UG.Or.I. ooo2.26.2016
Protokół Nr XXVI/16
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 24 listopada 2016r.
W dniu 24 listopada 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXVI Sesja
Rady Gminy. Godzina rozpoczęcia: 12:00, zakończenia: 14:10.
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 15 radnych, czyli Sesja jest
prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych
porządkiem obrad.
Przewodniczący RG wita wszystkich przybyłych na posiedzenie Radnych. W imieniu
Radnych wita Wójta Gminy i cały zespół obecnych na Sesji pracowników Urzędu Gminy,
Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, Radcę Prawną p. Maję Pawłowską oraz
Gości zaproszonych na posiedzenie w osobach: p. Agnieszkę Ławrynowicz Radną Rady
Powiatu Koszalin oraz p. Mariannę Przychodni Prezesa Zarządu RWiK z siedzibą w
Białogardzie. Wita wszystkich przybyłych na Sesję.
Korzystając z okazji organizacji dzisiejszej Sesji Rady Gminy, przypomina, iż za kilka dni
Radni obchodzić będą „połowinki” tj. 2 lata swojej działalności jako Radni VII Kadencji.
Dokładna data zaprzysiężenia Radnych to 27 listopada 2014r. Z tej okazji składa wszystkim
Radnym Rady Gminy serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pracy na rzecz Gminy
Biesiekierz, za trud rozwiązywania problemów zarówno Gminy jak i mieszkańców, których
reprezentują w Radzie. Szczególne podziękowania
przekazał Wójtowi Gminy Panu
Andrzejowi Leśniewiczowi a za Jego pośrednictwem także pracownikom Gminy za udzielaną
pomoc i zrozumienie, za otwartość i dostępność dla Radnych w ich dociekliwości szukania
dobrych rozwiązań dla Gminy. Jak wspomniał, te 2 minione lata pokazały, że mimo różnic,
można robić coś dobrego wspólnie dla ogółu, dla Naszej Małej Ojczyzny tj. Gminy
Biesiekierz. Dziękuje za to i prosi o kolejne działania, gdyż zadań i problemów jest jeszcze
wiele przed Radą i Wójtem.
Kontynuując realizowany punkt „Otwarcia Sesji” oddaje głos Pani Agnieszce Hryniewicz
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Biesiekierzu , która przed Sesją poprosiła o możliwość
zabrania głosu z ważnych przyczyn.
Pani A.Hryniewicz w swoim wystąpieniu podsumowała zorganizowane przez Bibliotekę
działania polegające na przeprowadzeniu 2 rajdów pieszych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
tj. dla około 200 osób. Jak poinformowała, rajdy zorganizowane zostały pod hasłem „Cudze
chwalicie swego nie znacie - czyli szlakiem pałacyków Gminy Biesiekierz”. Jeden rajd to
trasa: Świemino- Parsowo-Nosowo. Drugi rajd to trasa: Stare Bielice-Gniazdowo-Cieszyn.
Jest ogromnie zadowolona z osiągniętych celów, wcześniej nie przypuszczała, że akcja spotka
się z tak dobrym przyjęciem i ogromnym zainteresowaniem, co daje dobre rokowania na
przyszły sezon turystyczny. Przypomina, iż działania te zorganizowane zostały przez
Bibliotekę w ramach Banku Ambitnej Młodzieży Fundacji Banku Zachodniego WBK przy jego
wsparciu finansowym i ogromnemu zaangażowaniu ludzi dobrej woli. Korzystając z
dzisiejszej okazji wspólnego spotkania wszystkich Radnych oraz Sołtysów i Dyrektorów
Szkół, pragnie wszystkim tym ludziom, którzy brali aktywny udział w przygotowaniu i
organizacji rajdów
bardzo serdecznie podziękować i wręczyć im przygotowane przez
Bibliotekę odznaki biesiekierskiego turysty. Odznaki te wraz z Dyplomem zostały rozdane
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wśród Radnych, Sołtysów, Pań świetliczanek - w sumie kilkunastu osób. Jak zaznacza
Dyrektor Biblioteki, liczba nagrodzonych osób jest znacznie większa, ponieważ dochodzi
Grono Pedagogiczne tj. Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele uczestniczący w rajdach w roli
opiekunów. Dziękuje Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Markowi Płazie za ufundowanie
naród dla uczestników konkursów rozgrywanych podczas rajdów. Na zakończenie informuje
o wspólnym wraz z p.Wójtem wyjeździe do Warszawy na zaproszenie w ramach
podsumowania corocznie organizowanej imprezy „ Ranking Bibliotek 2016” i spodziewanym
sukcesie biesiekierskiej biblioteki. O szczegółach obiecuje poinformować na forum kolejnej
Sesji RG po powrocie z Warszawy.
Przewodniczący RG informuje o podziękowaniu jakie otrzymał Wójt Gminy od Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego z okazji „Andrzejki 2016” za pomoc w organizacji
masowej imprezy turystyki kwalifikowanej jaką był
XXV Rajd Pieszy Oddziału
Koszalińskiego.
Na tym kończy i przechodzi do kolejnego punktu porządku obrad tj.
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.
Korzystając ze swoich ustawowych uprawnień na mocy art. 20 ust.5 ustawy o samorządzie
gminnym, wnosi o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych dwóch tematów, które
wpłynęły do Rady Gminy na 7 dni przed obradami, ale w sytuacji gdy materiały już były
przygotowane do wysyłki do Radnych. Zgłoszone tematy to : sprawozdanie roczne Straży
Gminnej i informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej w Gminie Biesiekierz, które zostały
przesunięte z poprzedniej Sesji. Informuje o wprowadzeniu ich do pkt 5 jako ppkt 1 i jako
ppkt 2.
Pyta o uwagi i ewentualne propozycje zmian do porządku obrad. Ze strony Radnych brak
zgłoszeń.
Wójt zgłasza wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w
sprawie uchylenia
