UG.Or.I. ooo2.39.2017
Protokół Nr XXXIX/17
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 30 listopada 2017r.
W dniu 30 listopada 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXXIX 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 2017r. poz. 1875) 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, Zastępcę Wójta,
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika Referatu Strategii i Rozwoju, radcę
prawnego oraz wszystkich przybyłych na Sesję.
Na podstawie listy obecności stwierdza, że na stan 15 radnych, w chwili otwarcia obrad w
Sesji uczestniczy 14 radnych, czyli Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i
ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Radna nieobecna: r. Wanda
Kamyk (zwolnienie lekarskie).
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 XXXIX Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawy organizacyjne;
4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy;
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biesiekierz na lata 2018-2021 z
uwzględnieniem perspektywy do 2025r.;
2) powierzenia Wójtowi Gminy Biesiekierz uprawnień w zakresie stanowienia wysokości cen i
opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz;
3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kpt.
Wł. Wysockiego w Biesiekierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kpt. Wł. Wysockiego w
Biesiekierzu;
4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Kornela Makuszyńskiego w Świeminie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela
Makuszyńskiego w Świeminie;
5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w
Starych Bielicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starych Bielicach;
6) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 rok;
7) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2017-2028;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Biesiekierzu w 2017 r.;
9) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warninie w 2017 r.;
10) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Biesiekierz;
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11) nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice – ul. Leszczynowa,… (druk 1);
12) nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice – ul. Jarzębinowa,…(druk 2);
13) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. Graniczna (druk 3);
14) nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice – ul. Jabłoniowa,…(druk 4);
15) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. Lubczykowa (druk 5) ;
16) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. Miodowa (druk 6);
17) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. Modrzewiowa (druk 7);
18) nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice – ul. Polnych Traw,… (druk8);
7. Trybuna obywatelska;
8. Interpelacje i zapytania radnych;
9. Wolne wnioski i zapytania;
10. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
Ad3. Sprawy organizacyjne;
W związku z tym, że nie ma przewidzianych żadnych informacji do przyjęcia Przewod. RG
przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
Ad4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji Rady Gminy;
Przewod.RG informuje, iż do przyjęcia jest protokół z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy
z dnia 9.11.2017r. 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.
Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
Ad5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
Wójt informuje, że przedstawi działania w ciągu okresu międzysesyjnego podejmowane zarówno przez organ wykonawczy jak i współpracowników i zastępcę, którzy działali w imieniu
wójta pod jego nieobecność, m.in. mówi o:
- 10 listopada br. mieszkańcy gminy uroczyście obchodzili Dzień Niepodległości zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. kpt. Władysława Wysockiego w Biesiekierzu, Parafię
pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Biesiekierz. Dzień Niepodległości we wszystkich szkołach rozpoczął okolicznościowy apel. Przedszkolaki, uczniowie
wszystkich szkół, kadra pedagogiczna, obecni mieszkańcy oraz zaproszeni goście mieli okazję
również wziąć udział w uroczystej Mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym
w Biesiekierzu oraz wysłuchać Apelu pamięci w wykonaniu radnego gminy Biesiekierz podpułkownika rezerwy Krzysztofa Krawczaka. Okolicznościowe przemówienie w imieniu Wójta
wygłosił Wice-wójt Jan Rodak. Wydarzenie tradycyjnie zakończono puszczaniem do nieba
biało czerwonych balonów z wypisanymi życzeniami i marzeniami. W wydarzeniu udział
wzięli również proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu ksiądz Zbigniew Kukiel
oraz radni Gminy Biesiekierz;
- 6-13 listopada br. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie lokalnego Programu
Rewitalizacji w ramach projektu. Przedstawicielami Urzędu byli członkowie Zespołu ds.
Rewitalizacji: Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju T. Hołowaty oraz inspektor ds.
zamówień publicznych K. Korn. a także przedstawiciele firmy, która opracowuje lokalny plan
rewitalizacji dla gminy;
- 13 listopada br.
-Zastępca Wójta Gminy Biesiekierz Jan Rodak podpisał umowę w sprawie udzielenia dotacji

2

na dofinansowanie remontu remizy w związku z realizacją zadania pod tytułem
„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.
