UG.Or.I. ooo2.40.2017
Protokół Nr XL/17
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 21 grudnia 2017r.
W dniu 21 grudnia 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XL Sesja Rady
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 13:00, zakończenia: 14:53.
Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017r. Poz. 1875 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, Zastępcę Wójta,
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników
Urzędu, radcę prawnego, sołtysów, zaproszonych gości: p. J… M… i p. I… D… ze
Stowarzyszenia Klub Sportowy „Wybrzeże” 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. Radny nieobecny : r.Ryszard
Smagieł (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 XL 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 XXXIX Sesji Rady Gminy;
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
6. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2018 ;
- wystąpienie Wójta Gminy;
- dyskusja;
- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2018 ;
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz
na lata 2018-2028.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;
2) przyjęcia na 2018r. harmonogramu realizacji zadań wynikających z „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019” ;
3) uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu;
4) zaliczenia dróg w miejscowości Stare Bielice i w miejscowości Biesiekierz do kategorii
dróg gminnych;
5) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy
Biesiekierz oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i
wykorzystywania;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz;
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7) dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy
Biesiekierz;
8) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biesiekierz na lata 2017-2023.
8. Trybuna obywatelska;
9. Interpelacje i zapytania radnych;
10. Wolne wnioski i zapytania;
11. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
Ad3. Sprawy organizacyjne;
Przewod.RG zaprasza na mównicę p. Jacka Machałę – Prezesa Stowarzyszenia Klubu
Sportowego Wybrzeże Biesiekierz. Jednocześnie informuje, że nasz klub piłkarski zajmuje I
miejsce w klasie okręgowej PZPN z dorobkiem 38 punktów. W czasie jesiennych meczów
wygrali 12 rozgrywek, zremisowali 2 razy, nie przegrali żadnego meczu. Klub prowadzi zajęcia
z dziećmi i młodzieżą i w obecnie trwających rozgrywkach Ligi Bałtyckiej Orlik nasi najmłodsi
piłkarze zajmują drugie miejsce w grupie B. Wspomina o aktywnym udziale zarządu i
trenerów Klubu w organizowanej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz
Akademii Zdrowej Rodziny.
Jacek Machała swoje wystąpienie rozpoczyna od przedstawienia I wiceprezesa Klubu p.
Ireneusza Drożdżala oraz II wiceprezesa p. Pawła Grajpera. Sam jest prezesem od lutego
2017r. Mówi, że jego obecność na dzisiejszej sesji wynika z sukcesów, które odnoszą piłkarze
Klubu. W dniu 9 grudnia odbyła się gala podsumowująca rozgrywki w Koszalińskim
Okręgowym Związku Piłki Nożnej. Na galę przybyło 160 delegatów oraz zaproszeni goście,
wśród których znalazł się wiceprezes PZPN Jan Bednarek. SKS Wybrzeże otrzymał
wyróżnienie za szczególny wkład w rozwój piłki nożnej w regionie i za to, że jako jedyny
zespół w lidze w rundzie jesiennej w powiecie koszalińskim nie poniósł żadnej porażki.
Przedstawia 3 drużyny Klubu: seniorów, juniorów starszych i drużynę dzieci z rocznika 2007 i
młodszych wraz z ich trenerami, pozycjami w lidze i sukcesami. Podkreśla nadzieję, jaką Klub
pokłada w najmłodszych piłkarzach, którzy dwa razy zdobyli pierwsze miejsce a raz drugie w
turniejach Orlika. Dziękuje za wsparcie i zaangażowanie, szczególnie Wójtowi i wyraża
nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.
Ireneusz Drożdżal prezentuje otrzymaną nagrodę i przekazuje ją na ręce Wójta.
Wójt dziękuje i zapewnia, że nagroda będzie eksponowana na honorowym miejscu na sali
narad. Dodaje, że jest ona wynikiem mądrych decyzji Zarządu Stowarzyszenia. Natomiast
efektem jest ogromne zaangażowanie dzieci i młodzieży, oderwanie ich od komputerów i
smartfonów na rzecz aktywności fizycznej. Wójt zapewnia, że wszyscy są dumni z osiągnięć
drużym Klubu i składa gorące gratulacje.