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 wraz
z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji
zadania przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz. Informuje, iż projekt uchwały
został Radnym przekazany na wspólnym posiedzeniu Komisji wraz z uzasadnieniem.
Przedstawia uzasadnienie zgłoszonego projektu uchwały.
Przewod.RG pyta o inne propozycje i uwagi. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie przyjęcia
zgłoszonych zmian. Wynik głosowania : za – 15, przeciw -0, wstrzym.-0. Zgłoszone zmiany
do porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie. Przewod.RG informuje, iż zgłoszony przez
p. Wójta dodatkowy projekt uchwały zostaje dopisany do pkt 7 jako ppkt 11.
Porządek obrad realizowany podczas XXVI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu 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. Ocena funkcjonowania gospodarki komunalnej na terenie Gminy Biesiekierz:
- wystąpienie Kierownika Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych.
6. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok 2016/2017.
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7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych;
2) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Biesiekierz;
3) dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu
Gminy Biesiekierz;
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok;
5) ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy
Biesiekierz w 2017 roku;
6)
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2017;
7) zaliczenia dróg w miejscowości Laski Koszalińskie do kategorii dróg gminnych;
8) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.
9) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028;
10) stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej S6 i S11,
11) uchylenia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 wraz z
towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji
zadania przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz.
8. Trybuna obywatelska ;
9. Interpelacje i zapytania radnych;
10. Wolne wnioski i zapytania;
11. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Ad.3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatnich Sesji Rady Gminy;
Przewod.RG informuje, iż do przyjęcia jest protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy z dnia
27.10.2016r. Zgodnie z § 41 ust.3 Statutu Gminy, protokół był wyłożony do publicznego
wglądu w Biurze Rady przed terminem sesji. Jako Przewodniczący Rady zapoznał się z
nim i nie wnosi uwag. Zgodnie ze Statutem, przyjęcie przez Radnych protokołu z poprzedniej
sesji nie wymaga jego odczytywania na sesji. Pyta, czy Radni zgłaszają uwagi, bądź wnoszą o
jego uzupełnienie. Brak zgłoszeń. Przewod.RG informuje, że wobec braku uwag ze strony
Radnych, w/w 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 organu
wykonawczego, m.in. mówi o:
- 27.10.br. udziale Gminy w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S 6 dot.
realizacji trasy ekspresowej S6, przyjęcie projektu działania i budżetu na 2017r. Gminę
reprezentował na spotkaniu Kierownik GSTiK p. J.Rodak.
- 28.10.br. udziale w Święcie Szkoły obchodzonym przez Gimnazjum im. Wybitnych Polaków
w Biesiekierzu pod hasłem „Rok Henryka Sienkiewicza”. Informuje o szczegółach pięknie
zorganizowanej uroczystości , gratuluje i dziękuje jej pomysłodawcom;
- 28.10.br. udziale wspólnie z Kierownikiem GSTiK w spotkaniu zorganizowanym w
Starostwie Powiatowym Koszalin na temat porządku, czystości i remontów nawierzchni dróg
powiatowych znajdujących się na ternach ościennych gmin;
- 02.11.br udziale w zorganizowanym w Urzędzie Gminy spotkaniu z Dyrektorami placówek
oświatowych Gminy na temat planowanych ustawowych zmian w systemie oświaty i
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propozycji ich rozwiązań w Gminie oraz sprawy bieżące jak: nowa usługa informatyczna
szkół, weryfikacja podstaw prawnych udzielanych przez szkoły stypendiów, rozważenie
możliwości łączenia przez szkoły wspólnych imprez. Informuje o podjętych ustaleniach,
m.in. co miesięczne spotkania w każdy pierwszy poniedziałek każdego miesiąca.
- 04.11.br. udziale wspólnie ze Skarbnikiem Gminy w spotkaniu dot. prezentacji nowego
programu księgowego, którego wprowadzenie jest planowane w Urzędzie Gminy;
- 04.11.br. udziale w spotkaniu z Sołtysami Gminy – omówienie projektu budżetu na rok
2017 i planów inwestycyjnych w sołectwach;
- 07.11.br. zorganizowanie w Urzędzie Gminy spotkania pracowników Urzędu, radnych i
sołtysów z bp. Krzysztofem Włodarczykiem w ramach cyklicznych odbywających się co 4 lata
wizytacji Diecezji;
- 07.11.br. spotkaniu w Urzędzie Miejskim poświęcone sprawom związanym z realizacją
projektów w ramach ZIT. Gminę w spotkaniu reprezentował p.M.Szczepański.
- 09.11.br. udziale w uroczystym ślubowaniu i pasowaniu na ucznia dzieci, które we wrześniu
rozpoczęły naukę w klasie pierwszej Szkoły podstawowej w Świeminie;
- 10.11.br. udziale w zorganizowanym przez Gimnazjum w Biesiekierzu święcie z okazji Dnia
Niepodległości i puszczanie do nieba biało czerwonych balonów opatrzonych nazwiskami
oraz nazwami Poległych w walkach o niepodległość. Informuje o szczegółach dot. przebiegu
uroczystości.
