UG.Or.I. ooo2.34.2017
Protokół Nr XXXIV/17
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 20 lipca 2017r.
W dniu 20 lipca 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXXIV Sesja Rady
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 8:00, zakończenia:10:00.
Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) i 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,
Radcę Prawnego Urzędu Gminy oraz wszystkich przybyłych na Sesję.
Na podstawie listy obecności stwierdza, że na stan 15 radnych, w Sesji uczestniczy 14
radnych, czyli Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w
sprawach objętych porządkiem obrad.
Radna nieobecna: Monika Modła (nieobecność usprawiedliwiona przez Przewodniczącego RG ze
względu na nieskuteczne powiadomienie radnego o zwołaniu sesji w trybie art.20 ust.3 - §2 ust.3
Uchwały Nr II/5/14 RG w B-rzu z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości
diet radnych RG w Biesiekierzu).

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad;
Tytułem wprowadzenia Przewodniczący Rady Gminy informuje, że Sesja zwołana została na
wniosek Wójta Gminy, który wystąpił do Przewodniczącego RG o zwołanie sesji w trybie art.
20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (tj. w trybie sesji nadzwyczajnej ). We wniosku
została podana przyczyna zwołania sesji tj. pilna potrzeba rozpatrzenia projektu uchwały w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz
infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w
Gminie Biesiekierz.
Informuje, że do wniosku Wójta o zwołanie sesji dołączony został porządek obrad wraz z
projektem uchwały. Przypomina, iż rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady ( tj. 8 radnych). Do zmiany
porządku obrad sesji nadzwyczajnej dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy (w tym
wypadku Wójta Gminy).
Pyta o ewentualne uwagi do porządku obrad.
Wójt wnosi o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały tj. projektu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
odnośnie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej. Przedstawia uzasadnienie, z którego
wynika, iż zgodnie z art.229 KPA skarga została skierowana do rozpatrzenia przez radę
gminy ponieważ dotyczy działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
Wnoszący skargę zarzuca niedostosowanie BIP Ośrodka do wymogów rozporządzenia Rady
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Ministrów z dnia 12.04.2012r. Wójt informuje o swoim stanowisku odnośnie zarzutu
podanego w skardze i w pełni popiera wniosek Komisji Rewizyjnej kierowany do Rady Gminy
o uznanie skargi za bezzasadną.
Przewod.RG pyta o uwagi do zgłoszonego wniosku. Brak uwag. Prosi o przegłosowanie
przyjęcia zgłoszonego wniosku. Wynik głosowania: za -14, przeciw -0, wstrzyma – 0. Wniosek
został przyjęty. Przewod.RG informuje, iż dodatkowy projekt uchwały zostaje dopisany do
pkt 3 porządku obrad jako ppkt2.
Po wprowadzonych zmianach
obrady XXXIV
następującym porządkiem obrad:

Sesji RG

odbywały się

zgodnie

z

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3.1 Rozpatrzenie
projektu
uchwały
w sprawie
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do
prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz;
2.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Biesiekierzu odnośnie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.
4. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
W tym punkcie obrad, Przewod.RG prosi Wójta Gminy o zabranie głosu i poinformowanie
Radnych o ważnych wydarzeniach dot. Gminy mających miejsce w ostatnim miesiącu br.
Dotyczy to:
- przeprowadzonych w dniu 1 lipca br. na stadionie w Biesiekierzu gminnych i powiatowych
zawodach sportowo-pożarniczych. Informuje o osiągniętych efektach ćwiczeń bojowych i
osiągniętych zwycięstwach drużyn;
- udziale w dniu 6 lipca br.w Koszalinie w uroczystości z okazji Święta Policji. Informuje o
awansie na starszego aspiranta naszego dzielnicowego Pana Krystiana Sytę;
- poinformowania w dniu 6 lipca br. Wójta Gminy
o przekazaniu 17 tysięcy dotacji
ze środków Województwa Zachodniopomorskiego na projekt Gminy Biesiekierz polegający
na inwestycji w boisko sportowe w miejscowości Świemino;
- odbytym w dniu 7 lipca br. spotkaniu roboczym z sołtysami w sprawie planowanych na
dzień 9 września br. Dożynek Gminnych;
- zorganizowanej w dniu 7 lipca br. w USC w Biesiekierzu uroczystości z okazji Jubileuszy
50-lecia zawarcia związku małżeńskiego dwóch par małżeńskich tj. p. K… i J… K… oraz p. L…
i J… F… W…;
- udziale w dniu 10 lipca br. w RWiK w Białogardzie w Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników;
- ważnego w życiu Gminy wydarzenia dot. odbioru w dniu 10 lipca br. samochodu dla OSP
Biesiekierz . Informuje, iż Gmina Biesiekierz podpisała umowę w dniu 28 czerwca 2017r.
dot. udzielenia dotacji celowej w kwocie 220 000,00 zł na dofinansowanie zakupu fabrycznie
nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz wyposażenia zgodnie z realizacją projektu
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pn. „Wsparcie systemu ratownictwa w Województwie Zachodniopomorskim poprzez zakup
samochodów oraz wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020;
- udziale w zorganizowanym w dniu 11 lipca br. spotkaniu z Zarządem Klubu Sportowego
„Wybrzeże” z Biesiekierza w sprawie organizacji uroczystości 65- lecia Klubu;
- podpisaniu w dniu 13 lipca br. umowy z Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym
„Tebra” z Koszalina na budowę odwodnienia wraz z budową i infrastruktury drogowej w
miejscowości Kotłowo;
- zorganizowania w dniu 15 lipca br. na stadionie gminnym w Biesiekierzu festynu Akademii
Zdrowej Rodziny w ramach realizowanego projektu związanego z zaangażowaniem
i zwiększeniem aktywności rodzin poprzez ich udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
Najważniejszym punktem programu były rozgrywki piłki nożnej dzieci i młodzieży świetlic
wiejskich. Walczyły one o puchar Wójta Gminy Biesiekierz. Środki finansowe pozyskane
przez organizatorów w ramach
prowadzonej na imprezie działalności
handlowej
przeznaczone zostały na rzecz chorej mieszkanki Gminy Pani A… L…;
- udziału w dniu 17 lipca br. w przekazaniu wraz z Powiatowym Zarządem Dróg Koszalin
Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFRABUD placu budowy pod
remont drogi powiatowej nr 3522Z (tj.od drogi krajowej nr 6 do Gimnazjum Biesiekierz) .
Termin rozpoczęcia prac: początek sierpnia br.;
- przekazanej Wójtowi Gminy w dniu 17 lipca br. ważnej informacji: kolejny projekt Gminy
Biesiekierz uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Polega on na stworzeniu
nowego przedszkola w miejscowości Parnowo. Projekt już w przyszłym roku szkolnym
2018/2019 całkowicie odmieni gminną ofertę przedszkolną dla mieszkańców;
- przekazanej Wójtowi Gminy w dniu 18 lipca br. ważnej informacji: Ministerstwo Sportu
i Turystyki opublikowało listę, na której na 9 miejscu, wśród 185 innych wniosków widnieje
Gmina Biesiekierz i wsparcie w wysokości 1.452.500 zł. dla wniosku o dofinansowanie
projektu pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach. Wójt
składa gratulacje i podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w opracowanie
wniosku w tym Społecznemu Komitetowi, który na „Liście społecznego poparcia” dla ww.
projektu zdobył 1346 podpisów;
- informacji o zakończonym w dniu 19 lipca br. naborze na stanowiska dyrektorów szkół i
przedszkola zgodnie z realizowaną przez rząd reformą oświaty. Informuje o ilości złożonych
ofert na ogłoszony przez Wójta konkurs .
Przewod.RG tytułem uzupełnienia omawianego zagadnienia, informuje o swoim udziale w
dniu 4 lipca br. w Regionalnej Konferencji zorganizowanej w Goleniowie poświęconej
zmianom w działalności funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej i zmianom w
systemie opieki społecznej w Polsce.
Uzupełniając wystąpienie Wójta Gminy, Kierownik GSTiK Jan Rodak informuje o bieżącej
sytuacji w temacie inwestycji. M.in. mówi o realizowanym obecnie drugim etapie budowy
drogi w St.Bielicach oraz o prowadzonym przetargu na oświetlenie, w ramach którego
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złożonych zostało 6 projektów. Realizacja projektów przewidziana jest na październik br.
Mówi o zakresie rzeczowym złożonych ofert.
Przewod.RG dziękuje za wystąpienia i pyta o ewentualne uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj.
Ad.3. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2
wraz z towarzyszącymi
obiektami oraz
infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia
podstawowego w Gminie Biesiekierz;

