UG.Or.I. ooo2.18.2016
Protokół Nr XVIII/16
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 07 kwietnia 2016r.
W dniu 07 kwietnia 2016r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się XVIII Sesja Rady
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 13:00, zakończenia: 15:00.
Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2016r. poz. 446), przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Przed otwarciem obrad, Przewodniczący Rady Gminy prosi Radnych o zapoznanie się z
materiałami przekazanymi Radnym w dniu dzisiejszym przed Sesją dot. autopoprawek
Wójta wnoszonych do dwóch pierwszych pr.uchwał zapisanych w porządku obrad tj. w spr.
zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r. oraz wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028. Prosi o wymianę egzemplarzy i informuje, że
wyjaśnień w tym temacie udzieli Skarbnik Gminy w trakcie procedowania nad projektami
uchwał.
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 zwolnienie lekarskie) i jeden
nieobsadzony mandat radnego ( wybory uzupełniające 12 czerwca 2016r.).
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, przedstawiciela
Kancelarii Prawnej obsługującej UG p. Maję Pawłowską. Wita Gości zaproszonych tj.
Starostę Koszalińskiego p.Mariana Hermanowicza, Radną Rady Powiatu Koszalin p.
Agnieszkę Ławrynowicz. Informuje o zaproszeniu na Sesję także Panią A… K… mieszkankę
Parnowa nominowaną do nagrody Wójta za wysokie osiągnięcia sportowe w 2015roku
( m.in. za Złoty Medal na Mistrzostwach Polski Juniorów i osiągnięcie 11-miejsca na
Mistrzostwach Świata Juniorów). W trakcie oczekiwania na Gościa, Przewod.RG wraz z
Wójtem Gminy z okazji obchodzonego 11 marca 2016r. Dnia Sołtysa składają sołtysom
Gminy Biesiekierz życzenia i podziękowania za wieloletnią
pracę na rzecz lokalnych
środowisk i wręczają każdemu sołtysowi przydatny w codziennej ich działalności „Poradnik
radnego i sołtysa na 2016r.” Wójt Gminy zdaje relację z obchodzonego uroczyście Dnia
Sołtysa podczas Powiatowego Forum Sołtysów zorganizowanego w gmachu Delegatury
Urzędu Wojewódzkiego Koszalin w dniu 11.03.br. Odczytuje życzenia przekazane Sołtysom
przez Senatora RP p.P. Zientarskiego. Następnie obaj Panowie składają gratulacje przybyłej
na posiedzenie Pani A… K…. Przewodniczący RG odczytuje długą listę osiągnięć sportowych
Agaty Kaweckiej w boksie. Nominowana do nagrody Wójta otrzymuje kwiaty i list
gratulacyjny.
A… K… dziękuje za życzenia i wyróżnienie, prosi o dopingowanie jej startu podczas
Mistrzostw Polski Juniorów Grudziądz 17 kwiecień 2016r. (dopisek: A… K… została

Wicemistrzynią Polski
Juniorów w boksie).

na rozegranych w Grudziądzu 2016r.

Mistrzostwach

Polski

Przewod.RG przekazuje informacje dot.:
- ukazania się kolejnego już numeru Gazety Gminnej redagowanej przez Dyrektor Biblioteki
Publicznej p. Agnieszkę Hryniewicz i nauczyciela SP Biesiekierz p. Agnieszkę Ławrynowicz
Informuje, iż Gazeta będzie dostępna ( wyłożona ) w miejscach publicznych na terenie
Gminy ( szkoły, świetlice, sklepy) a teraz przed Sesją nowe egzemplarze zostały przekazane
Radnym;
- zaproszenia Radnych na debatę organizowaną przez uczniów Gimnazjum w dniu 13.04.br.
