UG.RG.0002.14.2015
Protokół Nr XIV/15
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 26 listopada 2015r.
W dniu 26 listopada 2015r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się XIV Sesja Rady
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 10:00, zakończenia: 14:30.
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 14 radnych, czyli Sesja jest
prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych
porządkiem obrad.
Nieobecni radni : r.W.Kamyk( nieobecność usprawiedliwiona)..
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, przedstawiciela Kancelarii
Prawnej obsługującej UG. Wita zaproszonych Gości: p. A.Ławrynowicz Radną Powiatu
Koszalińskiego, p.mł.insp. Henryka Fabiana Komendanta Komisariatu Policji II w
Koszalinie, p.bryg.Mirosława Pendera Komendanta Miejskiej PSP w Koszalinie,
p.M.Przychodni Prezesa Zarządu RWiK Sp.z o.o. Białogard.
Ogłoszenia Przewod.RG :
- informuje o sukcesie Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz tj. osiągnięcia w Rankingu
Bibliotek 2015 tytułu najlepszej biblioteki w województwie zachodniopomorskim i 7 miejsca
w kraju jako biblioteki wiejskiej najbardziej zaangażowanej w kulturalny rozwój swojej
Gminy. Z tego tytułu Pani Dyrektor, a za jej pośrednictwem także pracownikom Biblioteki
zostaje wręczony przez Wójta Gminy i Przewod. RG wraz z gratulacjami i życzeniami
okolicznościowy Dyplom a samej Pani Dyrektor zostaje przyznana Nagroda Wójta.
Pani Dyrektor dziękuje za wyróżnienie i składane gratulacje. Mówi ciepło o swoich
pracownikach bez których ten sukces byłby niemożliwy i z których jest bardzo dumna. Jest
bardzo zadowolona z faktu, że praca zespołu została doceniona w Gminie, i jak mówi - jest
to dla zespołu nawet ważniejsze niż to, co się wydarzyło w Warszawie.
Korzystając z głosu informuje o kolejnych sukcesach placówki tj. przystąpieniu Biblioteki do
piątej edycji ogólnopolskiego projektu Fun English i wykupieniu Funpakiet dla bibliotek w
ramach którego otrzymali dostęp do 5 zestawów e-kursów multimedialnych do samodzielnej
nauki języka niemieckiego i angielskiego dla dorosłych oraz rozwijania umiejętności
specjalistycznych tj. nauki szybkiego czytania i zapamiętywania a także fotografii dla małych
i dużych organizowanych w Bibliotece i jej Filiach. Informuje o organizowanym dla
przedszkolaków w wieku 4-5 lat kursu Funjunior.pl tj. bezpłatnego kursu j. angielskiego dla
przedszkolaków i „zerówkowiczów”z oddziałów przedszkolnych w szkołach. Zaprasza na
spotkanie autorskie z p.Z… K… w dniu 11.12.2015r.

