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Protokół  Nr XXX/17
z  Sesji  Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia  23 marca  2017r.

W dniu 23 marca 2017r. w  sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  odbyła się  XXX Sesja Rady
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 13:00, zakończenia: 14:15.

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.  Wita wszystkich
przybyłych na posiedzenie Radnych. W imieniu  Radnych wita Wójta Gminy, Zastępcę Wójta,
Skarbnika,  Sekretarza,  obecnych  na  Sesji  pracowników  Urzędu,  sołtysów  oraz  wszystkich
przybyłych na Sesję. 

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.

Przewod.  RG informuje  radnych,  że  otrzymany  przez  nich  przed  sesją  załącznik  nr  2  do
pierwszego projektu uchwały zawiera zmianę polegającą na wykreśleniu słowa „Publiczna” z
nazewnictwa  szkół  wymienionych  w  dokumencie,  zgodnie  z  Zarządzeniem  MEN  z  dn.
17.03.br.  Następnie  prosi  o  zabranie  głosu  p.  Agnieszkę  Hryniewicz,  dyrektor  Biblioteki
Publicznej Gminy Biesiekierz, która wraz z młodzieżą realizuje program „Równać szanse”.
Reprezentanci grupy projektowej tj. A… H…, I… K…, M… N… przybliżali cele programu, w
którym uczestniczą:
A… H…: mówi, że celem jest wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe
życie, tak, by młody człowiek z małej miejscowości potrafił samodzielnie osiągać wyznaczone
cele myśląc o własnej przyszłości.
I… K…:  podkreśla,  że  w  programie  bierze  udział  po  raz  drugi.  Projekt  zatytułowany  jest
„Biesiekierscy  Detektywi  Rodzinnych  Smaków”  i  ma  za  zadanie  zapoznać  młodzież  z
ziemniaczaną kulinarną tradycją Biesiekierza, a także zacieśniać więzi między pokoleniami i
rozwijać  umiejętności  społeczne  takie  jak  komunikacja,  praca  w  grupie.  Uzyskane
dofinansowanie wynosi 8.500,00 zł.
M… N…: mówi, że projekt trwa od 1 lutego do 31 sierpnia br. Podejmowane działania mają na
celu  wydanie  biuletynów  –  Biesiekierskie  smaki:  desery,  dania  główne,  przystawki,
ziemniaczane  cuda.  Grupa  projektowa  spotyka  się  na  warsztatach  kulinarnych,  gdzie
wspólnie  z  zaproszonymi  gośćmi  przygotowują  dania  na  podstawie  zebranych  wcześniej
przepisów. Zachęca do odwiedzania strony internetowej, na której zamieszczają informacje o
bieżących działaniach.

Dyrektor Biblioteki dodaje,  że po raz drugi jest koordynatorem programu Równać szanse.
Dzięki  temu,  że pierwszy projekt  był  zrealizowany  modelowo,  młodzi  uzyskali  dodatkowe
punkty  przy  wnioskowaniu  o  dofinansowanie  bieżącego  projektu,  który  zresztą  został
oceniony najwyżej  w województwie  zachodniopomorskim. Zachęca do odwiedzania  strony



internetowej  Biblioteki  Publicznej  oraz  strony  Biesiekierskich  Detektywów.  Zaznacza,  że
młodzież doskonale integruje lokalne środowisko oraz promuje naszą Gminę. Dwie osoby z
projektowej  trzynastki  będą  uczestniczyły  w  lipcu  w  tygodniowym  wyjeździe  w  Szkole
Młodych  Liderów.  Wyjazd  ten  będzie  całkowicie  opłacony  przez  polsko-amerykańską
fundację. 
Przewodn.  RG  zarządza  minutę  przerwy  (13:06)  na  wykonanie  pamiątkowego  zdjęcia  z
młodzieżą.
Wójt: zapewnia, że sam chętnie obserwuje poczynania młodzieży na ich stronie internetowej i
zachęca do dzielenia się z młodzieżą ciekawymi tradycyjnymi przepisami. Dodaje, że warto
zauważyć,  iż  w  Biesiekierzu  wiele  jest  kulinarnych  konkursów  i  inicjatyw,  co  doskonale
integruje społeczeństwo. Dziękuje młodym za kreatywność, pomysłowość i zaangażowanie.