godz.9:30 w sali narad UG
dotyczącą zaprezentowania przez uczniów budżetu
partycypacyjnego w ramach programu „Finansoaktywni- Misja Budżet realizowanego w
ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Finansów;
- wyjaśnienia podstawy prawnej wnoszonej przez p.Wójta autopoprawki do pr.uchwał, o
których Przewod.RG mówił już wcześniej. Prosi o wymianę egzemplarzy przekazanych w
materiałach sesyjnych pr.uchwał i informuje, że pod głosowanie poddane zostaną pr.uchwał
w wersji przekazanej Radnym przed obradami dzisiejszej Sesji RG;
- wejścia w życie i obowiązywania od 9 kwietnia 2016r. uchwał podejmowanych na ostatnich
dwóch Sesjach RG dot. uchwalenia nowego statutu Gminy, nowych 12 statutów sołectw,
nowego statutu GSTiK, zmian do statutu OPS w Biesiekierzu i uchwał dot. oświaty;
- daty wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biesiekierz w okręgu wyborczym nr 9
Parnowo, Parnówko – 12.06.2016r. W sprawie szczegółów dot. kalendarza wyborczego
odsyła zainteresowanych do Sekretarza Gminy.
Po przekazanych informacjach Przewod.RG informuje o zamknięciu realizowanego obecnie
punktu porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest:
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad:
Przewod.RG informuje, iż porządek obrad wraz z 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 - r.D.Dutkiewicz Przewod.Komisji Rewizyjnej, w imieniu Komisji zgłasza
wniosek o wycofanie z porządku obrad z pkt 7, ppkt 10 tj. projektu uchwały w sprawie
zlecenia Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroli (temat wyjaśniony i
uzgodniony został na wspólnym spotkaniu wszystkich Komisji RG).
Wójt zgłasza wniosek o wniesienie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały dot.
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biesiekierz.
Wyjaśnia, iż potrzeba podjęcia zmiany uchwały podjętej przez Radę Gminy na ubiegłorocznej
Sesji listopadowej zrodziła się już po wysyłce materiałów sesyjnych a o zmiany wystąpił
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który nadzoruje realizację
projektu wspólnego dla 9 gmin w ramach projektu „Opracowanie Planów Gospodarki
Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.
Stosowne poprawki i uzupełnienia zostały naniesione i stąd projekt uchwały.
Przewod.RG pyta o inne uwagi. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie przyjęcia pierwszego
wniosku zgłoszonego przez r.D.Dutkiewicza w imieniu Komisji Rewizyjnej. Głosowanie: za 13, przeciw -0, wstrzym.-0. Wniosek został przyjęty.
Przewod.RG prosi o przegłosowanie drugiego wniosku zgłoszonego przez Wójta Gminy.
Wynik głosowania: za -13, przeciw -0, wstrzym.-0. Wniosek został przyjęty. Prosi zatem o
przegłosowanie przyjęcia porządku obrad po zmianach. Wynik głosowania: za -13, przeciw -0,

wstrzym.-0. Informuje, iż porządek obrad w wersji po zmianach został przyjęty i stał się
obowiązującym podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Gminy.
Porządek obrad XVIII 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. Przedstawienie informacji o działalności Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz za 2015
rok.
6. Przedstawienie informacji o działalności Świetlic wiejskich na terenie Gminy Biesiekierz
za 2015r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
1) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.
2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028,
3) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parnowie w 2016r.
4) ) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu w 2016r.
5) udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2016r. Powiatowi
Koszalińskiemu,
6) emisji obligacji komunalnych,
7) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.
8) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2016r.
9) uchwalenia zmiany Statutu Gminy Biesiekierz,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Biesiekierz.
8. Trybuna obywatelska;
9. Interpelacje i zapytania radnych;
10. Wolne wnioski i zapytania;
11. Zakończenie obrad XVIII 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 XVII Sesji Rady Gminy z dnia
25 lutego 2016r. 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;
Przewod.RG prosi Wójta Gminy o przedstawienie sprawozdania z działalności między
sesjami.
