UG.Or.I. ooo2.36.2017
Protokół Nr XXXVI/17
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 28 września 2017r.
W dniu 28 września 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXXVI Sesja
Rady Gminy. Godzina rozpoczęcia: 8:00, zakończenia: 12:00.
Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 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,
Sekretarza Gminy, Sołtysów oraz wszystkich przybyłych na Sesję.
Serdecznie wita
zaproszonych Gości w osobach: Kazimierza Domarackiego właściciela Firmy „DOMAR”
Tatów wykonującej zlecenia z zakresu budownictwa inżynierii liniowej oraz wytwórni mas
bitumicznych i Wojciecha Pacułę właściciela Firmy PUH „Karpol” Kotłowo sprzedaż hurtowa
zbóż, nasion, pasz dla zwierząt.
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. Nieobecna to r. W. Kamyk nieobecność
usprawiedliwiona.
Przewod.RG korzystając ze swoich kompetencji, traktując tę część obrad jako organizacyjną
związaną z otwarciem posiedzenia, na zgłoszony wcześniej wniosek, prosi o wystąpienie
Wójta Gminy.
Wójt wspominając Dożynki Gminne, które odbyły się dwa tygodnie wcześniej nadmienia, iż
udały się one znakomicie i podkreśla, że ważnym elementem tego wydarzenia było wręczenie
medali Zasłużonym dla Gminy Biesiekierz. Z powodu nieobecności na Dożynkach p. K… D… i
p. W… P…, Wójt zaprosił ww. osoby na dzisiejszą Sesję w celu osobistego wręczenia medali.
Krótko przybliża sylwetki wyróżnionych osób oraz mówi o prowadzonych przez nich firmach.
Podkreśla, że medal jest wyrazem szacunku, uznania, wdzięczności. Dziękuje wyróżnionym za
współpracę z Gminą, jej jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz za
zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności. Dodatkowo przekazuje K. D… medal od
Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Stare Bielice za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w
życiu sołectwa Stare Bielice.
Pan W. P… prosi o głos i mówi, że otrzymany medal jest dla niego szczególnym
wyróżnieniem i chyba najważniejszym jakie dostał. Dodaje, że nagroda ta zostanie ustawiona
na honorowym miejscu w firmie i życzy włodarzom Gminy podejmowania dobrych decyzji,
które będą prowadziły Gminę w dobrym kierunku.
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O głos prosi Wójt Gminy i dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie
tegorocznych dożynek gminnych. Przekazuje przygotowane na tę okoliczność pisemne
podziękowania, które otrzymują: Kierownik Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych
Pan Jan Rodak odpowiedzialny za sprawy organizacyjne imprezy; Dyrektor Biblioteki
Publicznej Pani Agnieszka Hryniewicz, Sołtys Sołectwa Biesiekierz Pani G… G…, Radna
Moniki Modły za zorganizowanie występu Zespołu Tańca Ludowego „ Bałtyk” Koszalin
znakomicie uświetniającego imprezę dożynkową. Dziękuje również Środowiskowemu
Domowi Samopomocy „Feniks” kierowanemu przez I… B… za przygotowanie sceny z
rekwizytami. Na ręce Komendanta OSP Pana R. Gadomskiego składa podziękowania
wszystkim strażakom za zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania imprezy oraz
serdeczne podziękowania składa Państwu J… i R… S… za przygotowanie wyjątkowej jak co
roku scenerii i dożynkowych „witaczy”. Na koniec
dziękuje wszystkim Sołtysom i
przedstawicielom poszczególnych sołectw, którzy w sposób bardzo aktywny przyczynili się
do zorganizowania wystroju swojego sołeckiego namiotu zgodnie z hasłem przewodnim
tegorocznych Dożynek „ Tu mieszkam, tu żyję – sentymentalny powrót do czasów PRL-u
( np. dawnej szkoły, zakładu fryzjerskiego czy sklepu z tamtych lat).

Pan Jan Rodak dziękuje pracownikom GSTiK za wsparcie, które od nich otrzymał przy
organizacji Dożynek Gminnych.
Pan R. Smagieł w imieniu rolników oraz mieszkańców swojego sołectwa dziękuje władzom
Gminy i organizatorom imprezy za zorganizowanie tak wspaniałych Dożynek Gminnych
2017.
Przewod.RG informuje o zakończeniu części organizacyjnej i ogłasza 10 min przerwy (8:30).
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.
Ze strony Radnych – brak zgłoszeń.
Wójt wnosi o wycofanie z porządku obrad punktu pn. Informacja o organizacji i przebiegu
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży - „Bezpieczne wakacje w Gminie Biesiekierz 2017” i
przedstawia uzasadnienie wniosku.
