UG.Or.I. ooo2.20.2016
Protokół Nr XX/16
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 02 czerwca 2016r.
W dniu 02 czerwca 2016r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się XX 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.

Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
Obrady Sesji

otwiera Przewodniczący

Rady Gminy radny

Marek Płaza. Na podstawie listy

obecności stwierdza, że na stan 15 radnych, w Sesji uczestniczy 14 radnych (jeden nieobsadzony
mandat radnego - wybory uzupełniające 12 czerwca 2016r.), 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 i jednostek
organizacyjnych Gminy. Wita przedstawiciela Kancelarii Prawnej obsługującej Gminę Biesiekierz
p.Maję Pawłowską, Radną Rady Powiatu Koszalin p.Agnieszkę Ławrynowicz oraz Panów M…G… i
A… D…. przedstawicieli Pracowni Architektoniczno Urbanistycznej ze Szczecina autorów projektu
opracowania planistycznego tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy pod
rozbudowę stacji elektroenergetycznej w obrębie Laski Koszalińskie, którego przyjęcie jest jednym z
punktów porządku obrad dzisiejszej Sesji RG.
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 Wójta – nie ma zgłoszeń.
Ze strony Radnych - nie ma zgłoszeń.
Na tej podstawie Przewod.RG stwierdza, iż porządek obrad przekazany Radnym w zaproszeniu na
Sesję jest obowiązującym podczas obrad dzisiejszej Sesji Rady Gminy.
Porządek obrad Sesji Nr XX Rady Gminy w Biesiekierzu :
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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za rok 2015;
- wystąpienie Wójta Gminy;
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej RG w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Biesiekierz i opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej RG w sprawie udzielenia
absolutorium;
- dyskusja
- podjęcie uchwał w sprawie :
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Biesiekierz za 2015 rok,
2) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2015r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz pod
rozbudowę stacji elektroenergetycznej w obrębie Laski Koszalińskie,
2) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biesiekierz na lata 20162022,
3) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu do prowadzenia
postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o
charakterze socjalnym,
4) wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt;
5) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.,
6) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028,
7) rozpatrzenia skargi wniesionej na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu.
7. Trybuna obywatelska;
8. Interpelacje i zapytania radnych;
9. Wolne wnioski i zapytania;
10. Zakończenie obrad XX 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 XIX Sesji Rady Gminy z dnia 28
kwietnia 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, protokół uznaje 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.:
01.05.2016r. - udział w uroczystości zorganizowanej w Parnowie z okazji 70-lecia OSP Parnowo
połączonej z Dniem Strażaka obchodzonym corocznie w dniu 4 maja. Informuje o przebiegu
imprezy.
05.05.2016r. - udział w spotkaniu w UG z przedstawicielami Firmy zajmującej się montażem
ogniw fotowoltanicznych. Cel spotkania to ustalenia zakresu projektu technicznego montaży

ogniw na budynkach: SP w Biesiekierzu i Gimnazjum, SP w Parnowie, Ośrodka Pomocy Społecznej
w Biesiekierzu i Urzędu Gminy.
10.05.2016r. - wraz ze Skarbnikiem Gminy oraz Dyrektorem OPS udział w przeglądzie lokali
mieszkalnych wystawionych do sprzedaży na terenie Gminy m.in. w Świeminie, Kraśniku Koszal.
Cieszynie. Cel to realizacja zapisu budżetu dot. zakupu 2 mieszkań socjalnych ( jedno w roku 2016 i
drugie w roku 2017). Ustalenia: prawdopodobny zakup mieszkania dwupokojowego o pow. 56m2
w Cieszynie (wraz z garażem i piwnicą ). Czas realizacji: oczekiwania na wytyczne z Banku
Gospodarstwa Krajowego dot. wsparcia samorządów w kwestii zakupu mieszkań socjalnych .
12.05.2016r. - udział w uroczystości zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w CK 105 w
Koszalinie z okazji Dnia Strażaka.
16.05.2016r.- udział wraz z Kierownikiem GSTiK oraz p. L.M… w spotkaniu z Dyrekcją GDDKiA w
Szczecinie w spr. poprawy bezpieczeństwa wzdłuż drogi krajowej S-6 na odcinku skrzyżowania
Laski Koszal.-Parnowo, budowa części chodnikowej w Biesiekierzu wzdłuż drogi

