UG.Or.I.0002.17.2016
Protokół Nr XVII/16
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 25 lutego 2016r.
W dniu 25 lutego 2016r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się XVII Sesja Rady Gminy.
Godzina rozpoczęcia: 12:00, 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 ze zm.) przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
Obrady Sesji otwiera Przewodniczący Rady Gminy radny Marek Płaza. Na podstawie listy
obecności stwierdza, że na stan 15 radnych, w Sesji uczestniczy 13 radnych, czyli Sesja jest
prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych
porządkiem obrad.
Nieobecni to: r.W.Kamyk (nieobecność usprawiedliwiona – pobyt w szpitalu) i r. M.Modła (zgłosiła
spóźnienie na obrady Sesji usprawiedliwione przez Przewod.RG ).
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 Powiatową
p.A.Ławrynowicz, przedstawicieli Kancelarii Prawnej obsługującej UG r.p. M… P… i r.p.M.Flensa.
Wita przybyłych na Sesję Sołtysów Gminy oraz pozostałych Gości.
Przewod.RG przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad informuje, iż zgodnie z prośbą
Radnych, wszelkiego rodzaju wystąpienia, które dotychczas miały miejsce przed przyjęciem
porządku obrad przenosi do punktu pn. Trybuna Obywatelska, a w tej części obrad pozostawia
jedynie możliwość wystąpienia Pana Wójta, Przewodniczacego RG, Radnych oraz osoby
zaproszone na Sesję przez Pana Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy. Zgodnie z tą zapowiedzią,
prosi o zabranie głosu p.A.Ławrynowicz Radną Powiatową.
p.A.Ławrynowicz mówi, iż w dniu dzisiejszym występuje w roli członka Gminnego Sztabu WOŚP,
który tworzyła wraz z: p.Agnieszką Hryniewicz Dyrektorem Gm.Biblioteki Publicznej,
p.R.Gadomskim Gm.Komendant OSP i p.M.Płazą Przewodniczącym Rady Gminy. Przedstawia
oficjalne wyniki zbiórki przeprowadzonej w styczniu br. podczas akcji WOŚP w Gminie
Biesiekierz. Z kwesty do puszek zebrano kwotę 4.901,-; z licytacji – 3.900,-; ze sprzedaży ciast i z
kiermaszu - 2.757,- ; ze sprzedaży cegiełek – 5.689,-. Ogółem zebrano kwotę 17.248,86 zł. (tj. o
ponad 2.000,- więcej niż w roku poprzednim). Dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w
organizację imprezy za udział i wsparcie. Osoby te zostają oficjalnie wymienieni z imienia i
nazwiska oraz wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami wręczonymi przez Gminny Sztab WOŚP w
imieniu Organizatora.
Przewod.RG informuje o przekazanej przez Wójta odpowiedzi na zgłoszoną przez grupę 10
Radnych interpelację w sprawie najmu mieszkania w St.Bielicach. Odpowiedź p.Wójta została
doręczona każdemu z tych Radnych.

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. Ze strony radnych - brak zgłoszeń. Wójt
– nie wnosi uwag. W związku z powyższym Przewod.RG uznaje porządek obrad przedstawiony
Radnym w zaproszeniu na Sesję za przyjęty i obowiązujący podczas dzisiejszego posiedzenia Rady
Gminy.
Porządek obrad XVII Sesji RG przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji Rady Gminy;
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
1) wygaśnięcia mandatu radnego,
2) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dot.zryczałtowanego dod.
energetycznego,
3) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biesiekierz na lata 2016-2018,
4) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,
5) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.
6) uchwalenia Statutu Gminy Biesiekierz,
7) uchwalenia statutów sołectw Gminy Biesiekierz,
8) uchwalenie Statutu Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Biesiekierzu,
10) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu,
11) zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruch. i posiadania psów,
12) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na f-sz
sołecki,
13) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz,
14) określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę
Biesiekierz,
15) uchylenia uchwał w sprawie zamiaru utworzenia filii Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu,
16) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2016,
17) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2016,
18) zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2016,
7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy za 2015 rok.
8. Trybuna obywatelska;
9. Interpelacje i zapytania radnych;
10. Wolne wnioski i zapytania;
11. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji Rady Gminy;

Przewod.RG informuje, iż do przyjęcia jest protokół z obrad XVI Sesji Rady Gminy z dnia 22
grudnia 2016r. Informuje, iż 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.
Posiedzenie Rady Gminy opuszcza Radna Powiatowa p.A.Ławrynowicz z powodu konieczności
uczestniczenia w posiedzeniu Komisji Rady Powiatu. Przewod.RG dziękuje Pani A.Ławrynowicz
za przybycie na Sesję Rady Gminy.
Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
Przewod.RG prosi Wójta Gminy o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.
Wójt informuje o podejmowanych w ciągu tego okresu najważniejszych działaniach m.in.:
- 30 grudnia 2015r. zakończono
inwestycję;

budowę chodnika w Nowych Bielicach, omawia wykonaną

- 04 stycznia br. otwarty został w Urzędzie Gminy Punkt Darmowej Pomocy Prawnej przyjmujący
petentów w każdy poniedziałek od godz. 13:00 – 17:00. Informuje o zasadach funkcjonowania
Punktu;
- 04 stycznia br. udział p.Wójta w konferencji w Szczecinie na temat konsultacji w sprawie
działania PROW;
- 10 stycznia br. - udział w 24 Finale WOŚP, przypomina osiągnięcia finansowe i kulturalne
imprezy, składa podziękowania organizatorom za zaangażowanie i uczestnikom za aktywny udział;
- 11 stycznia br. udział w Noworocznym spotkaniu organizowanym przez Prezydenta Koszalina w
Filharmonii Koszalińskiej – uroczyste wręczenie Statuetek Koszalińskich Orłów 2015 w dziedzinie
pomocy społecznej, gospodarczej i kulturalnej;
- 12 stycznia br. złożenie wraz z p. Szczepańskim specjalistą ds. inwestycji UG 3 wniosków do
Urzędu Marszałkowskiego: 1)drogi na osiedlu Zielony Pagórek, 2) droga Nowe Bielice -Laski
Koszal., 3) drogi na osiedlu Laski Koszal.. Informuje o założeniach finansowych Programu ;
- 21 stycznia br. spotkanie w UG z przedstawicielem
Firmy
energetycznej w Gminie – analiza złożonej oferty współpracy;

