UG.Or.I.0002.16.2015

Protokół Nr XVI/15
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 22 grudnia 2015r.
W dniu 22 grudnia 2015r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się XVI Sesja Rady
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 13:00, zakończenia: 15:20.
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 Gminy, Radną Rady Powiatu
p.A.Ławrynowicz, przedstawiciela Kancelarii Prawnej obsługującej UG p. M.Pawłowską,
autorów opracowanego na potrzeby Gminy projektu Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz na
lata 2015-2020 p. Tomasza Hołowatego Dyrektora Wydziału Promocji Starostwa Koszalin i
p. Aleksandrę Wołujewicz Dyrektora Biura Środkowopomorska Grupa Działania Koszalin.
Wita przybyłych na Sesję Sołtysów Gminy oraz pozostałych Gości.
Przewod.RG dziękuje Radnym oraz pracownikom GSTiK za przygotowanie i
rozwiezienie paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy. Radni
do których kieruje podziękowania to: r.A.Bejnarowicz, r.M.Jabłońska-Bauer, r.M.Kulik,
r.W.Kamyk r.D.Dutkiewicz, r.J.Terelak, r.J.Wypych, r.K.Krawczak i Sołtys Kraśnika p.
Cz.Moskalczyk.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, prosi o zabranie głosu Radną Rady
Powiatu Panią Agnieszkę Ławrynowicz.
A.Ławrynowicz przedstawia najbardziej istotne dokonania Rady Powiatu podjęte w
ostatnim czasie tj. przyjęcie w dniu 18.12.br. budżetu Powiatu na rok 2016. Mówi o
uchwalonych wskaźnikach budżetu i przedstawia listę zatwierdzonych zadań inwestycyjnych
dot. Gminy Biesiekierz realizowanych we współpracy z Powiatem tj. przebudowa i remont
drogi Popowo-Parnowo-LaskiKoszal.-Dunowo oraz remont dalszego odcinka drogi Cieszyn –
droga krajowa 6 i budowa odwodnienia wraz z infrastrukturą drogową w m. Kotłowo Mówi o
planach inwestycyjnych dot. remontu budynków DPS Parsowo i DPS Nowe Bielice.
Informuje o zawartym porozumieniu dot. przekazania Gminie w zarządzanie niektórych dróg
powiatowych w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości
( kwota 19.360,- przekazana przez Starostwo). Informuje o uruchomieniu na terenie
powiatu pod patronatem Starostwa Punktu Bezpłatnych Porad Prawnych (w Gminie
Biesiekierz w każdy poniedziałek w Urzędzie Gminy w godz. 13:00-17:00). W imieniu
Starosty i swoim składa życzenia świąteczne. Zaprasza wszystkich do udziału w Finale WOŚP
organizowanym w dniu 10.01.br
w Gimnazjum w Biesiekierzu. Jako koordynator

tegorocznego Finału dziękuje wszystkim współpracownikom za dotychczasową pomoc i
prosi o dalsze wsparcie.
Przewod.RG dziękuje Pani Radnej Rady Powiatu
za wystąpienie i przekazuje kilka
informacji z ostatniej chwili;
1) w imieniu pensjonariuszy, dyrekcji i pracowników DPS Nowe Bielice składa Radnym Rady
Gminy życzenia świąteczne i noworoczne. Symbolem tych życzeń są drobne upominki w
postaci choinek wykonanych przez pensjonariuszy DPS-u Nowe Bielice i przekazane każdemu
radnemu,
2) informuje o zmianie od 01 stycznia 2016r. godziny rozpoczynania obrad Sesji Rady Gminy
tj. z godz. 10:00 na godz. 13:00,
3) informuje o wyniku rozstrzygniętego w dniu 14 grudnia br. konkursu na Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu. Ponieważ został nim dotychczasowy Radny
Rady Gminy p.Mariusz Sydoruk mówi o terminie
wygaśnięcia mandatu radnego i
procedurze wyborów uzupełniających w okręgu Parnowo.
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad;
Przewod.RG informuje, iż porządek obrad wraz z zaproszeniem na Sesję oraz
projektami uchwał został Radnym przekazany w regulaminowym terminie. Pyta o uwagi i
ewentualnie propozycje zmian do porządku obrad. Ze strony Rady brak zgłoszeń. Ze strony
Wójta jest propozycja wprowadzenia zmian do porządku obrad. Przewod.RG na wniosek
Wójta przedstawia propozycję wniesienia pod obrady Rady Gminy dwóch dodatkowych
projektów uchwał tj. :
1) pr.uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców
ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz;
2) pr.uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
W imieniu Wójta wnosi o wycofanie z porządku obrad pr.uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz. Przewod.RG wyjaśnia, iż powodem wycofania
pr.uchwały dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli jest brak opinii ze strony Związków
Zawodowych NSZZ „ Solidarność” z Koszalina. Pyta o uwagi. Brak zgłoszeń. Prosi o
przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad projektu pierwszej uchwały. Głosowanie:
za – 15, p -0. w-0. Wniosek Wójta został przyjęty.
Przewod.RG prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad pr.drugiej uchwały.
Głosowanie: za – 15, p-0.w-0. Wniosek Wójta został przyjęty.
Przewod.RG prosi o przegłosowanie wniosku Wójta dot. wycofania z porządku obrad
pr.uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz.
Głosowanie : za – 15, p-0.w-0. Wniosek został przyjęty .
Przewod.RG prosi o przegłosowanie przyjęcia porządku obrad po zmianach. Głosowanie: za15, p-0,w-0.
Przewod.RG informuje, iż podczas obrad XVI Sesji Rady Gminy obowiązywać będzie
następujący porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich Sesji Rady Gminy;
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
5. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2016;
- wystąpienie Wójta Gminy,

- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2016;
- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz
na lata 2016-2028;
6. Przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz na lata 2015-2020;
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz na lata 20152020.
7. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającą 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,
2) zmieniającą uchwałę w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z
gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz;
3) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
8. Trybuna obywatelska;
9. Interpelacje i zapytania radnych;
10. Wolne wnioski i zapytania;
11. Zakończenia obrad XVI Sesji Rady Gminy
Przewod.RG zamyka realizowany obecnie punkt i przechodzi do następnego, którym jest :
Ad. 3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich Sesji Rady Gminy;
Przewod.RG informuje, iż do przyjęcia jest protokół z obrad XIV Sesji Rady Gminy z dnia
26 listopada 2015r ( sesja zwyczajna ) i z dnia 08 grudnia 2015r. ( sesja nadzwyczajna ).
Informuje, że zgodnie z § 30 Statutu Gminy, protokoły były do wglądu w Biurze Rady . Jako
Przewodniczący Rady zapoznał się z nimi i nie wnosi uwag. Pyta, czy Radni zgłaszają
uwagi, bądź wnoszą o ich uzupełnienie. Brak zgłoszeń.
Przewod.RG informuje, że wobec braku uwag ze strony Radnych, uznaje protokoły za
przyjęte.
Ad.4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
Wójt informuje o podejmowanych w ciągu tego okresu najważniejszych działaniach m.in.:
27.11.br. – mówi o zorganizowanym pierwszym spotkaniu w UG (z udziałem Wójta,
Przewodniczącego Rady Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy) na którym po raz
pierwszy był prezentowany projekt Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz,
30.11.br. – mówi o udziale przedstawicieli Gminy ( Kierownik GSTiK, inspektor ds. ochrony
środowiska i gospodarki gruntami ) w naradzie technicznej zorganizowanej w Nadleśnictwie
Gościno na temat
projektu planu
urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Gościno –
przedstawienie projektowanych zadań gospodarczych;
30.11.br.- informuje o wyniku zakończonego przetargu na zakup biletów miesięcznych dla
uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy oraz dla dzieci niepełnosprawnych
dowożonych do placówek oświatowych na terenie miasta Koszalina. Przetarg wygrała Firma
Transportowa Zdzisław Bućko Stare Bielice za cenę 221.076,- zł.

