R.0002.13.2015
Protokół Nr XIII/15
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 22 października 2015r.
W dniu 22 października 2015r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się XIII Sesja Rady
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 10:00, zakończenia: 12:30.
Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2015r. poz. 1515), 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. Wita zaproszonych Gości:
Agnieszkę Ławrynowicz Radną Rady Powiatu, W… G… z Pracowni Projektowanie
Architektoniczne i Urbanistyczne ze Szczecina współautora opracowania zmiany Studium
Gminy Biesiekierz uchwalanej na dzisiejszej Sesji Rady Gminy, W… W… przedstawiciela
inwestora rozbudowy Stacji Elektroenergetycznej „Dunowo” w obrębie Gminy Biesiekierz.
Wita Sołtysów oraz wszystkie pozostałe osoby przybyłe na dzisiejsze obrady Rady Gminy.
Informuje o wyborze nowego Sołtysa sołectwa Nowe Bielice, którym został Pan Z… E...
Przed przystąpieniem do realizacji tematów Sesji objętych porządkiem obrad, prosi o
krótkie, informacyjne wystąpienia osób, które o taki głos poprosiły w tej części obrad:
Radny Daniel Dutkiewicz informuje o wydarzeniach z odbytego w dniu 10.10.2015r. XV
Forum Sołtysów Powiatu Koszalińskiego, min. przedstawia skład nowego Zarządu i prosi
sołtysów o zgłaszanie propozycji tematów i zagadnień, którymi mogłoby zajmować się
Forum Sołtysów.
Sekretarz Gminy przedstawia informację z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2014
radnych i osób zarządzających gminą oraz osób wydających decyzje administracyjne w
imieniu Wójta, dokonanej przez podmioty którym złożono oświadczenia. Informacja ta jest
załącznikiem do protokołu.
Radna Powiatu p. Agnieszka Ławrynowicz informuje o prowadzonych w Starostwie pracach
nad nowymi oraz zakończonymi projektami. M.in. mówi o: projekcie modernizacji
energetycznej budynków publicznych celem poprawy efektywności energetycznej budynku
Starostwa, remoncie, przebudowie o modernizacji Domów Pomocy Społecznej, stworzenie
na bazie DPS w Mielnie Centrum Rehabilitacji, planach powstania w Starostwie Centrum
Integracji Społecznej aktywizujące osoby wykluczone społecznie, projekcie oświatowym,
przeniesionej na rok następny realizacji programu profilaktyki nowotworowej. Mówi o
zakończonym
projekcie montażu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności
publicznej w DPS-ach powiatu koszalińskiego, Powiatowym Zarządzie Dróg w Manowie,
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie, Starostwie Powiatowym oraz o

zakończonym projekcie doposażenia PZD w sprzęt do remontu dróg powiatowych. Mówi o
zorganizowanym objeździe po drogach gminnych w Gminie Biesiekierz i wnioskach z tego
objazdu. Na zakończenie informuje o nowym projekcie Starostwa realizowanym od stycznia
2016r. polegającym na udzielaniu bezpłatnych porad radców prawnych. W Urzędzie Gminy
Biesiekierz dyżury radcy prawnego będą w każdy poniedziałek od 13:00 do 17:00.
Dyrektor Gimnazjum p.Aneta Chmielewska-Szymańska w imieniu swoim i Dyrektorki
Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz zaprasza radnych oraz całą społeczność gminną na
obchody Dnia Niepodległości i Święta Szkoły organizowane w dniu 06.11.2015r. o godz. 11:30
w gmachu Szkoły. Przedstawia scenariusz uroczystości. Informuje o przystąpieniu
Gimnazjum do projektu „Stop Dyskryminacji- Razem mamy Siłę” celem którego jest zmiana
sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnością intelektualną, który będzie realizowany
od listopada 2015r. do lutego 2016r. Przedstawia podmioty, które zaprosiła do współpracy
m.in. DPS Nowe Bielice, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w
Warninie,
Środowiskowy Dom Samopomocy „Feniks” z Biesiekierza i Bibliotekę w Biesiekierzu.
Zapewnia, iż na forum
posiedzeń Rady Gminy sukcesywnie będzie przedstawiała
sprawozdania z realizacji każdego etapu projektu.

