UG.Or.I. ooo2.31.2017
Protokół Nr XXXI/17
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 13 kwietnia 2017r.
W dniu 13 kwietnia 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXXI Sesja Rady
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 8:00, zakończenia: 8:40.
Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.3 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,
Sekretarza, Tomasza Hołowatego i radcę prawnego.
Na podstawie listy obecności stwierdza, że na stan 15 radnych, w Sesji uczestniczy 14
radnych, (nieobecny radny Jan Wypych) czyli Sesja jest prawomocna do podejmowania
uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;
Przewodn. RG informuje, że XXXI Sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy
Biesiekierz, który wystąpił do Przewodniczącego RG o zwołanie sesji w trybie art. 20 ust. 3
ustawy o samorządzie gminnym, czyli sesji w trybie nadzwyczajnym. We wniosku zostały
podane powody zwołania sesji w tym trybie. Głównym powodem jest pilna potrzeba przyjęcia
uchwały w sprawie skargi na kierownika jednostki organizacyjnej. Do wniosku dołączono
porządek obrad oraz jeden projekt uchwały. Przewodn. RG przypomina, że Rada Gminy może
wprowadzić zmiany do porządku obrad.
Pyta o uwagi i ewentualne propozycje zmian do porządku obrad. Brak uwag.
Porządek obrad realizowany podczas XXXI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na kierownika jednostki organizacyjnej
Gminy Biesiekierz;
4. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Ad.3. Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie skargi na kierownika
jednostki organizacyjnej Gminy Biesiekierz;

Przewod.RG informuje, że 11 kwietnia w przedmiotowej sprawie odbyło się wspólne
posiedzenie wszystkich komisji stałych. W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, Wójt
Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Strategii i Promocji. Omawiano szczegółowo
pracę Komisji Rewizyjnej. Do projektu uchwały podejmowanej w dniu dzisiejszym dołączone
jest uzasadnienie, które jest wynikiem pracy Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych Komisji
Rady. Wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych zakończone zostało głosowaniem, w
którym wszystkich 15 radnych uznało skargę za zasadną.
Pyta czy są zastrzeżenia do uzasadnienia projektu uchwały.
r. Wanda Kamyk: przytacza treść zdania na ostatniej stronie uzasadnienia do projektu
uchwały, mówi, że w tym przypadku uczniem, o którym mowa nie była jej wnuczka, ale inny
uczeń.
Przewodn. RG. prosi o poprawienie.
r. Kamyk dodaje, że w jej ocenie zamiast sformułowania, że dyrektor przenosi prywatne
relacje na grunt szkolny należałoby napisać, że dyrektor w swojej pracy nie potrafi rozdzielić
relacji rodzinnych od relacji przełożony – pracownik.
r.pr. W. Jankowski mówi, że ważne jest, by konstruowanie uzasadnienia było zgodne z
sumieniem i przekonaniami radnych.
T. Hołowaty proponuje, by wykreślić z uzasadnienia sporną dla radnych część traktującą o
prywatnych relacjach Dyrektora.
r. D. Dutkiewicz proponuje, by do par.1 uchwały dodać sformułowanie ”oraz innych
dokumentów po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej”.
r.pr. W. Jankowski informuje, że był obecny podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w
charakterze doradczym, w żadnej mierze nie wpływał na ich pracę. Praca Komisji opierała się
na zbieraniu dokumentów w sprawie i to ich wspólne działanie jest wypadkową dzisiejszej
uchwały. Opinia Komisji jest zawarta w treści dzisiejszej uchwały.
r. E. Piekarska mówi, że z dzisiejszej uchwały wynika, iż jej treść jest proponowana właśnie
przez Komisję Rewizyjną. Natomiast nie wszystkie argumenty w niej zawarte są rezultatem
pracy Komisji, ale również spotkania i dyskusji prowadzonej na wspólnym posiedzeniu
wszystkich komisji Rady. Artykułuje swoje obawy o odbiór społeczny.
r.pr. W. Jankowski podkreśla, że Komisja Rewizyjna wydaje opinię, natomiast ostatecznym
dokumentem jest uchwała Rady Gminy, która jest prawnie wiążąca. Kwestia pracy nad
sporządzeniem dokumentu często ma inny charakter niż wskazywałby na to odbiór społeczny
i nie mamy na to wpływu.