od przystanku

w kierunku Białogardu, oraz budowa ścieżki rowerowej od Biesiekierza do Starych Bielic. Rewizyta
p. G.Dziedziny Dyrektora GDDKiA Szczecin w dniu 01.06.br. w Starostwie z udziałem Dyrektora
T. Kanasa z Oddziału Terenowego Koszalin i Dyrektora PZD Koszalin. Prowadzone są ustalenia
dot. przyszłych działań inwestycyjnych wzdłuż drogi krajowej na odcinku Biesiekierz-Koszalin.
16.05. 2016r. - udział w spotkaniu

w siedzibie

Działania

obecności

w

Koszalinie

i

w

Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa
przedstawicieli

Zarządu

Województwa

Zachodniopomorskiego podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju. Gminę reprezentowali: Waldemar Maniak i Monika Tarnowska.
18.05.2016r. - udział w spotkaniu z Dyrektorami szkół na temat arkuszy organizacyjnych na rok
szkolny 2016-2017.
19-20.2016r. - udział w VII posiedzeniu w Kołobrzegu Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego – przyjęcie kryteriów naboru wniosków.
20.05.2016r. - szkolenie w ramach Mieleńskiej Lokalnej Grupy Działania w Sarbinowie z zakresu
zakładania i zasad funkcjonowania stowarzyszeń. Gminę reprezentowali; M… T… i J… N….
23.05.2016r. - udział w uroczystej Sesji Rady Miejskiej

z okazji

750 lecie Koszalina

zorganizowanej w Filharmonii Koszalińskiej (zakopanie Kapsuły Czasu).
24.05.2016r. - udział w posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy.
31.05 – podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa na budowę dróg gminnych na osiedlu
„Zielony Pagórek” i „Natalia” w m. Stare Bielice. Przekazanie ustaleń/propozycji Marszałka
Województwa dot. pozyskania dodatkowej puli środków powstałej w wyniku przeprowadzonych
przetargów w Urzędzie Marszałkowskim.
31.05.2016r. - złożenie wniosku do WFOŚiGW Szczecin dot. zwiększenia wykorzystania źródeł
odnawialnych na obiektach publicznych w Gminie ( szkoły, OPS, Urząd Gminy).
01.06.2016r. - udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym z przedstawicielami GDDKiA Szczecin
– uszczegóławianie ustaleń dot. wykorzystania prowadzonej na terenie Gminy inwestycji drogowej
Parnowo-Popowo

na rzecz poprawy

bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu Laski Koszal. -

Dunowo.
02.06.2016r. - podpisanie umowy z RwiK Białogard dot. przekazania Gminie działki o pow. ok.
0,5 ha obr. Kraśnik Koszal. ( planowane przeznaczenie w/w działki – poprawa zagospodarowania
terenu boiska sportowego przy świetlicy w Kraśniku).
Przewod.RG prosi o pytania na temat w/w sprawozdania .
r.W.Kamyk - nawiązuje do interpelacji złożonej przez radnych ze Starych Bielic dot. poprawy stanu
bezpieczeństwa na krajowej „6” przy osiedlu „Trawa Motel” ( prośba o bezpieczne przejście

na

drugą stronę drogi krajowej „6” na przystanek BUS albo

do

o budowę

odcinka chodnika

oznaczonego przejścia dla pieszych ) i pyta , czy „ to tak utknęło całkowicie” czy temat ma szansę na
realizację?
Sekretarz Gminy -