- Dyrektor Gimnazjum p. A. Chmielewska-Szymańska - informuje o sukcesie uczniów szkoły,
którzy brali udział w ogólnopolskim Konkursie Gimnazjalne potyczki realizowanym w
ramach programu
„Ekonomia na co dzień”
przez Fundację
Młodzieżowej
Przedsiębiorczości we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Przedstawia historię i
zakres zmagań uczniów, by w efekcie końcowym
dostać się do Finału i na 30
zakwalifikowanych zespołów osiągnąć 10 miejsce. Opiekunem zespołu była p. A… K….
Gratuluje uczniom sukcesu. W konkursie w pierwszym jego etapie brały udział 152 szkoły,
łącznie 320 zespołów z całej Polski.
- Przewod. RG - z okazji kończącego się pierwszego roku działalności Rady Gminy VII
Kadencji, podziękował Radnym za aktywność w pracach Rady i komisjach Rady za wspólne
rozpatrywanie problemów całej Gminy.
Serdecznie podziękował za dotychczasową
współpracę Wójtowi Gminy p. Andrzejowi Leśniewiczowi, Skarbnikowi Gminy p. Agnieszce
Podgórskiej, Sekretarzowi p. Waldemarowi Maniakowi i wszystkim pracownikom UG ,
którzy pomagali w przygotowywaniu materiałów na Sesje Rady Gminy. Na zakończenie
ogłasza 15 min. przerwę w obradach na sprawy organizacyjne i zaprasza wszystkich do
skosztowania specjalnie zafundowanego na tę okoliczność przez Wójta i Przewodniczącego
RG wspaniałego tortu.
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. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0,
wstrzym.-0.
Przewod. RG informuje, że podczas obrad XIV Sesji Rady Gminy obowiązywać będzie
następujący porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu obrad ostatniej Sesji Rady Gminy;
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Rozpatrzenie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok 2014/2015.
6. Ocena stanu ładu i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy:
- wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji II w Koszalinie,
- wystąpienie Komendanta Straży Gminnej w Biesiekierzu,
- wystąpienie Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej w Biesiekierzu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Biesiekierz,
2) dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy
Biesiekierz,
3) uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki z o.o. Regionalne
Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze Gminy Biesiekierz na rok
2016,
4) utworzenia Sołectwa Tatów,
5) utworzenia Sołectwa Cieszyn,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym- sołectwom
położonym na terenie Gminy Biesiekierz,
7) zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i
posiadania psów,
8) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r,
9) ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy
Biesiekierz w 2016 roku,
10) ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od
nieruchomości i podatek leśny na terenie Gminy Biesiekierz,
11) opłaty targowej,
12) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego,
13) przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz,
14) przyjęcia przez Gminę Biesiekierz od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania
drogami powiatowymi nr: 3519Z, 3520Z,3521Z,3522Z oraz 3525Z w zakresi9e utrzymania
czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości,
15) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2015-2024,
16) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2015r.
8. Trybuna obywatelska.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad XIV 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 XIII Sesji Rady Gminy z dnia
22 października 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 informuje o podejmowanych w ciągu tego okresu najważniejszych działaniach m.in.:
1) 26.10.2015r. - mówi o podpisaniu umowy porozumienia z PZD Koszalin w spr. budowy
drogi w m. Parnowo,
2) 26.10.br. - informuje o wyłonieniu oferty na kompleksowe ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności cywilnej Gminy Biesiekierz i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji
kultury ( Spółka akcyjna „Warta” ),
3) 03.11.br – mówi o ustaleniach ze spotkania w Szczecinie Zarządu Federacji Polskich
Banków Żywności
zaangażowanych w realizację Programu
zwalczania
zjawiska
niedożywienia oraz skrajnego ubóstwa w skali kraju i poprzez działania Banku Żywności w
Nowych Bielicach w skali województwa,
4) 05.11.br mówi o ustaleniach z przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym
warsztatów strategicznych Stowarzyszenia ŚGD – wypracowanie kierunków rozwojowych

obszaru ( operacje grantowe) oraz o wizycie uczniów ze Szkoły Podstawowej ze Starych
Bielic;
5) 06.11.br - udział w Święcie Szkoły – Gimnazjum w Biesiekierzu połączone ze Świętem
Niepodległości ( uroczyste ślubowanie klas pierwszych ),
09.11.br - udział w posiedzeniu Zarządu ZMiG Dorzecza Parsęty w Karlinie,
12.11.br - informacja o przeprowadzonych w Gminie spotkaniach konsultacyjnych w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,
13.11.br - mówi o szkoleniu w Starostwie na temat zachowania szczególnych warunków
bezpieczeństwa przy kontaktach międzynarodowych ( udział bierze Sekretarz Gminy );
16.11.br. - informuje o posiedzeniu Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy
Skazanym i podjętych tam ustaleniach dot. gminy ( udział bierze Sekretarz Gminy );
18.11.br. - udziale w posiedzeniu prezydium ZIT dot. wypracowania wspólnego stanowiska
w sprawie dokonania aktualizacji Strategii ZIT;
18.11.br.-19.11.br. - mówi o przeprowadzonych konsultacjach lokalnych w sprawie podziału
sołectwa Gniazdowo i Stare Bielice ;
19.11.br. - udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
woj. zachodniopomorskiego,
20.11.br. - mówi o przebiegu uroczystości zorganizowanej przez Gminne Przedszkole w sali
konferencyjnej UG pn. Pasowanie Przedszkolaka i Optymistyczny Sejm.
20.11.br. - informuje o zorganizowanej małej uroczystości z UG z tyt. święta pracownika
socjalnego.
23.11.br. - mówi o udziale w wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji RG na temat projektu
budżetu na rok następny. Na tym kończy swoje wystąpienie.
Przewod.RG pyta o uwagi do sprawozdania Wójta. Brak zgłoszeń. Przewod. RG informuje o
przyjęciu sprawozdania bez uwag.
Ad.5.
Rozpatrzenie informacji
2014/2015;