1-3.12.br. – mówi o udziale w zorganizowanym w Koszalinie Forum na temat rozwoju miasta
– analiza szans i zagrożeń;
4.12.br. - spotkanie w Starostwie Koszalin na temat podsumowania roku 2015 pod względem
dokonań inwestycyjnych i współpracy z gminami oraz
- spotkanie w Banku Żywności w Nowych Bielicach i podsumowanie akcji organizowanej
w ramach działań Banku w dniach 4-5-6.12.br. przy sklepie Biedronka ul. Syrenki i zbieranie
żywności na świąteczne stoły dla rodzin potrzebujących wsparcia ( łącznie zebrano 415,5 kg
żywności). Dziękuje młodzieży Gimnazjalnej z Biesiekierza oraz niektórym radnym za udział
w akcji;
7.12.br. - udział w konferencji zorganizowanej przez WFOŚiGW w Świnoujściu na temat
podsumowania efektów RPO z lat 2007-2013 i zaprezentowanie nowej perspektywy 20142020;
8.12.br. - mówi o ustaleniach podjętych na Sesji nadzwyczajnej dot. projektu Strategii
Rozwoju Gminy Biesiekierz i planowanej zmiany w organizacji przedszkola gminnego w
Biesiekierzu;
10.12.br. - udział w spotkaniu w Szczecinie członków grupy sterującej w ramach
Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Doradztwa. Gminę w spotkaniu reprezentował
Sekretarz Gminy;
10.12.br. - udział w Walnym Zgromadzeniu ZMiG Dorzecza Parsęty nt. zatwierdzenia
budżetu Związku na 2016r. Gminę reprezentował Przewodniczący Rady Gminy p.M.Płaza;
11.12.br. - wspomina zorganizowane w Bibliotece
spotkanie z p. Zygmuntem Królakiem;

Gminnej w Biesiekierzu autorskie

11.12.br. - udział w gminnej imprezie organizowanej w świetlicy wiejskiej w Kraśniku –
rozstrzygnięcie Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych oraz konkursu Zapobiegamy
Pożarom;
11.12.br. - informuje o zakończonym naborze na stanowisko kierownika ośrodka pomocy
społecznej w Biesiekierzu. Przedstawia osobę nowego Kierownika OPS Biesiekierz;
12.12.br. - rozstrzygnięcie konkursu
Kobiet na „”Potrawę Regionalną” ;

zorganizowanego przez Stowarzyszenie Aktywnych

16.12.br. - udział w Walnym Zebraniu członków Środkowopomorska Grupa Działania –
ustalenia dot. zatwierdzenia Lokalnej Strategii SGD na lata 2014-2020;
17.12.br. - udział w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym w UM Koszalin gmin
zrzeszonych w ZIT KKBOF z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego na temat
omówienia projektów zgłoszonych do strategii ZIT KKBOF;
17.12.br. - udział w Walnym Zebraniu członków
przedstawia ustalenia podjęte na zebraniu;

Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej –

18.12.br. - udział w corocznej imprezie gminnej „ Mam 18 lat” - dziękuje organizatorom za
ogromny wkład pracy i za działania na rzecz integracji środowisk wiejskich;
- udział w lokalnych spotkaniach wigilijnych w poszczególnych sołectwach.
Przewod.RG pyta o uwagi do sprawozdania Wójta. Brak zgłoszeń. Informuje, iż w dniu
wczorajszym ( tj. 21.12.br.) do Urzędu Gminy dotarło Betlejemskie Światełko Pokoju
przekazane przez
Harcerzy z
Hufca ZHP Koszalin. Wszystkich zainteresowanych
przeniesieniem światełka do swoich domów informuje, iż po ustaleniach z Ks.Proboszczem
zostanie ono przekazane do Kościoła w Biesiekierzu.