- 14.11.br. udziale w posiedzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.
Przypomina, iż Gmina Biesiekierz jest w trakcie procedury dot. wystąpienia ze Związku.
- 15.11.br. udziale reprezentanta Gminy p.J.Rodaka w spotkaniu w UM w Koszalinie dot.
strategii ZIT - przyśpieszenie działań i podniesienie efektywności wykorzystania środków
unijnych;
- 16.11.br. udziale wraz z Radnymi i Sołtysami w uroczystym poświęceniu odnowionego
prezbiterium w Kościele w Parsowie. Informuje o szczegółach uroczystości.
21.11.br. udziale w cyklicznie obchodzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dniu
Pracownika Socjalnego.
23.11.br. spotkaniu z Zarządem Klubu Sportowego „Wybrzeże” i propozycja wspólnego z
Gminą działania w temacie nowego projektu „Wakacje z piłką nożną” realizowanego pod
egida Klubu wraz ze świetlicami wiejskimi.
Na zakończenie wystąpienia, tytułem podsumowania dwuletniej działalności przedstawia
zebranym swoje przemyślenia na temat działań podejmowanych w ciągu tego 2-letniego
okresu tej Kadencji. Mówi m.in. o tym, że wiele inwestycji zadziałało jeszcze przed tą
Kadencją, ale ciągły napływ mieszkańców i zmieniające się uwarunkowania w zakresie
infrastruktury stawiają nowe wyzwania. Stąd wspólnie z Radnymi tej Kadencji podjęta
została decyzja o zweryfikowaniu finansów Gminy, dokonaniu zmian organizacyjnych w
jednostkach, decyzja wspólnego poszukiwania oszczędności, by móc sięgać po nowe środki
unijne. Działania te miały na celu tak ułożyć plan inwestycyjny, by można było „przekuć” go
w namacalne dobra inwestycyjne w poszczególnych sołectwach. Mówi o trudnościach na
jakie napotykano w trakcie realizacji przyjętych celów i podaje przykłady rozwiązań, by w jak
najmniejszym stopniu dotyczyło to zmian osobowych. Zapewnia, iż każdy przypadek zmian
w zatrudnieniu był rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem podjęcia pracy na innym
stanowisku lub w innej jednostce organizacyjnej. Z satysfakcją mówi, że ten najtrudniejszy
okres jest już „za nami”. Finanse są ustabilizowane i pozwalają na płynne regulowanie
zobowiązań a nakreślone wspólne kierunki rozwoju to cel, który przyświecał i nadal
przyświeca wszystkim decyzjom Wójta. Przedstawia aktualny stan realizowanych w Gminie
planów inwestycyjnych. Mówi m.in. o dokonaniach roku 2015 i zamknięciu realizowanej
wspólnie ze Starostwem inwestycji przy budowie drogi powiatowej od drogi krajowej 6 do
m.Kraśnik-Warnino wraz z budową chodnika w Kraśniku, dokończeniu budowy chodnika
przy DPS w Nowych Bielicach, przygotowaniu dokumentacji technicznej na wykonanie kilku
kolejnych już oświetleń drogowych na wniosek mieszkańców. Mówi o planowanym na koniec
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2016r. zakończeniu inwestycji m.in.: realizowanej wspólnie ze Starostwem budowie drogi
powiatowej Parnowo-Popowo ( odbiór drogi nastąpił w październiku br. ), na ukończeniu jest
budowa dróg na osiedlu Zielony Pagórek i Natalia dofinansowanej z PROW,przygotowana
została dokumentacja na budowę hali gimnastycznej w St.Bielicach ( trwają przygotowania
do przetargu), w przygotowaniu jest wniosek na ogniwa fotowoltaiczne, wniosek na
termomodernizację budynku warsztatowego GSTiK i wniosek do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska na dofinansowanie budowy oświetlenia. Na uwagę zasługuje fakt, iż po
raz pierwszy Gmina jest w posiadaniu mieszkania socjalnego, co nie jest bez znaczenia dla
realizacji potrzeb społecznych. Poza tym zakupiony został sprzęt dla GSTiK tj. ciągnik
Ursus z kosiarką bijakową i rozsiewaczem do
piasku, przeprowadzona została
termomodernizacja
świetlicy wiejskiej w Parsowie, otrzymano dofinansowanie na
modernizację boiska przy Gimnazjum w Biesiekierzu. Kończąc wystąpienie przypomina, iż na
kolejnej Sesji będzie uchwalany budżet na kolejny rok i będzie to znakomita okazja do
dokonania kolejnych podsumowań. Nowy budżet – jak mówi - zakłada kolejne inwestycje a
stopień ich realizacji zależeć będzie od pozyskanych środków o które z wielką determinacją
będzie cały czas zabiegać. Minione 2 lata to : dobre porozumienie i współpraca, szukanie
kompromisu, pomijanie własnych partykularnych interesów i budowanie społecznego
zaufania oraz dbanie o celowość ponoszonych wydatków. Za dotychczasową współpracę i
wsparcie w podejmowaniu trudnych decyzji dziękuje przede wszystkim Pani Skarbnik, którą
ceni za fachowość i determinację oraz dziękuje wszystkim Dyrektorom Szkół i Kierownikom
jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu i podległych jednostek.
Przewod.RG przypomina, iż każdy Radny przed dzisiejszą Sesją otrzymał projekt budżetu na
rok 2017, który będzie omawiany na Sesji grudniowej. Prosi o zapoznanie się z dokumentem i
szczegółowe przeanalizowanie w merytorycznych komisjach. Pyta o uwagi do sprawozdania
Wójta. Brak uwag. Tym samym, sprawozdanie uznaje za przyjęte przez Radę Gminy.
Tytułem uzupełnienia tematu dodaje, iż jako Przewodniczący Rady Gminy w dniu 4.11.br.
reprezentował Gminę na uroczystości XV-lecia Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień
„ANON” w Koszalinie, gdzie Gmina otrzymała podziękowania w formie pisemnej za
współpracę i wspólne działania na rzecz ludzi uzależnionych.
Przewod.RG zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym
jest:
Ad.5. Ocena