o realizacji zadań oświatowych za rok

Przewod. RG prosi Komisję ds. Społecznych i Oświaty o przedstawienie opinii na temat
przekazanej Radnym informacji.
r. M. Modła Przewod. Komisji – informuje, że Komisja pozytywnie zaopiniowała informację
o realizacji zadań oświatowych za rok 2014/2015 przygotowaną przy współpracy z
Dyrektorami szkół i przedszkola. Komisja nie wniosła uwag.
Przewod. RG pyta o inne uwagi. Brak zgłoszeń. Prosi Radnych o przegłosowanie przyjęcia
informacji. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Informacja została przyjęta
jednogłośnie.
Ad. 6. Ocena stanu ładu i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy;
Przewod. RG prosi o wystąpienie Komendanta Straży Gminnej w Biesiekierzu;

p. J. Połuboczko – przedstawia sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w okresie od 1
stycznia 2015r. do 19.11.2015r. w którym informuje o dokonaniach SG i przedstawia stan
kadrowy jednostki. Ogółem SG w omawianym okresie wystawiła 2153 mandaty karne na
kwotę 250.000,- i udzielono 240 pouczeń. Główne działania SG nastawione są na
utrzymanie ładu i porządku na terenie Gminy. Mówi o szczegółach prowadzonych akcji w
tym: wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości, ustawie o utrzymaniu
czystości ( w tym: kontrola miejsc „dzikich wysypisk”, wałęsające się psy, numeracja
domów), ustawie o ochronie środowiska ( w tym zgłoszenia dot. spalania odpadów, wypadki
z udziałem dzikich zwierząt potrąconych czy rozjechanych na drodze krajowej „6”, zgłoszenia
wystąpienia barszczu Sosnowskiego, kontrola wokół jeziora w Cieszynie ). Mówi o
współpracy ze Strażą Leśną i Policją ( wspólne kontrole), wymienia inne działania z
udziałem SG jak asysta przy odbiorze dowodów osobistych z Policji w Koszalinie i kontrola
spraw meldunkowych, zabezpieczanie lokalnych imprez środowiskowych jak dożynki, mecze.
Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu.
Przewod. RG prosi o podanie stanu kadrowego jednostki
przeprowadzonych zmianach reorganizacyjnych.

od stycznia 2016r. po

p. J. Połuboczko - informuje, iż szukając oszczędności jesienią tego roku przeprowadzono
zmiany reorganizacyjne i od stycznia przyszłego roku SG będzie pracowała w składzie 2
strażników i 1 pracownik administracyjny. Działania te poczyniono by, zmniejszyć koszty
funkcjonowania SG i nie doprowadzać do jej likwidacji.
r. R. Smagieł – uważa, że Gminę nie stać na utrzymanie SG, a jej zadania spokojnie może
wykonywać Policja.
p. J. Połuboczko wyjaśnia różnicę w zakresie kompetencji jaką ustawowo przypisano SG i
Policji. Temat oceny zasadności funkcjonowania SG na terenie Gminy pozostawia Radzie
Gminy.
r. D. Dutkiewicz – pyta o rozstrzygnięcie zgłoszonego wcześniej SG problemu
nieuporządkowanej działki w Kotłowie .

dot.

p. J. Połuboczko udziela odpowiedzi .
Przewod. RG prosi o inne zgłoszenia. Brak zgłoszeń. Dziękuje Komendantowi SG za
przedstawienie sprawozdania .
Przewod. RG prosi o wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji II w Koszalinie;
p. H. Fabian – przedstawia informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie Gminy za okres od 01 stycznia-31.października 2015., która jest
załącznikiem do protokołu. Z informacji tej wynika, że policjanci w roku 2015 kładli
szczególny nacisk na ograniczenie ilości przestępstw i wykroczeń typu: kradzieże, groźby
użycia przemocy, bójki, pobicia, uszkodzenie ciała i uszkodzenie mienia i inne. Przedstawia
dane statystyczne pracy Komisariatu w odniesieniu do Gminy, mówi o specyfice
przestępstw dokonanych na jej terenie.
Przewod. RG – prosi o zadawanie pytań.
p. H. Fabian – ag wocem pytania r. R. Smagła, wyjaśnia, że SG prowadząc głównie działania
porządkowe, ułatwia pracę Policji, która nie obarczona tym zakresem może zająć się

poprawą stanu bezpieczeństwa. Uważa, że SG odciąża Policję z tych drobniejszych czynności,
które są uciążliwe ale nie zagrażają życiu i zdrowiu. Mówi o dobrej współpracy ze SG, GOPS,
OSP i dziękuje za życzliwość i pomoc Dzielnicowym wykonującym swoje zadania na terenie
Gminy, która należy do najbezpieczniejszych gmin powiatu koszalińskiego.
Przewod. RG dziękuje za przekazaną informację i prosi o wystąpienie
Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej w Biesiekierzu.