Ad.5. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2016;
- wystąpienie Wójta Gminy,
Wójt Gminy A.Leśniewicz przedstawiając projekt budżetu, mówi, że myślą przewodnią przy
jego tworzeniu było zapewnienie udziału w nim wszystkich Radnych i wypracowanie takich
źródeł finansowych i kierunków ich wydatkowania, by zapewniony został przy jego realizacji
wysoki poziom jakości usług publicznych przy jednoczesnym zachowaniu zasady
oszczędności. Określa przedstawiony projekt budżetu jako bardzo ambitny plan do
realizacji charakteryzujący się dużym udziałem wydatków inwestycyjnych, które stanowią
25% wydatków ogółem. Uprzedza, że jego realizacja będzie wymagała dużej dyscypliny, by
zachowana została płynność finansowa oraz zachowany został standard realizacji bieżących
zadań Gminy i stworzone zostały warunki finansowe zapewniające możliwość obsługi długu
publicznego oraz możliwość finansowa absorpcji środków unijnych. Zapewnia, że projekt
budżetu na 2016r. został zaprojektowany w powiązaniu z ustaleniami Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016-2028, tak by przyjęte założenia konsekwentnej realizacji
strategicznych celów i wyzwań polityki budżetowej mogły być realizowane w horyzoncie
wieloletnim. Przedstawia priorytetowe zadania ujęte na rok 2016 , niektóre z nich omawia
bardziej szczegółowo. Na koniec wystąpienia dziękuje wszystkim Radnym, Sołtysom,
Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy ,którzy brali czynny udział przy jego
tworzeniu za współudział w jego konstrukcji.
Przewod.RG pyta o uwagi do wystąpienia Wójta Gminy. Brak zgłoszeń. Otwiera dyskusję nad
projektem budżetu i prosi o zabranie głosu Skarbnika Gminy.
Skarbnik Gminy p.Agnieszka Podgórska korzystając z przekazu multimedialnego prezentuje
w formie tabel i wykresów główne założenia przyjęte do projektu budżetu na rok 2016.
Przedstawia zaplanowany poziom dochodów ( 28 mln zł.), wydatków ( 30 mln zł.) oraz
deficyt w wysokości 2.200.000,- który jak zapewnia zgodnie z przedstawioną zmianą do
WPF będzie z roku na rok ograniczany. Omawia tabelę dot. zaplanowanych dochodów
bieżących ( 23 mln. zł.) oraz wydatków bieżących ( 22 mln.zł. ) i otrzymanego dodatniego
wyniku operacyjnego. Jak wyjaśnia, tak skonstruowany układ budżetu pozwolił na wydanie
przez RIO pozytywnej opinii w sprawie jego oceny formalno-prawnej, która jest niezbędną do
uchwalenia budżetu przez organ stanowiący gminy. Mówi o zaplanowanych przychodach
(kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych ), które mogą być uruchomiane w
zależności od potrzeb i konkurencji tych produktów na rynku. Informuje o potrzebie spłaty
zadłużenia z lat poprzednich w kwocie 600.000,- która przypada do spłaty w roku
przyszłym. Przedstawia dochody gminy w podziale na główne źródła ich powstania tj.
dochody własne ( podatki) 60%, planowane dotacje 8%, planowane subwencje 19% , środki
pomostowe na inwestycje. Omawia te zaplanowane do uzyskania poziomy. Szczegółowo
prezentuje poziom zaplanowanych do uzyskania dochodów z podatków i opłat lokalnych
oraz dochody majątkowe ( zaplanowana sprzedaż jednej działki – podana kwota w operacie
to 900.000,-) . Zapewnia, że dochody majątkowe będą przeznaczone tylko na inwestycje i
nie będą wydatkowane na wydatki bieżące. Następnie prezentuje tabelę obrazującą podział
dochodów wg dysponentów budżetu i omawia realizację wydatków przez poszczególne
jednostki organizacyjne gminy oraz na zakończenie przedstawia
tabelę obrazującą
najważniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji na 2016r. m.in. :
1) remont i przebudowa drogi Nowe Bielice-Laski Koszal. ( kwota ok. 1 mln. zł. )
2) dokończenie zadania inwestycyjnego w Laskach Koszal.rozpoczętego w poprzedniej
kadencji ( kwota ok. 800.000,- ),
3) budowa ekologicznych ciągów pieszo-jezdnych w Starych Bielicach ( kwota 2.480.000,-),
4) modernizacja energetyczna ( kwota ok. 660.000,-),
5) budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego ( kwota ok. 250.000,- ),