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 XXXIX Sesji Rady Gminy
z dnia 30.11.2017r. 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:
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Ad5. 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:
-30 listopada, br. podpisaniu umowy z Prezesem OSP Warnino Józefem Kuklińskim na
zakup zestawu ratowniczego ,,Torba R1”, co miało miejsce bezpośrednio po poprzedniej Sesji,
po przyjęciu przez Radę Gminy uchwały o dofinansowanie zakupu w/w sprzętu;
-1 grudnia br. odbyła się konferencja ZIT Koszalińsko Kołobrzeskiego Obszaru
Funkcjonalengo, w której uczestniczył z-ca wójta Jan Rodak;
-w dniach 7-8 grudnia br. w Ustroniu Morskim Wójt uczestniczył w spotkaniu
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Środkowopomorskiej Grupy Działania, gdzie
przedstawione zostały m. in. kwestie efektywnej polityki promocji jednostki samorządu
terytorialnego i promocji gospodarczej, modernizacja polityki komunikacji w administracji
oraz tworzenie przyjaznego wizerunku urzędu;
-8-10 grudnia br. w Międzyzdrojach na zaproszenie Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza Wójt uczestniczył w Gali 60- lecia Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej. Spotkanie było Podsumowaniem Sportowego Turnieju Miast i
Gmin, z samorządami i działaczami Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Gmina
Biesiekierz otrzymała certyfikat uczestnictwa, ranking odbywał się w skali makroregionalnej,
gdzie uzyskaliśmy 13 miejsce w województwie w miejscowościach do 7 tys. mieszkańców.
Wójt dziękuje za zaangażowanie dyrektorom szkół, przedszkola, pracownikom świetlic;
-4-6 grudnia br. w ramach akcji Banku Żywności z Nowych Bielic młodzież ze Szkoły
Podstawowej w Starych Bielicach oraz podopieczni ŚDS zbierali żywność na świąteczne stoły
dla rodzin potrzebujących wsparcia. W efekcie zebrano około 20 ton żywności;
-11 grudnia br. na sali gimnastycznej w budynku szkoły podstawowej w Biesiekierzu odbyła
się zabawa mikołajkowa z udziałem Klaunów Rupherta i Rico dla wszystkich dzieci z terenu
Gminy Biesiekierz w wieku szkolnym i przedszkolnym;
-w dniach 15 – 20 grudnia br. odbywały się spotkania wigilijne w sołectwach w
świetlicach wiejskich. Wigilie te dedykowane były mieszkańcom sołectw. Śpiewano na nich
kolędy, przedstawiano jasełka. Wójt dziękuje osobom, które włączyły się w organizację tych
uroczystych spotkań, gdyż każde wymagało dużo pracy zarówno w przygotowaniu posiłków
jak i oprawy, dekoracji czy strojów;
-16 grudnia br. odbyło się posiedzenie zarządu OSP w Parnowie, na którym druhowie
podsumowali swoją działalność, połączone ze spotkaniem opłatkowym.
-18 grudnia br. miało miejsce spotkanie wszystkich Komisji Rady Gminy z udziałem władz
Gminy nt. projektu budżetu na 2018rok, oraz Programu Rewitalizacji Gminy Biesiekierz.
Dziękuje osobom, które po wielu konsultacjach i spotkaniach z mieszkańcami przygotowały
ten projekt tj. p. T. Hołowatemu, p. Kamili Korn, p. Janowi Rodakowi.
-19 grudnia br. w OPS odbyło się spotkanie wigilijne z mieszkańcami seniorami. Wójt
zwraca uwagę na fakt, że nasi seniorzy mają w sobie dużo energii i optymizmu. Po tym
spotkaniu miała miejsce wigilia w ŚDS ,,FENIKS” z występami jasełkowymi. Na ręce
dyrektora OPS M. Sydoruka przekazuje słowa uznania dla osób, które przygotowały jasełka.
-20 grudnia br. miało miejsce spotkanie wigilijne z pracownikami Urzędu Gminy, które
było okazją do podziękowanie pracownikom i świetliczankom za zaangażowanie w swoje
codzienne obowiązki. Urzędnicy zdobywają coraz większe zaufanie wśród mieszkańców.