Przewod.RG prosi o przegłosowanie złożonego wniosku dot. wycofania z porządku obrad
„Informacji...”. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzym.-0. Wniosek został przyjęty.
Przewod.RG informuje o zmianie zapisów porządku obrad i wycofaniu punktu „Informacja o
organizacji i przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – Bezpieczne wakacje w
Gminie Biesiekierz 2017”. Pyta o inne uwagi do porządku obrad. Brak zgłoszeń. Stwierdza, iż
realizowany na Sesji porządek obrad został zatwierdzony przez Radnych i 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 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za I półrocze
2017r., informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.
oraz informacji z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017r.
6. Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmniejszenia realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dyrektora Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu w roku szkolnym 2017/2018;
2) w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice (druk nr 1);
3) w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice (druk nr 2);
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4) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (druk nr 3);
5) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017r.;
6) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata
2017-2028;
7) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu
w 2017r;.
8) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warninie
w 2017r.
7. Trybuna obywatelska ;
8. Interpelacje i zapytania radnych;
9. Wolne wnioski i zapytania;
10. Zakończenie obrad XXXVI 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 XXXV Sesji Rady Gminy z dnia
31 sierpnia 2017r. Mówi, iż 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.
Zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest:
Ad.4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
Przewod.RG prosi Wójta Gminy o przedstawienie
sesjami.

sprawozdania z działalności

między

Wójt informuje o podejmowanych w ciągu tego okresu najważniejszych działaniach organu
wykonawczego, m.in. mówi o:
- udziale dn. 4 września br. w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego we wszystkich
szkołach Gminy Biesiekierz w nowej odsłonie zgodnie przeprowadzoną reformą systemu
edukacji tj. nauka w ośmioklasowych szkołach z likwidacją Gimnazjum w tle;
- spotkaniu dn. 7 września br. z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola gminnego
w Biesiekierzu w tym przedstawienie Rodzicom dzieci nowej Pani Dyrektor Przedszkola
wyłonionej w drodze konkursu i rozmowa o przyszłości placówki ;
- udziale dn.9 września br. w uroczystej imprezie Dożynek Gminnych w Biesiekierzu.
Dziękuje organizatorom za piękną imprezę a wszystkim jej uczestnikom za przybycie i
aktywny udział w organizowanych konkursach i zabawach;
- udziale dn.15 września br. w integracyjnej imprezie organizowanej przez OPS Biesiekierz i
i Środowiskowy Dom Samopomocy ,, FENIKS” pn. ,,Integracja TY i JA” w której udział brało
kilka placówek z udziałem osób niepełnosprawnych;
- udziale dn. 15 września br. w Gminnych Dożynkach organizowanych w Mierzynie przez
Miasto i Gminę Karlino ;
- udziale dn. 16 września br. w Powiatowych Dożynkach organizowanych na Stadionie
„Gwardia” w Koszalinie. Impreza zorganizowana równolegle z XXXV Ogólnopolskimi Dniami
Pszczelarza. Informuje o przebiegu uroczystości i dziękuje sołectwu Parnowo za godne
reprezentowanie Gminy na Dożynkach;
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- udziale dn. 19 września br. w XII posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 organizowanym w
Szczecinie;
- udziale dn. 20 września br. w imprezie zorganizowanej w Bibliotece Publicznej Gminy z
okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Przedstawia szczegóły spotkania;
- udziale dn.21 września br. w uroczystości z okazji 25- lecia otwarcia DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ w Parsowie im. Anzelma Młodzika;
- udziale dn. 22 września br. w imprezie z okazji Dnia Seniora pn. ,,Pożegnanie Lata” w
Parnowie;
- udziale dn. 25 września br. w spotkaniu regionalnym Związku Gmin Wiejskich
organizowanym w Szczecinie. Przedstawia ustalenia ze spotkania. Mówi o XVII Kongresie
Gmin Wiejskich 19-20.10.2017r. organizowanym w Rawie Mazowieckiej;
- udziale dn. 27 września br. w uroczystości zorganizowanej w Bibliotece Publicznej na temat
rozstrzygnięcia konkursów czytelniczych;
-przedstawia ofertę Firmy, która zwróciła się do Gminy z prośbą o rozpropagowanie informacji dot. pozyskania terenu pod farmy fotowoltaiczne. Przedstawia szczegóły oferty.