funkcjonowania gospodarki komunalnej na terenie Gminy

Biesiekierz;
Przewod.RG
tytułem wprowadzenia, mówi iż pisemne opracowanie
omawianego
zagadnienia Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Prosi o wystąpienie Kierownika
GSTiK Pana Jana Rodaka.
p.J.Rodak – w wystąpieniu odnosi się do swojego sprawozdania i mówi, że sprawozdanie
obejmuje 10 miesięczny okres działania prowadzonej przez Niego jednostki w którym ujął
najważniejsze zadania realizowane zgodnie z zakresem wytyczonym w Statucie GSTiK.
Przedstawia te zadania . Szczególną uwagę poświęca nowemu zakupowi dokonanemu w dniu
wczorajszym tj. zakupie ciągnika wraz z dodatkowym osprzętem , który – jak mówi - nie
tylko ułatwi pracę i ją wzmocni ale pomoże w utrzymaniu i zabezpieczeniu stanu dróg w
okresie zimowym tj. likwidacja zagrożeń zimowych i gołoledzi. Dziękuje Radnym za podjęte
decyzje dot. wydatkowania znaczących środków finansowych na owe zakupy. Mówi o
stopniu zrealizowania dochodów zaplanowanych w budżecie jednostki i realizowanych
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zakupach (kolejne nowe wiaty przystankowe wraz z tablicami miejscowości i koszami na
śmieci ). Informuje o podejmowanych w ciągu ostatniego roku przez Generalną Dyrekcję
Dróg i Autostrad działaniach inwestycyjnych wykonywanych przy drodze krajowej nr 6
(wybrukowanie zatoczek autobusowych, nowe zjazdy z drogi krajowej, ograniczniki
prędkości) i uzupełniających ten zaprowadzony ład przestrzenny działaniach GSTiK. Kończy
prośbą, aby w roku następnym umożliwić jednostce kolejne ważne zakupy sprzętu
utrzymania dróg. Prosi o pytania.
r.K.Krawczak – chcąc wesprzeć prośbę p.Kierownika GSTiK i będąc przekonanym o
potrzebie i celowości zakupu kolejnego ważnego sprzętu do prac na drodze i nie tylko,
apeluje do Radnych, aby tak spojrzeli na projekt budżetu na rok 2017 uchwalany na kolejnej
Sesji, aby można było wygospodarować określone środki na zakup np. zamiatarki czy
innego sprzętu drogowego, który w znakomity sposób ułatwiłby utrzymanie ładu i czystości
na drogach powierzonych opiece Gminy. Podaje przykłady, gdzie jako Radny prosił o
interwencję dot. uprzątnięcia
różnych fragmentów dróg
w
swojej miejscowości
zagrażających bezpieczeństwu osób pieszych i zmechanizowanych.
Przewod.RG prosi o kolejne zgłoszenia do dyskusji.
r.D.Dutkiewicz – prosi o wyjaśnienie przyczyn niskiego wykonania w rozdz. dot. dowożenia
uczniów do szkół i pyta czy ma to związek z wprowadzoną korektą dot.dowozu.
p.J.Rodak wyjaśnia, iż z kwoty zaplanowanej w budżecie na dowozy ok. 600.000,- po decyzji
przekazania zadania prywatnemu przewoźnikowi i po przetargu, koszt dowozu został
zredukowany do kwoty ok. 270.000,- wraz z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych. Stąd
różnica.
Przewod.RG prosi o kolejne zgłoszenia.
r.B.Tomczak – pyta, dlaczego GDDKiA wykonała ładne, wybrukowane
przystankowe tylko do wysokości Nosowa a pominęła m. Świemino i Parsowo.

podjazdy

p.J.Rodak – odpowiada, że zakres podejmowanych działań inwestycyjnych przez GDDKiA
przy drodze krajowej nr 6 został podzielony na etapy i należy czekać na kolejne realizacje.
Zgodnie z niepisanymi ustaleniami stron, w planach jest wykonanie nie tylko przystanków
ale i chodniczka wraz z barierką przy sklepie p. Ludwiczaka oraz inne oznakowanie
bezpiecznych przejść, w tym wnioskowane przez Radną przystanki. Prosi o cierpliwość.
Przewod.RG prosi o pytania. Brak zgłoszeń. Na tej podstawie informuje o przyjęciu przez
Radę Gminy sprawozdania dot. funkcjonowania gospodarki komunalnej na terenie Gminy
Biesiekierz w 2016r.
Przewod.RG informuje o przejściu do kolejnego zapisu porządku obrad tj. przyjęcia
sprawozdania z działalności Straży Gminnej w zakresie utrzymania ładu i bezpieczeństwa
publicznego na terenie Gminy. Sprawozdanie uzupełnione i poprawione o zgłoszone na
poprzedniej Sesji uwagi zostało przekazane Radnym wraz z innymi materiałami sesyjnymi.
Prosi o opinię Komisję ds. Społecznych i Oświaty.
r.M.Modła Przewod. Komisji informuje o wydaniu pozytywnej opinii przez Komisję na temat
omawianego sprawozdania i wnosi o jego przyjęcie.
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Przewod.RG pyta Radnych o uwagi. Brak zgłoszeń. Na tej podstawie informuje o przyjęciu
sprawozdania przez Radę Gminy.
Kolejnym realizowanym zapisem porządku obrad jest ocena opracowanej przez Komendanta
Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej informacji na temat stanu ładu i bezpieczeństwa
publicznego na terenie Gminy. Sprawozdanie uzupełnione i poprawione o zgłoszone na
poprzedniej Sesji uwagi zostało przekazane Radnym wraz z innymi materiałami sesyjnymi.
Prosi o opinię Komisję ds. Społecznych i Oświaty.
r.M.Modła Przewod.Komisji informuje, iż Komisja przyjęła sprawozdanie z uwagą dot.
usunięcie wszystkich wykazanych w sprawozdaniu nieprawidłowości czy też uzupełnienie
dokumentacji obiektów podlegających kontroli Gminy w zakresie p.poż. o których mowa w
sprawozdaniu.
Przewod.RG pyta o inne uwagi. Brak zgłoszeń. Korzystając z swoich uprawnień jako Radny
reprezentujący okręg wyborczy Nowe Bielice odnosi się do zgłoszonej w sprawozdaniu uwagi
dot. potrzeby wprowadzenia nazewnictwa ulic jako jednego z czynników ładu i porządku na
terenie Gminy. Informuje o podjętych już w ciągu tego roku działaniach w zakresie realizacji
wnioskowanego postulatu. Mówi o powołaniu Komisji ds. nazewnictwa ulic podzielonej na
dwa zespoły pracujące w m. Stare Bielice i w m. Nowe Bielice oraz zakresie prac
wykonywanych przez komisję. Ponieważ jest to bardzo rozległa sieć dróg którym nadawane
są nazwy, przyjęto zasadę iż będą one wprowadzone jedną uchwałą w całej miejscowości. Od
paru dni propozycje nazw przenoszone są na mapy szczegółowe zakupione ze Starostwa i po
zakończeniu tych działań, Komisja przekazuje dalsze prowadzenie ustaleń pracownikom
Urzędu wskazanym w zarządzeniu Wójta Gminy. Propozycje nazw podane zostaną do
publicznej wiadomości poprzez stronę internetową Gminy i bezpośrednie spotkania
sołeckie, tak by całość mogła zafunkcjonować od 1 września 2017r. Prosi o pytania. Brak
zgłoszeń. Na tej podstawie informuje o przyjęciu przez Radę Gminy informacji Komendanta
Gminnego OSP na temat ładu i porządku publicznego.
Przewod.RG zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym
jest:
Ad. 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok 2016/2017;
Przewod.RG mówi, iż do informacji o realizacji zadań oświatowych została dodana
informacja dotycząca liczby dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych w ciągu wakacji
o którą wnosiła Komisja ds. Społecznych i Oświaty na poprzedniej Sesji RG.
Kontynuując realizowany obecnie temat prosi Komisję ds. Społecznych i Oświaty o
przedstawienie opinii na temat przekazanej Radnym informacji o realizacji zadań
oświatowych za rok 2016/2017;
r.M.Modła Przewod.Komisji – informuje, że Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o
realizacji zadań oświatowych za rok 2016/2017 przygotowaną
przy współpracy z
Dyrektorami szkół i przedszkola. Komisja nie wniosła uwag.
Przewod. RG pyta o inne uwagi. Brak zgłoszeń. Na tej podstawie uznaje, iż Rada Gminy
przyjęła informację.
Przewod.RG zamyka realizowany punkt porządku obrad i ogłasza 5 min. przerwę w
obradach. Po przerwie obrady zostają wznowione.
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Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
Ponieważ ten blok tematyczny
rozpoczynają trzy projekty uchwał dot. zagadnień
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, prosi o zabranie
głosu