Podsumowując Wójt informuje o projekcie złożonym w ramach PROW dotyczącym
powiązania lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi
drogami ekspresowymi S6 i S11 oraz połączenia miejscowości Stare Bielice z podstrefą
Słupskiej Strefy Ekonomicznej Koszalin. Uzyskał on pozytywną ocenę i decyzję Zarządu
Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 18 grudnia br. Dodaje, że jest to bardzo trudny
projekt i do ostatniego dnia uzupełnialiśmy dokumenty, ale zaowocuje on dużym ułatwieniem
komunikacyjnym nie tylko dla naszej gminy, ale i dla gmin ościennych. Mówi również o
kolejnych sukcesach poety Zygmunta Królaka. Zdobył on wysokie miejsca i nagrody w
każdym z czterech konkursów literackich, w których wziął ostatnio udział. Wójt składa gorące
gratulacje i na tym kończy wystąpienie.
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Wobec braku pytań, Przewod. RG zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi
do kolejnego, którym jest:
Ad. 6. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2018 ;

- wystąpienie Wójta Gminy;
Wójt przystępuje do omówienia projektu budżetu Gminy. Mówi, że został on opracowany
zgodnie z uchwałą XLVI/347/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27.09.2010r. w sprawie
procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych i towarzyszących projektowi budżetu. Zapewnia, że w toku prac zachowano
najwyższe standardy planowania projektu budżetu opracowane z uwzględnieniem poziomu
wpływów z tytułu podatków i opłat, wysokości środków w zakresie administracji rządowej i
innych zadań zleconych, poziomu wpływów pozostałych dochodów określonych na podstawie
analizy wykonania budżetu w latach poprzednich oraz w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą
Finansową na okres 2018 – 2028 przy założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych
celów i wyzwań polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim. Wymienia strategiczne cele
polityki finansowej Gminy, a wśród nich stopniową redukcję deficytu budżetowego i
ograniczanie planowanego zadłużenia Gminy. Mówi, że priorytetem jest zachowanie
prorozwojowej orientacji budżetu, a temu celowi służyć będzie realizacja wieloletniego planu
inwestycyjnego uwzględniająca również projekty możliwe do zrealizowania przy udziale
środków unijnych. Budżet zakłada głównie przyjęcie dochodów na poziomie realnym,
poprawę skuteczności i ściągalności zaległości podatkowej, przeznaczenie dochodów ze
sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje, wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej
różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, konsekwentne realizowanie
zasady oszczędności, zabezpieczenie kwoty na spłatę i obsługę długu oraz na zapewnienie
wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania w latach
2018 – 2020. Zwraca uwagę na wysoki udział wydatków inwestycyjnych w budżecie, wzrosły
one o 10% w stosunku do roku ubiegłego. Przedstawia kwoty dochodów bieżących i
majątkowych w łącznej kwocie 31 753 533,94 zł, a także kwoty wydatków 37 859 398,55 zł i
deficytu budżetowego 6 105 864,61 zł. Omawia procentowy udział w budżecie dochodów
własnych, subwencji, środków pomocowych i dotacji. Na dochody własne składają się przede
wszystkim podatki od nieruchomości, transportu, wpływy z tytułu PITu, CITu. Przedstawia
dysponentów budżetu zaczynając od Urzędu Gminy z kwotą 19 980 807 zł, następnie Ośrodek
Pomocy Społecznej – 8 345 445 zł, Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu - 2 985 985 zł, Szkoła
Podstawowa w Świeminie - 1 546 491, Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach - 1 523 587 zł,
Gminne Przedszkole w Biesiekierzu - 1 239 519 zł. Omawia główne kierunki wydatków, które
zorientowane są przede wszystkim na oświatę i wychowanie, następnie pomoc społeczną i
rodzinę, transport i łączność, administrację publiczną, gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska, kulturę fizyczną, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, gospodarkę
mieszkaniową, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Przedstawia ważniejsze
inwestycje zaplanowane na rok 2018 tj. projekt dla Przedszkola Gminnego dotyczący większej
przestrzeni dla 3 i 4 latków (łączna kwota 624 820 zł, w tym z dotacji unijnej ponad 500 tys.