Wójt informuje o podejmowanych w ciągu tego okresu najważniejszych działaniach m.in.:
- 26 lutego 2016r. uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Mieleńskiej
Lokalnej Grupy Rybackiej – przedstawia podjęte ustalenia m.in. finansowanie nowego
rozdania środków unijnych i przyjęcie strategii rozwoju MLGR;
- 29 lutego 2016r. uczestnictwo w spotkaniu z Marszałkiem Woj.Zachodniopomor. w
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie - koncepcja sieci tras rowerowych
Pomorza Zachodniego ;

- 1 marca 2016r. - udział w spotkaniu podsumowującym projekt „Stop Dyskryminacji –
razem mamy siłę” - Koszalin CK 105 spotkanie szkół biorących udział w II edycji projektu;
- 8 marca br. - narada koordynacyjna w spr. ochrony przeciwpożarowej w Izbie Nadleśnictwa
w Bobolicach. Gmina reprezentowana była przez druhów :J.L…, R.G…, J.P…;
- 9 marca br. - podpisanie aktu notarialnego na przekazanie Nadleśnictwu działki
stanowiącej drogę leśną, która będzie remontowana przez Lasy Państwowe;
- 11 marca br. - spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie podsumowujące
inwestycje w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w regionie koszalińskim;
- 11 marca br. - udział w uroczystości z okazji Dnia Sołtysa zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Powiatowe Forum Sołtysów z udziałem przedstawicieli władz powiatowych i
Senatora RP p. P.Zientarskiego;
- 18 marca br. - wraz z Przewod.RG i Kierownikiem GSTiK udział w przekazaniu placu
budowy - drogi na terenie Gminy Biesiekierz (łącznika drogi pomiędzy dr.kraj Nr 6 a
drogą pow. Nr 11) Firmie SKANSKA wykonawcy zadania inwestycyjnego dot. przebudowy i
remontu dróg powiatowych Mączno-Popowo, Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz
Dunowo-Niedalino. Informuje o wprowadzeniu przez Firmę tymczasowej organizacji ruchu
od 11 kwietnia 2016r. do 31 października 2016r;
- 21 marca br. - uroczyste otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w SP Biesiekierz - Oddział
Szkolny w Parnowie. Wyjaśnia, iż
Pracownia utworzona została w ramach Projektu
„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez
edukację dzieci i młodzieży” realizowany w ramach projektu ZMiG Dorzecza Parsęty ( koszt
ok. 70.000,-zł. + prace malarskie i porządkowe wykonane przez pracowników GSTiK).Mówi o
wyposażeniu Pracowni, która ma służyć do nauki o otaczającej człowieka przyrodzie;
- 22 marca br. - udział w VI posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO
Woj.Zachodniopomorskiego w Sejmiku Województwa ;
- 23 marca br. - udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Regionalnych
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Białogard – mówi o ustaleniach podjętych na
spotkaniu;
- 24 marca br. - spotkanie z Sołtysem s. Świemino i ustalenie zakresu robót dot. budowy
boiska i terenu rekreacyjnego w sołectwie. Informuje o planach przystąpienia Gminy do
projektu „Mała infrastruktura sportowa” i realizacji w 2016r. budowy boiska w Biesiekierzu
przy szkole a w 2017r. budowy boiska w Świeminie przy szkole;
- 30 marca br. - udział w posiedzeniu sprawozdawczym Banku Żywności Nowe Bielice –
przekazuje podjęte ustalenia i informuje o planach rozwojowych Banku;
- 01 kwietnia br. - spotkanie wraz z Komendantem Miejskim PSP i Komendantem Gminnym
OSP z Dyrekcją Lasów Państwowych w sprawie partycypacji w zakupie dla OSP Biesiekierz
nowego wozu ratowniczo-gaśniczego z udziałem środków z RPO (75%), Gminy (15%) i
finansowego wsparcia pozabudżetowego;
Wójt na tym kończy swoje sprawozdanie.
Przewod.RG tytułem uzupełnienia tematu informuje o swojej działalności w omawianym
okresie tj: - uczestnictwie w zorganizowanej w Koszalinie konferencji pn.”Rozwiązywanie
konfliktów w szkole”;
- uczestnictwie wraz z pracownikiem ds. oświaty UG w debacie zorganizowanej w Szczecinie
na temat „Jak powinna być finansowana oświata w Polsce”;
- spotkaniu z uczniami
realizującymi program „Finansoaktywni-Misja Budżet”
zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy;
- spotkaniu z mieszkańcami St.Bielic na temat planowanej inwestycji budowy hali sportowej
przy SP w St.Bielicach.