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 ewentualne  propozycje zmian do porządku obrad. Brak uwag.

Porządek obrad realizowany podczas XXX 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.  Rozpatrzenie  sprawozdania  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę.

6. Podjęcie uchwał: 

1)  w  sprawie  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  do  nowego  ustroju
szkolnego;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy
Biesiekierz;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Biesiekierz;
4)  w sprawie  przyjęcia  programu opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2017 roku;
5)  w  sprawie  nie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie  gminy  środków
przeznaczonych na fundusz sołecki;
6) w sprawie  określenia  szczegółowych zasad,  sposobu i  trybu umarzania,  odraczania  lub
rozkładania  na  raty  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny
przypadających Gminie Biesiekierz lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej  w przypadkach,  w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg;
7) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017r;
8) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017 –
2028.



7. Trybuna obywatelska;

8. Interpelacje i zapytania radnych;

9. Wolne wnioski i zapytania;

10. Zakończenie obrad  XXX  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  XXIX Sesji  Rady  Gminy
z  dnia  09.02.2017r.  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:
16  lutego br.  udział  w  Gali  Organizacji  Odpowiedzialnej  Społecznie,  która  odbyła  się
w  Koszalinie  w  ramach   projektu  „Zwalczamy  nowotwory  –  program  profilaktyki
nowotworowej  w  powiecie  koszalińskim”. Podczas  Gali  wręczono  nagrody  najlepszym
firmom i organizacjom odnoszącym sukcesy w popularyzacji zachowań prozdrowotnych. Po
raz kolejny podkreślano jak ważne jest informowanie o zagrożeniu i metodach zmniejszenia
ryzyka zachorowania na nowotwory oraz podnoszenie świadomości  mieszkańców powiatu
w zakresie znaczenia badań profilaktycznych;
22 lutego br: spotkanie informacyjne dla sołtysów odnośnie grantów sołeckich;
23  lutego br.  udział  w  spotkaniu  z  dziećmi  na  świetlicy  w  Laskach  Koszalińskich,
poświęcone ono było kultywowaniu tradycji związanej ze świętowaniem Tłustego Czwartku,
głównym punktem spotkania było wspólne pieczenie pączków z dziećmi;
24 lutego br:
- wraz z Przewodniczącym Rady Gminy udział w uroczystym zakończeniu ferii zimowych na
świetlicy  w  Parnowie,  przewidziane  były  pokazy  taneczne  i  wspólna  zabawa  dla  dzieci
z konkursami i nauką tańca;
- wspólnie z p. Rodakiem udział w posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji
Ruchu na drogach powiatowych i gminnych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, jednym
z tematów było zamknięcie drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino – Warnino  z
powodu złego stanu obiektu mostowego. Tą drogą dzieci są dowożone do szkół dlatego tak
bardzo zależy nam, by droga została naprawiona. Mamy nadzieję, że starostwo powiatowe
zabezpieczy w swoim budżecie środki na remont tego przepustu, a w dalszej perspektywie na
remont  drogi.  Dodaje,  że  radny  Dariusz  Szymański  przy  współudziale  mieszkańców
wystosował petycję, apel do Starosty o jak najszybszy remont tej drogi. Starosta obiecał, że
zrobi wszystko, by jeszcze w tej kadencji droga uzyskała akceptację do przebudowy. Wójt