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
terminie. Pyta o uwagi i ewentualnie propozycje zmian do porządku obrad. Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie przyjęcia porządku obrad po zmianach. Głosowanie: za - 15.
Przewod. RG informuje, że podczas obrad XIII Sesji Rady Gminy obowiązywać będzie
następujący porządek obrad po zmianach :
Porządek obrad Sesji Nr XIII Rady Gminy w Biesiekierzu
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 funkcjonowaniu gospodarki komunalnej na terenie Gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyboru ławników na kadencję 2016-2019
2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy Biesiekierz,
4) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kpt.Wł. Wysockiego w Biesiekierzu poprzez
likwidację oddziału przedszkolnego,
5) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie poprzez
likwidację oddziału przedszkolnego,

6) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach poprzez likwidację
oddziału przedszkolnego,
7) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Biesiekierz,
8) połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Biesiekierzu,
9) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2015-2024.
7. Trybuna obywatelska.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad XIII 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 XII Sesji Rady Gminy z dnia
24 września 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 informuje, że wobec braku uwag ze strony Radnych, uznaje protokół za
przyjęty.

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
Wójt Gminy zdaje sprawozdanie z podejmowanych w ciągu minionego miesiąca działań i
zdarzeń. M.in. mówi 0:
- 01.10.br. - udziale wraz z p. Skarbnik, Kierownikiem GSTiK i specjalistą ds. zamówień
publicznych i inwestycji w spotkaniu z Firmą brokerską Nord Partner z Torunia dot.
doprecyzowania
specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dot. kompleksowego
ubezpieczenia mienia Gminy;
- 05.10.br – zorganizowanym spotkaniu osób decyzyjnych Gminy w tym. Kierownik GSTiK,
Kierownik GOPS, specjalista ds. zarządzania kryzysowego, sołtys Parsowa i inni, na temat
ustalenia form pomocy rodzinie z Parsowa poszkodowanej w pożarze ( 02.10.br.).
Przedstawia szczegóły podjętych ustaleń;
- 07.10.br - udziale wraz z Kierownikiem GSTiK w spotkaniu w Manowie z Dyrektorem
Powiatowego Zarządu Dróg na temat ustalenia harmonogramu prac przy realizacji zadania
partnerskiego dot. odwodnienia i budowy chodnika w m. Kotłowo;
- 08.10.br. - udziale Kierownika GSTiK w szkoleniu nt. Roli, zadań i obowiązków
organizatorów transportu przewozu publicznego w zakresie przygotowania się jst do
organizacji przewozów oraz opracowania przez gminy „Planu zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego”;
- 09.10.br. - udziale w XV Forum Sołtysów Powiatu koszalińskiego, przekazuje ustalenia ze
spotkania;
12.10.br. - udziale wraz z p. Skarbnik i Kierownikiem GSTiK w spotkaniu z przedstawicielami
Klubu LKS „Wybrzeże” ma temat dalszego funkcjonowania i finansowania klubu;