zł), budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie (łączna kwota 490 890 zł, w tym dot. unijna ponad
300 tys. zł), budowa centrum turystyczno – rekreacyjnego w Kotłowie (łączna kwota 500 tys.
zł, w tym dot. unijna ponad 190 tys. zł), budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Starych Bielicach (łączna kwota ponad 2 122 000 zł, w tym dot. unijna 1 452 500 zł),
powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie z planowanymi drogami
ekspresowymi S6 i S11, połączenie dla Starych Bielic ze Słupską Strefą Ekonomiczną Koszalin,
projekt drogi gminnej na odcinku Laski Koszalińskie – Nowe Bielice (łączna kwota 1 mln zł, w
tym dot. unijna 500 tys. zł), projekt termomodernizacji i przebudowy budynku
warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz, projekt przebudowy drogi gminnej na
odcinku Laski Koszalińskie – osiedle, przebudowa drogi powiatowej na odcinku drogi nr 6
przez Laski Koszalińskie do Dunowa, przebudowa i remont drogi powiatowej na odcinku od
drogi krajowej nr 6 do Świemina. Przytacza fragment z dokumentu o Strategii Gminy
Biesiekierz mówiący o tym, że Gmina jest terenem bez zaległości rozwojowych i

4

infrastrukturalnych, wykorzystuje potencjały wynikające z jej lokalizacji, zasobów
przyrodniczych i kapitału ludzkiego, stawia na rozwój i umiejętnie wykorzystuje fundusze
europejskie. Wójt wyraża swoje przekonanie co do bezpieczeństwa jakie gwarantuje ten
projekt budżetu. Podkreśla, że wprowadza on możliwość dynamicznego rozwoju Gminy i
kończąc swoje wystąpienie rekomenduje przyjęcie proponowanego budżetu.
- dyskusja;
Przewod. RG prosi o opinię Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej r. Daniela Dutkiewicza.
Przewod. Kom. Rewizyjnej stwierdza, że na posiedzeniach Komisji, w których uczestniczył
także Pan Wójt Gminy i Pani Skarbnik Gminy, członkowie Komisji zostali szczegółowo
zapoznani z wytycznymi oraz objaśnieniami do projektu budżetu Gminy Biesiekierz na 2018
rok, a także z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w tym temacie.
Przytacza opinię komisji, zgodnie z którą budżet został zaprojektowany zgodnie z uchwałą
Rady Gminy z dnia 27 września 2010r. i w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową na
lata 2018-2028, przy założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych celów i wyzwań
polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim, w tym stopniowej redukcji deficytu
budżetowego oraz zachowanie prorozwojowego kierunku działania Gminy. Z projektu
budżetu wynika, iż łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 31.753.533,94 zł
określono na poziomie 100% przewidywanego wykonania w 2017 roku. Łączną kwotę
planowanych wydatków w wysokości 37.859.398,55 zł określono na poziomie 123,20 %
przewidywanego wykonania 2017 roku. Dochody majątkowe Gminy zaplanowano ze
sprzedaży majątku oraz dotacji na inwestycje. Komisja działania te ocenia pozytywnie,
ponieważ odzwierciedlone zostały wartości rzeczywiste. W objaśnieniach do projektu budżetu
wskazano, iż Gmina Biesiekierz w 2018 roku nie planuje zaciągania kredytów i emisji
obligacji. Planowany deficyt na poziomie 6.105.864,61 zł zostanie pokryty wolnymi
środkami. W oparciu o dane zawarte w omawianych wyżej dokumentach przekazanych do
RIO wynika, iż w 2018 r. – co potwierdzone zostało w opinii RIO – zapewniono zachowanie
relacji, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych w całym okresie
objętym prognozą, co wskazuje na możliwość spłaty planowanych do zaciągnięcia
zobowiązań. Działanie to Komisja Rewizyjna ocenia bardzo pozytywnie. Projekt budżetu na
rok 2018 zakłada realizacje kluczowych dla Gminy zadań inwestycyjnych tj. zadania
wieloletnie oraz zadania jednoroczne. Na ten cel zaplanowano kwotę środków własnych w
wysokości 6.812.202,00 zł wspartą kwotą 2.262.183,00 zł środków pochodzących z innych
źródeł. Są to środki Unii Europejskiej pozyskane przede wszystkim w ramach Regionalnego
Progr. Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, PROW i innych jak
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Program Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z wyjaśnień
Wójta Gminy wynika, iż bardzo ambitny założony plan inwestycyjny ma dużą szansę realizacji
z racji już przyznanych dotacji oraz podpisanych wstępnych umów. Mając powyższe na
uwadze, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt Budżetu Gminy Biesiekierz na 2018
rok.
