiK – udziela wyjaśnień: mimo że, realizacja wspólnej ze Starostwem
inwestycji zaplanowana jest na 3 lata, spodziewa się jej ukończenia w roku przyszłym. Trwają
ustalenia ze Starostwem rozszerzenia zadania o odcinek przy Firmie Karpol ( chodnik + asfalt) –
jest wstępna zgoda Starostwa , trwa poszukiwanie w PZD dodatkowych 100.000,- na ten cel.
r. B. Tomczak – prosi o nowy przystanek lub naprawienie starego i przyśpieszenie uprzątnięcia
posypki z wykonanej asfaltowej drogi do Parsowa.
p. J. Rodak – udziela wyjaśnień i prosi o kierowanie tego typu pytań i wniosków bezpośrednio do
niego zamiast zgłaszanie ich na Sesji Rady Gminy.
r. J. Wypych – pyta o termin rozpoczęcia budowy chodnika w Kraśniku, czy w Gminie powstaną
elektrownie wiatrowe i co dalej z planem budowy 2 boisk sportowych ( Biesiekierz, Świemino ).
p. J. Rodak – udziela odpowiedzi;
- odnośnie budowy chodnika w Kraśniku – mówi, iż ma potwierdzenie wykonawcy rozpoczęcia
robót w przyszłym tygodniu,
- odnośnie boisk – stosowne dokumentacje projektowe zostały złożone do Starostwa i oczekujemy
na decyzję pozwolenia na budowę.
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Wójt – udziela odpowiedzi na pytanie dot. realizacji inwestycji budowy elektrowni wiatrowych w
Gminie. Wyjaśnia, iż zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy Prawo energetyczne, narzucony
został inwestorom system aukcyjny. Spodziewa się, że kto wygra aukcję będzie dalej realizował
zadanie ze względu na poczyniony wkład finansowy w przygotowanie inwestycji.
r. M. Sydoruk – prosi o interwencję w RwiK-u o utrzymanie stałego ciśnienia wody w instalacjach
wodnych, ponieważ każdego roku w okresie prac żniwnych czy oprysków w domach nie ma
ciśnienia. Prosi o zgłoszenie tematu do RWIk-u o ewentualne zabezpieczenie hydrantów przed
kradzieżą.
p. L.J… – mówi, iż jest przekonana, że kradzież wody odbywa się na posesji p. Sokalskiego.
Na pytanie Przewod. RG czy temat zgłosiła do Policji, Pani J… potwierdziła dokonanie zgłoszenia
na Policji.
p.R.G… – informuje, że OSP ma prawo korzystać z hydrantów tylko podczas akcji gaśniczej,
obowiązek zabezpieczenia hydrantów przed nieuprawnionym korzystaniem spoczywa na RwiK.
Sekretarz Gminy – informuje o możliwościach przeprowadzania ankiet branżowych przez dwie
Firmy zewnętrzne na temat jakości realizacji RPO w poprzednich latach i prosi Radnych i Sołtysów
o udzielanie ankieterom wszelakiej pomocy.
Przewod.RG podaje termin następnej Sesji RG - 29.10.2015r. wyjaśnia dlaczego został wybrany taki
termin.

r.D.Dutkiewicz – informuje Sołtysów o organizowanym w dniu 09.10 Forum sołtysów i wyborze
nowych władz statutowych Forum.
Przewod.RG pyta o inne zgłoszenia. Brak zgłoszeń.
Ad.11 Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (12:17).

Prot. A. Głuszek
Data sporządzenia:
2015-10-02

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Płaza