- 13.10.br - udziale w spotkaniu w Manowie nt. „Wsparcia szkół i placówek prowadzących
kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym” realizowanego w ramach kontraktów samorządowych;
- 14.10.br – udziale w uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej, składa gratulacje
pracownikom oświaty, mówi o przebiegu uroczystości i udziale w nich wytypowanych osób
reprezentujących Gminę. Mówi o ciekawie zorganizowanej w tym dniu imprezie „Otrzęsiny
pierwszych klas gimnazjalnych” i udziale w uroczystościach Przewodniczącego Rady Gminy;
- 15.10.br. - udziale w spotkaniu organizowanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego
na temat omówienia ogłoszonego naboru wniosków na 2016r. O dofinansowanie z budżetu
państwa zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019, omówienie harmonogramu naboru, oceny wniosków i kwalifikacyjności
wydatków;
- 15.10.br – udziale p. M. Sz… specjalisty ds. zamówień publicznych i inwestycji w spotkaniu
zorganizowanym w Koszalinie na temat prezentacji założeń Regionalnego Programu
Operacyjnego na nowy okres programowania na rok 2015-2020;
-16.10.br – udziale Kierownika GSTiK w spotkaniu zorganizowanym w Starostwie w
Koszalinie na temat transportu zbiorowego na terenie powiatu koszalińskiego;
- 16.10.br – udziale w konferencji organizowanej przez Wicemarszałka Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UW w Szczecinie na
temat podsumowania zakończonego Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój
Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”;
- 16.10.br – udziale w spotkaniu wraz z p. Skarbnik i Dyrektorem Wydziału Rozwoju i
Promocji Starostwa Koszalin
z Prezesem oraz Dyrektorem Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska na temat nowego, innowacyjnego projektu drogowego (o szczegółach
którego będzie informował w późniejszym czasie, gdy podjęte zostaną konkretne ustalenia);
- 19.10.br. - udziale w zebraniu sołeckim w Nowych Bielicach i wyborze nowego sołtysa
sołectwa oraz w spotkaniu Komisji RG i Dyrektorów szkół na temat projektów uchwał
wnoszonych na najbliższą Sesję;
-20.10.br. - udziale p. Kierownika GSTiK oraz specjalisty ds. zamówień publicznych i
inwestycji w szkoleniu organizowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie na temat
budowy i modernizacji dróg lokalnych;
- 21.10.br – mówi o wysłaniu w tym dniu pisma do GDDKiA dot. zmiany organizacji ruchu
( ustalenie przejście dla pieszych ) na drodze krajowej „6” przy osiedlu Czarny Tulipan i
Motel Trawa w m. Stare Bielice – przedstawia treść pisma;
- informuje o przystąpieniu gminy do Rządowego Programu „Książka naszych marzeń”
mającego na celu promocję i wspieranie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych , w
tym zakup nowości wydawniczych – przedstawia założenia programu. Informuje o
możliwości przystąpienia do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
którego beneficjentem może być gimnazjum i możliwości otrzymania dotacji w kwocie
4.000,- zł na zakup książek do szkolnej biblioteki.
- kończy wystąpienie zapewnieniem, że Gmina pamięta o potrzebie remontu drogi
powiatowej na odcinku Warnino-Świemino, którego realizację zaplanowano na okres tej
kadencji. Zapewnia, iż Gmina czyni wszystko, by zadanie zostało zrealizowane jak
najszybciej.
Przewod. RG tytułem uzupełnienia, dodaje, iż na prośbę p.Wójta w dniu 19.10.br.
uczestniczył w konferencji nt. odnawialnych źródeł energii i szukania oszczędności w zużyciu
energii w małych miejscowościach, szukania sposobu
rozwiązywania problemów
energetycznych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii.

Pyta, czy są uwagi do sprawozdania Wójta. Brak zgłoszeń. Na tej podstawie stwierdza, że
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie bez uwag.
Ad. 5. Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu gospodarki komunalnej na
terenie Gminy;
Przewodniczący RG informuje, iż w materiałach sesyjnych Radni otrzymali przygotowane
przez Kierownika GSTiK sprawozdanie z działalności Gminnych Służb Technicznych i
Komunalnych za okres 6 m-cy 2015r. do którego dołączona została informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego GSTiK za I półrocze br. ( w rozbiciu na dochody i wydatki )
oraz rozliczenie finansowe opłaty śmieciowej. Mówi, że jest pod wrażeniem jakości
przygotowanych materiałów i uważa, iż od tej chwili wszystkie materiały przygotowywane
pod ocenę Rady Gminy powinny tak wyglądać. Pyta, czy Radni zgłaszają uwagi do
sprawozdania. Brak zgłoszeń. Na tej podstawie uznaje, że sprawozdanie zostało przyjęte
przez Radę Gminy bez uwag.
Ad. 6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019;
Przewod. RG prosi r. K. Krawczaka Przewodniczącego Zespołu do wyboru ławników
powołanego uchwałą Nr VIII/48/15 z dnia 28 maja 2015r. o przedstawienie opinii Zespołu o
zgłoszonych kandydatach w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w
ustawie.
r. K. Krawczak odczytuje treść opinii Zespołu, która została przekazana Radnym wraz z
projektem uchwały w materiałach sesyjnych. Z opinii wynika, że Zespół po zapoznaniu się
z dokumentami kandydatów na ławników przekazanych do Urzędu Gminy, nie stwierdził
żadnych uchybień formalnych. Wszystkie zgłoszenia kandydatów na ławników spełniły
wymagania o których mowa w art. 162 § 205 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,
Zespół nie zgłosił żadnych innych uwag do kandydatów na ławników. Do Sądu Rejonowego
Sądu Pracy nie zgłoszono żadnego kandydata, tym samym liczba kandydatów na ławników
nie wyczerpała limitów miejsc ustalonych dla Gminy Biesiekierz przez Sąd Okręgowy.
Sytuacja taka zdarzyła się już po raz drugi (podobna była w poprzedniej kadencji). Opinia
stanowi załącznik do protokołu.
Przewod. RG – informuje o ustawowej procedurze dokonywania wyboru kandydatów na
ławników. Ponieważ wybory są tajne, prosi o zgłoszenie co najmniej 3 kandydatów do
Komisji Skrutacyjnej. Osobiście proponuje kandydaturę r. D. Dutkiewicza. Radny J. Terelak
i r. D. Szymański zgłaszają swoje kandydatury. Dla dopełnienia formalności Przewod. RG
pyta, czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na pracę w Komisji. Każdy z nich potwierdza
swą zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy prosi o ukonstytuowanie się Komisji skrutacyjnej.
W miedzy czasie, informuje o wyłączeniu się z głosowania r. W. Kamyk ze względu na fakt, iż
głosowanie dotyczy jej interesu prawnego, ponieważ w gronie kandydatów na ławników
zgłoszony został mąż Pani Radnej.
r. D. Dutkiewicz Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej omawia zasady głosowania.
Informuje, iż na jednej liście naniesione są wszystkie nazwiska kandydatów na ławników i
głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku. Nie postawienie