Przewod. RG prosi o pytania do sprawozdania p.Wójta.

r.K.Krawczak nawiązuje do zagadnienia poruszonego w sprawozdaniu Wójta dot. spotkania w
RwiK Białogard m.in. w spr. propozycji ujednolicenia stawek za wodę i ścieki we wszystkich
gminach członkowskich. Pyta, czy stawki te nie byłyby wówczas niższe od obowiązujących
obecnie w Gminie?
Wójt udziela odpowiedzi i wyjaśnia, iż przedstawione wyliczenia przez jedną z gmin
występujących z taką propozycją ( gm. Białogard) dotyczyły tylko jednego roku i wzbudziły
pewne wątpliwości
włodarzy pozostałych gmin członkowskich. Wyliczeń tych nie
potwierdził RwiK. Stąd decyzja o odstąpieniu od wniosku.
Przewod.RG pyta o inne uwagi do sprawozdania. Uwag brak. Informuje więc o przyjęciu
sprawozdania Wójta bez uwag.
Przewod.RG zamyka realizowany punkt i przechodzi do kolejnego, którym jest :
Ad. 5. Przedstawienie informacji o działalności Biblioteki Publicznej Gminy
Biesiekierz za 2015 rok;
Przewod.RG - informuje, iż sprawozdanie zostało Radnym przekazane w materiałach
sesyjnych a tuż przed Sesją Pani Agnieszka Hryniewicz Dyrektor Biblioteki dodatkowo
dołączyła do materiałów regulamin konkursu przyrodniczego realizowany przez jednostkę.
Prosi Komisję ds. Społecznych i Oświaty o przedstawienie opinii.
r.M.Modła Przewod.Kom.ds.Społecz. i Oświaty – informuje, iż Komisja pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie i oceniając je na koniec wypowiedzi dodała, iż „Pani Dyrektor
należą się tylko gratulacje”.
Przewod.RG - tytułem dopowiedzenia, informuje, że część finansową dot. działalności
Biblioteki za rok poprzedni, Radni otrzymali w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za
rok 2015 wykonanym przez Skarbnika Gminy. Pyta o uwagi, sugestie. Brak zgłoszeń.
Informuje o przyjęciu sprawozdania przez Radę Gminy bez uwag.
Ad. 6. Przedstawienie informacji o działalności Świetlic wiejskich na terenie
Gminy Biesiekierz za 2015r.
Przewod.RG prosi o opinię Komisję ds. Społecz. i Oświaty.
r.M.Modła Przewod.Komisji informuje, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi i sugestie do sprawozdania.
r.K.Krawczak – w imieniu Klubu „Radni Niezależni” przedstawia opinię Klubu, z której
wynika, iż
Radni Klubu nie są do końca usatysfakcjonowani
przedstawionym
sprawozdaniem, gdyż ich zdaniem zabrakło w opracowaniu tego, o czym mówiono wcześniej,
czyli rozliczenia finansowego kosztów poniesionych przez poszczególne świetlice a nie
kosztów ogółem. Informuje, iż Klub w dniu dzisiejszym przyjmuje sprawozdanie, ale
uprzedza, że zwróci się do p.Wójta z wnioskiem o uzupełnienie przez osobę odpowiedzialną
za świetlice strony finansowej sprawozdania.
Przewod.RG pyta o kolejne uwagi bądź sugestie. Brak zgłoszeń. Informuje zatem o przyjęciu
sprawozdania przez Radę Gminy.
Przewod.RG na wniosek grupy Radnych ogłasza 5 min. przerwę ( godz. 13:50).
Po przerwie obrady zostają wznowione i korzystając z forum jakim są obrady Sesji Rady
Gminy, Pan Wójt oficjalnie informuje o zmianie miejsca pracy (za porozumieniem stron)
przez Panią K… W… dotychczasowego strażnika Straży Gminnej Gminy Biesiekierz na
pracownika Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie. Są kwiaty, podziękowania, gratulacje i
życzenia powodzenia na przyszłość.