Ad.5. Rozpatrzenie informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Biesiekierz za I półrocze 2017r., informacji o kształtowaniu wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2017r. oraz informacji z wykonania planu
finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017r. ;
Z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność p.Skarbnik informację przedstawia Wójt. Informacja stanowi załącznik do protokołu. Przewod. RG prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozwoju
Gosp.
r.A.Bejnarowicz Przewodnicząca Komisji – przedstawia pozytywną opinię Komisji w
odniesieniu do wszystkich trzech informacji wymienionych w tytule. Mówi, że członkowie
Komisji na wcześniejszym spotkaniu wysłuchali wyjaśnień Wójta i Skarbnika Gminy oraz
zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie na temat
wykonania budżetu za I półrocze br. Mówi, iż Wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana
trzykrotnie, zmiany te wynikały ze zmian w budżecie Gminy, które w tym czasie zaistniały.
Przewod. RG prosi o opinię Komisję Rewizyjną.
r. D. Dutkiewicz Przewodniczący Komisji przytacza opinię RIO i informuje o pozytywnej
opinii odnośnie wszystkich trzech informacji.
Przewod.RG pyta o opinię Komisję ds. Społecznych i Oświaty.
r.Monika Modła Przewodnicząca Komisji mówi, iż Komisja kierując się pozytywną opinią
RIO, zachowaną zasadą równowagi budżetowej za I półrocze br. i zasadą zrównoważonego
rozwoju, wydała opinię pozytywną do wszystkich trzech informacji.
Przewod.RG pyta o opinię Komisję Organizacyjno-Prawną.
r. M. Jabłońska-Bauer Przewodnicząca Komisji informuje, iż po zapoznaniu z opinią RIO,
Komisja zaopiniowała pozytywnie wszystkie trzy informacje.
Przewod.RG prosi o pytania i uwagi do informacji. Brak zgłoszeń. Stwierdza, że radni bez
uwag przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za I półrocze
2017r., informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.
oraz informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017r.
Zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest:
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Ad. 6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmniejszenia realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć dyrektora Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu w roku szkolnym
2017/2018;
Przewod.RG
tytułem wprowadzenia wyjaśnia, iż na wniosek Dyrektora Gminnego
Przedszkola o zmniejszenie liczby godzin dydaktycznych do 9, został przedłożony projekt
stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem. Głównym powodem złożenia wniosku jest
zwiększenie obowiązków dyrektora placówki od 1 września 2017r. co związane jest m.in. z
planowanym przeniesieniem placówki w 2018r. do nowej siedziby. Zmniejszenie godzin
obowiązkowych zajęć dyrektora pozwoli na zapewnienie pełnych etatów dla wszystkich
nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu. Prosi o opinię Komisję ds. Społecznych i Oświaty.
r.M.Modła Przewod.Komisji – informuje o pozytywnej opinii Komisji wypracowanej na
wspólnym posiedzeniu Komisji 25 września 2017r. Komisja uznaje za zasadne zmniejszenie
godzin zajęć dla dyrektora skutkujących zapewnieniem pełnego zatrudnienia dla pozostałych
nauczycieli w Przedszkolu.
Przewod.RG prosi o pytania i uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Temat był
omawiany na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji i został pozytywnie zaopiniowany
Komisje nie wniosły uwag. Informuje o przystąpieniu do głosowania. Wynik głosowania: za 14, przeciw-0, wstrzym.- 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
2) w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice (druk nr 1);
Przewod.RG tytułem wprowadzenia informuje, że w m-cu marcu 2015r. została podjęta
uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami m-ści Stare Bielice i Nowe
Bielice na temat wprowadzenia urzędowych nazw ulic w związku z dużym ruchem inwestycyjnym na tym terenie. Dzisiejsze trzy projekty uchwał to kolejne działania wynikające z
wcześniejszych decyzji. Informuje, iż takich uchwal do końca roku będzie jeszcze kilka. Temat pr.uchwał wraz z załącznikami graficznymi omawiany był na wspólnym posiedzeniu
Komisji. Mówi, iż do projektów uchwał Radni nie wnieśli uwag.
Wykorzystując urządzenie multimedialne prezentuje Radnym załącznik graficzny do pierwszego pr.uchwały ( 9 propozycji nazw ulic ). Prosi o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń. Informu je o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0,
wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice (druk nr 2);
Przewod.RG przedstawia załącznik graficzny dot. drugiego projektu uchwały (14 propozycji
nazw ulic). Prosi o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania
projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice (druk nr 3);
Przewod.RG prezentując załącznik graficzny trzeciego projektu uchwały (propozycja nazwy
jednej ulicy) wyjaśnia, iż w tym przypadku chodzi o nadanie nazwy drodze wewnętrznej po
uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli terenu, na którym jest ona zlokalizowana (wymóg ustawowy - art.8 ust.1a ustawy o drogach publicznych). Prosi o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
5) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017r.;
Przewod.RG prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozwoju Gosp.