znaku „X” oznacza brak zgody na kandydata. Aby kandydat na ławnika został wybranym
musi uzyskać głosów 50%+1.
Liczba zgłoszonych kandydatów nie pokrywa się z liczbą przyznanych Gminie Biesiekierz
miejsc w Sądach. Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie podał liczbę ławników na nową
kadencję 2016-2019, którzy winni być wybrani przez Rade Gminy w Biesiekierzu: do Sądu
Okręgowego w Koszalinie – 2 osoby; do Sądu Rejonowego w Koszalinie – 2 osoby i do
Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Koszalinie – 2 osoby. Z dokumentacji Zespołu wynika, że
do Sądu Rejonowego Sądu pracy nie ma żadnego zgłoszenia kandydatów.
Komisja Skrutacyjna
przeprowadza głosowanie. Po głosowaniu i zliczeniu głosów
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej r. D. Dutkiewicz odczytuje protokół, w którym
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Rada Gminy dokonała wyboru ławników zgodnie z
kartami do głosowania stanowiącymi załącznik do protokołu Komisji. Każdy z 4 kandydatów
na ławników otrzymał po 14 głosów poparcia.
Przewod. RG – prosi o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na
kadencję 2016-2019. Pyta, czy do treści formalnej bądź merytorycznej projektu uchwały są
uwagi. Uwag brak. Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzym.- 0. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Salę posiedzeń opuszcza Radna W. Kamyk ( godz. 11:10) – nieobecność zgłoszona wcześniej
Przewodniczącemu RG i usprawiedliwiona ze względów zdrowotnych Radnej.
2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz udostępnionych
dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych
obiektów;
Przewod. RG informuje, że Radni w materiałach sesyjnych otrzymali projekt uchwały wraz z
załącznikami w tym: z wykazem przystanków jakie są proponowane przez GDDKiA do
zarządzania przez Gminę (przystanki wzdłuż drogi krajowej „6”), proponowanymi zasadami
korzystania z przystanków i uzasadnieniem do projektu uchwały. Pyta, czy Radni zgłaszają
uwagi bądź mają inne wątpliwości do treści projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi zatem o
przegłosowanie projektu uchwały. Głosowanie: za – 14, przeciw-o, wstrzym.-0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie.
3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biesiekierz,
Przewod. RG informuje, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w
materiałach sesyjnych. Dla pełnego rozeznania tematu, do projektu uchwały dołączona
została Radnym uchwała podjęta w 2011r. Nr VI/41/11 w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy. Rozpatrywany obecnie
projekt uchwały ma na celu uproszczenie procedur opisanych w podjętej uchwale. Pyta, czy
ze strony radnych są uwagi bądź pytania do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o
przegłosowanie projektu uchwały. Głosowanie: za – 14, przeciw-o, wstrzym.-0. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie.
4)
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kpt.Wł.
Wysockiego w Biesiekierzu poprzez likwidację oddziału przedszkolnego;