6) inwestycje drogowe realizowane w porozumieniu z powiatem ( kwota 1.345.200,-). Podaje,
iż ogółem zaplanowany do uzyskania udział środków unijnych wynosić może 3.750.000,- .
Na tym kończy i prosi o przyjęcie projektu budżetu.
Przewod.RG pyta o uwagi do wystąpienia p.Skarbnik . Brak zgłoszeń. Prosi Komisję Budżetu i
Rozw.Gospodarczego o przedstawienie opinii Komisji dot. projektu budżetu.
r.A.Bejnarowicz Przewod.Komisji Budżetu i Rozw.Gosp. informuje, iż Komisja dyskutowała
na temat projektu budżetu na co najmniej kilku swoich spotkaniach, w tym także na
wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji RG oraz na spotkaniach z innymi Komisjami. W
toku dyskusji nad projektem budżetu, gdzie omawiane były główne założenia do budżetu i
prezentowane były ewentualne zagrożenia jakie mogą się pojawić w ciągu roku, Komisja
wydała opinię pozytywną, którą przekazała do Biura Rady.
Przewod.RG prosi o przedstawienie opinii Komisję Rewizyjną.
r.D.Dutkiewicz Przewod.Komisji Rewizyjnej odczytuje opracowaną przez Komisję pozytywną
opinię, która jest załącznikiem do protokołu. Przedstawia także pozytywną opinię RIO na
temat zarówno projektu budżetu oraz WPF na lata 2016-2028. Radny D.Dutkiewicz
informuje o odbytym w m.Kotłowo spotkaniu z mieszkańcami na temat projektu budżetu.
Przewod.RG prosi o przedstawienie opinii Komisję ds. Społecznych i Oświaty .
r.M.Modła Przewod.Komisji ds. Społecznych i Oświaty informuje, iż Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt budżetu. Opinia została przekazana do Biura Rady.
Przewod.RG pyta o inne zgłoszenia. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2016.
Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028;
Przewod.RG wyjaśnia, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych, projekt tej uchwały
przedstawia się łącznie z projektem uchwały budżetowej ze względu na ścisły związek z
podejmowanymi w uchwale budżetowej założeniami planistycznymi na kolejne lata, w tym
korelację długu zgodnie z art. 243 ustawy. Informuje, że uchwała w sprawie WPF na lata
2016-2028 otrzymała pozytywną opinię RIO. Obie opinie RIO dotyczące projektu uchwały
budżetowej oraz WPF zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Biesiekierz. Pyta, czy są uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o
przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0,
wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewod.RG ogłasza 5 min. przerwę w obradach. Po przerwie obrady zostają wznowione.
Kolejnym omawianym punktem porządku obrad jest:
Ad. 6. Przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz
2015-2020;
Przewod.RG prosi o wystąpienie p. Tomasza Hołowatego
Strategii Gminy.

na lata

współautora prezentowanej

p.T.Hołowaty zaczyna swoje wystąpienie od przedstawienia Pani Aleksandry Wołujewicz
jako drugiego współautora opracowanej
dla Gminy Biesiekierz Strategii.
Mówi o
obchodzonym właśnie w m-cu grudniu jubileuszu 15 -lecia opracowanej w 2000 roku
Strategii Gminy na lata 2000-2015 i przedstawia przyjętą wówczas wizję rozwoju Gminy.
Przyrównuje to do
oczekiwań współczesnych i na tej podstawie prezentuje przyjęte
założenia do nowej wizji na lata 2016-2020. Jak wyjaśnia, nowa wizja odwołuje się bardziej

do ludzi i potencjału społecznego niż do budowy infrastruktury technicznej będącej
priorytetem poprzedniego opracowania. W nowej Strategii zaproponowano działania w 4
priorytetach: 1) poprawa stanu infrastruktury publicznej ( szereg działań dot. rozwoju
infrastruktury drogowej, poprawa energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej,
infrastruktury sportowej, ekologicznego oświetlenia i na tej podstawie obniżenie kosztów
funkcjonowania Gminy),
2) rozwój i promocja lokalnej gospodarki ( działania promujące i integrujące ),
3) rozwój kapitału społecznego ( rozwinięcie potencjału ludzkiego poprzez rozwój
infrastruktury i różnych innych działań towarzyszących),
4) profesjonalizacja usług publicznych ( usługi społeczne, oświatowe, Urząd Gminy jako
integrator wszystkich działań rozwojowych).
Omawia zaproponowane 4 nowe narzędzia odróżniające nową Strategię od innych
dokumentów strategicznych. Mówi o :
1) polityce rozwoju koncentrującej się na wykorzystaniu funduszy unijnych, odrabianiu
zaległości rozwojowych, wzroście znaczenia podatków jako dochodów własnych Gminy,
zmianie struktury organizacyjnej Gminy jako czynnego narzędzia rozwoju oraz wzmacnianie
i wykorzystanie posiadanego potencjału( gmina bezpieczna, czyste środowisko, posiadane
zaplecze społeczne),
2) polityce budżetowej ( uważa, że polityka ta jest już w Gminie realizowana poprzez
prowadzoną weryfikację planowanych założeń i wydatków pod kątem ich celowości i
efektywności),
3) strukturze organizacyjnej realizowanej przez wyspecjalizowany zespół prowadzący
jednolitą politykę,
4) wprowadzeniu karty opisu zgłaszanego projektu – celowość, efektywność przedsięwzięcia
jako podstawa oceny formalnej w strukturze przyjmowanych priorytetów, podstawa
monitorowania i analiz.
Kończy wystąpienie uwagą, iż opracowana Strategia stanowi kompendium wiedzy po który
warto sięgnąć, by uzmysłowić sobie, iż Gmina Biesiekierz ma duży potencjał i jest Gminą
atrakcyjną z dobrymi wskaźnikami rozwoju.
Przewod.RG dziękuje za wystąpienie. Otwiera dyskusję i prosi o zadawanie pytań.
r.R.Smagieł – mówi, że wysoko ocenia przygotowany dokument. Wg Radnego jest
dokumentem przejrzystym i czytelnym. Niepokoi radnego informacja o zmniejszeniu się w
ciągu ostatnich 5 lat o 93 osoby stanu osób zamieszkujących miejscowość Biesiekierz.
Radny jako przyczynę tego stanu upatruje w m.in. braku dużej świetlicy wiejskiej w
Biesiekierzu. Jest niezadowolony z faktu, że na 70 mln.zł przeznaczonych na inwestycje nie
ma żadnego projektu dot. budowy takiej świetlicy w Biesiekierzu. Uważa, że posiadane przez
sołectwo namioty nie załatwiają sprawy.
Przewod.RG odpowiada, iż zgodnie z opracowaną Strategią Gminy, która jest dokumentem
otwartym, każdy radny może zgłosić swoją propozycję w formie wypełnionej Kartą Projektu
o której mowa w Strategii wraz z uzasadnieniem i wskazaniem źródła finansowania, tak by
można było poddać temat dyskusji i weryfikacji przez Radę Gminy pod względem celowości i
efektywności. Dodaje, iż wręcz oczekuje takich różnych zgłoszeń odzwierciedlających lokalne
potrzeby, tak by Gmina mogła się rozwijać. Pyta o inne uwagi. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały w sprawie
przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz na lata 2015-2020. Wynik głosowania: za – 15,
przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Kolejnym realizowanym punktem porządku obrad jest:
Ad.7. Podjęcie uchwał:

1) 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 tytułem uzasadnienia do projektu uchwały, wyjaśnia, iż w m-cu październiku
tego roku była podjęta przez Radę Gminy podobna w treści uchwała określająca przejęte w
zarząd przystanki od GDDKiA Szczecin. W międzyczasie
uległa zwiększeniu liczba
przystanków faktycznie użyczonych ( głównie dot. to przystanków na żądanie) oraz powstała
potrzeba nadania przystankom numerów. Stąd projekt uchwały zmieniający poprzednio
podjęte ustalenia.
Pyta czy są uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o
przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0,
wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2) zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców
ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Biesiekierz;
Przewod.RG prosi Sekretarza Gminy o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Sekretarz Gminy wyjaśnia, iż wprowadzone zmiany do uchwały wynikają ze zgłoszonej przez
Wojewodę wątpliwości dotyczącej zakresu stosowanych przez Gminę dopłat. W nadesłanym
do Gminy zawiadomieniu o wszczęciu postępowania nadzorczego Wojewoda poprosił o
wyjaśnienie kilku kwestii. Odpowiedzi zostały udzielone i na wyraźną sugestię ze strony
Biura Prawnego Wojewody z projektu uchwały zostały usunięte pewne zapisy dot. określenia
odbiorców dopłat. Zmianie nie ulega wysokość stosowanych dopłat, zmiana dotyczy
wyłącznie kwestii formalnych.
Przewod.RG pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
Przewod.RG prosi p.Skarbnika Gminy o uzasadnienie do projektu uchwały.
Skarbnik Gminy wyjaśnia, iż podjęcie uchwały jest konieczne ze względu na przesunięcie
terminu na maj 2016r. płatności w kwocie 9000,- zł. za zadanie, które winno być wykonane i
zapłacone w grudniu 2015r. Informuje iż dotyczy to wykonania dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół
jeziora w m. Parnowo”.
Przewod.RG pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Trybuna obywatelska;
Przewod.RG otwiera dyskusję i prosi o przestrzeganie 5 min. limitu czasowego wystąpień.
p.R.Gadomski Gm.Komendant OSP – informuje o rozpoczęciu kampanii sprawozdawczo
wyborczej OSP na terenie Gminy. Zaprasza Radnych do udziału w zebraniach. Przedstawia
terminarz spotkań (OSP Warnino 22.01.2016r. godz. 18:00, OSP Parnowo 13.02.2016r.
godz.17:30, OSP Stare Bielice 12.02.2016r. godz.18:00, OSP Biesiekierz 05.02. godz.17:30) .
Zachęca do przekazania 1% podatku na Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy.
Informuje o pozyskanych w ten sposób środkach z roku 2015 ( OSP St.Bielice wpłata 4500,OSP Parnowo wpłata 200,- , OSP Biesiekierz wpłata 150,-, OSP Warnino wpłata 100,- ).
Wylicza zakupy sprzętu drobnego dokonane m.in. z tych środków ( mundury, buty, toporki,