dziękuje D. Szymańskiemu i mieszkańcom Świemina oraz Warnina, którzy złożyli podpisy
pod petycją.
1  marca –  w  imieniu  Wójta  Komendant  Straży  Pożarnej  brał  udział  w  naradzie
koordynacyjnej z ochrony przeciwpożarowej w Manowie;
2 marca: 
-  podpisanie umowy w sprawie udzielenia  dotacji  na dofinansowanie zadania publicznego
„W zdrowym ciele zdrowy duch”. W ramach tego zadania Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy  Biesiekierz  będzie  bezpłatnie  dostarczać  jabłka  mieszkańcom  Gminy,  ponadto
w czerwcu zorganizuje festyn dla mieszkańców propagujący zdrowe odżywianie;
- Mścice,  spotkanie zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskie „PZZ”
w Stoisławiu, dotyczyło współpracy Spółki z rolnikami w zakresie skupu zbóż;
3 marca:  zakończenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatkami na stanowisko specjalisty
ds.  zamówień  publicznych  i  inwestycji,  w  wyniku  postępowania  konkursowego  Komisja
wybrała Panią K… K…, która zostanie zatrudniona w Urzędzie Gminy od 1 kwietnia br.,
w związku z odejściem z tego stanowiska Pana M… Sz…; 
6  marca –  spotkanie  organizacyjne  z  dyrektorami  szkół  poświęcone  reformie  edukacji.
Dyrektorzy informowali o przygotowaniu sal lekcyjnych dla klas siódmych i kosztach z tym
związanych, a także o innych bieżących wydarzeniach i sprawach księgowych szkół;
6-7 marca – udział w szkoleniu w Mielnie nt. Zasad współpracy pomiędzy samorządami w
zakresie  zadań  realizowanych  na  podstawie  porozumień  oraz  umów,  z  uwzględnieniem
rozliczania udzielonych dotacji;
7,8 marca – udział  w spotkaniach z okazji  Dnia Kobiet w Nowych Bielicach i  Kraśniku
Koszalińskim, panie, które przybyły na spotkanie otrzymały kwiaty, była to znakomita okazja
do złożenia życzeń przy kawie i  słodkim poczęstunku. Wójt dziękuje za organizację  tych
lokalnych imprez: p. A… Ł… w Nowych Bielicach, r. Janowi Wypych i sołtysowi Cz… M…
i w Kraśniku; 
11 marca miał miejsce II Powiatowy Dzień Sołtysa w Parnowie. Gościliśmy starostę Mariana
Hermanowicza, asystenta Senatora Piotra Zientarskiego (A… B…), Posła na Sejm  Stefana
Romeckiego,  a  także  sołtysów  z  terenu  całego  powiatu  koszalińskiego,  w  sumie  w
wydarzeniu  brało  udział  blisko  100 gości.  Program spotkania  obejmował  m.in.  szkolenie
prowadzone przez pracowników ODR, prezentację podsumowującą rok przygotowaną przez
Zarząd Powiatowego Forum Sołtysów oraz występy zespołów lokalnych, podziękowania dla
L… J…, P… G… i rady sołeckiej; 
12 marca – w Sianowie, odbyła się 2. edycja  Halowego Turnieju Piłkarskiego Sołectw i
Osiedli  Powiatu  Koszalińskiego  o  Puchar  Starosty  Koszalińskiego.  Impreza  zgromadziła
reprezentantów  wszystkich  ośmiu  gmin  powiatu  koszalińskiego.  Nasza  drużyna  zajęła  II
miejsce! Wójt dziękuje drużynie, a także L… J… oraz P… G….
14  marca -  podpisanie  umowy  w sprawie  udzielenia  dotacji  na dofinansowanie  zadania
publicznego  pod nazwą:  „Wspieranie  i upowszechnianie  kultury  fizycznej”  realizowanego
w ramach  współpracy  Gminy  Biesiekierz  z organizacjami  pozarządowymi.  W ramach
realizacji zadania Stowarzyszenie będzie prowadziło nabór zawodników oraz treningi drużyn
seniorów i młodzieży.
15  marca -  wraz  z  Prezesem  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  Janem  Lachem  udział  w
powiatowej naradzie koordynacyjnej z ochrony przeciwpożarowej w Białogardzie. Poruszano
również tematykę funduszu drogowego, wspólnego projektu ścieżki edukacyjnej.
16-17marca –  Kołobrzeg,  udział  w  szkoleniu  pn.  „Obsługa  inwestora  zagranicznego
w Gminie”, tematyka obejmowała przygotowanie ofert inwestycyjnych, sposoby docierania
do potencjalnych inwestorów, obsługę i organizowanie wizyty.