Przewod. RG informuje, że Radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Prosi
Komisję ds. Społecznych i Oświaty o przedstawienie swojej opinii na temat projektu uchwały.
r.M. Modła Przewod. Komisji – informuje, że Komisja spotkała się w pełnym składzie w dniu
19.10.br . W posiedzeniu uczestniczyli także Pan Wójt Gminy, Pani Skarbnik Gminy i wszyscy
Dyrektorzy szkół i przedszkola. Po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy i Skarbnika Gminy
na temat projektu uchwały, Komisja pozytywnie zaopiniowała podejmowane działania.
Komisja sugeruje, aby wszystkie szkoły z
filiami przedszkola
dostosowały swoje
pomieszczenia pod potrzeby małych dzieci ( łazienki, wyposażenie sal) oraz by stworzona
została jedna wspólna dla wszystkich trzech filii oferta promująca podejmowane działanie z
pełnym programem i świadczonymi usługami. Komisja wnosi o zapewnienie w filiach opieki
dla dzieci do godz. 16:00.
Przewod. RG pyta o inne uwagi.
r. M. Sydoruk – ad vocem omawianego obecnie zagadnienia prosi o głos, ponieważ obawia
się, niezrozumienia tematu przez osoby
odsłuchujące przebieg Sesji. Wyjaśnia, iż
podejmowana obecnie uchwała, mimo iż w tytule ma zapis o likwidacji oddziału
przedszkolnego, nic nie likwiduje. Jest to wyłącznie przekształcenie oddziału przedszkolnego
szkoły w filię przedszkola gminnego. Informuje, że działanie takie wynika ze zmiany
przepisów oświatowych obowiązujących od stycznia przyszłego roku i aby uniknąć
konieczności tworzenia od 1.09.2016r. w każdej ze szkół zespołu szkolno-przedszkolnego,
postanowiono przekształcić oddział przedszkolny szkoły w filię przedszkola gminnego.
Zagadnienie to odnosi się zarówno do szkoły podstawowej w Biesiekierzu jak i w Świeminie
i Starych Bielicach.
Przewod. RG pyta o inne uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie
projektu uchwały. Głosowanie: za – 14, przeciw-o, wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
5) w sprawie
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Świeminie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego;
Przewod. RG - temat tożsamy z poprzednio omawianym. Pyta Radnych o ewentualne uwagi.
Brak zgłoszeń. Pyta Komisję ds. Społecznych i Oświaty o opinię.
r. M. Modła – potwierdza wydanie przez Komisję opinii pozytywnej jw.
Przewod. RG prosi o przegłosowanie projektu uchwały. Głosowanie: za – 14, przeciw-o,
wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
6) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach
poprzez likwidację oddziału przedszkolnego;
Przewod. RG - temat tożsamy z poprzednio omawianym. Pyta Radnych o ewentualne uwagi.
Brak zgłoszeń. Komisja ds. Społecznych i Oświaty jak wyżej podtrzymuje swoją pozytywną
opinię. Prosi o przegłosowanie projektu uchwały. Głosowanie: za – 14, przeciw-o, wstrzym.0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
7) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Biesiekierz;
Przewod. RG informuje, że Radni
wraz z projektem uchwały otrzymali materiały
towarzyszące tj. obowiązujące Studium wraz z proponowanymi do podjęcia zmianami (tekst
zaznaczony na kolor czerwony), uzasadnienie do projektu uchwały, mapkę poglądową w