lampki i inne). Łączna kwota zakupów 14.000,-. Mówi o podejmowanych działaniach dla
pozyskania samochodu ratowniczo-gaśniczego 17-to letniego dla OSP Biesiekierz o
pojemności 2000 litrów wody i 200 litrów innego środka gaśniczego. Informuje o złożonych
w ramach RPO w skali kraju 99 wnioskach na zakup samochodów p.poż: w tym 20 na zakup
samochodu dla województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem jeden samochód na
powiat. Informuje o przyznaniu z tej puli Gminie Biesiekierz jednego samochodu - kwota
730.000,-. Przedstawia możliwości sfinansowania zakupu . Na zakończenie wystąpienia
składa wszystkim uczestnikom Sesji życzenia świąteczne.
p.A.Hryniewicz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej - informuje o powstaniu za zgodą
władz samorządowych Gminy, broszurki-ulotki
informacyjnej „Biesiekierskie wieści”
wydawanej pod egidą Biblioteki, która ma trafić do mieszkańców Gminy nie korzystających z
internetu. W zamyśle ma być to miesięcznik informujący o najważniejszych wydarzeniach
w Gminie z
kalendarium wydarzeń z miesięcznym wyprzedzeniem. Przed Sesją
zainteresowanym został rozdany przygotowany na m-c grudzień br. „pilot” broszurki .
Zachęca do współpracy.
r.K.Krawczak zgłasza wątpliwości, czy podejmowane działania nie będą powieleniem
funkcjonującej już na stronie internetowej Gminy Gazety Gminnej, czy nie dojdzie do
rozdrobnienia.
p.A.H…. – odpiera zarzut, wyjaśnia, iż ulotka w formie papierowej ma większe szanse
dotarcia do grupy mieszkańców, którzy na co dzień nie korzystają z internetu. Zapewnia, że
obie formy mogą spokojnie funkcjonować nie będąc w stosunku do siebie konkurencyjnymi,
ponieważ inny zakres informacji zawiera Gazeta Gmina a inny będą miały Biesiekierskie
Wieści.
p.M.Olczak Dyrektor Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu – dziękuje Stowarzyszeniu Na
Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz za zorganizowanie Mikołajek dla przedszkolaków i
przygotowanie paczek .
Przewod.RG składa podziękowania Panu T. Hołowatemu i Pani A.Wołujewicz za rzetelne i
uczciwe podejście do tematu przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz.
p.A.G… – jako Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz informuje o jego
działalności na przestrzeni mijającego roku, dziękuje za współpracę i składa wszystkim
życzenia świąteczne.
p.J.Ryfun Sołtys Świemina - w swoim wystąpieniu zwraca uwagę i krytykuje przyjęty w tej
kadencji zwyczaj nie przekazywania Sołtysom materiałów sesyjnych (zwłaszcza projektu
budżetu ) i ograniczenia się tylko do wysyłania zaproszenia z porządkiem obrad. Brak tych
strategicznych materiałów wg p.Sołtysa - jest znaczącym ograniczeniem dostępu do
informacji i udziału w konsultacjach na temat założeń projektu budżetu. Wnosi o
przesunięcie punktu „Trybuna obywatelska” na początkową część Sesji, tak by sołtysi
występujący jako łącznicy między sołectwem a radą mogli wypowiedzieć się na temat
podejmowanych uchwał.
Przewod.RG – odpiera zarzuty, uważa, że skoro wszystkie materiały sesyjne są umieszczane
na stronach internetowych Gminy , uważa że nie ma potrzeby dodatkowego ich powielania.
Wyjaśnia, iż przyjęcie projektu budżetu poprzedzone było zarówno spotkaniami Radnych w
Komisjach, które są otwarte i jawne oraz
spotkaniami Radnych z mieszkańcami
(konsultacyjnymi w sołectwach), które spotkały się z nikłym zainteresowaniem ze strony
mieszkańców. Zachęca Państwa Sołtysów do udziału w spotkaniach z Radnymi podczas ich
dyżurów sołeckich oraz posiedzeniach Komisji. Prosi o wykazanie
minimum