Remont remizy pozwoli na sprawniejsze funkcjonowanie i wzrost skuteczności działań
ratowniczych OSP w Parnowie na rzecz ochrony zdrowia, życia i mienia mieszkańców gminy.
Zadanie realizowane będzie przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Termin realizacji zadania do 15 grudnia 2017 roku;
-Zastępca Wójta Gminy Biesiekierz Jan Rodak podpisał umowę w sprawie udzielenia dotacji
dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Chrystusa Króla w Biesiekierzu na dofinansowanie
remontu fundamentów Kościoła Filialnego p. w. Świętej Rodziny w Parnowie. Remont
fundamentów kościoła w Parnowie pozwoli zabezpieczyć zabytek przed postępującą
destrukcją. W ramach prac zostaną uzupełnione spoiny fundamentów i powstałe pęknięcia.
Dzięki tym pracom zostaną przywrócone walory estetyczne i użytkowe kościoła. Termin
realizacji zadania do 31 grudnia 2017 r.;
-15 listopada br. Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził wstępną listę rankingową
wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych. W naborze tym Gmina Biesiekierz złożyła
dwa wnioski na realizację inwestycji w Laskach Koszalińskich. Projekt „Przebudowa drogi
gminnej 121044Z na odcinkach Laski Koszalińskie – Nowe Bielice” o całkowitej wartości
1 086 851,56 zł. znajduje się na liście podstawowej zajmując 18. lokatę na 35 wszystkich przyjętych projektów. Natomiast drugi projekt Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku
Laski Koszalińskie – osiedle” o całkowitej wartości 1 124 277,57 zł. znajduje się na 2. miejscu
listy ponadlimitowej – czyli uzyskał wymaganą ocenę, jednakże ze względu na zasady konkursu mówiące o dofinansowaniu jednego projektu dla jednej gminy w ramach dostępnego budżetu, ewentualny drugi projekt może otrzymać wsparcie pod warunkiem zwolnienia środków (np. w wyniku oszczędności przetargowych). Warto dodać, iż na ww. liście, na pierwszym
miejscu znajduje się również projekt Zarządu Powiatu w Koszalinie pod nazwą „Przebudowa
drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK 6 – Laski Koszalińskie – Dunowo”;
-17 listopada br. w Przedszkolu Gminnym odbyła się uroczystość ,,Pasowania na przedszkolaka” - w której w imieniu Wójta udział wziął Sekretarz Gminy;
-22 listopada br. Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy
uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej z okazji Dnia
Pracownika Socjalnego. Złożyli wyrazy uznania oraz wdzięczności za trud, jaki pracownicy
socjalni wnoszą we wsparcie i pomoc osobom potrzebującym;
- 24 listopada br.
-Przewodniczący Rady Gminy, Skarbnik i kierownicy jednostek organizacyjnych uczestniczyli
w spotkaniu w sprawie utworzenia komitetu założycielskiego budowy pomnika z okazji 100
lecia odzyskania niepodległości. Na spotkaniu ustalono formę pomnika, będzie to mur z
czerwonej cegły z tablicą upamiętniającą;
-Wójt wraz z Zastępcą i Przewodniczącym Rady Gminy wzięli udział w uroczystości
poświęconej osiemnastolatkom w Kraśniku. Na imprezę zaproszono osiemnastolatków z
terenu naszej Gminy wraz z osobami towarzyszącymi i rodzicami. W programie przewidziano
przemówienia, gratulacje, okolicznościowego torta oraz zabawę taneczną;
- 25 listopada br. Wójt wspólnie z Przewodniczącym RG i Wice-wójtem uczestniczyli w
zakończeniu jesiennej rundy XV kolejki okręgowej Koszalińskiego Oddziału Piłki Nożnej,
nasza drużyna zajęła I miejsce, stąd nasuwa się wniosek, że nasze wysiłki zmierzające do
wpierania Klubu Wybrzeże przynoszą spodziewane efekty;
- 26 listopada br. odbył się turniej Orlika w Mielnie, gdzie nasza drużyna młodzików Klubu
Wybrzeże zajęła I miejsce.