wersji A-4 z zaznaczoną zmianą Studium 2015 i płytkę z mapą właściwą zmiany Studium.
Zwraca uwagę na dołączony do projektu uchwały załącznik Nr 3 wraz z listą
nieuwzględnionych przez Wójta uwag zgłoszonych do projektu zmiany Studium.
Prosi przedstawiciela pracowni urbanistycznej, która jest autorem proponowanych do
podjęcia zmian Studium o wyjaśnienie dot. strony formalnej listy zgłoszonych uwag.
p.W… G… - udziela wyjaśnień w zakresie listy zgłoszonych uwag. Mówi, że do projektu
Studium złożono 16 uwag, z których 3 zostały uwzględnione w opracowanej zmianie
Studium a 12 zostało odrzuconych z uwagi na brak podstaw merytorycznych. Przedstawia
uwagi uwzględnione.
Na pytanie z sali, co z uwagą 13, wyjaśnia, iż treścią uwagi był zarzut nieczytelności
przedstawionej mapy. Uwagę odrzucono, ponieważ - jak mówi - na każdym etapie
procedowania zmiany Studium do wglądu mieszkańców były przedstawione czytelne,
kolorowe mapy we właściwej skali. Takie same dokumenty zostały przekazane Radnym i
takiego zarzutu nikt nie zgłosił. Dodaje, iż wszystkie 16 uwag zgłosił jeden podmiot tj.
Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz. Na tym kończy i prosi o zadawanie pytań. Brak
zgłoszeń.
Przewod. RG prosi o wystąpienie p. W… W… przedstawiciela inwestora rozbudowy Stacji
Elektroenergetycznej „Dunowo” w obrębie Gminy Świeszyno i Biesiekierz.
p. W. W…– przedstawia się jako przedstawiciel wykonawcy inwestycji tj. Zakładu
Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. i mówi o celu i znaczeniu w skali
kraju projektowanej rozbudowy istniejącej Stacji elektroenergetycznej „Dunowo”. Jest to
inwestycja celu publicznego, przedstawia zakres rozbudowy, mówi o pewnych koniecznych
do wykonania wymogach technologicznych by energię odebrać, przetworzyć i przesłać dalej.
Przedstawia sieć połączeń współpracujących ze Stacją Dunowo woj. zachodniopomorskie tj.
Stacja Morzyczyn–Police, Stacja Gdańsk-Żydowo i powiązaniach
funkcjonalnych
projektowanej rozbudowy Stacji z urządzeniami przesyłowymi z południa Polski. Na tym
kończy i prosi o pytania.
Przewod. RG prosi o zadawanie pytań.
r. M. Kulik – pyta o zapis na str. 48 opracowania Studium... dot. ustaleń przestrzennych
rozwoju poszczególnych sołectw. Jest zaniepokojona zapisem, iż w Laskach Koszalińskich
oprócz wzmianki o inicjowaniu rezerwy przestrzennej dla wytworzenia ponadgminnego
wysypiska odpadów komunalnych, dodany zostanie zapis dot. terenu rozbudowy stacji
elektroenergetycznej i jak te plany mogą wpłynąć na warunki bytowania mieszkańców
sołectwa.
Wójt udziela wyjaśnień, z których wynika, że niektóre zapisy obowiązującego Studium są już
dawno nieaktualne. Dotyczy to m.in. lokalizacji wysypiska śmieci, który to teren w ostatnich
latach przemianowany został pod strefę ekonomiczną, a obecnie zagospodarowany rolniczo.
Informuje o planowanych rozwiązaniach zagospodarowania tego terenu.
r.M.Sydoruk – pyta o zapis na str. 49 Studium
mówiący o planowanej budowie
oczyszczalni ścieków w Parnowie z przepompowniami w Cieszynie i Tatowie w kontekście
aktualnych planów rozwojowych sołectwa Parnowo.
Wójt – udziela wyjaśnień, z których wynika, iż planowana w 1996r. budowa oczyszczalni
ścieków w Parnowie jest od dawna nieaktualna a gospodarkę wodno-ściekową Gminy przejął
RwiK Białogard.