Gościa zaproszonego na dzisiejszą Sesję tj. Panią Mariannę Przychodni Prezesa

Zarządu RWiK Sp. z o.o. Białogard .
Pani M.Przychodni

w swoim wystąpieniu skupia się głównie na przedstawieniu Radnym

celów i zasad tworzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowokanalizacyjnych przygotowywanego przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Plan
zapewnia prawidłowe funkcjonowania przedsiębiorstwa i zapewnia prawidłowe dostawy
wody i odbioru ścieków. Przypomina, iż obowiązujący plan traci moc z końcem grudnia
2016r. a projekt nowego Planu opracowany został na lata 2017-2020.

Ponieważ zapisy

Planu zostały Radnym szczegółowo przedstawione w dokumentacji towarzyszącej projektowi
uchwały, prosi o pytania.
r.R.Smagieł – zgłasza dwa tematy dotyczące działalności Spółki RWiK Bialogard. Jeden
dotyczy ceny wody, którą uważa za najwyższą z możliwych i z tej przyczyny oczekuje
lepszych niż dotychczas standardów usług. Problemem są ciągle niedobory wody w letnich
okresach suszy i pozostawianie gospodarstw z niskim ciśnieniem wody. Drugi temat dotyczy
potrzeby udrożnienia rowu do którego Spółka spuszcza ścieki oczyszczone na oczyszczalni
w Biesiekierzu. Efektem tego jest zalanie co najmniej 5-ciu ha gruntów, które w dniu
dzisiejszym stały się bagnem a jeszcze kilka lat temu było to boisko sportowe.
r.K.Krawczak - przedstawia dwie uwagi do Planu. Jedna dotyczy źródeł finansowania
zaplanowanych inwestycji i ubolewa , iż wszystkie one są kredytowane, za co znowu płacić
będą mieszkańcy. Drugi temat dotyczy polityki Spółki wydawania warunków technicznych na
wybudowanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nowo powstających działek. Jest zdania,
iż

działania gminy i przedsiębiorstwa powinny iść w kierunku wspólnego tworzenia

infrastruktury na działkach

wydzielanych

dotychczasowej praktyce, iż to właściciel

pod nowe budownictwo. Jest przeciwny

działki ponosi koszty

budowy

wodociągu i

kanalizacji a następnie przekazuje to nieodpłatnie do RWiK-u. Jest zdziwiony brakiem
zaplanowanych inwestycji w miejscowościach takich jak Nowe Bielice i Stare Bielice, w
których w dużych ilościach wydawane są pozwolenia na budowę.
r.D.Dutkiewicz – prosi o wyjaśnienie co to są środki trwale małocenne i pyta o koszt jaki
poniosła Spółka zakupując butelkowaną wodę pitną podczas niedawnej awarii i powstałego
kilkudniowego skażenia wody. Pyta o ewentualny koszt zakupu lub wypożyczenia beczki z
wodą pitną podstawianą mieszkańcom w sytuacjach awaryjnych.
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r.J.Wypych – prosi o wyjaśnienie celowości i podania lokalizacji zaplanowanej na 2017r.
inwestycji dot. budowy

poletka na osady ściekowe. Pyta, czy jest to wymóg unijny czy

inicjatywa własna. Pyta, kto dokonuje wyceny, gdy dochodzi do odkupienia

instalacji

ściekowych i czy RWiK bazuje na kosztorysie wykonanym przez inwestora czy rzeczoznawcy
opłacanego przez Spółkę.
Przewod.RG zachęca do zadawanie pytań przez wszystkich uczestników Sesji.
p.M.Sydoruk Dyrektor OPS Biesiekierz – jako mieszkaniec Parnowa przypomina, iż w roku
poprzednim zgłaszał już problem braku w Parnowie wody w dni upalne. Ponieważ problem
nie został rozwiązany, temat jest nadal aktualny. Prosi Panią Prezes o pomoc w tej sprawie.
Przewod.RG prosi o kolejne pytania. Brak zgłoszeń. Prosi