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie :
1) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.;
Przewod.RG prosi o zabranie głosu Panią Skarbnik Gminy.
p.Agnieszka Podgórska Skarbnik Gminy – przedstawia uzasadnienie do pr.uchwały, z którego
wynika, iż wnoszone obecnie zmiany do uchwały budżetowej podjętej na rok 2016 wynikają z
oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu
przetargu na zadaniu inwestycyjnym
realizowanym wspólnie z Powiatem w partnerstwie z Gm.Będzino (tj. przebudowa i remont
dróg powiatowych Mączno-Popowo, drogi Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz na odcinku
drogi Dunowo-Niedalino). Stąd dokonane zostały przesunięcia zaoszczędzonych środków
pieniężnych na zadania inwestycyjne, które szczegółowo zostały omówione na wspólnym
posiedzeniu Komisji RG w dniu 4.04.br. (wykonanie dokumentacji tech. wraz z pozwoleniem
na budowę sali gimnastycznej przy SP St.Bielice, zakup jednego lokalu w ramach projektu
zakupu lokali socjalnych w Gminie Biesiekierz, zakup części budynku i działki w St.Bielicach
przy szkole na cele budowy instytucji kultury, dofinansowanie do zakupu samochodu do
przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby OPS Biesiekierz, dofinansowanie budowy
chodnika przy drodze gminnej w Biesiekierzu). Stąd pr.uchwały.
Wyjaśnia też, dlaczego wraz ze zmianą do budżetu podejmowana jest zmiana do wieloletniej
prognozy finansowej. Informuje, że do WPF dopisane zostały dwa zadania inwestycyjne,
które szczegółowo zostały omówione na posiedzeniu wspólnym Komisji RG. Możliwość taka
powstała w wyniku zaistniałych oszczędności na zadaniu inwestycyjnym, o którym mowa
wyżej. Prosi o przyjęciu obu projektów uchwał.
Przewod.RG - prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozw.Gospodarczego.
r.A.Bejnarowicz Przewod.Komisji Budżetu i Rozw. Gosp. informuje o wydaniu przez Komisję
pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016.
Przewod.RG prosi Radnych o pytania, sugestie, uwagi do pr.uchwały. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania pr.uchwały. Wynik głosowania: za -13, przeciw -0,
wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 20162028,
Przewod.RG wyjaśnia, iż Pani Skarbnik w swoim wystąpieniu uzasadniła już potrzebę
wprowadzenia
zmian (dokonanie aktualizacji)
obowiązującej wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2016-2028.
Przewod.RG - prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozw.Gospodarczego.
r.A.Bejnarowicz Przewod.Komisji Budżetu i Rozw. Gosp. informuje o wydaniu przez Komisję
pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2016-2028.
Przewod.RG prosi Radnych o pytania, sugestie, uwagi do pr.uchwały. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania pr.uchwały. Wynik głosowania: za -13, przeciw -0,
wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parnowie w 2016r.
Przewod.RG informuje, iż Radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
p.Skarbnik. Prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozw.Gosp.
r.A.Bejnarowicz Przewod.Komisji - informuje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały przez Komisję.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi, sugestie do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o
przegłosowanie projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
4) ) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu w 2016r.

Przewod.RG przypomina, iż w budżecie Gminy na rok 2016 została zabezpieczona kwota
120.000,- na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biesiekierz. Podjęcie tej
uchwały jest wymogiem formalnym w związku z wnioskiem OSP o udzielenie dotacji w
kwocie 120.000,- z budżetu Gminy na zabezpieczenie środków stanowiących udział własny
na realizację zakupu inwestycyjnego. Samochód zostanie zakupiony przez OSP Biesiekierz z
udziałem środków z RPO. Ogółem koszt zakupu wynosi 858.000,-. Prosi o opinię Komisję
Budżetu i Rozw.Gosp.
r.A.Bejnarowicz Przewod.Komisji - informuje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały przez Komisję.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi, sugestie do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o
przegłosowanie projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
5) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2016r. Powiatowi
Koszalińskiemu;
Przewod.RG prosi o zabranie głosu Pana Starostę.