Gminnego

p. R .Gadomski – przedstawia informację o stanie ochrony p. poż. na terenie Gminy. Mówi o
stanie i wyposażeniu strażnic OSP, podaje liczbę i rodzaj zdarzeń w których uczestniczyło
OSO oraz informuje o wynikach kontroli stanu obiektów komunalnych Gminy ( szkół,
przedszkola , GOPS, GSTiK). Zwraca uwagę na potrzebę poprawienia stanu technicznego
istniejących zbiorników p. poż ( Parsowo) i przywrócenie funkcji zbiornika p.poż w
Kraśniku. Przedstawia stan zapotrzebowania na rok następny i stan pozyskanych w ciągu
roku środków na doposażenie. Dziękuje Policji i SG za współpracę. Informacja jest
załącznikiem do protokołu.
r. R. Smagieł – nawiązuje do sprzedanej przez Gminę działki ze zbiornikiem p.poż w
Biesiekierzu i pyta Komendanta o odczucia i czy działanie to teraz można uznać za
zasadne.
r. E. Piekarska – pyta czy jest zainteresowanie młodzieży współpracą z OSP.
Przewod. RG – nawiązuje do obecnego stanu kadrowego jednostek OSP i zwraca uwagę na
brak w każdej gminnej OSP zaplecza w postaci młodzieży, która tworzyłaby młodzieżową
drużynę pożarniczą. Na dzień dzisiejszy średnia wieku strażaka z uprawnieniami to 48 lat i
ten problem poddaje pod rozwagę.
p. R. Gadomski – udziela odpowiedzi i wyjaśnia, że jest bardzo zadowolony z dokonanej
sprzedaży działki ze zbiornikiem p.poż, ponieważ dokonane przez właściciela remonty i
naprawy znacząco wpłynęły na polepszenie estetyki terenu a jednocześnie zbiornik został
odczyszczony i dostosowany do potrzeb p.poż. Zapewnia, że ze strony strażaków dużo się
dzieje by zainteresować młodzież działalnością i ewentualną współpracą. Na terenie m.
Parnowo działa drużyna sympatyków. Mówi o doszkalaniu głównie młodych kobiet w
zakresie uprawnień przedmedycznych a w szkołach organizowane są gminne konkursy
wiedzy pożarniczej i konkursy plastyczne, z których laureaci kierowani są na szczeble
powiatowe i wojewódzkie.
Jest przekonany, że sytuacja z naborem młodych znacznie
poprawiłaby się gdyby w Starych Bielicach powstała remiza, ponieważ jest to duże skupisko
młodych ludzi w przeciwieństwie do Warnina czy Parnowa.
r. B. Tomczak zwraca uwagę na podejmowane już w Gminnym Przedszkolu działania „ na
zachętę” by owocowały w przyszłości (zakup strojów, wspólne zabawy z opiekunem ze strony
OSP).
Przewod.RG pyta o inne zgłoszenia do dyskusji. Brak zgłoszeń. Prosi o zabranie głosu
kolejnego Gościa zaproszonego na Sesję – Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie p.
Mirosława Pendera.
p. M. Pender tytułem uzupełnienia tematu omawianego przez Gminnego Komendanta dot.
bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy, mówi jak ten temat jest realizowany w
powiecie i mieście Koszalin. Przedstawia schemat działania PSP – tj. 30 jednostek p.poż. w