ds. poprawy efektywności

- 27 stycznia br. spotkanie w UG z Dyrektorami Szkół na temat planowanych od stycznia zmian w
dowożeniu uczniów, rezygnacja z planowanych wcześniej zmian w organizacji pracy oddziałów
przedszkolnych przy szkołach;
- 28 stycznia br. udział w Walnym Zebraniu Członków Środkowopomorskiej Grupy Działania wybór Sekretarza Związku , zmiany statutu związku, zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2014-2020;
- 29 stycznia br. spotkanie z osobą, która prowadzi Punkt Rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia na
temat ewentualnej współpracy i partycypacji Gminy w kosztach funkcjonowania Punktu ( plan
obejmowałby dopłatę 4 zł do jednego zabiegu dla 30 osób /m-c);
- 04 lutego br. udział wraz z Przewodniczącym RG i Sekretarzem Gminy w sołeckim zebraniu
wyborczym nowego sołectwa Cieszyn – wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej;
- 9 lutego br. wraz z Przewod.RG , Kierownikiem GSTiK oraz Skarbnik Gminy udział w przeglądzie
gminnych nieruchomości pod kątem ich dalszego zagospodarowania ;

- 9 lutego br. udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego ZIT KKBOF w Urzędzie Miejskim w
Koszalinie na temat
zwiększenia efektywności
i przyspieszenia realizacji programów
operacyjnych ;
- 12 lutego br. - spotkanie z Prezesem ZETO na temat oferty współpracy w ramach pomocowego
Programu 500 plus realizowanego przez samorządy;
- 17 lutego br. spotkanie z Sołtysami w Urzędzie Gminy;
- 18 lutego br. spotkanie organizacyjne Dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy z przedstawicielami Firmy Ubezpieczeniowej wyłonionej w drodze przetargu - omówienie
programu ubezpieczenia majątku komunalnego Gminy;
- 18 lutego br. udział w spotkaniu z GDDKiA na temat planowanej inwestycji na drodze krajowej
Nr 6 i planowanej zmianie organizacji ruchu;
- 23 lutego br. - spotkanie w Starostwie Powiatowym w związku z zachowaniem bezpieczeństwa na
drogach powiatowych po przystąpieniu do inwestycji budowy drogi S 11- omówienie zmian
organizacji ruchu;
- 23 lutego br. udział w przetargu - otwarcie ofert na przebudowę drogi od skrzyżowania Laski
Koszal – Parnowo-Popowo . Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma Skanska S.A.
Wójt informuje o przystąpieniu Gminy do Projektu „Nauka pływania dla kl.I-III Szkoły
Podstawowej w Starych Bielicach” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Gmina finansuje 50 % kosztów tj. 7512 zł na rok 2016. Projekt przewiduje udział 71 uczniów ze
SP Stare Bielice, miejsce realizacji: Park Wodny Koszalin, początek realizacji: kwiecień 2016r. ;
Na tym kończy swoje wystąpienie.
Przewod.RG tytułem uzupełnienia tematu informuje o swojej działalności w omawianym okresie tj:
- uczestnictwie w zorganizowanym w Szczecinie szkoleniu przewodniczących rad na temat zmian w
ustawie samorządowej oraz zasad budowy statutów;
- uczestnictwie w konferencji
Koszalinie;

oświatowej

pn.”Zamach na edukację. STOP”zorganizowanej w

- spotkanie z Zarządem Klubu Sportowego „Wybrzeże” Biesiekierz
otwarcia się Klubu na dzieci i młodzież;

na temat

uaktywnienia i

- na zaproszenie mieszkańców Gminy udział w 3 spotkaniach z mieszkańcami i 1 spotkaniu na
zaproszenie Rady Sołeckiej.
Przewod. RG prosi o pytania do sprawozdania p.Wójta. Brak zgłoszeń. Informuje o przyjęciu
sprawozdania Wójta bez uwag.
Na posiedzenie Rady Gminy przybywa r.Monika Modła ( godz. 12:20). Od tej chwili Rada
obraduje w składzie 14 osobowym.
Przewod.RG zamyka realizowany punkt i przechodzi do kolejnego, którym jest :
Ad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego;
Przewod.RG
tytułem wprowadzenia do tematu, informuje o ustawowym obowiązku
przekazywania radzie gminy oraz RIO sporządzonego przez urząd gminy sprawozdania z
wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Mówi, że
analizie poddane były wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w 3 szkołach