Panią Prezes o udzielenie

odpowiedzi na zgłoszone uwagi.
p.M.Przychodni wyjaśnia złożoność tematu dotyczącego

finansowania przez Spółkę

rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Mówi, że głównym zadaniem przedsiębiorstwa
zadania modernizacyjno-odtworzeniowe

są

a kolejnym inwestycyjne. Plan wieloletni

sporządzany jest w oparciu możliwości finansowe przedsiębiorstwa i na podstawie potrzeb
przedsiębiorstwa. Realizacja zadań budowy infrastruktury pod potrzeby rozwojowe Gminy to
zadanie własne gminy i przez nią realizowane. Nowo wybudowane sieci są przekazywane
Spółce w zarząd lub do eksploatacji dla zapewnienia ciągłej dostawy wody i odbioru ścieków.
Przedstawia różne sytuacje, gdy wydawane są

warunki techniczne na podłączenie czy

rozbudowę sieci i jej eksploatację. Problemu ze zwrotem kosztów wybudowanej sieci nie ma w
sytuacji gdy

dotyczy to pojedynczych budynków, problem pojawia się gdy inwestorem jest

deweloper i nowe osiedla mieszkaniowe. Wówczas koszty są zbyt duże dla udźwignięcia przez
Spółkę nie powodując wzrostu cen wody.
Odnośnie źródeł finansowania wyjaśnia, iż w chwili sporządzania wieloletniego Planu, nie
było możliwości pozyskania dofinansowania na wskazane w planie zadania. Zapewnia, iż z
chwilą pojawienia się takiej możliwości, Spółka będzie składać wnioski o dofinansowanie ze
źródeł unijnych.
Odnośnie poletka osadowego wyjaśnia, iż będzie budowane przy oczyszczalni ścieków, tak by
ścieki oczyszczone spływały do rowu, rzeki a osady pozostały na poletku. Obecnie osady
gromadzone są w kontenery i raz na miesiąc wywożone i jest to działanie bardzo kosztowne.
Wybudowanie poletka obniży koszty związane z wywozem osadu.
Odnośnie słabego ciśnienia wody wyjaśnia, iż w planie na rok 2017 jest

budowa i

modernizacja sieci wodociągowej w Biesiekierzu, Kotlowie i Laskach Koszal. Spodziewa się,
że inwestycja ta poprawi ciśnienie wody w tym rejonie.
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Odnośnie problemu z niedrożnym rowem i zalewaniem okolicznych pól wyjaśnia, iż temat
dotyczy kilkudziesięciu lat pewnych zaszłości i nic nie robienia właściciela rowu dla jego
udrożnienia. Ponieważ temat został oficjalnie zgłoszony do RwiK-u parę dni temu, trwają
ustalenia stanu rzeczywistego i sposobu jego rozwiązania.
r.R.Smagieł – zapewnia, że temat zostanie skierowany do sądu i że nie będzie ustępstwa ze
strony właściciela zalewanego terenu.
Pani Prezes informuje, iż przyjmuje zgłoszony temat i udzieli pisemnej odpowiedzi. Ze
względu na złożoność tematu nie chce tego robić na sali konferencyjnej.
r.K.Krawczak – pyta, czy wywożone na pole osady nie są szkodliwe dla środowiska i wód
głębinowych, ponieważ

fakt ich wywożenia na okoliczne pola ze względu na fetor jest

odczuwalny w miejscowości Nowe Bielice. Mówi, iż przy niesprzyjającym kierunku wiatru
zasmrodzona jest cała miejscowość.
Przewod.RG dodaje, iż dzieje się to najczęściej w sobotę i niedzielę.
Pani Prezes

wyjaśnia, iż osady pościekowe

mogą być wykorzystywane do rekultywacji

terenów rolniczych pod warunkiem, że spełniają wymagania sanitarno-fizyko-chemiczne.
Zapewnia, że jakość osadu produkowanego na oczyszczalni ścieków w Biesiekierzu jest
zgodna z obowiązującą normą i mogą być one przeznaczone do rekultywacji po dokonaniu
badania gruntu i ustaleniu odpowiedniej dawki.

Informuje, że do dnia dzisiejszego nie

wpłynęła do przedsiębiorstwa żadna skarga na odór z tytułu wywozu odpadów na pola.
Odnośnie środków mało cennych wyjaśnia, iż dotyczy to urządzeń typu sprężarka, agregat
prądotwórczy wykorzystywanych przez pracowników w swoich zajęciach.
Odnośnie zakupu wody butelkowanej informuje, iż nadrzędnym celem podjętego działania
było szybkie zapewnienie dostawy wody pitnej podczas awarii i były to znacznie niższe koszty
niż dostarczenie beczki z wodą do kilku miejscowości na raz.
r.D.Dutkiewicz ad wocen wyjaśnia, iż problem nie był po stronie butelkowanej wody lecz jej
ilości przeznaczonej na 4 -ro osobową rodzinę . Pani Prezes informuje, że przyjęła uwagę i
zapewnia, że następnym razem temat będzie realizowany inaczej.
r.K.Krawczak – odnosząc się do podanej informacji dot. poletka osadowego, pyta, czy w
sytuacji jego wybudowania skończy się wywóz osadów na pola?
Pani Prezes wyjaśnia, iż wywóz osadów będzie prowadzony nadal lecz nie tak często jak
dotychczas. Przerwy mogą być co 4-5 miesięcy, podczas gdy teraz odbywa się to raz na
miesiąc.
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Przewod.RG pyta o kolejne zgłoszenia. Brak zgłoszeń. Informuje więc o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 7, przeciw -7, wstrzym- 1
(a.Bejnarowicz). Uchwała nie została podjęta.
Przewod.RG dziękuje Pani Prezes za przybycie na Sesję i udzielone wyjaśnienia. Mówi, że
liczy na dalszą dobrą współpracę z Gminą.
Pani Prezes opuszcza salę narad.
Przewod.RG zamyka realizowany obecnie punkt porządku obrad i przechodzi do następnego,
którym jest:
2) zatwierdzenia