tym 29 OSP z czego 14 jest włączonych do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego.
Mówi o funkcjonowaniu i wyspecjalizowaniu jednostek, które oprócz
działań p.poż
przygotowywane są do niesienia pomocy z zakresu technicznego, chemiczno-ekologicznego,
wodnego i kwalifikowanej I pomocy. Terenem działania PSP jest Pomorze Środkowe. Wysoko
ocenia dyspozycyjność strażaków działających w systemie zmianowym . Z pełnej obsady 100
strażaków, codziennie w dyspozycji jest 22 i dodatkowo na dyżurze domowym 20 . Na
dobrym poziomie ocenia aktualny stan bezpieczeństwa
na terenie Gminy. Zachęca do
podejmowania
działań by ciągle aktualizować i poprawiać bieżący stan posiadania.
Wskazuje na potrzebę zakupu nowego samochodu w celu wyposażenia OSP Biesiekierz i
możliwościach korzystania z III boksu w Strażnicy Miejskiej.
Dziękuje samorządowi
gminnemu za dotychczasową współpracę i wspieranie
działań
na rzecz poprawy
bezpieczeństwa pożarowego w powiecie. Na koniec mówi o podejmowanych działaniach
promocyjnych i edukacyjnych mających na celu zachęcanie dzieci i młodzieży do
współpracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa.
Przewod.RG pyta o uwagi. Brak zgłoszeń. Dziękuje Panu Komendantowi za wystąpienie i
ogłasza 10 min. przerwę w obradach.
Po przerwie obrady zostają wznowione. Kolejnym realizowanym punktem jest :
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ponieważ ten blok tematyczny
rozpoczynają trzy projekty uchwał dot. zagadnień
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, prosi o zabranie
głosu kolejnego Gościa zaproszonego na dzisiejszą Sesję tj. Panią Mariannę Przychodni
Prezesa Zarządu RWiK Sp. z o.o. Białogard .
Pani M.Przychodni w swoim wystąpieniu prezentuje i wyjaśnia główne przesłanki
sporządzonego wniosku taryfowego, który został przekazany do Gminy w dniu 22.10.2015r.
Przedstawia uwarunkowania ustawowe dot. zasad sporządzenia wniosku i objaśnia czynniki
ekonomiczne
dot. sporządzenia taryf. Mówi o ponoszonych przez Spółkę kosztach
eksploatacji urządzeń wod-kan będących na ich wyposażeniu w tym ponoszonych kosztach
finansowych z tyt. zaciągniętych pożyczek na realizację ogromnego projektu unijnego
„Zintegrowana
gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” . Na terenie Gminy
Biesiekierz wartość wykonanej inwestycji to kwota 51.852.000,- mln.zl. Informuje o
wysokości zaciągniętych pożyczek. Objaśnia ujęte w taryfach koszty amortyzacji i inne.
Przedstawia strukturę
kosztów i wyjaśnia temat zastosowanych w taryfach
opłat
abonamentowych. Zachęca do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Na
koniec mówi o opłacie za przyłączenie do urządzeń wod-kan pobieraną przez Spółkę.
Po wystąpieniu Pani Prezes RWiK-u Białogard Przewod. RG prosi o pytania, uwagi i sugestie .
r.K.Krawczak – w swoim wystąpieniu mówi o wadliwie jego zdaniem działającym systemie
elektronicznego biura obsługi klienta i przedstawia swoje uzasadnienie. Krytycznie odnosi się
do pobieranej przez RWiK opłaty za zainstalowanie plomby na podwodomierzu ogrodowym i
na koniec pyta o dalsze utrzymywanie w miejscowości Biesiekierz Punktu Obsługi Klienta
RWiK.
Pani Prezes udziela wyjaśnień dot. zasadności poboru opłaty za oplombowanie wodomierza ,
przyjmuje zgłoszenie o wadliwie działającym systemie i deklaruje jego sprawdzenie.
Dementuje pogłoskę o likwidacji Punktu Obsługi Klienta.

r.K.Krawczak - prosi o wyjaśnienie zapisu we wniosku taryfowym dot. uwzględniania wody
na cele bytowe tylko w okresie wegetacyjnym.
Pani Prezes wyjaśnia temat rozliczania poboru wody na cele ogrodowe
dokonywanie tych rozliczeń tylko w okresie od 01.04. do 30.09. każdego roku.