21 marca – Korneliada – Święto patrona Szkoły Podstawowej w Świeminie  im. Kornela
Makuszyńskiego,  wręczono  stypendia  dla  najzdolniejszych  uczniów,  konkursy,  nagrody,
wyróżnienia, na zakończenie przywitano wiosnę.
23 marca – przedstawiciele Parku Wodnego w Koszalinie wystosowali otwarte zaproszenie
dla radnych i sołtysów, by pokazać atrakcje oferowane przez Park Wodny i zaproponować
ofertę dla dzieci, seniorów, ponadto skorzystać mogłyby stowarzyszenia i świetlice wiejskie
co pozwoliłoby uatrakcyjnić czas wolny mieszkańcom. Wójt dodaje, że zarówno Kierownik
Parku Wodnego jak i  pani  manager  są mieszkańcami naszej  Gminy co może wpłynąć na
szczególnie korzystną ofertę skierowaną do naszych mieszkańców.

Przewod. RG pyta czy są jakieś pytania do wystąpienia wójta. Brak pytań.
r. Ryszard Smagieł: zgłasza wniosek formalny dotyczący wprowadzenia zmian w regulaminie
porządku  obrad  sesji  Rady  Gminy  w  Biesiekierzu.  Po  pierwsze  wnosi  o  przeniesienie
Trybuny Obywatelskiej na początek sesji, po drugie umożliwienie osobie, która zabrała głos
w  ramach  Trybuny  Obywatelskiej  na  uzupełnienie  wypowiedzi  po  uzyskaniu  wstępnych
wyjaśnień,  po  trzecie  zniesienie  konieczności  wcześniejszego  zapisywania  się  na  listę
mówców. Wniosek uzasadnia tym, że nie widzi konieczności,  by mieszkaniec,  który chce
zabrać głos musiał poświęcać swój cenny czas i oczekiwać na tę możliwość do końca sesji,
tym bardziej, że trudno jest przewidzieć ile czasu sesja będzie trwała. Ponadto sądzi, że ważne
jest, by zainteresowana osoba mogła doprecyzować bądź uzupełnić swą wypowiedź. Uważa,
że nie ma konieczności wcześniejszego zapisu na listę, gdyż liczba osób wypowiadających się
w ramach Trybuny nie jest aż tak liczna. Sprawy obywateli  są ważne i dlatego regulamin
porządku obrad sesji powinien być do nich dostosowany.

Przewod.  RG  przypomina,  że  regulamin  został  przyjęty  jednogłośnie.  Zarządza  10  min
przerwy na spotkanie klubów. (13:40)
Przewod. RG po przerwie wita pana P… K… aplikanta adwokackiego w kancelarii Wojciecha
Jankowskiego, który przybył na sesję. Oddaje głos radnemu R. Smagłowi.
r. R. Smagieł: mówi, że po spotkaniu z klubem zdecydował, że ten wniosek wycofuje i będzie
on ponownie rozpatrywany na komisjach Rady.
Przewod.  RG  informuje,  iż  w  najbliższym  czasie  zostanie  zwołane  spotkanie  wszystkich
radnych, gdzie będą dyskutowane sprawy regulaminowe dotyczące pracy i funkcjonowania
Rady Gminy. Wniosek uznaje za wycofany przez radnego. Przechodzi do następnego punktu,
którym jest:

Ad.  5.  Rozpatrzenie  sprawozdania  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń

nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach

prowadzonych przez Gminę.

Przewod.RG pyta radnych o uwagi i zapytania do sprawozdania. Brak zgłoszeń. Sprawozdanie

zostało przez radnych przyjęte.

Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:

Ad. 6. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i  gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego;



Przewod.RG pyta o uwagi do powyższej uchwały Komisję ds. Społecznych i Oświaty. r.Monika
Modła Przewodnicząca Komisji informuje o pozytywnej opinii komisji. Przewod. RG prosi o
zabranie głosu Kierownika Tomasza Hołowatego.
T.  Hołowaty:  mówi,  że  projekt  dotyczy  sieci  szkół,  jest  wierną  kopią  projektu  uchwały
podejmowanej na sesji oświatowej. Nie ma w niej jedynie załącznika, który mówił o kształcie
sieci szkół po roku 2019, co jednak jest zgodne z przepisami prawa oświatowego.
Przewod.RG pyta radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Wynik głosowania: za – 15,
przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

2)  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  Regulaminu  korzystania  z  cmentarzy
komunalnych Gminy Biesiekierz;
Przewod.RG przytacza treść zmienianych przepisów uchwały, które zostały zakwestionowane
przez  Wojewodę.  Pyta  czy  radni  mają  jeszcze  jakieś  pytania.  Brak  zgłoszeń.  Wynik
głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

3) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Biesiekierz;
Przewod.RG sygnalizuje, że od 1 lipca będą obowiązywały zmienione przepisy o odpadach,
nowa  ustawa  śmieciowa  wprowadzi  m.in.  dodatkowy  pojemnik  do  segregacji  odpadów.
Przewod.RG pyta radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Wynik głosowania: za – 15,
przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

4)  w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2017 roku;
Przewod.RG pyta radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Wynik głosowania: za – 15,
przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

5) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
przeznaczonych na fundusz sołecki;
Przewod.RG  informuje, że w poniedziałek odbyło się spotkanie sołtysów z panem Wójtem, w
którym  Przewodniczący  także  uczestniczył,  gdzie  omawiano  temat  w  ramach  konsultacji
przed sesją. Przewod.RG pyta radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Wynik głosowania:
za – 15, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

6)  w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad,  sposobu  i  trybu  umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny  przypadających  Gminie  Biesiekierz  lub  jej  jednostkom
podległym,  warunków  dopuszczalności  pomocy  publicznej  w  przypadkach,
w  których  ulga  stanowić  będzie  pomoc  publiczną  oraz  wskazania  organu
uprawnionego do udzielania tych ulg;
Przewod.RG prosi panią Skarbnik o wyjaśnienia do projektu uchwały.
Skarbnik:  informuje,  że  proponowany  projekt  jest  uszczegółowieniem  uchwały,  która
obowiązywała od 2006r.,  jednak po zmianie  przepisów o pomocy publicznej  i  pomocy de
minimis konieczne jest podjęcie nowych uchwał, gdzie określa się nowe limity kwot. Niniejszy
projekt  uchwały jest jedynie dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów.  Projekt
został przesłany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, w ciągu 14 dni nie wpłynęły
zastrzeżenia co daje nam podstawy sądzić, że projekt jest zaopiniowany pozytywnie. 



Przewod.RG pyta radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Wynik głosowania: za – 15,
przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

7) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017r;
Przewod.RG prosi panią Skarbnik o zabranie głosu w sprawie projektu uchwały.
Skarbnik: mówi, że projekt zakłada zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 87.669,00 zł,
co  jest  przede  wszystkim  skutkiem  otrzymania  końcowych  kwot  subwencji  oświatowej  z
Ministerstwa  Finansów.  Jako  Gmina  musimy  dostosować  nasze  uchwały  budżetowe  do
wielkości  kwot  przyznanych  przez  Ministerstwo.  Skarbnik  omawia  także  kolejny  projekt
uchwały  w  sprawie  zmian  w  wieloletniej  prognozie  finansowej  Gminy,  gdzie  dokonano
przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 20.000,00 zł. Przesunięcie to nie
wpływa  na  ogólny  wynik  budżetu,  ale  zabezpiecza  kwotę  potrzebną  na  przystąpienie  do
realizacji zadania – przebudowy dróg w ramach programu ZIT. Aby przystąpić do programu
konieczne  jest  dostosowanie  dokumentacji  technicznej  do  aktualnego  stanu,  tj.
zweryfikowanie  wszystkich  działek,  zjazdów,  gdyż  poprzednia  dokumentacja  sporządzona
była 7 lat temu.
Przewod.RG pyta o uwagi do powyższej uchwały Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
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.  Przewod.RG pyta radnych o uwagi  i  zapytania.  Brak
zgłoszeń. Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.

8) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na
lata 2017 – 2028.
Przewod.RG przypomina, że pani Skarbnik oraz Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
wypowiedzieli  się  już na temat  projektu uchwały  przy omawianiu  poprzedniego projektu.
Przewod.RG pyta radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Wynik głosowania: za – 15,
przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodn.RG zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym
jest:

Ad.7.  Trybuna obywatelska ;

Ponieważ  nie  ma  zapisów  na  listę  mówców,  Przewodn.  RG  zamyka  realizowany  punkt
porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest;

Ad.8.  Interpelacje i zapytania radnych;

Przewodn. RG. prosi radnych o zabranie głosu.
r. Monika Modła: zadaje pytanie kiedy będzie ogłoszony przetarg na pozostałą część realizacji
drogi w ramach Komitetu Przebudowy Dróg.
Jan Rodak: odpowiada, że na dzień dzisiejszy nie ma uzgodnień z miastem odnośnie tego
odcinka. II etap przebudowy wiąże się z wykonaniem zjazdów po stronie Koszalina,  na co
dostaliśmy środki,  tzn.  jest już porozumienie,  ale nie ma jeszcze uzgodnienia  projektów z
uwagi  na pewne utrudnienia  techniczne.  Jednakże  w kwietniu  przetarg  powinien  być  już
ogłoszony.



Sekretarz: przypomina o terminie składania oświadczeń majątkowych – 30 kwietnia.
Przewodn.  RG  zamyka  realizowany  punkt  porządku  obrad  i  przechodzi  do  następnego,
którym jest;

Ad.9. Interpelacje i zapytania radnych;

Przewodn. RG. prosi radnych o zabranie głosu.
r.  Wanda Kamyk:  informuje  o  zniszczonej  tablicy  z  numerami  posesji  oraz  o  naruszonej
studzience ulicznej, która powoduje huk przy mijaniu samochodów,  zwłaszcza ciężarowych,
co jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców.
r. Krzysztof Krawczak: dodaje, że w Nowych Bielicach jest ustawiona tablica informująca o
zbudowaniu  drogi  przy udziale  funduszy unijnych.  Tablica  jest  nieczytelna,  wygięta  przez
wiatr. Proponuje, by dokonać przeglądu wszystkich tablic w Gminie, gdyż część z nich tylko
szpeci, a niczego konkretnego nie wnosi.
T. Hołowaty:  mówi,  że projekt uchwały oświatowej  został  zaopiniowany przez Kuratorium
Oświaty  bez  żadnych  uwag.  Prosi  radnych  o  zaangażowanie  w  zbieraniu  podpisów  pod
projektem budowy sali  gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach.  Listy
dostępne są m.in. w Urzędzie Gminy, Bibliotece Publicznej, Szkole Podstawowej w Starych
Bielicach. Podpisy mogą złożyć nie tylko osoby pełnoletnie, ale także dzieci i młodzież.
Przewodn. RG pyta czy są jakieś pytania do T. Hołowatego. Brak zapytań. Informuje, że w
przyszłym  tygodniu  odbędzie  się  spotkanie  wszystkich  komisji  w  sprawie  zmian  w
regulaminie obrad sesji Rady Gminy.
J.  Rodak:  mówi,  że  przed  sesją  rozdał  sołtysom  plakaty  informujące  o  planowanych
szczepieniach psów na terenie Gminy Biesiekierz wraz z harmonogramem.
Przewodn. RG pyta czy są jeszcze jakieś interpelacje lub zapytania. Brak zgłoszeń.

Ad. 9. Zakończenie   obrad  XXX   Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  informuje,  iż  porządek  obrad  został  wyczerpany  i  ogłasza
zakończenie obrad  XXX Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia  (14:15).
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