odpowiada, że udzielona

na interpelację odpowiedź z GDDKiA została

przekazana do Klubu Radnych, którzy byli autorami interpelacji. Wyjaśnia, iż

z odpowiedzi

wynikało, że na odcinku drogi krajowej przy osiedlu „Trawa Motel”, GDDKiA nic nie jest w stanie
zrobić innego niż to, co tam jest w tej chwili do momentu ukończenia inwestycji drogowej
polegającej na budowie obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła
Bielice do węzła Koszalin Zachód.
Wójt Gminy – tytułem uzupełnienia, wyjaśnia, iż temat dotyczący poprawy bezpieczeństwa ruchu
na krajowej 6 jest i będzie pilotowany podczas trwania przebudowy S-6 tak by ujęta została zmiana
organizacji ruchu

zarówno przy zjeździe

do Bielic jak i

na odcinku przy „Trawa Motel”.

Przypomina, iż po wykonaniu obwodnicy, natężenie ruchu na obecnej „krajówce” zmniejszy się
radykalnie co będzie miało bezpośrednie przełożenie na poprawę stanu bezpieczeństwa.
Przewod.RG prosi o dalsze pytania. Brak zgłoszeń. Na tej podstawie informuje , iż przedstawione
sprawozdanie Wójta uważa za przyjęte przez Radę.
Ad.5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za rok 2015;
Przewod.RG prosi o wystąpienie Wójta Gminy Pana Andrzeja Leśniewicza.
Wójt Gminy – w swoim wystąpieniu nawiązał do

ustalonych wspólnie z Radą Gminy założeń i

zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2020 m.in. : max. skoncentrowanie się
na

wykorzystaniu

f-szy europejskich

i innych instrumentów

finansowych UE do realizacji

zaplanowanych działań rozwojowych, co stanowi priorytet tej Kadencji 2014-2018 oraz wzrost
udziału zasobów własnych w tym kapitału społecznego, finansowego i zasobów technicznych jak
również odrobienie pewnych zaległości rozwojowych. Jak mówi, realizacja przyjętej Strategii
wymagała zmiany i innego spojrzenia na prowadzoną w Gminie politykę budżetową. Przypomina,
iż w roku 2015 na wniosek Wójta, Rada Gminy podjęła uchwały, które w krótkim czasie pozwoliły
znacznie poprawić płynność finansową Gminy. To dzięki przyjętej obecnie polityce budżetowej,
wynik finansowy Gminy za rok ubiegły został wykonany nadwyżką w kwocie 2.106.398,32 zł przy
planowanym deficycie na 1.265.000,-.Jest bardzo zadowolony z osiągniętego wskaźnika

tzw.

nadwyżki operacyjnej, która ma wpływ na możliwość zaciągania przez Gminę kredytów i pożyczek
na realizację inwestycji . Mimo, że w roku 2015 wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie
1.137.715,66 zł co stanowi 5% wydatków ogółem, spodziewa się ich wzrostu w latach 2016-2020.
Wyjaśnia, iż rok 2015, to rok prowadzonych sukcesywnie przygotowań, by Gmina osiągnęła
niezbędny zasób finansowy do przystąpienia i wykorzystania ofert z udziałem środków unijnych w
latach 2016-2020. Dowodzi, że tak wykonany budżet za rok 2015 pozwolił na zaplanowanie w
2016r. inwestycji na kwotę 7.600.000,- zł. -

w tym udziale środków unijnych

3.600.000,-. Przedstawia złożone wnioski zarówno w ramach
Wiejskich jak również w ramach

to kwota

Programu Rozwoju Obszarów

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Mówi o

złożonym w ostatnim czasie wniosku na poprawę infrastruktury sportowej ( m.in. poprawa stanu
boiska i sali gimnastycznej przy SP w Biesiekierzu) oraz o zakupie działki pod realizację złożonego
wniosku dot. inwestycji kulturalnej ( Centrum Kultury wraz z Biblioteką w Starych Bielicach).
Wymienia inne wnioski złożone w ostatnim czasie m.in. mówi o wniosku na zakup samochodu do
przewozu osób niepełnosprawnych, złożonym wniosku dot. energii odnawialnej (zamontowanie
ogniw fotovoltanicznych na budynkach użyteczności publicznej) oraz o planowanym w 2016r.
zakupie mieszkania socjalnego. Na tym kończy i wszystkim, którzy mieli wpływ na osiągnięty
kształt