podstawowych na terenie Gminy, jednego Gimnazjum i jednego Przedszkola gminnego. Analiza
danych w sprawozdaniu nie odbiega znacząco od danych z roku ubiegłego. Do sprawozdania
dołączone zostało wyjaśnienie Dyrektora SP St.Bielice na temat przyczyn nie osiągnięcia
średniego wynagrodzenia dla stopnia awansu zawodowego nauczycieli stażystów – kwota różnicy
wynosi 1.165,99 zł. ( w roku ubiegłym była to kwota 1.162,20 zł.).
Przewod.RG prosi Komisje ds. Społecznych i Oświaty o opinię na temat sprawozdania.
r.M.Modła Przewod.Kom.ds.Społecz. i Oświaty informuje, iż Komisja nie wnosi uwag do
sprawozdania i opiniuje pozytywnie.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi do sprawozdania. Brak zgłoszeń. Na tej podstawie,
Przewod.RG informuje o przyjęciu sprawozdania przez Radę Gminy.
Kolejnym realizowanym punktem jest:
Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie :
Przewod.RG przed przystąpieniem do realizacji pierwszego projektu uchwały, informuje ,iż
zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, radny nie może brać udziału w głosowaniu w
radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Prosi radnego Mariusza Sydoruka
o wyłączenie się z głosowania, ponieważ projekt uchwały dotyczy Jego osoby.
1) wygaśnięcia mandatu radnego;
Przewod.RG przedstawia uzasadnienie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przez Radę
Gminy wygaśnięcia mandatu r.M.Sydoruka z Okręgu Wyborczego Nr 9 ( Parnowo, Parnówko) w
związku z zatrudnieniem na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu.
Pyta, czy Radni mają uwagi do projektu uchwały. Brak uwag. Prosi o przegłosowanie pr.uchwały. W
głosowaniu bierze udział 13 Radnych. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy składają podziękowania byłemu już Radnemu
za dotychczasową pracę na rzecz Gminy oraz lokalnej społeczności i wręczają pamiątkowy
dyplom.
Pan Mariusz Sydoruk dziękuje za dotychczasową współpracę tym wszystkim z którymi miał
możliwość współpracy. Mówi, iż złożenie mandatu było decyzją przemyślaną i świadomą i ma
nadzieję na dalsze dobre kontakty zarówno z Radą Gminy, Sołtysami jak i Kierownikami jednostek
organizacyjnych. Dotychczasową działalność na rzecz Rady Gminy traktuje jako satysfakcjonującą
przygodę z dużą dawką nauki.
Przewod.RG informuje, że do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Okręgu
Wyborczym Nr 9, Rada Gminy funkcjonować będzie w składzie 14 osobowym. O terminie
wyborów Gmina zostanie powiadomiona przez Komisarza Wyborczego.
2) upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu do
załatwiania
indywidualnych
spraw
z
zakresu
administracji
publicznej
dot.zryczałtowanego dod. energetycznego;
Przewod.RG odczytuje treść pr.uchwały. Informuje, iż szczegółowe uzasadnienie potrzeby wydania
upoważnienia znajduje się pod pr.uchwały. Pyta o uwagi. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie
pr.uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
3) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biesiekierz na lata 2016-2018;
Przewod.RG informuje, iż

Program Wspierania Rodziny został

opracowany przez Ośrodek

Pomocy Społecznej i został przekazany Radnym w materiałach sesyjnych wraz z zaproszeniem na
Sesję. Pyta o uwagi do Programu. Brak zgłoszeń. Nie ma także zapytań do Kierownika OPS-u. Prosi
o przegłosowanie pr.uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
4) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020;
Przewod.RG informuje, iż Gm.Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie … został podobnie
jak poprzednio analizowany dokument, opracowany przez OPS i przekazany Radnym w
materiałach sesyjnych wraz z zaproszeniem na Sesję. Pyta o uwagi do Programu. Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie pr.uchwały. Wynik głosowania: za -13, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
5) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2016r;
Przewod.RG prosi Komisję ds.Społecznych i Oświaty o przedstawienie opinii na temat
Programu.

w/w

r.M.Modła Przewod.Komisji ds.Społ. i Oświaty informuje, iż Komisja na wczorajszym swoim
posiedzeniu podjęła decyzję o negatywnym zaopiniowaniu przedłożonego Komisji Gm.Programu
Profilaktyki i Rozw.Prob.Alkoholowych i przedstawiła uzasadnienie tej decyzji. Zdaniem Komisji w
Programie są następujące braki:
- brak harmonogramu wydatków na konkretne działania, brak bieżącej diagnozy, która odnosi się
do założeń programowych, brak przydziału zadań do realizacji przez podmioty realizujące program
( dot. to rozdziału VI Programu). Wątpliwości Komisji budzą zapisy w pkt. 7, 8, 14, 15, 16, 20 w
rozdz.VI Programu. Komisja prosi o wgląd do opinii przygotowanej przez Gminną Komisję
ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przewod.RG w związku z wystąpieniem r.M.Modły, zwraca się do Przewodniczących
poszczególnych Komisji z pytaniem, czy jest potrzebna przerwa w celu krótkiej narady w gronie
Komisji i Klubów. Przewodniczący Komisji wnoszą o przerwę.
Przewod.RG ogłasza 5 min. przerwę w obradach ( godz. 12:45).
prosi o zabranie głosu Przewod.Komisji ds. Społecznych i Oświaty.

Po przerwie wznawia obrady i

r.M.Modła zgłasza wniosek o wycofanie z porządku obrad dzisiejszej Sesji RG projektu uchwały w
sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.
celem uzupełnienia i naniesienia poprawek.
Przewod.RG pyta o uwagi. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie zgłoszonego wniosku. Wynik
głosowania: za wycofaniem projektu uchwały z porządku obrad XVII Sesji RG – 13, przeciw -0,
wstrzym.-0. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Projekt omawianej uchwały został wycofany z
porządku obrad XVII Sesji RG.
6) uchwalenia Statutu Gminy Biesiekierz;
Przewod.RG prosi
Komisję Organizacyjno-Prawną o przedstawienie
przedłożonego Radnym projektu Statutu Gminy.

opinii na temat

r.M.Jabłońska-Bauer Przewod.Komisji przedstawia pozytywną opinię Komisji na temat projektu
Statutu Gminy. Mówi, iż Komisja pracowała nad dokumentem na kilku swoich roboczych
posiedzeniach, wprowadziła kilka uzupełnień i wyjaśnień, tak by Statut Gminy był aktualny przez
co najmniej kilka lat.
Przewod.RG wyjaśnia, iż Radni kilka dni przed Sesją otrzymali egzemplarze pr. Statutu Gminy z