i potwierdza

r.M.Sydoruk – pyta o wielkość ubytków wody w sieci i zakres planu inwestycyjnego na rok
2016 pod kątem całkowitego skanalizowania dostawców ścieków ( 16% mieszkańców Gminy
nie jest skanalizowaną).
Pani Prezes wyjaśnia temat ubytków i podaje informację o ich wysokości : 15% w Gminie
Biesiekierz. Informuje o planowanych w roku 2016 zadaniach inwestycyjnych. W Gminie
obowiązuje wieloletni plan opracowany na lata 2011-2016. Przekazana radnym aktualizacja
Planu na 2016r. przedstawia zakres i uzasadnienie planowanych na ten rok inwestycji.
Zapewnia, że w roku 2016 wspólnie z p. Wójtem zostanie opracowany kolejny wieloletni
plan uwzględniający aktualne potrzeby inwestycyjne wod-kan Gminy.
r.M.Sydoruk - prosi o wyjaśnienie przyczyn spadku ciśnienia wody w m.Parnowo w okresie
wiosna-jesień.
Pani Prezes deklaruje sprawdzenie tematu i udzielenie wyjaśnień na piśmie Wójtowi Gminy.
Przypuszcza iż przyczyną jest pobór wody bezpośrednio z hydrantu przez przedsiębiorstwo
rolnicze w Parnowie, z którym RwiK ma podpisaną stosowną umowę.
r.M.Modła – w odniesieniu do podanej we wniosku taryfowym informacji o zakupie wody
przez RWiK z urządzeń Miasta Koszalina w cenie o połowę niższej niż obowiązująca w
Spółce, pyta o teren objęty zakupem wody i czy mieszkańcy rozliczani są niższymi stawkami
za wodę.
Pani Prezes wyjasnia, iz dotyczy to miejscowości Nowe Bielice w okresie letnim, a cena wody
dla wszystkich mieszkańców jest jednakowa.
P.B.Tomczak Sołtys Parsowa – pyta o
normy.

jakość wody, czy przestrzegane są obowiązujące

Pani Prezes wyjaśnia, iż na terenie całej Spółki woda odpowiada obowiązującym normom.
Woda badana jest przez służby laboratoryjne RwiK-u oraz kontrolnie przez Sanepid.
r.D.Dutkiewicz - pyta , kto jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mieszkańców w wodę w
sytuacji odcięcia dopływu wody podczas wykonywania remontów i prosi o doprecyzowanie
przyczyn tak małej obniżki ceny za wodę zaplanowanej na rok 2016.
Pani Prezes udziela wyjaśnień. Obowiązek dostarczenia wody ciąży na przedsiębiorstwie
wod-kan- przeprasza za powstałe z tego tytułu zaniedbanie. Tłumaczy zastosowaną obniżkę
ceny wody wysokością kosztów stałych, na które składają się głównie raty kredytowe.
Pani A.Borzęcka Sołtys Kotłowa – prosi o wyjaśnienie, kto odpowiada za przywrócenie terenu
objętego naprawą, remontem do stanu pierwotnego.
Pani Prezes wyjaśnia ten temat. Odpowiedzialność jest po stronie wykonawcy zadania.
Pan J.Ryfun Sołtys Świemina – ad wocem - pyta o zabezpieczenie się na przyszłość, gdy
będzie wykonywana w m.Świemino inwestycja wymiany sieci wodnej położonej w
chodnikach w kontekście przywrócenia zniszczonej nawierzchni do stanu pierwotnego.

Pani Prezes informuje, ze planowana w Świeminie inwestycja została przesunięta na rok
2017.
r.J.Terelak – pyta, czy to możliwe, że w innych gminach ochotnicze straże pożarne nie
muszą się rozliczać z przedsiębiorstwem z wody pobranej z hydrantów na cele p.poż?
Pani Prezes wyjaśnia, iż zgodnie z ustawą za wodę na cele p.poż. płaci gmina ponieważ jest to
zadanie własne gminy.
r.R.Smagieł – jest oburzony wysokością cen wody i ścieków przedstawioną w taryfach.
Uważa, że wynika to z niegospodarności Spółki i ukrytymi kosztami jej działalności.
Wójt Gminy - przypomina historię sprzed kilku lat, gdy gmina wraz z 20 innymi
samorządami przystępowała do projektu unijnego, którego wkrótce dosięgły ówczesne
zawirowania w kraju dotyczące wzrostu kosztów inwestycji i wzrostu cen na rynku
wykonawców.
Pani Prezes potwierdza słowa p.Wójta, że przeważyła wówczas mimo dużych kosztów
planowanego zadania , konieczność i potrzeba dostosowania jakości wody i stanu
środowiska naturalnego do przepisów unijnych gmin, które weszły w skład projektu.
Przewod.RG pyta o kolejne zgłoszenia. Brak zgłoszeń. Zamyka dyskusję. Prosi Panią Prezes o
częstsze wizyty na Sesjach RG nie koniecznie tylko raz w roku przy okazji prezentowania
taryf na rok następny. Pani Prezes przyjmuje zaproszenie.
Przewod.RG informuje o przystąpieniu do głosowania trzech kolejnych projektów uchwał z
tematu wodno-kanalizacyjnego kolejno następujących po sobie. Jako pierwszy głosowany
jest projekt uchwały w sprawie:
1) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biesiekierz;