omawianego budżetu

dziękuje za

podejmowaniu trudnych decyzji i wprowadzaniu

zrozumienie i merytoryczne dyskusje przy
cięć i racjonalizacji kosztów we wszystkich

dziedzinach objętych katalogiem zadań własnych gminy m.in. oświata, pomoc społeczna, kultura,
sport oraz

ograniczanie

wydatków na bieżące funkcjonowanie wszystkich jednostek

organizacyjnych Gminy w tym szkół, placówek oświatowych, urzędu, ośrodka pomocy i GSTiK .
Uważa, że poczynione wysiłki stworzyły dogodną dla naszego samorządu sytuację finansową, by
spodziewany

w kraju

boom inwestycyjny

2016-2020 został maksymalnie przez Gminę

wykorzystany. Następnie prosi Panią Skarbnik Gminy o omówienie kwestii finansowych dot.
wykonania budżetu za 2015r.
Pani Skarbnik w formie prezentacji multimedialnej przedstawia wykonanie budżetu Gminy za rok
2015. Mówi m.in. o głównych wynikach tj. zrealizowaniu w 99% dochodu ogółem, co daje wzrost
w stosunku do roku ubiegłego o 4% i wykonaniu wydatków w 86%, co daje zmniejszenie w
stosunku do roku ubiegłego o 4%. Zdaniem p.Skarbnik, sytuacja ta bardzo dobrze wróży, ponieważ
ograniczane są wydatki, a dynamika dochodów wzrasta, co pozwala

budować

nadwyżkę

operacyjną i dalej inwestować. Informuje o składowych powstałej nadwyżki, mimo iż planowany
był deficyt gwarantujący odzyskanie płynności finansowej, trochę zaburzonej po poprzednim roku
rozliczeń inwestycyjnych. Dlatego jak mówi, rok 2015 był rokiem oddechu, po to, by przejść do
kolejnego etapu i móc dalej inwestować.

Przedstawia szczegółowe dane odnośnie dochodów

ogółem w tym dochodów bieżących i dochodów majątkowych. Wyjaśnia, przyczyny niskiego
wykonania dochodów majątkowych. M.in. mówi, że

wynika to z tego, że zostały

rozliczone

wyłącznie zadania inwestycyjne z lat poprzednich i wpłynęły refundacje środków unijnych za
wykonane zadania. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 100 %, dochody majątkowe w 83%.

Podkreśla stopień wykonania w 99% dochodów własnych i w 100% dochodów pozostałych( tj.
subwencje, dotacje, refundacja środków unijnych). Przedstawia strukturę wykonania dochodów
własnych ( podatki i inne opłaty lokalne) oraz realizację wydatków ogółem i wydatkowanie środków
w podziale na działy. Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 22,9 mln zł. w tym wydatki
bieżące zrealizowano w 89%, a wydatki majątkowe w 53% w stosunku do planu. Wydatki ogółem
zmalały w stosunku do roku 2014 o 4%, co jak zaznacza p.Skarbnik m.in. stanowi wynik podjętych
wspólnie z Radą Gminy uchwał, które spowodowały powstanie pewnych oszczędności. Przedstawia
szczegółowe rozbicie wydatków w podziale na działy i wyjaśnia znaczenie oraz skalę ponoszonych
wydatków w poszczególnych działach ( oświata i wychowanie, gospodarka komunalna , pomoc
społeczna, transport i łączność,

administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa, kultura i ochrona

dziedzictwa

narodowego, kultura fizyczna).Tytułem

podsumowania przypomina, iż budżet zamknął się: nadwyżką

budżetową w kwocie 2,1 mln zł.