naniesionymi kolorem żółtym autopoprawkami Radcy Prawnego UG p.M.Flensa, które to będą
przedmiotem głosowania na dzisiejszej Sesji RG. Prosi p.M.Flensa o kilka słów uzasadnienia do
autopoprawki.
p.M.Flens mówi, że włączając się na ostatnim etapie przygotowania pr.Statutu dokonał jego
dodatkowej, zbiorczej analizy biorąc pod uwagę zaproponowane przez Radnych rozwiązania i
aktualne orzecznictwo wojewody i sądów administracyjnych w różnych kwestiach, które wystąpiły
w projekcie Statutu i dlatego zaproponował 12 korekt. Zapewnia, że zmiany te są formalno-prawne
i w niczym nie zmieniają przyjętego charakteru pr. Statutu i jego funkcjonowania. W trosce, aby
nie doszło do rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody doprecyzowane zostały pewne zgłoszone w
trakcie prac Komisji rozwiązania. Prosi o zaakceptowanie zgłoszonych uwag.
Przewod.RG odczytuje treść zgłoszonych autopoprawek w zakresie:
- zapisu § 2 projektu uchwały ( zmniejszenie ilości uchylanych uchwał) – pyta, czy są uwagi do
poprawki. Uwag brak.
- zapisu § 13 Statutu Gminy – wyjaśnia rozszerzenie zapisu - pyta, czy są uwagi do poprawki. Uwag
brak.
- zapisu § 18 ust.7 – wyjaśnia rozszerzenie zapisu - pyta, czy są uwagi do poprawki. Uwag brak.
- zapisu § 19 – dodane zostaje zdanie dot. terminów posiedzeń Komisji RG - pyta, czy są uwagi do
poprawki. Uwag brak.
- zapisu § 25 ust.6 – wyjaśnia doprecyzowanie zapisu - pyta, czy są uwagi do poprawki. Uwag brak.
- zapisu§ 27 ust.5 – wyjaśnia doprecyzowanie zapisu - pyta, czy są uwagi do poprawki. Uwag brak.
- zapisu § 39 ust.5 – wyjaśnia rozszerzenie zapisu - pyta, czy są uwagi do poprawki. Uwag brak.
- zapisu § 41 ust.1 pkt 5) – wyjaśnia doprecyzowanie zapisu - pyta, czy są uwagi do poprawki. Uwag
brak.
- zapisu § 48 ust.6 – wyjaśnia rozszerzenie zapisu - pyta, czy są uwagi do poprawki. Uwag brak.
- zapisu § 56 ust.5 – wyjaśnia doprecyzowanie zapisu - pyta, czy są uwagi do poprawki. Uwag brak.
- zapisu § 59 ust.2 – doprecyzowanie zapisu - pyta, czy są uwagi do poprawki. Uwag brak.
- zapisu § 60 ust.4,5,6,7 – wyjaśnia potrzebę wprowadzonych dodatkowych zapisów - pyta, czy są
uwagi do poprawki. Uwag brak.
Przewod.RG pyta, czy Radni wyrażają zgodę na głosowanie wszystkich poprawek razem ( an
block), czy każdą poprawkę osobno. Z sali padają głosy o głosowaniu wszystkich poprawek razem.
Przewod.RG prosi o przegłosowanie autopoprawek odczytanych na Sesji zaproponowanych przez
Wójta do wprowadzenia do pr.Statutu. Wynik głosowania: za 13, przeciw -0, wstrzym.-0.
Autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Gminy.
O głos prosi r.K.Krawczak i wyjaśnia, dlaczego Radni nie wnosili uwag do omawianego obecnie
pr. uchwały. Mówi, że Radni pracowali nad pr.Statutu początkowo w swoich Komisjach a potem
na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji i nie koniecznie byli tak zgodni jak teraz na Sesji. W
Komisjach toczyły się burzliwe dyskusje, często podszyte dużymi emocjami do zgłaszanych uwag.
Zaproponowane obecnie autopoprawki nie wnoszą zasadniczych zmian, są charakteru formalnoprawnego i nie wpływają na ogólny kształt Statutu. Mówi, że ma nadzieję, że zaproponowany
projekt Statutu Gminy posłuży przez wiele lat, a to czy zapisy są jasne i czytelne pokarze
najbliższy czas.
Przewod.RG pyta o uwagi. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie projektu uchwały w całości wraz z

naniesionymi zmianami. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
7) uchwalenia statutów sołectw Gminy Biesiekierz;
Przewod.RG prosi o opinię Komisję Organizacyjno-Prawną RG.
r.M.Jabłońska-Bauer- przedstawia pozytywną opinię Komisji.
Przewod.RG pyta, czy są uwagi bądź zapytania do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Wyjaśnia, iż
pr.uchwały w rzeczywistości zawiera 12 statutów tej samej treści, opracowanej na podstawie
statutu uchwalanego dla nowo powoływanego jesienią ubiegłego roku sołectwa Cieszyn.
Ujednolicenie wszystkich statutów ( w tym także dla sołectwa Cieszyn ) jest zasadne z uwagi na
zachowanie jednorodności prawnej obowiązującej nasze sołectwa. Prosi o przegłosowanie
pr.uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Biesiekierz. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0,
wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
8) uchwalenie Statutu Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych;
Przewod.RG prosi o opinię Komisję Organizacyjno-Prawną RG.
r.M.Jabłońska-Bauer- przedstawia pozytywną opinię Komisji.
Przewod.RG pyta, czy są uwagi do pr.uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie pr.uchwały
w sprawie Statutu GSTiK. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
9) zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy
w Biesiekierzu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Biesiekierzu;
Przewod.RG przypomina, iż w październiku 2015r. podejmowana była uchwała o połączeniu
dwóch jednostek z zakresu pomocy społecznej i utworzeniu nowej jednostki pn. Ośrodek Pomocy
Społecznej, któremu wówczas nadany został statut. Obecnie, aby nie uchylać tamtego statutu,
zaproponowano wprowadzenie do niego kilku zmian. Odczytuje te zmiany. Pyta czy są uwagi do
projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o opinię Komisję Organizacyjno-Prawną.
r.M.Jabłońska-Bauer Przewod.Komisji informuje, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany
pr.uchwały i nie wniosła żadnych uwag.
Przewod.RG prosi o przegłosowanie pr.uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
10) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu;
Przewod.RG informuje, że udzielenie pomocy dot. wsparcia finansowego inwestycji zaplanowanej
do wykonania w 2016r. dot. budowy odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury
drogowej w m.Kotłowo przy drodze powiatowej Nr 3527Z . Zainteresowanych szczegółami odsyła
do uzasadnienia pod projektem uchwały. Pyta o uwagi . Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie
pr.uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta
jednogłosnie.
11) zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruch. i
posiadania psów;
Przewod.RG wyjaśnia przyczyny wprowadzenia zmian do podjętej w maju ubiegłego roku uchwały
w sprawie inkasa podatków. Zmiana wynika z potrzeby uaktualnienia wykazu inkasentów Sołtysów Gminy Biesiekierz po przeprowadzonych w m-cu lutym 2016r. wyborach sołtysa nowego
sołectwa Cieszyn. Pyta o uwagi. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie pr.uchwały. Wynik
głosowania: za -13, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

12) nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie
przeznaczonych na f-sz sołecki;

w budżecie gminy środków

Przewod.RG wyjaśnia, iż zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim uchwała o niewyrażaniu zgody
na wyodrębnienie f-szu ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku,
w którym została podjęta, czyli podjęta w 2016 obowiązuje tylko w roku 2017 i na kolejny rok
należałoby ją powielić. Zaproponowana obecnie zmiana jest wynikiem zarówno konsultacji z
Sołtysami jak i dyskusji z Radnymi. Zmiana dotyczy wprowadzenia innych zasad wspierania
finansowego sołectw bez tworzenia f-szy sołeckich. O tych zasadach Sołtysi mieli okazję rozmawiać
z Wójtem i Skarbnikiem Gminy na spotkaniu w Urzędzie Gminy w dniu 17 lutego br.
Pyta o uwagi do pr.uchwały.
r.J.Wypych - jest zaniepokojony faktem, iż rezygnując z f-szu sołeckiego Gmina pozbywa się
możliwości dofinansowania z budżetu państwa procentowego zwrotu kwoty wydatków
wykonanych w ramach funduszu. Z uzasadnienia pod pr.uchwały wynika, że w roku 2014 kwota
zwrotu wyniosła ponad 41.000,-. Pyta w jaki sposób byłyby teraz dofinansowywane sołectwa.
Przewod.RG prosi o zabranie głosu Skarbnika Gminy.
p.A.Podgórska Skarbnik Gminy wyjaśnia, iż przedstawiony obecnie pr.uchwały jest tylko zmianą
formuły organizacyjnej, o której szeroko rozmawiano na spotkaniach z Sołtysami. Uzgodniono
wówczas, że z kwoty 250.000,- zaplanowanej na sołectwa, każde sołectwo dostanie dofinansowanie
w zależności od liczby mieszkańców na działalność promocyjną i kulturalną wyłącznie do
dyspozycji sołtysa a różnica z tej kwoty umieszczona zostanie w budżecie gminy w dziale GSTiK
do wykorzystania na poszczególne sołectwa. Zapewnia, że działania te mają na celu usprawnienie i
zaoszczędzenie wydatkowania środków f-szu. Deklaruje, że jeśli formuła nie sprawdzi się, to
powróci się do f-szu sołeckiego wyodrębnianego na podstawie ustawy.
r.R.Smagieł - popiera projekt zmiany funkcjonowania f-szu. Przedstawia pomysł inwestycji na
cmentarzu gminnym w Biesiekierzu ( dot. oświetlenia) do przystąpienia której zachęca ościenne
sołectwa( tj.Kotłowo, Laski, Kraśnik ) w ramach nowego rozdania środków przeznaczonych na f-sz
i dla ich racjonalnego i celowego wykorzystania w myśl nowej formuły.
r.J.Wypych – powraca do podanej w uzasadnieniu informacji o możliwości otrzymania z budżetu
państwa procentowego zwrotu kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu. Wg radnego
rezygnacja z f-szu sołeckiego to dobrowolna rezygnacja z możliwości otrzymania być może nawet
większego dofinansowania niż podana w uzasadnieniu kwota ok. 41.000,- zł. jaką otrzymała
Gmina w roku 2014. Jest przeciwny takiemu działaniu.
p.A.Podgórska Skarbnik Gminy – wyjaśnia, iż podana w uzasadnieniu wielkość procentowa ( 28%)
jest zmienną, ustalaną co roku przez Ministra Finansów i na rok 2016 wynosi 26% i jest to kwota
która będzie co roku zmniejszaną ze względu na kondycję finansową budżetu państwa. Drugim
ważnym wskaźnikiem od którego zależy wysokość otrzymywanego z budżetu państwa zwrotu
wydatków f-szu sołeckiego to wysokość dochodu bieżącego na jednego mieszkańca w Gminie
Biesiekierz, a ten wskaźnik w Gminie z roku na rok rośnie, tym samym maleje wskaźnik
procentowy ewentualnego zwrotu wydatków f-szu sołeckiego z budżetu państwa. Są to więc dwa
czynniki, które nie zależą od Gminy a ich wysokość kształtuje się raczej niekorzystnie dla Gminy
Biesiekierz.
Dalej wyjaśnia, dlaczego w tej proponowanej formule łatwiej, racjonalniej i
oszczędniej będzie można zarządzać środkami finansowymi nie naruszając ustawy
o
zamówieniach publicznych, którymi zarządzać będzie Kierownik GSTiK przy współpracy z
poszczególnymi sołectwami. Deklaruje, że gdy planowana formuła nie sprawdzi się, nastąpi
powrót do poprzedniego f-szu sołeckiego.
Wójt Gminy - zapewnia, że przeprowadzone kalkulacje przewidują efektywniejsze wykorzystanie