M.Hermanowicz Starosta Koszaliński – dziękuje za zaproszenie na Sesję. Wyjaśnia powody
dla których jest mu szczególnie miło gościć na Sesji Rady Gminy w dniu dzisiejszym. Tym
powodem jest wynik rozstrzygniętego przetargu na realizację zadania inwestycyjnego
polegającego na przebudowie i remoncie dróg powiatowych Mączno-Popowo, PopowoParnowo-Laski-Dunowo, odcinek Dunowo-Niedalino. Mówi, że po przetargu szacunkowy
koszt inwestycji z kwoty ponad 7 mln.zł. zmniejszył się do ponad 4 mln. zł. - z czego dla
powiatu jest to oszczędność ok.1 mln. zł, a dla Gminy ok. 300.000,-. Inwestycja wykonywana
jest w porozumieniu samorządu powiatowego z samorządem gminnym i liczy na dalszą
współpracę w temacie poprawy stanu dróg na terenie Gminy. Deklaruje wsparcie dla
remontu drogi wnioskowanej przez r.R.Smagła ze środków zaoszczędzonych w wyniku w/w
przetargu. Na zakończenie wystąpienia mówi o możliwościach skorzystania ze środków
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remonty dróg gminnych, który w tym roku ma
ciekawą ofertę finansową dla gmin.
Przewod.RG dziękuje Panu Staroście za przybycie na Sesję i wystąpienie oraz zgłoszoną
deklarację wsparcia wniosku Gminy dot.remontu dróg na naszym terenie.
Przewod.RG prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozw.Gosp.
r.A.Bejnarowicz Przewod.Komisji - informuje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały przez Komisję.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi, sugestie do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o
przegłosowanie projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pan Starosta dziękuje za podjęcie uchwały, żegna się z Radnymi i opuszcza obrady Sesji
RG.
6) emisji obligacji komunalnych;
Przewod.RG prosi p.Skarbnik Gminy o przedstawienie uzasadnienia do pr.uchwały.
p.A.Podgórska Skarbnik Gminy wyjaśnia, iż przedstawiony Radnym projekt uchwały jest
konsekwencją uchwały budżetowej podjętej w grudniu 2015r., w której zaplanowane zostało
finansowanie deficytu
m.in. poprzez zakup obligacji. Aby dokonać emisji obligacji
wymogiem proceduralnym jest podjęcie w/w uchwały, przekazanie jej do RIO i uzyskanie
pozytywnej opinii organu nadzoru dot. podejmowanych działań. Prosi o podjęcie uchwały.
Przewod.RG prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozw.Gosp.
r.A.Bejnarowicz Przewod.Komisji - informuje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały przez Komisję.

Przewod.RG pyta Radnych o uwagi, sugestie do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o
przegłosowanie projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
7) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2016r.
Przewod.RG przypomina, iż na poprzedniej Sesji na wniosek Komisji ds. Społecznych i
Oświaty, która zgłosiła kilka uwag do projektu Programu – temat został wycofany z obrad
Sesji i skierowany do uzupełnienia. Informuje, iż od m-ca kwietnia br. Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - decyzją Wójta - został przekazany z Urzędu
Gminy do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Biesiekierzu. Prosi o opinię Komisję ds.
Społecznych i Oświaty.
r.M.Modła Przewod.Komisji - informuje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały
przez Komisję.
Przewod.RG pyta Radnych o uwagi, sugestie do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o
przegłosowanie projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
8) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2016r.;
Przewod.RG pyta, czy ze strony Radnych są pytania lub uwagi do pr.uchwały. Brak zgłoszeń.
Prosi o przegłosowanie projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
9) uchwalenia zmiany Statutu Gminy Biesiekierz;
Przewod.RG przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały. Proponowana zmiana kilku
zapisów przyjętego Statutu jest wynikiem ustaleń raczej formalnych niż nakazowych
Biura Prawnego Wojewody. Ponieważ p.Wójt wystąpił z propozycją, iż sami dokonamy
zmian, stąd projekt uchwały. Pyta, czy Radni zgłaszają uwagi do zgłoszonych propozycji
zmian w Statucie. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie projektu uchwały. Wynik
głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
10) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Biesiekierz;
Przewod.RG informuje, iż stosowne wyjaśnienia dot. uzasadnienia wprowadzanych zmian do
przyjętego w roku ubiegłym Planu gospodarki niskoemisyjnej złożył na posiedzeniu
wspólnym pracownik merytoryczny UG a dodatkowych informacji na ten temat udzielił p.