przychodem w tym emisją obligacji na kwotę 2 mln zł., rozchodem w tym spłatą kredytów w
kwocie 735.000,-; stan zadłużenia na dzień 31.12.2015r. to kwota 5.000.000,-. a stan zadłużenia
na dzień 31.12.2015r. w relacji do rocznej realizacji dochodów wynosi 19,97%. Mówi o spełnieniu
norm wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych określających indywidualny
maksymalny wskaźnik i poziom zadłużenia dla gminy. Dla Gminy Biesiekierz relacja łącznej kwoty
spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z należnymi

odsetkami do dochodów

budżetowych wynosi 3,36% i nie przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika 8,46%. Na tym kończy i
prosi o ewentualne pytania.
Przewod.RG – kontynuując temat sprawozdania z wykonania budżetu prosi p.Skarbnik Gminy o
uzasadnienie do pierwszego z podanych w porządku obrad projektów uchwał

tj. w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za
2015r.
Skarbnik Gminy wyjaśnia, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok poprzedni zostało wykonane w terminie do 31 marca roku następującego po roku
budżetowym i skierowane zostało zarówno do Rady Gminy jak i do organu nadzoru tj. Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Sprawozdanie to zostało pozytywnie zaopiniowane przez RIO. Sprawozdanie
finansowe zgodnie z ustawą zostało przekazane do Rady Gminy i do RIO w terminie do 31 maja
roku następującego po roku budżetowym. Oba dokumenty zostały szczegółowo omówione na
wspólnych posiedzeniach Komisji

RG. Sprawozdanie finansowe stanowi zestawienie kilku

bilansów przedstawiających kwoty globalne dot. wykonania dochodów i wydatków wynikające z
zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Przewod.RG prosi

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie

wniosku Komisji

Rewizyjnej na temat sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy za rok 2015.
r.D.Dutkiewicz Przewod.Komisji Rewizyjnej odczytuje Radnym pozytywną opinię RIO na temat
sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2015r. wraz z informacją o stanie mienia

komunalnego oraz pozytywną opinię RIO na temat wniosku Komisji Rewizyjnej RG w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015r. Odczytuje treść
wniosku Komisji.
Przewod.RG prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozw. Gospodarczego.
r.A.Bejnarowicz Przewod.Komisji Budżetu i Rozw.Gosp. informuje, iż po omówieniu i wysłuchaniu
wyjaśnień p.Skarbnik i p. Wójta dot. celowości prowadzonych działań z zakresu gospodarki
finansowej Gminy, Komisja w dniu 24 maja br. pozytywnie zaopiniowała

sprawozdanie z

wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe. Opinia Komisji została złożona w Biurze Rady i
stanowi załącznik do protokołu.
Przewod.RG prosi o opinię Komisję ds. Społecznych i Oświaty.
r.M.Modła Przewod.Komisji ds.Społ.i Oświaty informuje, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała
sprawozdania.
Przewod.RG prosi o opinię Klub Radnych „ Przyjazny Gminie”.
r.E.Piekarska Przewod.Klubu informuje o wydaniu pozytywnej opinii Klubu na temat wykonania
budżetu za rok 2015.
Przewod.RG prosi o opinię Klub „Radni Niezależni”
r.K.Krawczak Przewod.Klubu informuje o pozytywnej opinii Klubu na temat wykonania budżetu
na rok 2015.
Przewod.RG pyta, czy ze strony Radnych są pytania bądź uwagi do omawianego zagadnienia. Brak
zgłoszeń. Na tej podstawie informuje o przystąpieniu do głosowania dwóch pierwszych projektów
uchwał.
Prosi o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2015 rok. Wynik głosowania: za – 14,
przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewod. RG prosi o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Biesiekierz za 2015r. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Sala gromkimi brawami przyjmuje wynik głosowania. Przewodniczący Rady Gminy wraz z
Wiceprzewodniczącą RG składają Wójtowi Gminy i Skarbnikowi Gminy gratulacje i wręczają
bukiety kwiatów. Wójt serdecznie dziękuje Radnym za jednogłośnie udzielone absolutorium i
dotychczasową współpracę. Zaprasza wszystkie

podmioty działające na terenie Gminy do

dalszego wspólnego i twórczego działania na rzecz Gminy.
Przewod.RG ogłasza 10 min. przerwę w obradach ( godz. 13:42).