połączonych (zsumowanych z poszczególnych sołectw) środków na tzw. małe inwestycje
realizowane przez Gminę na poszczególnych sołectwach, ponieważ możliwe będą wówczas zakupy
(ceny) hurtowe środków i usług przy skumulowanych działaniach. Potwierdza obawy Pani
Skarbnik, o stopniowym odchodzeniu budżetu państwa od przekazywania samorządom
jakichkolwiek
dotacji, o czym coraz częściej jest mowa na branżowych spotkaniach z
przedstawicielami rządu. Jako przykład podaje odstąpienie od wypłacania subwencji ekologicznej
tym gminom, które na swoim terenie mają obszary Natura 2000 wbrew wcześniejszym
zapowiedziom. Potwierdza także, że zawsze można będzie wrócić do wcześniejszej formuły, gdy
taka będzie wola sołectw.
Przewod.RG pyta o inne głosy w dyskusji. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania
pr.uchwały. Wynik głosowania: za -12, przeciw -1 (r.J.Wypych), wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta większością głosów.
13) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Biesiekierz;
Przewod.RG wyjaśnia powody wprowadzenia zmian do uchwały podjętej w czerwcu 2015r.
Zmiany dotyczą doprecyzowania zapisów zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doraźnych zastępstw. O zmiany te wnioskowali Dyrektorzy szkół i temat został poddany
opinii związków zawodowych ZO ZNP w Biesiekierzu. Pyta o uwagi do projektu uchwały.
r.M.Modła Przewod.Kom.Społ. i Oświaty informuje o
przez Komisję.

pozytywnym zaopiniowaniu pr.uchwały

r.J.Wypych – pyta o inicjatorów wprowadzanych obecnie zmian do regulaminu.
Przewod.RG wyjaśnia, iż stosowny wniosek zgłosili do Wójta Dyrektorzy szkół. Przygotowany
pr.uchwały został sprawdzony pod względem formalno prawnym przez Radcę prawnego.
Pyta o
inne uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania pr.uchwały. Wynik
głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewod.RG ogłasza 10 min. przerwy w obradach ( godz. 13:25). Po przerwie obrady zostają
wznowione.
14) określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez gminę Biesiekierz;
Przewod.RG informuje, iż Radni otrzymali pr.uchwały wraz z uzasadnieniem. Prosi Komisję ds.
Społ. i Oświaty o przedstawienie opinii .
r.M.Modła Przewod.Komisji informuje, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała pr.uchwały i nie
wniosła żadnych uwag.
Przewod.RG pyta o inne uwagi i zgłoszenia. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania pr.uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
15) uchylenia uchwał w sprawie zamiaru utworzenia filii Gminnego Przedszkola w
Biesiekierzu;
Przewod.RG wyjaśnia, iż nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która zawiera przepisy
dot.obowiązku szkolnego sześciolatków uwzględnia odroczenie do 1 września 2019r. wejście w
życie przepisu obligatoryjnego przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola z
jednoczesnym utworzeniem zespołów szkolno-przedszkolnych Decyzyjność w tym zakresie została
pozostawiona organom prowadzącym. Oznacza to, że do 2019r. oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach. Stąd projekt uchwały.Pyta o
uwagi i sugestie do pr.uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania. Wynik
głosowania: za -13, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
16) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2016;
Przewod.RG informuje, że Radni otrzymali pr.uchwały w materiałach sesyjnych. Pyta o uwagi i
sugestie. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania. Wynik głosowania: za -13,
przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
17) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na
rok 2016;
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi i sugestie do pr.uchwały, który został Radnym dostarczony w
materiałach sesyjnych. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania. Wynik głosowania:
za -13, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
18) zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok
2016;
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi i sugestie dot. planu pracy Komisji Budżetu i Rozw.Gosp. lub
Komisji ds. Społecznych i Oświaty lub
Komisji Organizacyjno-Prawnej. Plany pracy
poszczególnych Komisji Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Ponieważ nie ma pytań,
informuje o przystąpieniu do głosowania. Wynik głosowania: za -13, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy za 2015 rok;
Realizując ten punkt porządku obrad Przewod.RG informuje, że
Radni w rozmowie z
Przewodniczącym Rady Gminy postanowi nie odczytywać sprawozdań na Sesji. Są one dostępne
w Biurze Rady. Każdy Radny otrzymał sprawozdania z prac Komisji w 2015r. i sprawozdanie z
działalności Rady Gminy za 2015 r. w materiałach sesyjnych. Pyta Radnych, czy zgłaszają do tych
opracowań uwagi. Brak uwag. W związku z powyższym, Przewodniczący informuje, iż uważa
sprawozdania za przyjęte przez Radę Gminy.
8. Trybuna obywatelska;
Przewod.RG informuje o obowiązującym limicie czasowym wystąpień tj. max. 5 min. na
wystąpienie. Prosi o zabieranie głosu.
p.Roman Gadomski Gm.Komendant OSP informuje o zakończeniu kampanii sprawozdawczowyborczej w OSP trwającej od początku stycznia 2016r. i dokonaniu podsumowania 5-letniej
kadencji oraz wyborze nowych władz OSP. Przedstawia wybrane nowe władze na kolejną 5-letnią
kadencję. Informuje o przekazaniu do użytkowania pozyskanych samochodów ( m.in. dla OSP
Biesiekierz samochodu Renault z KM PSP Koszalin i dla OSP Warnino samochodu Jelcz z OSP
Biesiekierz). Mówi o odbytym 20.02.2016r. w OSP Warnino XI Zjeździe Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Biesiekierzu – przedstawia wybrane nowe władze m.in.: Prezesem został dh Jan Lach, W-ce
Prezesem i Komendantem Gminnym dh Roman Gadomski, Wiceprezesem dh Ryszard
Trojanowski, Sekretarzem dh Józef Kukliński, Skarbnikiem dh Michał Stefański, Przewodniczącą
Komisji Rewizyjnej dh M.Jabłońska-Bauer oraz pozostałych członków zarządu.
Informuje o organizacji w dn. 16.03. o godz. 9:00 w SP w Świeminie Konkursu Wiedzy
Pożarniczej pn. „ Młodzi zapobiegają pożarom”. Będą to eliminacje gminne.
A.Piotrowicz Dyrektor SP w B-rzu – informuje o dokonaniu odbioru w dn. 04.02.br. utworzonej
Pracowni Bioróżnorodności w SP Biesiekierz - Oddział Szkolny w Parnowie. Dyrektor Szkoły