w wodę i zbiorowego

Przewod.RG – pyta Radnych o uwagi i zapytania do projektu uchwały. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 0,
przeciw -14, wstrzym. -0. Projekt uchwały nie został przyjęty.
2) dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z
terenu Gminy Biesiekierz;
Przewod.RG – pyta o uwagi, sugestie i zapytania do projektu uchwały. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 14,
przeciw -0, wstrzym -0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
3) uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki z o.o.
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze
Gminy Biesiekierz na rok 2016;
Przewod.RG – pyta o uwagi, sugestie i zapytania do projektu uchwały. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 14,
przeciw -0, wstrzym -0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
4) utworzenia Sołectwa Tatów;

Przewod.RG informuje o przystąpieniu do głosowania dwóch podobnych w treści projektów
uchwał dot. rozdzielenia sołectwa Stare Bielice i Gniazdowo i powstanie dwóch nowych
sołectw tj. sołectwa Tatów i sołectwa Cieszyn. Do projektu uchwały został dołączony projekt
statutu nowego sołectwa, uchwała zebrania wiejskiego popierająca powstanie nowego
sołectwa oraz protokół z odbytych konsultacji lokalnych na ten temat. Pyta o uwagi do
projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania. Wynik
głosowania: za – 4 ( r.Bejnarowicz, r.Modła, r.Jabłońska-Bauer,r.Wypych), przeciw -8,
wstrzym. -2 ( r.Kulik, r.Krawczak ). Uchwała nie została podjęta.
5) utworzenia Sołectwa Cieszyn;
Przewod.RG informuje , że podobnie jak poprzednio do projektu uchwały został dołączony
projekt statutu nowego sołectwa, uchwała zebrania wiejskiego popierająca powstanie nowego
sołectwa oraz protokół z odbytych konsultacji lokalnych na ten temat. Pyta o uwagi do
projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania. Wynik
głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczymsołectwom położonym na terenie Gminy Biesiekierz;
Przewod.RG składa wniosek o wycofanie z projektu uchwały pkt. 2 dot. sołectwa Stare
Bielice , z uwagi na niepodjęcie uchwały dot. utworzenia sołectwa Tatów nie ulegają zmianie
granice sołectwa. Głosowanie wniosku: za -14, przeciw -0. wstrzym.-0. Wniosek został
przyjęty. Przewod.RG prosi o przegłosowanie przyjęcia projektu uchwały po zmianach. Wynik
głosowania: za -14, przeciw -0, wstrzym. -0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
7) zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od
nieruchomości i posiadania psów;
Przewod.RG przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały. Zmiana wynika z dokonanego
wyboru nowego sołtysa s. Nowe Bielice. Pyta o uwagi . Brak zgłoszeń. Informuje o
przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Głosowanie: za -14, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
8) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r,
Przewod.RG informuje, że na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji RG oraz na
posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego ustalono wysokość podatków, które
są ustaleniami wyjściowymi do konstrukcji nowego budżetu na 2016r.Pyta, czy są uwagi do
projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.
Głosowanie: za -14, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
9) ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na
terenie Gminy Biesiekierz w 2016 roku,
Przewod.RG przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały. Podobnie jak poprzednio
ustalenia o wymiarze podatku zapadły na wspólnym posiedzeniu Komisji. Pyta, czy są uwagi
do projektu uchwały. Pyta, czy są uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o
przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Głosowanie: za -14, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

10) ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny,
podatek od nieruchomości i podatek leśny na terenie Gminy Biesiekierz,
Przewod.RG pyta , czy są uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o
przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Głosowanie: za -14, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
11) opłaty targowej,
Przewod.RG – przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały. Temat był analizowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji. Komisja zaproponowała utrzymanie poprzedniej stawki.
Pyta , czy są uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. pyta , czy są uwagi do projektu
uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.
Głosowanie: za -14, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
12) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku
publicznego,
Przewod.RG informuje, że projekt uchwały wraz z materiałami towarzyszącymi został
radnym przekazany w materiałach sesyjnych. Pyta o uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o
przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Głosowanie: za -14, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
13) przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz,
Przewod.RG informuje, że materiały dotyczące Planu zostały zaprezentowane Radnym na
wspólnym posiedzeniu Komisji, dodatkowo na życzenie część Radnych otrzymała pełny
dokument wysłany e-mailem. Pyta o uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Głosowanie: za -14, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
14) przyjęcia przez Gminę Biesiekierz od Powiatu Koszalińskiego zadania
zarządzania drogami powiatowymi nr: 3519Z, 3520Z,3521Z,3522Z oraz 3525Z w
zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości;
Przewod.RG przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały. Pyta o uwagi. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Głosowanie: za -14, przeciw -0,
wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
15) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2015r.
Przewod.RG prosi Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o opinię do projektu uchwały.
r.A.Bejnarowicz – informuje, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewod.RG Pyta o uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu
uchwały. Głosowanie: za -14, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
16) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 20152024,
Przewod.RG prosi Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o opinię do projektu uchwały.