Wójt zgłaszając wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do porządku dzisiejszych obrad –
pyta, czy Radni zgłaszają uwagi bądź sugestie do propozycji zmian Planu. Brak zgłoszeń. Prosi
o przegłosowanie pr.uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Trybuna obywatelska;
Przewod.RG informuje o obowiązującym 5 min. czasie wystąpień. Informuje o zgłoszonej
przez Radnych sugestii zapisywania się na listę mówców w Trybunie obywatelskiej
wykładanej przed obradami Sesji. Pyta o uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje więc, iż taka lista
zgłoszeń będzie wykładana od przyszłej Sesji.
Dyrektor Gimnazjum p.A.Szymańska-Chmielewska – informuje o sportowych osiągnięciach
swoich uczniów na przestrzeni ostatniego okresu od Sesji RG ( Powiatowy Turniej Piłki
Siatkowej Dziewcząt i Chłopców, Spartakiada Mistrzów Regionu, Ogólnopolski Turniej Piłki

Nożnej Coca-Cola), oraz w innych dyscyplinach m.in. drugie miejsce w okręgu koszalińskim
za najlepiej pracujące Koło Ligi Ochrony Przyrody w 2014-2015r.
Informuje o
podejmowanych przez szkołę działaniach dot. realizacji ogólnopolskiego projektu „Trzymaj
formę” celem którego jest kształtowanie nawyków prozdrowotnych wśród młodzieży.
Dziękuje władzom samorządowym Gminy oraz r.M.Kulik i r.M.Modle za pomoc i wsparcie
przy realizacji różnych projektów i działań edukacyjnych szkoły. Ostatnim takim działaniem
był
wspólny z innymi jednostkami
publicznymi z terenu Gminy
projekt „Stop
dyskryminacji” i prosi Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy o podsumowanie
projektu.
Kierownik SDS p.Irena Barczuk – informuje o szczegółach dot. realizacji projektu na rzecz
osób niepełnosprawnych i opisuje jak doszło do uroczystego podsumowania w Koszalinie
dokonanych działań. Dziękuje p. Wójtowi oraz r.M.Kulik i r.M.Modle za pomoc w
organizacji imprezy w CK 105 w Koszalinie.
Komendant Gminny OSP p.R.Gadomski – informuje o efektach rozgrywek gminnych i
powiatowych wiedzy pożarniczej i zaprasza 1.05.br na godz. 11:30 do Parnowa na Gminny
Dzień Strażaka i 70-lecie OSP w Parnowie.
Sołtys St.Bielic p. M.Stefański – prosi o informację dot. budowy hali sportowej w St.Bielicach
w kontekście wcześniejszych planów budowy świetlicy wraz z remizą .
Przewod.RG prosi p. Wójta o udzielenie odpowiedzi na wystąpienie p. M.Stefańskiego.
Wójt – wyjaśnia, iż zasadniczym powodem decyzji o przystąpieniu do inwestycji budowa hali
sportowej przy SP St.Bielice była możliwość otrzymania w 70% dofinansowania ze środków
unijnych. Mówi, że podjęcie dzisiejszej uchwały
uruchamia
intensywny proces
kompletowania dokumentów, by złożyć je w terminie. Budowa świetlicy wraz z remizą
została odsunięta w czasie i czeka na możliwość unijnego dofinansowania.
Ad.9 . Interpelacje i zapytania radnych;
r.D.Dutkiewicz – pyta o termin rozpoczęcia i zakończenia zadania inwestycyjnego w
Kotłowie. Prosi, aby nie było to w okresie żniw.