Przewod. RG prosi o opinię Przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego r.
Annę Bejnarowicz.
Przewod. Kom. Budżetu i Rozwoju Gosp. stwierdza, że członkowie komisji przeprowadzili
szczegółową analizę projektu budżetu na 2018r. Podczas posiedzeń wysłuchali wyjaśnień p.
Wójta i p. Skarbnik w przedmiotowej sprawie i zapoznali się z pozytywną opinią RIO w
Szczecinie. Projekt zakłada budżet deficytowy z dochodami zaplanowanymi na poziomie
31.753.533,94 zł. Na wspomniane dochody składają się wpływy z tytułu podatków i opłat –
30%, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 25,7%, subwencji ogólnej – 17,4%, z
tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23,4%, pozostałe wpływy –
2,9%. Zaplanowano wydatki w wysokości 37.859.398,55 zł. Przedstawia procentowy udział w
wydatkach poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy. Planowany deficyt na poziomie
6 105 864,61 zł zostanie pokryty wolnymi środkami wynikającymi z kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych. Stwierdza, że członkowie Komisji wierzą, że uda się zrealizować wszystkie
zaplanowane inwestycje i w efekcie pozytywnie opiniują projekt budżetu, który został
zaplanowany w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 – 2028.
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Przewod. RG prosi o opinię Przewod. Komisji ds. Społecznych i Oświaty r. Monikę Modłą.
Przewod. Kom. ds. Społecznych i Oświaty stwierdza, że członkowie komisji przeanalizowali
projekt budżetu na 2018r. podczas posiedzeń, na których wysłuchali również wyjaśnień p.
Wójta i p. Skarbnik. Zapoznali się z pozytywną opinią RIO w Szczecinie. Projekt budżetu
przedstawia plan wydatków całkowitych w kwocie 37.859.398,55 zł i dochodów w kwocie
31.753.533,94 zł. Projekt budżetu stara się uwzględnić wszystkie potrzeby gminy w zakresie
infrastruktury i zadań oświatowych – które stanowią większą część budżetu. Zauważa, iż
gmina nie planuje zaciągać dodatkowych kredytów i emisji obligacji, a deficyt zaplanowano
pokryć wolnymi środkami. Wymienia zaplanowane działania inwestycyjne i kończąc
stwierdza, że po szczegółowej analizie Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy
Biesiekierz na 2018r.
Prosi o opinię Przewodniczącą Kom. Organizacyjno–Prawnej r. Małgorzatę Jabłońską-Bauer.
Przewod. Kom. Organizacyjno–Prawnej stwierdza, że członkowie komisji przeprowadzili
szczegółową analizę projektu budżetu na 2018r. Na posiedzeniu wysłuchali wyjaśnień p.
Wójta i p. Skarbnik i zapoznali się z pozytywną opinią RIO w Szczecinie. Mówi o kwotach
planowanych dochodów i wydatków, o deficycie, który ma zostać pokryty wolnymi środkami.
Stan zadłużenia wynosi 22% i nie jest planowane jego zwiększanie. Budżet został
zaprojektowany w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2028, przy
założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych celów i wyzwań polityki budżetowej, w tym
stopniowej redukcji deficytu budżetowego w sposób niezagrażający rozwojowi gminy.
Stwierdza, że po szczegółowej analizie członkowie Komisji pozytywnie opiniują projekt
budżetu Gminy na 2018r.
Przewod. RG zachęca do zadawania pytań do omawianego projektu uchwały.
r. K. Krawczak: podkreśla, że radni podczas posiedzeń komisji przedyskutowali szczegółowo
cały projekt budżetu, jednak z uwagi na zainteresowanie mieszkańców prosi panią Skarbnik o
wyjaśnienie pojęcia wolnych środków, którymi ma zostać pokryty deficyt budżetowy.