zainteresowania. Nie uważa, aby zgłoszony problem leżał po stronie braku dostarczenia
Sołtysom materiałów.
Odrzuca także sugestię przesunięcia „Trybuny obywatelskiej” na początek sesji. Uważa, że
miejscem dyskusji nad projektem uchwały nie jest Sesja, ale posiedzenia merytorycznych
Komisji na których temat jest omawiany szczegółowo. Na komisjach zgłaszane są uwagi i
pytania oraz wypracowywane jest stanowisko i opinia Radnych prezentowana na Sesji.
Zachęca Sołtysów do udziału w takich roboczych posiedzeniach. Zapewnia, że przyjęty
schemat działania będzie nadal obowiązywał.
r.D.Dutkiewicz – informuje o odbytym w Kotłowie z udziałem Sołtysa i mieszkańców
zebraniu konsultacyjnym na temat projektu budżetu.
r.M.Kulik – w imieniu organizatorów imprezy „Mikołajki na sportowo” z udziałem zespołu
Energa AZS Koszalin i Centrum Edukacji Nauczycieli Koszalin uczestniczących w dużym
miejskim programie „Wdrażanie aktywności fizycznej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym”
jako koordynator projektu, dziękuje Dyrekcji Szkół z Biesiekierza, Świemina, Starych Bielic
za włączenie się do imprezy i udział dzieci kl.I-III wraz ze swoimi nauczycielami wychowania
fizycznego w grach, zabawach i konkurencjach sportowych podczas rozegranej imprezy
mikołajkowej w dniu 9 grudnia br. w Hali widowiskowo-sportowej przy ul. Śniadeckich w
Koszalinie. Dziękuje zwłaszcza za wizualne przygotowanie zespołów ( jednolity strój,
wsparcie cheerleaderek, plakaty, dobra sportowa atmosfera).
r.E.Piekarska - ocenia ten rok w skali Gniazdowa i uważa go za dobry. Dziękuje za
współpracę Paniom świetliczankom, Dyrektorce Biblioteki, Kierownikowi Dziennego Domu
Samopomocy , Kierownikowi GSTiK oraz sponsorowi ( nazwiska którego nie wymienia na
prośbę zainteresowanego), który co roku przygotowuje 120 paczek dla dzieci. Na zakończenie
składa wszystkim życzenia świąteczne.
p.M.Wawrzacz Dyrektor SP w Starych Bielicach – informuje o przeprowadzonym w dniu
8.12.br. w SP w Starych Bielicach finale matematycznego projektu edukacyjnego pn. Dywan
Sierpińskiego, w którym obok SP Stare Bielice udział wzięła SP w Świeminie i wspólnie są
twórcami gigantycznego fraktala geometrycznego zgłoszonego do finału Polski ( kwiecień
2016r. Politechnika Śląska w Gliwicach). Zainteresowanych odsyła do stron internetowych
Szkoły.
p.A.Chmielewska-Szymańska Dyrektor Gimnazjum - informuje o kolejnych dokonaniach
uczniów Gimnazjum biorących udział
w
programie
pn. „Stop Dyskryminacji”
realizowanego wspólnie z Środowiskowym Domem Samopomocy „Feniks” z Biesiekierza,
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym z Warnina, Domu Pomocy Społecznej z
Nowych Bielic i Biblioteką Publiczną Gminy Biesiekierz . Wspólne działania przeprowadzone
w m-cu grudniu to wykonanie ozdób świątecznych. Celem programu jest zmiana
stereotypowego postrzegania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pani Dyrektor
przedstawia także inne sukcesy szkoły tj. osiągnięcia finalistów konkursów kuratoryjnych z
fizyki i chemii. Składa wszystkim życzenia świąteczne.
p.J.Rodak -Kierownik GSTiK dziękuje Radnym za dotychczasową wspólną pracę, swoim
pracownikom za zaangażowanie i dobrą robotę przez cały rok. Prezentuje swoje refleksje
spisane w formie wierszowanej .
Wójt Gminy – składa życzenia świąteczne odczytuje fragment wiersza ks.J.Twardowskiego.
Nawiązuje do wystąpienia p. Sołtysa ze Świemina i deklaruje rozważenie tematu dostarczania
w wersji papierowej projektu budżetu. Zachęca do aktywności społecznej i szukania
kompromisowych rozwiązań.

Przewod.RG pyta o inne zgłoszenia. Brak zgłoszeń. Zamyka ten punkt i przechodzi do
następnego.
Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych;
Brak zgłoszeń.
Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania;
Brak zgłoszeń.
Ad. 11. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (15:20).
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