Przewod.RG pyta, czy Radni zgłaszają uwagi do projektu uchwały. Przypomina, iż po
uchwaleniu planu miejscowego w zakresie jak wyżej w październiku 2016r. - w ramach
postępowania nadzorczego, Wojewoda stwierdził naruszenie prawa w podjętej uchwale w
odniesieniu do kilku zapisów dot . m.in. sposobu realizacji zadań własnych gminy. W
związku z tym, celem przyśpieszenia procedowania nad planem, na wniosek Wójta Gminy,
Rada Gminy w listopadzie 2016r. uchyliła przedmiotowy plan we własnym zakresie. Po
wprowadzonych zmianach wynikających z uwag nadzoru Wojewody Zachodniopomorskiego,
obecnie przedstawiany jest do rozpatrzenia Radzie Gminy nowy projekt uchwały dot. planu
miejscowego.
Informuje iż, procedowanie nad planem musi być zgodne z zapisami art. 20 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2017r.
poz.1073) tj. zanim Rada Gminy uchwali plan miejscowy rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu planu tj. analizuje załącznik nr 3 projektu uchwały a
następnie analizuje załącznik nr 4 i dopiero po ich przyjęciu podejmuje decyzję co do
ustaleń planu miejscowego w całości.
Ponieważ do omawianego projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06 czerwca 2017r. do 26 czerwca
2017r. nie wpłynęły żadne uwagi, nie występuje więc potrzeba ich rozpatrywania. Nie mniej
jednak zgodnie z obowiązującą procedurą planistyczną prosi o przegłosowanie treści
załącznika nr 3. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzyma. -0.
Przewod.RG informuje, iż załącznik nr 3 do projektu uchwały został przyjęty jednogłośnie.
Analizie poddawany jest kolejny załącznik do projektu planu tj. załącznik nr 4 o nazwie:
„Rozstrzygnięcie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania”.
Przewod.RG przypomina, iż zapisy tego załącznika różnią się zdecydowanie od treści
załącznika w uchwale podejmowanej przez Radę Gminy w dniu 27 października 2016r. dot.
miejscowego planu dla CH Stare Bielice. Uchwała ta m.in. ze względu na zapisy tego
załącznika została przez Radę Gminy uchylona 24 listopada 2016r. Przedstawia
wprowadzone zmiany do załącznika. Pyta o uwagi. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie
przyjęcia załącznika nr 4 do projektu planu. Wynik głosowania:
za – 14, przeciw -0,
wstrzyma. -0.
Przewod.RG informuje, iż załącznik nr 4 do projektu uchwały został przyjęty jednogłośnie.
Następnie pyta, czy są uwagi do treści zapisów projektu uchwały zasadniczej. Brak zgłoszeń.
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Prosi zatem o przegłosowanie przyjęcia całości uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do
prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz.
Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzyma. -0.
Przewod.RG informuje, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Przewod.RG zamyka realizowany punkt i przechodzi do następnego, którym jest:
Ad.3.2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Biesiekierzu odnośnie prowadzenia Biuletynu Informacji
Publicznej;
Przewod.RG przypomina, iż zgodnie ze Statutem Gminy sprawy dot. prowadzenia wyjaśnień
w zakresie skarg, których rozpatrzenie należy do właściwości Rady, prowadzi i analizuje
Komisja Rewizyjna Rady Gminy. Prosi o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
r.D.Dutkiewicz Przewod.Komisji Rewizyjnej – odczytuje protokół z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej z dnia 20 lipca 2017r. na którym analizowana była przedmiotowa skarga. Komisja
Rewizyjna po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Dyrektora OPS oraz Informatyka Urzędu
Gminy,
jednogłośnie wnosi do Rady Gminy o uznanie skargi za bezzasadną (protokół
Komisji jest załącznikiem do protokołu Sesji).
Przewod.RG pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Prosi o przegłosowanie
przyjęcia projektu uchwały, w którym Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną. Wynik
głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.4. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu:
Przewod.RG na zakończenie obrad podaje ważne informacje:
- 31.08.2017r. planowany termin kolejnej Sesji Rady Gminy,
- 28.08.2017r. godz. 14:00 – posiedzenie wspólne Komisji RG.
- podaje informacje o możliwości wyjazdu na 25-lecie Gminy Limanowa. Zgłoszenia
przyjmowane będą do 24.07.2017r. ( poniedziałek do godz. 15:00).
Wójt Gminy prosi o głos i przedstawia kilka ważnych informacji:
- zachęca Państwa Radnych do wyjazdu do Limanowej,
- zaprasza na uroczyste przecięcie wstęgi nowego samochodu pożarniczego dla OSP
Biesiekierz ( 25.08.2017r.) z udziałem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
- dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy sytuacji finansowej Gminy, głównie
Pani Skarbnik za trzymanie dyscypliny finansowej, Panu Kierownikowi Ref.Strategii i
Rozwoju za liczne wnioski o wsparcie działań inwestycyjnych oraz Kierownikowi Gminnych
Służb Technicznych i Komunalnych odpowiedzialnemu za inwestycje.
r.M.Jablońska-Bauer – dziękuje w imieniu Radnych z okręgu wyborczego Stare Bielice za
działania w kierunku wybudowania Sali gimnastycznej w Starych Bielicach.
Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (10:00).
Prot. A.Głuszek
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Data sporządzenia:
2017-08- 11

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Płaza
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