Przewod.RG wyjaśnia , iż przedmiotem dyskusji przed podjęciem omawianej uchwały winny
być wyłącznie zapisy zaznaczone w treści Studium kolorem czerwonym, które odnoszą się
wyłącznie do rozbudowy Stacji „Dunowo”. Inne zapisy pozostają bez zmian i chociaż widać
ich dezaktualizację nie są treścią podejmowanej uchwały. Wykonanie aktualizacji Studium to
zupełnie inny temat. Pyta o uwagi. Brak zgłoszeń.
Przewod.RG informuje, iż zgodnie z obowiązującą procedurą planistyczną, Radni w formie
głosowania rozpatrzą obecnie
uwagi wniesione
do projektu zmiany Studium... a
nieuwzględnione przez Wójta, które przedstawione są wraz z uzasadnieniem stanowiska
Wójta w formie listy dodanej do załącznika nr 3 projektu uchwały.
Informuje, jak technicznie zostanie zrealizowany wymóg głosowania każdej uwagi osobno. W
trakcie prezentowania uwag o pomoc w ich odczytywaniu prosi Wiceprzewodniczącą RG
r.M.Jabłońską-Bauer.
Rozpatrywana jest Lista nieuwzględnionych uwag:
Lp.1 – uwaga wniesiona przez Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz. Po odczytaniu uwagi,
odczytywane jest uzasadnienie dot. odrzucenia uwagi przez Wójta.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi do przedstawionego uzasadnienia Wójta. Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie, kto jest za odrzuceniem zgłoszonej uwagi. Na sali obrad przebywa 14
radnych. Wynik głosowania: za odrzuceniem uwagi – 13, przeciw -0, wstrzym – 1
(r.M.Sydoruk),
Lp.2. - uwaga wniesiona przez Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz. Po odczytaniu uwagi,
odczytywane jest uzasadnienie dot. odrzucenia uwagi przez Wójta.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi do przedstawionego uzasadnienia Wójta. Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie, kto jest za odrzuceniem zgłoszonej uwagi. Wynik głosowania: za
odrzuceniem uwagi – 13, przeciw -0, wstrzym – 1 ( r.M.Modła),
Lp.3. - uwaga wniesiona przez Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz. Po odczytaniu uwagi,
odczytywane jest uzasadnienie dot. odrzucenia uwagi przez Wójta.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi do przedstawionego uzasadnienia Wójta. Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie, kto jest za odrzuceniem zgłoszonej uwagi. Wynik głosowania: za
odrzuceniem uwagi – 13, przeciw -0, wstrzym – 1 ( r.M.Sydoruk),
Lp.4. - uwaga wniesiona przez Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz. Po odczytaniu uwagi,
odczytywane jest uzasadnienie dot. odrzucenia uwagi przez Wójta.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi do przedstawionego uzasadnienia Wójta. Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie, kto jest za odrzuceniem zgłoszonej uwagi. Wynik głosowania: za
odrzuceniem uwagi – 14, przeciw -0, wstrzym – 0,
Lp.5. - uwaga wniesiona przez Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz. Po odczytaniu uwagi,
odczytywane jest uzasadnienie dot. odrzucenia uwagi przez Wójta.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi do przedstawionego uzasadnienia Wójta. Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie, kto jest za odrzuceniem zgłoszonej uwagi. Wynik głosowania: za
odrzuceniem uwagi – 14, przeciw -0, wstrzym – 0,
Lp.6.- uwaga wniesiona przez Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz. Po odczytaniu uwagi,
odczytywane jest uzasadnienie dot. odrzucenia uwagi przez Wójta.

Przewod.RG pyta Radnych o uwagi do przedstawionego uzasadnienia Wójta. Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie, kto jest za odrzuceniem zgłoszonej uwagi. Wynik głosowania: za
odrzuceniem uwagi – 14, przeciw -0, wstrzym – 0,
Lp.7. - uwaga wniesiona przez Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz. Po odczytaniu uwagi,
odczytywane jest uzasadnienie dot. odrzucenia uwagi przez Wójta.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi do przedstawionego uzasadnienia Wójta. Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie, kto jest za odrzuceniem zgłoszonej uwagi. Wynik głosowania: za
odrzuceniem uwagi – 14, przeciw -0, wstrzym – 0,
Lp.8.- uwaga wniesiona przez Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz. Po odczytaniu uwagi,
odczytywane jest uzasadnienie dot. odrzucenia uwagi przez Wójta.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi do przedstawionego uzasadnienia Wójta. Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie, kto jest za odrzuceniem zgłoszonej uwagi. Wynik głosowania: za
odrzuceniem uwagi – 14, przeciw -0, wstrzym – 0,
Lp.9 - .uwaga wniesiona przez Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz. Po odczytaniu uwagi,
odczytywane jest uzasadnienie dot. odrzucenia uwagi przez Wójta.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi do przedstawionego uzasadnienia Wójta. Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie, kto jest za odrzuceniem zgłoszonej uwagi. Wynik głosowania: za
odrzuceniem uwagi – 14, przeciw -0, wstrzym – 0,
Lp.10. - uwaga wniesiona przez Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz. Po odczytaniu uwagi,
odczytywane jest uzasadnienie dot. odrzucenia uwagi przez Wójta.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi do przedstawionego uzasadnienia Wójta. Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie, kto jest za odrzuceniem zgłoszonej uwagi. Wynik głosowania: za
odrzuceniem uwagi – 14, przeciw -0, wstrzym – 0,
Lp.11. - uwaga wniesiona przez Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz. Po odczytaniu uwagi,
odczytywane jest uzasadnienie dot. odrzucenia uwagi przez Wójta.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi do przedstawionego uzasadnienia Wójta. Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie, kto jest za odrzuceniem zgłoszonej uwagi. Wynik głosowania: za
odrzuceniem uwagi – 14, przeciw -0, wstrzym – 0,
Lp.12. - uwaga wniesiona przez Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz. Po odczytaniu uwagi,
odczytywane jest uzasadnienie dot. odrzucenia uwagi przez Wójta.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi do przedstawionego uzasadnienia Wójta. Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie, kto jest za odrzuceniem zgłoszonej uwagi. Wynik głosowania: za
odrzuceniem uwagi – 14, przeciw -0, wstrzym – 0.
Przewod.RG informuje o zakończeniu procedury głosowania uwag nieuwzględnionych
stanowiących integralną część projektu uchwały. Prosi o przegłosowanie przyjęcia w całości
projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz. Wynik głosowania: za – 14,
przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Przewod.RG ogłasza 10 min. przerwę w obradach ( godz. 12:10).