Przewodn. RG prosi o zabranie głosu p. Tomasza Hołowatego.
T. Hołowaty: przytacza rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w
podobnej sytuacji, gdzie Wojewoda unieważnił uchwałę jednego z samorządów w sprawie
skargi z uwagi na brak w uzasadnieniu rzetelnego przedstawienia stanu faktycznego sprawy i
oceny materiału dowodowego. Dodaje, że uchwała Komisji Rewizyjnej jest rekomendacją dla
Rady, która podejmuje samodzielne zdanie w sprawie, nawet niezgodne z opinią Komisji
Rewizyjnej.
r. K.Krawczak: Rada Gminy nie musi sugerować się opinią Komisji Rewizyjnej, ale wydaje
własne stanowisko.
r. W.Kamyk wspomina tolerowanie przez Dyrektora nauczyciela, który niejednokrotnie
przychodził na zajęcia szkolne nietrzeźwy.
Przewodn. RG przypomina, że Rada Gminy rozpatruje wyłącznie zdarzenia podniesione w
skardze Rady Rodziców.
Wójt dodaje, że faktycznie sytuacje takie miały miejsce, jednak teraz nie możemy do tego
wracać, ale zamyka się to w zawartym w uzasadnieniu braku dyscypliny i nadzoru.

T. Hołowaty: mówi, że w toku rozpatrywania skargi pojawił się szereg rekomendacji co do
wzmocnienia czynności kontrolnych nad kierownikami jednostek, zastosowania konkretnych
kryteriów motywacyjnych oraz dyscyplinujących dla kadry.
Przewodn. RG pyta czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos – brak zgłoszeń. Informuje, iż
pierwsza oraz druga strona uzasadnienia projektu uchwały pozostają bez zmian, na trzeciej
stronie zastępujemy słowo „spina” słowem „koordynuje”, wykreślamy nawias, na czwartej
stronie zastępujemy wyraz „skłóconymi” wyrazem „skonfliktowanymi”. Pyta czy są jeszcze
jakieś uwagi – brak uwag. Głosowanie za – 14, przeciw – 0 wstrzym. – 0. Uchwała podjęta
jednogłośnie. Informuje, iż program sesji został wyczerpany. Składa życzenia wielkanocne.
Przekazuje głos p. Tomaszowi Hołowatemu.
T. Hołowaty dziękuje za zaangażowanie w składaniu podpisów pod projektem o budowę sali
w Starych Bielicach. Na stronie internetowej widnieje artykuł podsumowujący konsultacje. W
sumie zebrano 1346 głosów, co pokazuje jak wielka jest siła skoordynowanej akcji. Wniosek o
dofinansowanie został wysłany 31 marca na kwotę ponad 2 mln zł. Ostatnio złożono także
wnioski na termomodernizację obiektu warsztatowego, budowę instalacji fotowoltaicznej na
czterech obiektach użyteczności publicznej, budowę przedszkola w Parnowie, złożono także
wnioski o granty dla pięciu sołectw. Wkrótce składane będą wnioski o dofinansowanie
przygotowania planu rewitalizacji. Informuje o kolejnej edycji mikrograntów, konkursie
„Społecznik” oraz konkursach dotyczących żłobków.
Wójt dodaje, że warto rozpowszechnić informację o możliwościach pozyskiwania
dofinansowania nawet do małych inicjatyw społecznych, gdyż wszystko to przekłada się na
nasze wspólne dobro. Mieszkańcy będą na bieżąco informowani o dużych projektach, o które
Gmina wnioskuje. Przyznaje, że podjęta dziś uchwała nie była łatwa i wymagała dużego
zaangażowania, ostrożności, gdyż dotyczyła delikatnej kwestii. Kończąc swoje wystąpienie
składa życzenia wielkanocne.
Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
Ad. 4. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (08:40).
Prot. Patrycja Ziber Cichońska
Data sporządzenia:
24.04.2017r.
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