r.A.Bejnarowicz – informuje, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uzasadnienie do projektu uchwały zostało przyjęte bez uwag.
Przewod.RG Pyta o uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu
uchwały. Głosowanie: za -14, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8. Trybuna obywatelska.
Przewod.RG przypomina, że max. czas wystąpień to 5 min. Prosi o zabieranie głosu.
p.A.B… – w imieniu Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Gm.B-rz informuje o ogłoszeniu
konkursu na potrawę regionalną Gminy Biesiekierz. Przedstawia zasady konkursu. Termin
rozstrzygnięcia: 12.12.br. godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Biesiekierzu.
r. D.Dutkiewicz – prosi o podanie jaką kwotę Gmina przekazuje do RWIK-u z tyt udziału
członkostwa w Spółce.
Wójt – prosi o zgłoszenie zapytania na piśmie, by skierować je do Pani Prezes M.Przychodni z
prośba o odpowiedź.
Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych.
r.M.Modła – przedstawia interpelację wypracowaną na ostatnim posiedzeniu Komisji ds.
Społecznych i Oświaty na które zaproszony został Dyrektor Szkoły ze Starych Bielic i
przedstawiciel Rady Rodziców. Interpelacja dotyczy możliwości połączenia funkcjonowania
dwóch świetlic tj. szkolnej i wiejskiej w jedną całość. Proponowane godziny funkcjonowania
to: 11:30 do 17:00 lub 18:00 przy udziale nauczyciela wspomagającego. Komisja prosi o
sprawdzenie pod kątem formalno-prawnym czy możliwe jest także połączenie biblioteki
szkolnej z biblioteka gminną, tak by zyskać dodatkowa salę dydaktyczną dla potrzeb szkoły .
Przewod.RG prosi o sporządzenie interpelacji na piśmie.
Wójt deklaruje jak najszybsze rozpatrzenie interpelacji i sprawdzenie sugerowanych
możliwości połączeń pod kątem zgodności z prawem.
r.R.Smagieł – prosi o rozpatrzenie możliwości przedłużenia linia oświetleniowej do
ostatniego zabudowania na kolonii w Biesiekierzu.
r.J.Terelak – wnosi o rozpatrzenie możliwości utwardzenia terenu wokół przejmowanych na
żądanie przystanków wzdłuż drogi krajowej „6”.
Odpowiedzi udziela Kierownik GSTiK :
-odp. dla r. R. Smagła – deklaruje sprawdzenie, czy jest możliwość dołożenia lampy do
istniejącej sieci oświetleniowej. Budowa nowej linii w chwili obecnej nie była brana pod
uwagę. Pozostawia decyzję Wójtowi.
- odp. dla r. J.Terelaka - wyjaśnia, ze w chwili obecnej Gmina jest na etapie przejmowania w
zarząd wszystkich przystanków przy drodze krajowej. Deklaruje, że wystąpi do GDDKiA o
zgodę i wsparcie przy budowie utwardzenia przystanków na żądanie przy drodze „6” gdzie
jest ruch wzmożony i duże zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w pasie
drogowym.

Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania.
Przewod.RG informuje:
- 03.12. br. dyżury radnych w świetlicach i prosi o możliwość udostępnienia mieszkańcom
projektu budżetu na 2016r. ( konsultacje ),
- 4-5-6.12.br przy sklepie „Biedronka” w Koszalinie ul. Syrenki zbierana będzie żywność dla
najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy ( opiekun: asystent rodziny p.M.JabłońskaBauer),
- prosi o zgłaszanie się chętnych do pomocy przy organizacji kolejnego Finału WOŚP,
- Sesja Rady Gminy 22.12.br. ( godzina do ustalenia).

Ad.11. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Przewod.RG informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza zakończenie obrad
XIV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (14:30).

Prot. A. Głuszek
Data sporządzenia:
2015-12-17
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Płaza