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia

w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biesiekierz;
Przewod.RG – pyta

Radnych o uwagi i zapytania do projektu uchwały. Brak zgłoszeń.

Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 0,
przeciw -15, wstrzym. -0. Projekt uchwały nie został przyjęty.
3) dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z
terenu Gminy Biesiekierz;
Przewod.RG – pyta o uwagi, sugestie i zapytania

do projektu uchwały. Brak zgłoszeń.

Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15,
przeciw -0, wstrzym -0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok;
Przewod.RG informuje, iż

w dniu 25.10.br. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich

Komisji RG na którym omawiane były projekty uchwał podatkowych. Radni zostali wówczas
zapoznani ze szczegółami dotyczącymi wysokości proponowanych uregulowań w kwestii
podatku od nieruchomości, p.rolonego i p.od środków transportowych. Wartości podatku od
nieruchomości zaproponowane na rok 2017 zostały utrzymane na poziomie roku ubiegłego.
Prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozw.Gospodarczego.
r.A.Bejnarowicz Przewod.Komisji Budżetu i Rozw.Gosp. informuje o pozytywnej opinii
Komisji na temat projektu uchwały.
Przewod.RG pyta o inne uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania
projektu uchwały. Wynik głosowania: za -15, p-rzeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
5) ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na
terenie Gminy Biesiekierz w 2017 roku;
Przewod.RG prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
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r.A.Bejnarowicz informuje o pozytywnej opinii Komisji.
Przewod.RG pyta o inne uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania
projektu uchwały. Wynik głosowania: za -15, p-rzeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
6)

uchwalenia

rocznego

programu

współpracy

Gminy

Biesiekierz

z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017;
Przewod.RG prosi o opinię Komisję ds.Społecznych i OświatyRG.
r.M.Modła Przewod.Komisji informuje o pozytywnej opinii komisji.
Przewod.RG pyta o inne uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania
projektu uchwały. Wynik głosowania: za -15, p-rzeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
7)

zaliczenia dróg w miejscowości Laski Koszalińskie do kategorii dróg

gminnych;
Przewod.RG informuje, że stosowny projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach
sesyjnych wraz z uzasadnieniem i mapką poglądową dot.ich lokalizacji. Pyta, czy Radni
zgłaszają uwagi do pr.uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania
projektu uchwały. Wynik głosowania: za -15, p-rzeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
8) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.;
Przewod.RG prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozw.Gosp.
rA.Bejnarowicz Przewodnicząca Komisji informuje o wydaniu przez komisję opinii
pozytywnej zarówno w odniesieniu do omawianego projektu uchwały jak i do kolejnego tj.
zmian w WPF, ponieważ tematy są ze sobą ściśle powiązane. Zmiana jednego powoduje
zmianę drugiego.
Przewod.RG pyta o inne uwagi. Brak zgłoszeń. Przewod.RG pyta o inne uwagi. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za -15, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
9) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 20162028;
Przewod.RG informuje, iż Komisja Budżetowa wyraziła już swoją opinię, prosi o uwagi i inne
wystąpienia. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do Przewod.RG pyta o inne uwagi.
Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik
głosowania: za -15, p-rzeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

12

10) stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej S6 i S11;
Przewod.RG informuje, iż w związku z tym,że wokół budowy nowej drogi S6 rozpoczęły się
różne

zawirowania na poziomie ustaleń

rządowych, które mogą skutkować nawet

wstrzymaniem inwestycji, parlamentarzyści z powiatu koszalińskiego zwrócili się do
wszystkich samorządów województwa o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Stąd projekt
uchwały. Pyta, czy Radni zgłaszają uwagi do projektu uchwały. Brak uwag. Informuje o
przystąpieniu do

głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za -15, p-rzeciw -0,

wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Informuje, iz stanowisko Gminy zostanie
przesłane do Pani Premier Rządu i Ministra ds. Infrastruktury.
11) uchylenia uchwały w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
2000m

2

powyżej

wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do

prawidłowej

realizacji

funkcji

przeznaczenia

podstawowego

w

Gminie

Biesiekierz;
Przewod.RG - wyjaśnia, iż projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został Radnym przekazany
na wspólnym posiedzeniu Komisji. Z uwagi na

stwierdzone przez Wojewodę błędy w

podjętym na poprzedniej Sesji planie miejscowym dla obrębu Stare Bielice koniecznym jest
wprowadzenie poprawek. Prosi o szczegółowe przedstawienie powodów uchylenia uchwały.
Pani Z.M… gł.specjalista w zakresie zagosp.przestrzennego UG wyjaśnia stwierdzony przez
Wojewodę błąd w podjętej przez Radę Gminy Uchwale Nr XXV/182/16 polegający na
przyjęciu zapisu, iż wszelkie inwestycje związane z modernizacją dróg i sieci infrastruktury
technicznej realizowane będą staraniem i ze środków własnych przyszłego inwestora
realizującego inwestycje na obszarze planu, podczas gdy