Po przerwie obrady zostają wznowione.
Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie:
1)

uchwalenia

Biesiekierz

miejscowego

pod

rozbudowę

planu
stacji

zagospodarowania

przestrzennego

elektroenergetycznej

w

obrębie

gminy
Laski

Koszalińskie,
Przewod.RG prosi autorów opracowania planistycznego o wprowadzenie do tematu.
M.G… – omawia najważniejsze założenia planu, skupiając się na przedstawieniu genezy zmian
dot.

niniejszego opracowania, planowanych i przyjętych kierunków rozbudowy stacji i

rozstrzygnięć wynikających z uzgodnień i opinii. Mówi o dopełnieniu procedury wyłożenia i
ogłoszenia planu oraz

przeprowadzenia dyskusji publicznej. Przedstawia charakterystykę

inwestycji. Kończy informacją, iż uchwalenie planu nie będzie przesłanką do roszczeń
odszkodowawczych i nie wywoła obniżenia wartości rynkowej nieruchomości sąsiednich.
Przewod.RG prosi o pytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do procedury głosowania
projektu uchwały. Dla zachowania strony formalnej uchwalenia planu miejscowego przedstawia
wymogi ustawowe wynikające z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z nimi w pierwszej kolejności prosi o przegłosowanie załącznika Nr 3 do pr.uchwały, mimo
iż nie zgłoszono żadnych uwag do planu. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym-0.
Załącznik został przyjęty. Następnie prosi o przegłosowanie załącznika Nr 4 do pr. uchwały. Wynik
głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym-0. Załącznik Nr 4 został przyjęty jednogłośnie. Prosi o
przegłosowanie przyjęcia

w całości projektu uchwały. Wynik głosowania: za -14, przeciw -0.

wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie. .
2) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biesiekierz na
lata 2016-2022;
Przewod.RG prosi o opinię Komisję ds. Społecznych i Oświaty.
r.M.Modła Przewod.Komisji informuje o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję dokumentu
jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biesiekierz na lata 2016-2022
przygotowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu.
Przewod.RG prosi Radnych o pytania i uwagi. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie projektu
uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0,

wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta

jednogłośnie.
3) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu do
prowadzenia postępowania i wydawania decyzji

administracyjnych w sprawach

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
Przewod.RG informuje, iż projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach
sesyjnych. Prosi o pytania i uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu

do procedury głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
4) wyrażenia

opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji

dzikich zwierząt;
Przewod.RG informuje, iż projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali. Prosi o pytania
bądź uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Tytułem uzupełnienia dodaje, iż temat projektu
uchwały dotyczy wydania opinii przez Radę Gminy na temat utworzenia na terenie Gniazdowa
ośrodka rehabilitacji małych i średnich ptaków na terenie prywatnej posesji, na której są już
usytuowane woliery dla ptaków. O wydanie opinii zwrócił się właściciel posesji reprezentujący
Fundację Zachodniopomorski Ośrodek Rehabilitacji Ptaków „Gniazdowo”. Prosi o przegłosowanie
projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
5) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.;
Przewod.RG - informuje, iż projekt uchwały

wraz z uzasadnieniem

napisanym przez Panią

Skarbnik, Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Prosi o pytania i uwagi do projektu uchwały.
Brak zgłoszeń. Prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
r.A.Bejnarowicz – informuje o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozw.Gosp. Opinia Komisji
została przekazana do Biura Rady i jest załącznikiem do protokołu.
Przewod.RG informuje o przystąpieniu do procedury głosowania projektu uchwały.