Wobec braku pytań, Przewod. RG zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi
do kolejnego , którym jest:
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Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biesiekierz na lata 20182021 z uwzględnieniem perspektywy do 2025r.;
Przewod. RG informuje, że zgodnie z wymogami ustawy z dn. 27.04.2001r. Prawo Ochrony
Środowiska (art. 17 ust. 1 pkt. 3) gminny program ochrony środowiska podlega
zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 336/2017 z
dnia 25.10.2017r. pozytywnie zaopiniował projekt Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Biesiekierz na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 uznając, iż omawiany
dokument spełnia wszystkie wymogi formalne i jest spójny merytorycznie z Programem
Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020 z uwzględnieniem
perspektywy do 2024r. oraz stanowi kontynuację idei i istoty programu po raz pierwszy
opracowanego w 2004 r.
Spełnione też zostały wymogi dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji na
temat omawianego dokumentu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
2017 r. poz. 1405 ze zm.). Dotyczy to ogłoszenia informacji poprzez obwieszczenia w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Biesiekierzu w dniach 13.10.2017r. i
17.11.2017r. oraz zamieszczeniu obwieszczeń na tablicach sołeckich w 12 sołectwach Gminy.
Dodaje, że dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie, którzy wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania projektu na środowisko.
Dokument omawiany był szczegółowo przez
wykonawcę projektu działającego z
upoważnienia Wójta Gminy na spotkaniu wspólnym Komisji Rady Gminy w dniu 28
listopada br. Dokument został poprawiony o uwagi wniesione przez radnych na komisji,
radni przed sesją otrzymali pismo informujące o naniesionych poprawkach.
PRG pyta o zapytania do projektu uchwały.
r. Ryszard Smagieł nie wnosi zastrzeżeń odnośnie projektu uchwały. Zauważa jednak, że
założenia przyjęte w programie nie do końca odzwierciedlają rzeczywistość. Na terenie gminy
występuje obszar Natura 2000 o podwyższonym standardzie ochrony, natomiast realia
przestrzegania tej ochrony nie są takie jak być powinny. Mówi, że złożył skargę do WIOŚ do
Szczecina ale nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, jednak do projektu uchwały nie wnosi
uwag.
PRG informuje, że wniosek radnego zostanie przekazany do referatu ochrony środowiska.
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.
2) powierzenia Wójtowi Gminy Biesiekierz uprawnień w zakresie stanowienia
wysokości cen i
opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Gminy Biesiekierz;
Przewod. RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Prosi o op. Przewodniczącą
Kom. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, r. Annę Bejnarowicz. Przewodnicząca Kom.
informuje, że opinia komisji jest pozytywna.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 14, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3) stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły
Podstawowej im. Kpt. Wł. Wysockiego w Biesiekierzu w ośmioletnią Szkołę
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Podstawową im. Kpt. Wł. Wysockiego w Biesiekierzu;
Przewod. RG odczytuje treść uchwały. Prosi o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń. Prosi o opinię
Przewod. Komisji ds. Społecznych i Oświaty, r. Monikę Modła. Przewodnicząca Kom.
informuje, że komisja wydała opinię pozytywną.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 14, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
4) stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie;
Przewod. RG odczytuje treść uchwały. Pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Prosi
o opinię Przewod. Komisji ds. Społecznych i Oświaty. Przewodn. Kom. M. Modła informuje,
że komisja nie wnosi uwag.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 14, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
5) stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły
Podstawowej w Starych Bielicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starych
Bielicach;
Przewod. RG odczytuje treść uchwały. Prosi o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń. Prosi o opinię
Przewod. Komisji ds. Społecznych i Oświaty. Przewodnicząca Kom. M. Modła informuje, że
komisja wydała opinię pozytywną.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 14, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2017 rok;
Przewod. RG przypomina, że p. Skarbnik omówiła proponowane zmiany w budżecie na posiedzeniu wspólnym komisji w dn. 28.11.2017r. prosi radnych o kierowanie pytań do pani Skarbnik. Brak zgłoszeń. Pyta o uwagi do powyższego projektu uchwały Przewodniczącą Komisji
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Przewodnicząca Komisji r. A. Bejnarowicz informuje, że
zmiany dotyczą zwiększenia środków na bezpieczeństwo, remont dróg, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Komisja wydała opinię pozytywną zarówno do tego projektu jak i do
projektu zmian w wpf, które są wynikiem omówionych zmian.