Skarbnik odpowiada, że definicja wolnych środków znajduje się w ustawie o finansach
publicznych w art. 217 i została wprowadzona w roku 2011, kiedy nałożono na nas wskaźniki
dyscyplinujące wydatkowanie, dochody bieżące minus wydatki bieżące muszą być dodatnie.
Przytacza ustawową definicję wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W 2015 i
2016r. Gmina emitowała obligacje, planowany budżet był deficytowy w planie, natomiast
wykonany został nadwyżką budżetową. Obligacje emitowano, by móc zabezpieczyć
finansowanie inwestycji. Najpierw trzeba było opłacić inwestycje, a dopiero później można
było zwracać się o refundację do instytucji wdrażającej. Dzięki tym zwróconym środkom nie
ma potrzeby zaciągania kolejnych kredytów w roku 2018. Budżet jest realny do realizacji,
gdyż środki potrzebne do zabezpieczenia wkładów własnych inwestycji znajdują się na
naszym rachunku i to są te wolne środki, które pozostały z emisji obligacji z lat ubiegłych.
Przewod. RG pyta o kolejne uwagi do projektu budżetu. Brak zgłoszeń.
- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2018 ;
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 14, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewod. RG przekazuje głos Wójtowi.
Wójt dziękuje za akceptację projektu budżetu, gdyż jest on owocem ciężkiej pracy przede
wszystkim pani Skarbnik. Cieszy go fakt, że z uwagi na wolne środki, o których tak wiele już
zostało powiedziane, jest to budżet bezpieczny, ale również prorozwojowy i ambitny. Wyraża
swoje przekonanie co do tego, że wszystkie zaplanowane inwestycje zostaną zrealizowane i
jeszcze raz dziękuje za przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz.
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na
lata 2018-2028.
Przewod. RG pyta o uwagi i zapytania do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o
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przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw -0,
wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ogłasza 5 min. przerwy. 14:10.
Przewod. RG przechodzi do punktu następnego, którym jest:
Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2018 r.;

Przewod. RG
prosi o opinię Przewodniczącą Komisji ds. Społecznych i Oświaty.
Przewodnicząca Kom. informuje o wydaniu przez komisję opinii pozytywnej.
Przewod. RG pyta o uwagi i zapytania do dyrektora OPS odnośnie projektu uchwały. Brak
zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za –
14, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewod. RG dodaje, że program opiera się o bardzo szczegółową analizę zagrożeń
uzależnieniami dzieci, młodzieży, dorosłych na terenie Gminy. Wyraża nadzieję, że z
powodzeniem uda się zrealizować cele i zadania zawarte w Programie.
2) przyjęcia na 2018r. harmonogramu realizacji zadań wynikających z „Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019”;
Przewod. RG prosi o opinię Przewodniczącą Komisji ds. Społecznych i Oświaty.
Przewodnicząca Kom. informuje o wydaniu przez komisję opinii pozytywnej.
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.
3) uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu;
Przewod. RG prosi o opinię Przewodniczącą Kom. Organizacyjno - Prawnej.
Przewodnicząca Kom. informuje o wydaniu przez komisję opinii pozytywnej.
Przewod. RG prosi Radnych o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń. Przypomina, że projekt tej
uchwały powiązany jest z dużym projektem, który powołuje placówkę wsparcia dziennego w
Parnowie. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za
– 14, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
4) zaliczenia dróg w miejscowości Stare Bielice i w miejscowości Biesiekierz do
kategorii dróg gminnych;
Przewod. RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Odczytuje numery dróg gminnych, których dotyczy projekt uchwały. Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu
uchwały. Wynik głosowania: za – 14, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
5) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez
osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na
terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobierania i wykorzystywania;

Przewod. RG prosi o opinię Przewodniczącą Komisji ds. Społecznych i Oświaty.
Przewodnicząca Kom. informuje o wydaniu przez komisję opinii pozytywnej.
Przewod. RG pyta Radnych 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.
6)

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz ;
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Przewod. RG prosi o opinię Przewodniczącą Komisji ds. Społecznych i Oświaty.