Wynik

głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
6) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028;
Przewod.RG

informuje, iż w wyniku podjęcia uchwały w sprawie zmian do budżetu zachodzi

konieczność uaktualnienia zapisów w wieloletniej prognozie finansowej. Prosi o pytania i uwagi
do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozw. Gosp.
r.A.Bejnarowicz Przewod.Komisji Budżetu i Rozw.Gosp. informuje o pozytywnej opinii Komisji.
Przewod.RG informuje o przystąpieniu do procedury głosowania projektu uchwały.

Wynik

głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
7) rozpatrzenia skargi wniesionej na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w
Biesiekierzu.
Przewod.RG informuje, iż Radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Skarga została
skierowana do rozpatrzenia przez

Komisję Rewizyjną, która zgodnie ze

Statutem Gminy

prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach skarg i wniosków, których rozpatrzenie należy do
właściwości Rady. Do projektu uchwały dołączone zostało uzasadnienie oraz opinia Komisji
Rewizyjnej, w ocenie której Dyrektor OPS w Biesiekierzu przy rozpatrywaniu wniosku nie naruszył

prawa i Komisja Rewizyjna uznaje skargę za niezasadną. Prosi o pytania

i uwagi do projektu

uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik
głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad. 7. Trybuna obywatelska;
Przewod.RG informuje o pozytywnym zaopiniowaniu przez doraźną Komisję ds. nazewnictwa ulic
i placów Rady Gminy wniosku grupy inicjatywnej mieszkańców budowy Pomnika - Obelisk
Pamięci

jako miejsce kultu czynu zbrojnego

i czynu Polaków odzyskania przez Polskę

niepodległości. Komisja wskazała trzy różne propozycje lokalizacji pomnika. Kolejnym etapem
będzie powołanie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika i przystąpienie do szukania środków
finansowych.
Przewod.RG przypomina o przestrzeganiu ustaleń dot. max. czasu wystąpień tj. 5 min dla mówcy
w Trybunie Obywatelskiej.
p.L.Matusik reprezentujący Stowarzyszenie „Nasz Dom Biesiekierz”, korzystając z pokazu
multimedialnego

wnosi o zajęcie przez Radę Gminy stanowiska w sprawie

przebudowy drogi powiatowej w Kotłowie

pod kątem:

jakości dokonanej

czy spełnione zostały parametry

przewidziane ustawowo dla drogi powiatowej. Przedstawia stan aktualny wykonanej przebudowy
drogi, która jego zdaniem na „zawężonym” odcinku nie gwarantuje bezpiecznego i bezkolizyjnego
wyminięcia się dwóch dużych pojazdów. Zważywszy, iż jest to jedyna droga prowadząca do Firmy
PUH „KARPOL” m.in. skupującej zboże i korzystającej z wielkogabarytowych pojazdów
ciężarowych, istnieje obawa blokady drogi i jej nieprzejezdności przez miejscowość Kotłowo. Osobą
odpowiedzialną za powstały „bałagan” czyni Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie.
Informuje, iż pismo w tej sprawie skierowane zostało do Starosty Koszalińskiego oraz do Wójta
Gminy i Rady Gminy z prośbą o poparcie potrzeby zmiany parametrów drogi.
Wójt tytułem komentarza do wystąpienia p. L.M… wyjaśnia, iż obarczanie odpowiedzialnością za
powstałą sytuację

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie

nie jest właściwym

rozwiązaniem, ponieważ p.Zwoliński był tylko realizatorem pewnych ustaleń zgodnie z projektem.
Uważa, że jeśli jest jakaś „wina” to raczej po stronie projektu. Zapewnia, że wróci do tematu w
rozmowie z Panem Starostą, i wspólnie będą szukali

rozwiązania dobrego dla obu stron tj.