zaprasza wszystkich Radnych na oficjalne przekazanie uczniom Pracowni, które nastąpi w dn.
21.03.br . Wyjaśnia, iż Pracownia utworzona została w ramach Projektu „Ochrona różnorodności
biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”
realizowanego
w ramach projektu ZMiG Dorzecza Parsęty. Mówi o kosztach utworzenia
Pracowni i jej wyposażeniu, które ma służyć do nauki o otaczającej człowieka przyrodzie.
p.M.Sydoruk - na prośbę rolników z Parnowa, informuje o zgłoszonym byłemu już radnemu
problemie poszukiwania przez rolników w najbliższej okolicy lekarza weterynarii, który mógłby
zająć się zwierzętami hodowlanymi z terenu Gminy Biesiekierz. Prosi o rozpoznanie tematu i być
może wypracowanie jakiegoś rozwiązania satysfakcjonującego rolników z Gminy.
Ad.9. Interpelacje i zapytania radnych;
r.E.Piekarska Sołtys Gniazdowa – w imieniu mieszkańców Witolubia prosi o zainstalowanie progu
zwalniającego na drodze w m. Witolubie oraz prosi o interwencję w Pow.Zarządzie Dróg w
sprawie zabezpieczenia popękanej nawierzchni asfaltowej na drodze od krzyża do zjazdu do
m.Tatów i do m. Witolubie.
r.M.Kulik - dziękuje Kierownikowi GSTiK za dokonanie wymiany słupa energetycznego przy
posesji w Laskach K. i w imieniu mieszkańców tej posesji prosi jeszcze o oświetlenie tego słupa.
Prosi o interwencję w Pow.Zarządzie Dróg o naprawienie po ostatniej kolizji z udziałem TIR-a
zjazdu do Lasek Koszal. z drogi krajowej oraz postawienie zerwanego znaku informacyjnego i pyta
o możliwość ustawienia przy zjeździe „pachołków”, które oświetlałyby zjazd.
r.M.Jabłońska-Bauer – Przewodnicząca Komisji ds. nazewnictwa ulic – informuje o
podejmowanych przez Komisję działaniach na rzecz wprowadzenia nazw. Zainteresowanych
tematem lub współpracą prosi o kontakt bezpośrednio z Komisją lub Radą Sołecką Starych Bielic
lub Nowych Bielic.
Przewod.RG na prośbę Prezesa Klubu Sportowego „Wybrzeże” prezentuje uczestnikom Sesji
medal jakim wyróżniony został Klub „Wybrzeże” z okazji 65-lecia Koszalińskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej.
r.R.Smagieł – odczytuje pismo jakie otrzymał na swoją interpelację składaną w listopadzie 2015r.
do GDDKiA O/Szczecin na temat budowy ścieżki rowerowej lub chodnika w Biesiekierzu przy
drodze krajowej Nr 6 na odcinku od km. 126+600 do km 128+600 tj. 2 km ( strona lewa) w
kierunku m.Kraśnik Koszal. Z otrzymanego pisma wynika, że zadanie zostało podczas aktualizacji
planu wprowadzone do Programu budowy ciągów pieszo-rowerowych i ujęte do realizacji w
kolejnych latach. Na dzień dzisiejszy GDDKiA deklaruje umocnienie w/w pobocza frezami
bitumicznymi i oddzielenie ruchu pieszego od pasa ruchu samochodowego ( tzw. pole martwe).
r.M.Modła w imieniu Społecznego Komitetu budowy dróg na osiedlu Zielony Pagórek prosi o
szerszą informacje na temat złożonych wniosków i dalszych planów dot. budowy dróg na tym
osiedlu.
r.K.Krawczak – nawiązuje do informacji podanej przez p. Wójta dot. 3 złożonych do Urzędu
Marszałkowskiego wniosków w sprawie budowy dróg i pyta, czy Gmina ( lub Rada) ma możliwość
rekomendowania któregokolwiek ze złożonych wniosków, gdyby okazało się, że tylko np. jeden
może wejść do realizacji.
Odpowiedzi udziela p.Wójt:
- dla r.M.Modły i r.K.Krawczaka : mówi, iż ma nadzieję na zakwalifikowanie się 3 złożonych
wniosków o dofinansowanie. Zdaniem p. Wójta - gdyby miał wybierać - to największe szanse ma
wniosek dot. „Zielonego Pagórka”. Zapewnia, że wnioski zostały dobrze przygotowane łącznie z
dokumentami dodatkowymi typu: pozwolenie na budowę, podział działek czy stroną finansową

inwestycji. Ponieważ wnioski są punktowane, wszystko co było możliwe do zebrania jak
największej ilości punktów - zostało starannie wypełnione. Wnioski stracą na punktacji z tyt.
wysokiego w Gminie dochodu na jednego mieszkańca znacznie odbiegającego od średniej krajowej.
Kolejność składania wniosków to: 1 ) wniosek dot. dróg na oś „Zielony Pagórek”, 2) wniosek dot.
drogi Nowe Bielice – Laski Koszal. 3) wniosek dot. dróg na os Laski Koszal. Kolejność składania
wniosków jest istotna. Gmina nie ma wpływu na wybór wniosku, wyboru dokonuje Komisja
rankingowa Urzędu Marszałkowskiego po analizie wszystkich złożonych wniosków.
r.D.Dutkiewicz pyta o termin przystąpienia do inwestycji budowy chodników w m. Kotłowo. Prosi,
aby nie było to w okresie żniw.
Wójt Gminy – odpowiada, iż najprawdopodobniej inwestycja zacznie się wiosną przy sprzyjającej
pogodzie. Drugim terminem jest III kwartał. Ze względu na wzmożony ruch w okresie żniw w
m.Kotłowo - nie będzie to okres letni.
r. J.Terelak – pyta o możliwość utwardzenia terenu wokół przystanków na żądanie
krajowej nr 6 ( przystanki na wysokości posesji p. Walczaka, Sokoła).