Przewodnicząca Kom. informuje o wydaniu przez komisję opinii pozytywnej.
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) dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu
Gminy Biesiekierz;
Przewod. RG przypomina, że na posiedzeniu wspólnym komisji Radni gorąco dyskutowali na
temat projektu tej uchwały. Informuje, że z początkiem roku 2018 powstanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W imieniu Skarbu Państwa będzie ono odpowiadać za
wody publiczne w Polsce. Zakres kompetencji nowej instytucji jest szeroki i obejmować będzie przejęcie zadań Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w kwestii gospodarowania
jeziorami, a od powiatów i województw wydawanie pozwoleń wodno-prawnych, w tym ustaleń cen wody i ścieków dla poszczególnych gmin.
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.
8) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biesiekierz na lata 20172023;
Przewod. RG przypomina, że na posiedzeniu wspólnym komisji p. T. Hołowaty przedstawił i
omówił Radnym Program Rewitalizacji. Prosi p. Wójta o zabranie głosu i przybliżenie idei
Programu mieszkańcom.
Wójt odpowiada, że Program ten dotyczy obszarów w Gminie, które w jakiejś części uznane
zostały za zdegradowane a jego celem jest kompleksowe podejście do problemu pod względem społecznym, rozwoju gospodarczego, infrastruktury, zagospodarowania przestrzeni. Nie
jest to program łatwy, wymaga wiele pracy i całościowego spojrzenia na potrzeby mieszkańców. Kolejnym krokiem po przyjęciu projektu na dzisiejszej sesji będzie przesłanie dokumentu do oceny do Urzędu Marszałkowskiego. Ważne jest, by ten plan rewitalizacji był kompletny
i dopięty we wszystkich aspektach. Mówi, że niedawno spotkał się z marszałkiem i z terenu
województwa na razie wpłynęły projekty z 6 samorządów co świadczy o skali trudności tego
projektu, ale też o tym, że warto walczyć o dofinansowanie, bo jest ono wysokie i pozwoli za spokoić nasze potrzeby.
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.
Ad. 7. Trybuna obywatelska;
Przewod.RG informuje, że w dniu wczorajszym zgłosiło się 46 mówców na Trybunę Obywatelską, są to przedszkolaki z Gminnego Przedszkola. Dzieci przygotowały prezentację multimedialną, którą odtworzono na rzutniku, przedstawiającą przedszkolaków podczas przygotowań świątecznych oprawioną świąteczną piosenką i zakończoną życzeniami.
Po zakończeniu prezentacji 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. Brak zgłoszeń.
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Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania;
RG pyta gości obecnych na sali o chęć zabrania głosu.
Jan Lach Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP podsumowuje rok 2017 jako dobry dla
strażaków naszej Gminy. Jednostki OSP wzbogaciły się o nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, w
tym samochód, który umożliwia szybsze i efektywniejsze reagowanie strażaków podczas akcji.
Dziękuje również za wyremontowane obiekty w Parnowie i Biesiekierzu. Gratuluje budżetu,
który umożliwi zrealizowanie tak wielu inwestycji i prosi o pamięć o jednostkach OSP podczas wydatkowania i planowania zakupów. Wszystkim obecnym składa życzenia świąteczne.
Przewodn. RG przekazuje głos Wójtowi.
Wójt informuje, że do Urzędu spłynęło mnóstwo życzeń świątecznych od wielu instytucji,
przedsiębiorców, samorządów i osób zaprzyjaźnionych z Gminą. Przytacza życzenia od Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP Waldemara Pawlaka.
Przewodn. RG przekazuje radnym życzenia złożone przez Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka, senatora RP Piotra Zientarskiego, Burmistrza Mielna, p. Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie, dyrektor OPS w Biesiekierzu,
Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warninie, p. Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Biesiekierzu, p. Dyrektor Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu; przekazuje głos Wójtowi.
Wójt odczytuje życzenia od posła Pawła Szefernakera oraz Związku Gmin Wiejskich RP.
Ad. 10. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Przewodniczący Rady Gminy informuje, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (14 : 53).
Prot. Patrycja Ziber-Cichońska
Data sporządzenia:
2018- 01-09
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Płaza
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