Wójt - deklaruje, że realizacja inwestycji nie będzie kolidowała z okresem żniw. Wykonawcą
zadania jest Firma DOMAR i liczy na dobrą współpracę. Jest przekonany, że gdy zajdzie taka
potrzeba, zadanie zostanie podzielone na dwie części, by ominąć okres żniw i nie stwarzać
uciążliwości komunikacyjnych klientom KARPOLU.
Przewod.RG prosi Dyrektora OPS Biesiekierz o krótką informację o realizacji programu
„Rodzina 500 plus” .
Dyrektor OPS p.M.Sydoruk – informuje, że od 1 kwietnia 2016r. oficjalnie wystartował
program Rodzina 500 plus. Pierwsze wnioski już spływają, nie ma kolejek, są telefony o
informacje, wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, ich weryfikacja odbywa się
stopniowo. Na dzień wczorajszy było 150 wniosków na planowaną ilość świadczeń ok. 500 na
Gminę. Pojawiły się problemy z zawieszającym się systemem informatycznym. Trwa proces
udrażniania systemu. Deklaruje, że pierwsze płatności zostaną przekazane na „majówkę
2016r”.
r.A.Bejnarowicz pyta o możliwość przywrócenia w Gminie wzorem lat ubiegłych akcji
szczepienia psów.
Sekretarz Gminy – odpowiada, że prowadzone są negocjacje z lekarzem weterynarii
obsługującym Gminę na zorganizowanie takich akcji.
Sekretarz Gminy – przypomina o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych radnych i
kierowników jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do 30
kwietnia br.
Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania;

Przewod.RG dziękuje Pani Agnieszce Ławrynowicz, Agnieszce Hryniewicz, Agnieszce
Podgórskiej i Janowi Rodakowi - czyli „grupie inicjatywnej” za wyszukanie informacji o
możliwości złożenia wniosku i dofinansowania realizacji projektu budowa hali sportowej
przy SP w St.Bielicach oraz za pomoc przy skompletowaniu dokumentacji do projektu.
r.M.Modła Przewod.Komisji ds. Społecznych i Oświaty informuje, że po złożeniu mandatu
przez radnego M.Sydoruka, wiceprzewodniczącą komisji została r.M.Kulik.
Przewod.RG – prosi o odnotowanie zmiany w dokumentacji Rady Gminy.
Wójt Gminy – informuje o przekazanej do Gminy wiadomości, iż trzy złożone wnioski dot.
remontu dróg na terenie Gminy zostały pozytywnie zweryfikowane, czyli spełnione zostały
kryteria. Kolejny etap to wybór wniosku (liczy na wybór 2 wniosków), którego dokona
Marszałek Województwa. Temat jest ciągle monitorowany.
r.R.Smagieł – pyta o możliwość ukarania lub przymuszenia właściciela posesji do jej
uporządkowania.
Strażnik SG p.K.W… – odpowiada, iż przepisy prawa nie dają takiej podstawy. Działania w
kierunku
zachowania ładu na posesji może nakazać Sanepid lub Inspekcja Ochrony
Środowiska, gdy wystąpią ku temu przesłanki ustawowe.
Wójt – wystąpienie( informacja ) dot. słabych efektów prowadzonych w Gminie przetargów
na sprzedaż nieruchomości. Zwraca się do Radnych i Sołtysów z wnioskiem o opinię w
sprawie sensownego zagospodarowania nieruchomości wykazanych w informacji do
sprzedaży.
r.J.Wypych – pyta o zakres budowy boiska „własnymi siłami”w Świeminie o których p.Wójt
mówił w swoim wystąpieniu.
Wójt – udziela wyjaśnień, spodziewa się otrzymania więcej szczegółów podczas jutrzejszego
spotkania z Dyrektorami Szkół.
Przewod.RG informuje, że kolejne posiedzenie Rady Gminy jest możliwe jeszcze w m-cu
kwietniu br. Przypomina, iż wszystkie terminy spotkań Komisji
i Rady Gminy są
publikowane w BIP Gminy.
Ad.11. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu;
Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad
XVIII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia
(godz.15:00).
Prot.A.Głuszek
Data sporządzenia:
2016- 04-25
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