mieszkańców i właściciela Firmy „Karpol”.
W trakcie wystąpienia p.L.M…na salę obrad weszła p.K.G….
Przewod.RG informuje, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami przyjętymi przez Radnych dot.
Trybuny Obywatelskiej, w dniu dzisiejszym na listę mówców obok p.L.M… wpisał się jeszcze
p.R.G…. Zaprasza do wystąpienia.
p.R.G… - zaprasza wszystkie dzieci na „ Dzień Dziecka ze Strażą Pożarną i Leśnikami” w dniu 5
czerwca br. o godz.10:00-13:00 na plac przy Amfiteatrze w Koszalinie. Informuje o pozytywnym
wyniku przeprowadzonej w dniu wczorajszym przez PSP Koszalin inspekcji gotowości bojowej OSP

Biesiekierz.
Przewod.RG informuje o zamknięciu listy osób zgłoszonych w Trybunie Obywatelskiej.
Z sali o głos prosi mieszkanka Biesiekierza p. K.G….
Przewod.RG przypomina o wprowadzonych zasadach dot. wcześniejszych zgłoszeń na Liście
mówców/wystąpień – nie udziela głosu i zamyka realizację tego punktu porządku obrad.
Ad.8. Interpelacje i zapytania radnych;
Nie ma zgłoszeń.

Ad.9. Wolne wnioski i zapytania;
Sekretarz Gminy nawiązuje do wystąpienia r.W.Kamyk i przekazuje Radnej kopię pisma od
GDDKiA Szczecin na temat możliwości zmiany organizacji ruchu na odcinku drogi krajowej przy
os.Trawa Motel.
r.K.Krawczak – składa gratulacje za udział i piękny występ podczas imprezy plenerowej w
Amfiteatrze z okazji 750-lecia Koszalina
pn.”Wesele Jamnieńskie 2016” Radnej M.Modle,
Kierownikowi GSTiK p. J. Rodakowi i Komendantowi Straży Gminnej p. J.Połuboczko.
r.B.Tomczak - mówi o przeprowadzonym w Parsowie Festynie Parafialnym w dniu Bożego Ciała i
zebranych 16.000,- zł. na remont Kościoła w Parsowie. Zaprasza do odwiedzenia w Parsowie
zakątku leśnego z rododendronami i ponawia prośbę kierowaną do p. Wójta o spowodowanie
doprowadzenia utwardzonej drogi do „rododendronów”.
p.Wójt Gminy – tytułem komentarza, zapewnia że pamięta i sukcesywnie przypomina się
Nadleśnictwu Białogard w temacie wspólnej inwestycji dla wyeksponowania w formie ścieżki
ekologicznej starych szlachetnych odmian rododendronów.
r.R.Smagieł nawiązuje do wystąpienia p.L.Matusika i uważa, że nie ma żadnej winy Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg za stan wykonanej przebudowy drogi w Kotłowie. Jest zdania, że za
spór dotyczący zmniejszenia gabarytów odcinka drogi przy wjeździe do Kotłowa odpowiada
projektant inwestycji a nie wykonawca. Radzi temat pozostawić bez drążenia.
Jako radny jest zaniepokojony wzrostem o 12-13 % stanu należności wymagalnych z tytułu
niepłaconych a naliczanych z roku na rok podatków od wieloletnich dłużników, którzy już od lat
nie prowadzą swojej działalności i toczą się sprawy sądowe. Pyta, czy jest możliwość prawna
wprowadzenia zmian w tym temacie.
Skarbnik udziela wyjaśnień i przedstawia możliwości Gminy prawnego zabezpieczenia należnych
Gminie płatności.
r.M.Jabłońska-Bauer – informuje o prowadzonych sukcesywnie działaniach
nazewnictwa ulic i placów na terenie Starych Bielic i Nowych Bielic.
Ad.10. Zakończenie obrad XX

Komisji ds.

Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.

Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (15:00).
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