r.A.Bejnarowicz Przewodnicząca Komisji – przedstawia pozytywną opinię Komisji. Mówi o
planie zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 47.251,30 . Przedstawia założenia planu oraz
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mówi o planie zwiększenia wydatków budżetu o tę samą kwotę i przedstawia ich przeznaczenie w planie wydatków. Mówi o pozytywnej opinii Komisji na temat propozycji przenie sienia środków miedzy działami tj. z „dz. administracja publiczna” do „dz. bezpieczeństwo
publiczne” oraz przedstawia założenia. Kończy swoje wystąpienie informując o wydaniu pozytywnej opinii Komisji na temat kolejnego pr.uchwały tj. w sprawie zmian w WPF Gminy
Biesiekierz na lata 2017-2028. Zaproponowane w pr. uchwały zmiany są wynikiem zmian w
budżecie Gminy. Komisja prosi o przyjęcie obu pr.uchwał.
Przewod.RG prosi o uwagi i pytania do omawianego obecnie pr.uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania pr.uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0,
wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6)w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na
lata 2017-2028;
Przewod.RG – informuje, iż pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozw.Gosp. na temat projektu uchwały Radni już poznali. Prosi o pytania i uwagi do pr. Uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania pr.uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0,
wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

7) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu w 2017r;
Przewod.RG – prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozw. Gospodarczego.
r.A.Bejnarowicz – informuje o pozytywnej opinii Komisji i przedstawia jej uzasadnienie. OSP
Biesiekierz złożyło wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy w kwocie 4.000,- jako
udział własny na realizację zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej jednostki realizowanego na podstawie umowy z Komendantem Głównym PSP. Całkowity koszt zadania to
20.000,- z tego dofinansowanie przez Komendanta Głównego PSP to kwota 16.000,- .
Przewod.RG prosi o pytania i uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania
pr.uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
8) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warninie w 2017r.;
Przewod.RG – prosi o opinię Komisję Budżetu i Rozw. Gospodarczego.
r.A.Bejnarowicz – informuje o pozytywnej opinii Komisji i przedstawia jej uzasadnienie. OSP
Warnino złożyło wniosek na realizację zadania dot. doposażenia jednostek OSP z terenu
powiatu koszalińskiego w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów lasów, łąk i torfowisk realizowanego przez Powiat Koszaliński. Całkowity koszt zadania wynosi 7.550,00 z tego kwota
dofinansowania z Powiatu to 7.000,-. Pozostała część w kwocie 550,00 to udział własny OSP
zagwarantowany z budżetu Gminy.
Przewod.RG prosi o pytania i uwagi. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania
pr.uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta
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;
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r. M. Jabłońska-Bauer – wystąpienie dotyczy ostatnich podtopień. Podczas dyżuru radnego
zgłosili się do radnej mieszkańcy domów nr 103 (kierunek Gniazdowo) którzy prosili o pomoc przed zalewaniem ogródków i rowów przy swoich posiadłościach.
r. E. Piekarska – kontynuuje temat podtopień, który wśród mieszkańców okolic Starych Bielic i Gniazdowa wzbudza dużo uwag. Mówi o sytuacji pp. Skurów z Gniazdowa. Ponieważ są
oni ustawicznie zalewani, za każdym razem w takiej sytuacji wynajmują transport i sami za bezpieczają swoje domostwo wałami ziemnymi. Radna prosi władze Gminy o poważne po dejście do tematu.
J. Rodak – mówi, że temat jest mu znany od dawna i prowadzony przez GSTiK. Wskazuje, iż
problem leży w tym, że teren okolic St.Bielic jest terenem zalewowym a mieszkańcy budując
swoje nowe domy nie zwracali uwagi, że budują się na łąkach i przy okazji budowy niszczą
system drenujący oraz zasypują rowy. Służby Techniczne uregulowały już trzy takie miejsca
na terenie Nowych i Starych Bielic. Informuje, że spotka się z mieszkańcami, aby temat
omówić, gdyż mieszkańcy podczas wykopów pod budowę fundamentów natrafiali na drenaże
i wiedzą, gdzie system ten przebiega. Dodaje, że czyszczenie rowów melioracyjnych nie jest
zadaniem Gminy i GSTiK, ale jest wykonywane wtedy, gdy nie ma innego wyjścia by zabez pieczyć domostwo i są wolni pracownicy oraz sprzęt. Przy remoncie drogi A6 jest planowany przepust przez drogę krajową A6 i ma nadzieję, że poprawi to sytuację podtopień. Mówi
o spotkaniu się z pp. S… i przekazaniu sprawy odwodnienia terenu do uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych. Deklaruje, że gdy sprawa dotyczy udrożnienia rowu, to wysyłana
będzie koparka (tak jak ostatnio w Biesiekierzu, gdzie rów był osypany).