Przewod. RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzyma. – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
7) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 20172028;
Przewod. RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Przypomina, że Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformowała o wydaniu przez Komisję
opinii pozytywnej do tego projektu.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 14, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
8) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Biesiekierzu w 2017 r.;
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Przewod.RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Informuje, że projekt tej
uchwały był omawiany na posiedzeniu wspólnym komisji RG, gdzie p. Skarbnik wyjaśniła celowość przeprowadzenia tych zmian. Prosi o opinię Przewodniczącą Kom. Budżetu i Rozwoju
Gosp. Przewodn. Kom. informuje o wydaniu przez komisję opinii pozytywnej.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 14, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewod. RG dodaje, że jest to uchwała zamykająca rozliczenie zakupu nowego samochodu
dla OSP w Biesiekierzu dotowanego przez Gminę.
9) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warninie w 2017
r.;
Przewod.RG przypomina, że projekt tej uchwały był wyofany z porządku obrad poprzedniej
sesji. Prosi o opinię Przewod. Kom. Budżetu i Rozwoju Gosp. Przewodnicząca Kom. informuje o wydaniu opinii pozytywnej. Występuje z prośbą do Zarządu gminnych jednostek OSP o
poszanowanie pracy urzędników, szczególnie pani Skarbnik. Podkreśla, że niedopuszczalną
praktyką jest składanie wniosku o dotację z budżetu Gminy w listopadzie, podczas, gdy umowa o dofinansowanie ze środków zewnętrznych podpisana była już w sierpniu. Dodaje, że
składając projekty trzeba mieć asygnatę Skarbnika, dlatego też na przyszłość, jeśli terminy są
napięte Zarząd powinien poinformować Skarbnika choćby telefonicznie. Przypomina, że na
poprzedniej sesji nie można było podjąć tej uchwały, gdyż nie było wolnych środków na paragrafie klasyfikacji budżetowej, a każda zmiana w budżecie musi być zaakceptowana przez
Radę Gminy.
r. Dariusz Szymański – mówi, że ma przy sobie pismo Zarządu OSP w Warninie do Wójta,
które było złożone pod koniec czerwca br. w sprawie zakupu torby ratowniczej, a wniosek został podpisany 11 sierpnia br.
PRG dodaje, że w tej chwili rozmawiamy o konkretnym projekcie, ale wcześniej zdarzały się
sytuacje, że OSP wnioskowała o dotację z budżetu gminy już po podpisaniu umowy w Warszawie. Oddaje głos p. Skarbnik.
Skarbnik przypomina, że projekt budżetu składa się już w listopadzie i prosi, by zawczasu rezerwować potrzebne środki. Natomiast zaplanowana była tylko kwota 220 tys. zł. na samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Biesiekierzu, który jak się później okazało kosztował
mniej, ale kwota była zablokowana. Odebrało to możliwość pozostałym jednostkom na zakup
innego potrzebnego sprzętu.
PRG pyta radnych o chęć zabrania głosu w tym temacie. Przypomina, że to zdarzenie nie do tyczy jednostkowo OSP Warnino, ale w tym roku było kilka przypadków, że najpierw podjęte
było zobowiązanie, a dopiero potem informacja pojawiała się w urzędzie. Dodaje, że Rada
wspólnie decyduje o wszelkich zobowiązaniach podejmowanych przez Gminę. Pyta Radnych
o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 14, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
10) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Biesiekierz;
Przewod.RG informuje, że radni otrzymali uzasadnienie do tego projektu na posiedzeniu
wspólnym
komisji,
a
przyjęcie
uchwały
wynika
z
przepisów
ustawy.
Pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 14, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ogłasza pięciominutową przerwę w obradach (13:45).
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Przewod. RG informuje, że następnych 8 projektów uchwał dotyczyć będzie wprowadzenia
nazewnictwa ulic w m. Stare Bielice.
11) nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice – ul. Leszczynowa …
( druk 1);
Nieobecny r. K.Krawczak.
Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulic na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwy ulic: Leszczynowa, Orzechowa, Morwowa, Czeremchowa. Prosi o
uwagi i pytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.
Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
12) nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice – ul. Jarzębinowa...
( druk 2);
r. K .Krawczak wraca na salę obrad (13:58).
Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulic na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwy ulic: Jarzębinowa, Dereniowa. 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.
13) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. Graniczna…( druk 3);
Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulicy na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwę ulicy: Graniczna. 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.
14) nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice- ul. Jabłoniowa … ( druk
4);
Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulic na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwy ulic: Jabłoniowa, Nektarynkowa. 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.
15) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice- ul. Lubczykowa ( druk 5);
Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulicy na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwę ulicy: Lubczykowa. 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.
16) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. Miodowa ( druk 6);
Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulicy na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwę ulicy: Miodowa. 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.
17) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. Modrzewiowa ( druk
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7);
Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulicy na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwę ulicy: Modrzewiowa. 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.
18) nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Bielice- ul. Polnych Traw …
( druk 8).
Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulic na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwy ulic: Polnych Traw, Brzoskwiniowa. 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.
Przewod. RG przechodzi do punktu 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. Ze strony radnych brak zgłoszeń.
Przewodn. RG pyta Zastepcę Wójta o mieszkanie w budynku szkolnym w Starych Bielicach.
Zastępca Wójta J. Rodak odpowiada, że najemca otrzymał pismo dot. opuszczenia lokalu, garażu, piwnicy do 30.11.2017r. Po ustaleniach z radcą prawnym będą podejmowane procedury
zmierzające do eksmisji najemcy do innego mieszkania socjalnego zapewnionego przez Gminę również w Starych Bielicach w bliskim sąsiedztwie szkoły.
r. Daniel Dutkiewicz pyta czy znane są miesięczne koszty z tego tytułu dla Gminy.
J. Rodak odpowiada, że lokal jest zabezpieczony, ale nie prowadzono na razie rozmów w tej
sprawie. Natomiast po stronie najemcy będzie opłata w wys. 2,50 zł/m², za media, inne opłaty wynikające z Zarządzenia Wójta.
r. A. Bejnarowicz pyta o okres, na jaki musimy zabezpieczyć mieszkanie dyrektorowi.
J. Rodak odpowiada, że jest to okres dwuletni do 2019 roku.
Przewod. RG przechodzi do punktu następnego, którym jest:
Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania;
Przewodn. RG. oddaje głos Wójtowi.
Wójt zwraca się z propozycją do sołtysów w imieniu Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego i Dyrektora Wydziału PROW o wzięcie udziału w tzw. Akademii
Sołtysa. Przy składaniu różnych projektów takie uczestnictwo owocuje dodatkowymi
punktami przy ocenie wniosków. W programie tego szkolenia przewidziane jest rozwijanie
usług społecznych, alternatywnych form działalności pozarolniczej, popularyzacja programu
społecznik – gdyż w nadchodzącym roku na ten program przewidziane będą znacznie większe
środki, przedstawiane też będą informacje nt. grantów sołeckich. Harmonogram przewiduje
dwudniowe szkolenie w Bornym Sulinowie 11-12 grudnia br. Zapewnione jest
zakwaterowanie i wyżywienie. Zachęca sołtysów do udziału w tym szkoleniu. Dodaje również,
że dotarły do niego podziękowania od Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w
Koszalinie za pomoc w organizacji VII edycji zawodów OSP w kwalifikowanej I pomocy „Biec,
by pomóc” Polanów 2017 - zawody wygrała OSP w Biesiekierzu. Wójt gratuluje strażakom.
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r. Krawczak pyta czy na szkolenie, o którym mówił Wójt może jechać przedstawiciel rady
sołeckiej zamiast sołtysa.
Wójt odpowiada, że prawdopodobnie tak, ale upewni się i wtedy da konkretną odpowiedź.
Przewodn. RG kieruje ogólny komunikat do mieszkańców odnośnie spotkań radnych z
mieszkańcami. Odbędą się one we wszystkich sołectwach w pierwszy czwartek miesiąca, z
wyjątkiem Lasek Koszalińskich i Gniazdowa, tam spotkania te będą mieć miejsce w pierwszą
środę miesiąca. Podczas spotkań mieszkańcy będą mieć możliwość zapoznania się z budżetem
Gminy Biesiekierz na rok 2018 i zaproponowania ewentualnych zmian. 18 grudnia o godz.
14.00 odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji stałych RG, które dotyczyć będzie budżetu
gminy na rok 2018. XL Sesja RG odbędzie się 21 grudnia 2017r. o godz. 12:00.
Ad. 10. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (14:15).
Prot. Patrycja Ziber-Cichońska
Data sporządzenia:
2017-12-06
Przewodniczący Rady Gminy

Marek Płaza
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