przy drodze

r.J.Wypych – pyta , czy Gmina ma podpisane porozumienie z Firmą poszukującą na naszym
terenie złóż gazu i ropy w kwestii naprawy zniszczonych w trakcie poszukiwań odcinków dróg.
Pyta o termin zakończenia prowadzonej w Kraśniku budowy chodników. Prosi o wyjaśnienie, czy
budowa jest zgodna z projektem technicznym i zakresem czynności zawartym w projekcie.
Wójt – odpowiada, że prowadzone działania poszukiwawcze ropy i gazu dosyć mocno uszkodziły
różne odcinki dróg zarówno gminnych jak i powiatowych. Zapewnia, że jest podpisane z Firmą
porozumienie, na mocy którego po zakończeniu działań, Firma w drodze przetargu wyłoni
wykonawcę, który dokona naprawy wskazanych przez Gminę odcinków dróg, mostów czy
przepustów. Prosi Radnych, Sołtysów i mieszkańców o zgłaszanie do Gminy uszkodzonych miejsc.
GSTiK prowadzi w tym celu stosowną dokumentację. Na pozostałe pytania prosi o odpowiedź
Kierownika GSTiK p. J.Rodaka.
p.J.Rodak Kierownik GSTiK:
- odp. dla r.M.Kulik – temat zniszczonego znaku drogowego zgłoszony został do Rejonu GDDKiA.
Otrzymał potwierdzenie, że znak został zamówiony. Co do pozostałych elementów oznakowania
zjazdu – decyzja należy do Zarządu GDDKiA. Zapewnia, że temat został zgłoszony.
Odnośnie doświetlenia słupa obok posesji p. Stępnia wyjaśnia jak doszło do postawienia
pojedynczego słupa i informuje , iż temat został zgłoszony do Zakładu Oświetlenia w Karlinie wraz
z innymi wnioskami o uzupełnienie 8 opraw – podaje miejsca planowanego doświetlenia.
- odp. dla r. E.Piekarskiej - wniosek o postawienie progu zwalniającego przyjmuje do realizacji.
Zleci wykonanie dokumentacji, będzie pilotował zatwierdzenie w Starostwie zmiany organizacji
ruchu i zapewnia, że gdy znajdą się środki fin. temat zostanie zrealizowany. Odnośnie niszczenia
drogi asfaltowej w Gniazdowie i Gniazdowo-Tatów mówi, że temat jest znany i wielokrotnie były
już interwencje ze strony Gminy za nieprzestrzeganie znaku ograniczenia tonażu. Ponieważ z
drogi tej korzysta nie tylko Firma p.D…, prosi mieszkańców o zgłaszanie naruszenia nie
przestrzegania znaku ograniczenia tonażu przez inne ciężkie terenowe samochody podając numer
rejestracyjny pojazdu. Deklaruje, że wraz z Komendantem SG zwrócą szczególną uwagę na te
drogi.
- odp.dla r.J.Terelaka – informuje, że ustalenia z GDDKiA są takie, iż po zakończeniu
remontowanej dr.kraj.Nr 6 ( okres 2 lat) na odcinku Karlino-Koszalin droga zostanie
powierzchniowo wyłożona asfaltem i wyremontowane zostaną wszystkie zatoczki, w tym
przystanki na żądanie ( 5 szt.).

- odp.dla rJ.Wypycha – odpowiada, że ze względów pogodowych inwestycja nie została
zakończona, będzie robione odwodnienie przy rowie i rów będzie profilowany. Zapewnia, że
inwestycja jest prowadzona zgodnie z zamierzeniami , które były wcześniej ustalone. Przyznaje, że
było pewne nieporozumienie, Gmina proponowała inne rozwiązanie, ale wobec sprzeciwu
mieszkańców, powrócono do poprzednich koncepcji.
Odnośnie niszczenia dróg przez Firmę poszukującą ropy i gazu, podtrzymuje to co powiedział już
p.Wójt. Jest porozumienie z Firmą o przywróceniu zniszczonych dróg do stanu sprzed inwestycji.
Na dzień dzisiejszy Firma dokonuje wyłącznie napraw koniecznych typu dojazd do posesji ( np. w
Warninie naprawa drogi do Gorzelni czy naprawa drogi do osiedla k.zabudowań p. A… w B-rzu ).
Przewod.RG – w związku z pojawieniem się na terenie Nowych Bielic tablic z informacją o
możliwości otrzymania szybkich pożyczek, pyta o stan prawny lokalizacji takich tablic.
Kierownik GSTiK – odpowiada, że temat zostanie sprawdzony wraz z Komendantem SG i jeśli są to
tereny gminne i nie ma zgody Gminy - tablice zostaną usunięte.
Sekretarz Gminy - udziela informacji na temat dostępności usług lekarza weterynarii z którym
Gmina ma podpisaną umowę ( lek.wet. Szymon Deliński „DELWET” ul. Wańkowicza 82 –
pogotowie całodobowe) – dotyczy to zwierząt zarówno bezpańskich jak i dzikich. Rolnicy
prowadzący hodowlę zawierają indywidualne umowy na ochronę swoich zwierząt z wybranym
weterynarzem. Gmina nie ma obowiązku partycypowania w tego rodzaju usługi.
r.K.Krawczak – dopytuje, czy w sytuacji gdy widzimy na drodze ranne zwierzę, czy można
skorzystać z pomocy lekarza weterynarii podanego przez Sekretarza Gminy.
Sekretarz Gminy – odpowiada twierdząco – taka usługa lekarza jest na koszt gminy.
Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania;
Przewod.RG podaje informacje:
- począwszy od 03 marca 2016r. tj. od pierwszego czwartku m-ca od godz. 18:00 do 19:00 dyżury
z Radnymi Starych Bielic i Radnymi Biesiekierza
będzie pełniła także Radna powiatowa
p.A.Ławrynowicz. Dyżury pełnić będzie na przemian w świetlicy wiejskiej w Biesiekierzu i w
szkole w St.Bielicach. W m-cu marcu zaprasza do świetlicy w Biesiekierzu.
- termin kolejnej Sesji RG to 24. 03. br godz. 13:00.
Pyta o inne zgłoszenia brak zgłoszeń.
Ad.11. Zakończenie obrad XVII

Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu;

Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (14:30).
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