Po przerwie obrady zostają wznowione. Godz. 12:25 salę obrad opuszcza r.M.Modła.
Nieobecność usprawiedliwiona przez Przewodniczącego RG.
8) w sprawie połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu z
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Biesiekierzu;
Przewod.RG informuje, iż wraz z projektem uchwały Radni otrzymali uzasadnienie i projekt
Statutu nowo tworzonej jednostki. Prosi o opinię Komisję ds. Społecznych i Oświaty.
r.M.Sydoruk – w imieniu Komisji ds. Społecznych i Oświaty informuje, że Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewod.RG pyta o inne wątpliwości i uwagi do projektu uchwały.
r.J.Wypych – pyta, dlaczego tworząc połączenie dwóch funkcjonujących
jednostek,
zmieniono nazwę i dlaczego nie można wrócić do nazwy poprzedniej tj. gminnego ośrodka
pomocy społecznej.
Przewod.RG prosi p.Wójta o udzielenie wyjaśnień.
Wójt Gminy – odpowiada, iż w sytuacji, gdy powstaje z połączenia dwóch jednostek nowa
jednostka, to musi mieć
swoją nazwę i swój nowy statut. Prosi Radcę Prawnego o
wyjaśnienie tego zagadnienia.
Radca Prawny m.M.Pawłowska – informuje, że gdy powstaje nowa jednostka z nowym
statutem to musi mieć swoją odrębną nazwę odróżniającą ją od połączonych jednostek.
Przewod.RG pyta o inne uwagi . Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie przyjęcia projektu
uchwały. Głosowanie: za – 13, przeciw -0. wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
9) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na
lata 2015-2024;
Przewod.RG informuje, iż uzasadnienie do projektu uchwały Radni otrzymali. Pyta o uwagi i
pytania do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
o przedstawienie opinii.
r.A.Bejnarowicz – informuje, iż Komisja Budżetu i Rozw.Gosp. pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewod.RG prosi o przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały. Głosowanie: za – 13, przeciw
-0. wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.7. Trybuna obywatelska;
Przewod.RG informuje, iż obowiązujący czas wystąpień to max. 5 min. Prosi o zabieranie
glosu.
Brak zgłoszeń.
Ad.8. Interpelacje i zapytania radnych;
r.M.Sydoruk – pyta o możliwość obniżenia ceny sprzedawanej przez Gminę działki nr 307/18
obr. Parnowo. Mówi, że wystawiona cena jest „zaporową” i mimo zainteresowania w
lokalnym środowisku, chętni do jej nabycia nie przystąpią do przetargu ze względu na cenę.
Wójt wyjaśnia, iż cena działki do I przetargu musi być zgodna z operatem szacunkowym.
Obniżenie ceny jest możliwe w drugim przetargu. Decyzję podejmuje organ.

r.K.Krawczak – przedstawia stan faktyczny dot. miejsca zatrzymywania się BUS-ów w
Nowych Bielicach na jezdni gdy nie ma zatoczki. Ze względów bezpieczeństwa na drodze ,
prosi o pomalowanie na jezdni znaków poziomych wyznaczających miejsce zatrzymywania się
BUS-ów na wysokości przystanku przy skrzyżowaniu w centrum wsi.
Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania.
Przewod.RG – na wniosek mieszkańców Nowych Bielic zamieszkujących przy drodze
gminnej wzdłuż byłego Hotelu ATLANTIC, prosi o zdemontowanie trzeciego „policjanta”
położonego na drodze, który utrudnia wjazd pod górkę.
p.J.Rodak – prosi o pisemne potwierdzenie zgłoszenia.
Przewod.RG – informuje o terminie kolejnej Sesji Rady Gminy – 19.11.2015r.
Pyta o inne zgłoszenia. Brak zgłoszeń.
Ad.10. Zakończenie obrad XIII

Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.

Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad XIII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (12:30).
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