Kończy stwierdzeniem, że takich zadań GSTiK realizuje mnóstwo, codziennie są zgłoszenia z
prośbą o interwencję.
r. R. Smagieł – mówi, że w tym czasie w każdym sołectwie wystąpiły podtopienia ( np. kolonia zabudowania pp. G…). Jednak tam mieszkańcy wspólnie (w 5 osób) wynajęli koparkę i
koszty rozłożyły się. Dzięki temu nie były tak uciążliwe, jak mogłyby być dla jednej osoby. Poleca to działanie.
r. K. Krawczak – mówi, że problem podtopień może wynikać także z zaniechań inwestora.
Każdy projekt budowlany ma zaplanowane odwodnienie budynku, ale w praktyce nie wszyscy inwestorzy się do tego stosują.
Wójt – zachęca do utworzenia przez grupę osób tzw. Spółki wodnej wzorem tych, które kie dyś w funkcjonowały w każdej gminie. Obecnie takie spółki utworzono w Świeszynie, Bobolicach, Mielnie. Mówi, że opłata jest niewielka i można uzyskać od Marszałka Województwa
dofinansowanie w 90% kosztów funkcjonowania spółki. Prosi o rozważenie propozycji, gdyż
podtopienia są co roku, natomiast gmina nie może wejść na grunt prywatny.
Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania.
J.Rodak - informuje o utrudnieniach związanych z inwestycjami prowadzonymi na terenie
gminy. Teren gminy jest rozkopany z uwagi na : budowę drogi A6, budowę drogi powiatowej
wraz z chodnikami przy budynku urzędu, prace budowlane prowadzone są w Kotłowie, prowadzona jest także inwestycja oświetleniowa, która dobiega końca. W imieniu wykonawców
prowadzonych budów, przeprasza za uciążliwości i mówi, że z sześciu realizowanych projektów, dwa są już odebrane (dotyczy to Parnowa i Biesiekierza), cztery kolejne są na ukończeniu. Zapewnia, że zadania zaplanowane w tym roku zostaną zrealizowane w 100%.
Wójt – informuje o zbiórce żywności dla potrzebujących dzieci, w której uczestniczyć będą
wolontariusze z OPS, ŚDS oraz gimnazjaliści i rozdaje Radnym ulotki na temat szczegółów
akcji. Mówi też o otwarciu Klubu Seniora w świetlicy przy Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie
seniorzy będą mogli integrować się, organizować swoje imprezy i spotkania.
r. M. Jabłońska-Bauer– pyta kiedy w Starych Bielicach rozbłysną lampy.
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Pan J. Rodak – informuje, że inwestycja jest już zakończona a oświetlenie będzie od października br.
r.J. Wypych – nawiązuje do inwestycji drogowych i pyta o parking przy kościele.
J. Rodak – odpowiada, że powiat nie ujął parkingu przy realizacji inwestycji, jednakże jest
umówiony na spotkanie w najbliższy poniedziałek z Dyrektorem PZD, gdzie będzie podnosił
ten temat i będzie starał się dojść do porozumienia.
r. R. Smagieł – pyta o liczniki do lamp oświetlenia drogowego.
Pan J. Rodak – wyjaśnia temat, mówi, że na naszym terenie jest oświetlenie Spółki Energetycznej oraz oświetlenie gminne, które znajduje się w czterech obwodach (w Biesiekierzu,
Parnowie i dwa w Starych Bielicach).
r. P. Grajper – proponuje, by częściej zapraszać Pana Starostę na Sesję, ma nadzieję, że
wówczas poprawią się nasze drogi. Jako przykład podaje zakończony remont drogi powiatowej w Parnowie.
Pan T. Hołowaty zaprasza Radnych i Sołtysów na objazd po Gminie w dniu 14.10. o godz.
10:00 spod Urzędu Gminy. Będzie to rajd poznawczy związany z realizacją projektu utworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Biesiekierz. Rajd przyjmie formę wycieczki autobusowej w miejsca, które wymagają naprawy, remontów, również poprawy w wymiarze
społecznym.
Przewodn. RG pyta , czy są jeszcze jakieś interpelacje lub zapytania. Brak zgłoszeń.
Ad. 10. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (12:00).
Prot. Anna Głuszek, Patrycja Ziber-Cichońska
Data sporządzenia:
2017- 10-18
Przewodniczący Rady Gminy

Marek Płaza
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