niektóre z dróg lokalnych

publicznych zaznaczonych na planie są drogami gminnymi i zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym (art. 7 ust.1 pkt 2) ich budowa należy do zadań własnych gminy. Błąd ten jest na
tyle istotny, że Wojewoda pismem z dnia 22.11.2016r. stwierdził naruszenie prawa i wszczął
procedurę rozstrzygnięcia nadzorczego. Uchylenie uchwały powoduje jej wyeliminowanie z
obiegu prawnego i tym samym wstrzymanie procedury nadzorczej.
p.J.Rodak Zastępca Wójta ad wocem dodaje, iż nieścisłość dot. zaznaczenia na planie dróg
gminnych, które w zapisie planu wskazuje się do realizacji inwestorowi spowodowała błąd w
załączniku nr 4 do uchwały, który rozpatruje Rada przed zatwierdzeniem całości uchwały.
Błędnie zapisany załącznik nr 4 dyskredytuje uchwałę.
r.K.Krawczak pyta o termin podjęcia poprawionej uchwały o planie miejscowym w obrębie
Stare Bielice.
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Wójt odpowiada, iż ze względów formalnych (procedura wyłożenia, dyskusja publiczna)
terminem właściwym byłby to m-c luty przyszłego roku.
Przewod.RG pyta, czy Radni zgłaszają uwagi do projektu uchwały. Brak uwag. Informuje o
przystąpieniu do

głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za -15, p-rzeciw -0,

wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8. Trybuna obywatelska ;
Przewod.RG informuje, iż zgodnie z deklaracją wpisaną do uchwały podjętej na poprzedniej
Sesji RG w sprawie budowy

pomnika Obeliska Pamięci w m.Biesiekierz ze składek

społecznych, można dokonywać dobrowolnych

wpłat na konto biesiekierskiej lokalnej

organizacji turystycznej z dopiskiem „obelisk”. Numer konta zostanie podany na BIP Gminy.
Ponieważ nie ma zapisów na listę mówców , zamyka realizowany punkt porządku obrad i
przechodzi do następnego, którym jest;
Ad.9. Interpelacje i zapytania radnych;
r.B.Tomczak
finansowe

w imieniu organizatorów dziękuje Panu Wójtowi i Radnym za wsparcie
przedsięwzięcia dot. odrestaurowania malowidła ściennego w Kościele w

Parsowie. Dziękuje mieszkańcom Parsowa, Świemina i Warnina za wkład finansowy i pomoc
w zorganizowaniu uroczystej mszy św.
r.R.Smagieł prosi o zmianę lokalizacji dwóch tablic informacyjnych z obrzeży miejscowości do
centrum. Podaje szczegóły.
r.M.Modła pyta o termin zakończenia robót drogowych na osiedlu Zielony Pagórek i Natalia.
Pyta także o

możliwość poszerzenia pasa drogowego jednej z dróg na osiedlu Zielony

Pagórek. Mówi o zaniepokojeniu mieszkańców wybudowaniem bardzo wąskiej drogi bez
wybudowania mijanki co uniemożliwia minięcie się 2 samochodów.

Uprzedza o

wystosowaniu petycji przez mieszkańców.
r.P.Grajper – pyta o kontynuację naprawy pobocza drogi Biesiekierz-Parnowo (zjazd koło
szkoły).
r.M.Jabłońska-Bauer- prosi Radnych o wsparcie finansowe na organizację paczek dla
podopiecznych na „ Mikołajki”.
r.M.Kulik -

prosi o naprawę drogi Laski Koszal.-Nowe Bielice

rozrytej przez ciężkie

samochody ciężarowe wywożące gruz.
Przewod.RG popiera prośbę Radnej, ponieważ miał także zgłoszenia mieszkańców proszących
o interwencję w sprawie tej drogi.
Odpowiedzi udziela p.J.Rodak Kierownik GSTiK – w sprawie tablic informacyjnych w
m.Biesiekierz przyjmuje do realizacji,
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- w sprawie drogi Biesiekierz-Parnowo - informuje, iż zgodnie z ustaleniami z Powiatowym
Zarządem Dróg wywiózł tyle podbudowy na pobocza ile pozyskał z Powiatu. Ustalenia stron
obowiązują nadal i deklaruje kontynuację akcji gdy pogoda na to pozwoli.
- w sprawie dróg Zielony Pagórek i Natalia - informuje , iż termin zakończenia robót
zaplanowany jest na 25.11.2016r. a Gmina ma 14 dni na ogłoszenie oficjalnego odbioru, o
którym Radni ze Starych Bielic zostaną poinformowani. Wyjaśnia temat „wąskiej drogi”
który jest mu znany i przedstawia różne propozycje rozwiązania o których rozmawia się w
Urzędzie. Temat jest do rozwiązania albo na zasadzie odkupu 4m pasa z działki prywatnej,
albo zamianę na pas drogowy 1,5 m pasa przeznaczonego na budowę chodnika. Przyjmuje
zgłoszenie do realizacji.
- w sprawie naprawy drogi Laski Koszal.-Nowe Bielice – przyjmuje do realizacji. Temat jest
od dawna monitorowany przez GSTiK. Przewoźnik, który rozrył drogę zadeklarował jej
naprawę po zakończeniu akcji z wywozem gruzu.
Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania;
Pan M.Sydoruk zaprasza na 14.12.br na godz. 16:00 na koncert kolęd w wykonaniu dzieci
organizowany w świetlicy w Parnowie

oraz na 7.12 br.na „Mikołajki” organizowane w

świetlicy w Kraśniku dla podopiecznych OPS-u.
Przewod.RG podaje termin następnej Sesji RG – Sesja budżetowa 22.12.br godz.14:00.
Zaprasza na 19.12.br. na posiedzenie wspólne wszystkich Komisji RG na godz. 14:00 do sali
narad UG.
Ad.11. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (14:1o).
Prot. A. Głuszek
Data sporządzenia:
2016- 12-19

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Płaza
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