UG.Or.I. ooo2.42.2018
Protokół Nr XLII/18
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 22 lutego 2018r.
W dniu 22 lutego 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XLII 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 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, Sekretarza Gminy,
Skarbnika Gminy, Starostę Powiatu Koszalińskiego, Radną Powiatu p. Agnieszkę
Ławrynowicz, przedstawiciela kancelarii prawnej, kierowników jednostek organizacyjnych,
sołtysów, pracowników Urzędu, oraz wszystkich przybyłych na Sesję.
Na podstawie listy obecności stwierdza, że na stan 15 radnych, w chwili otwarcia obrad w
Sesji uczestniczy 9 radnych, czyli Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i
ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Radni nieobecni
usprawiedliwieni: r. Wanda Kamyk, r. Małgorzata Kulik, r. Elżbieta Piekarska, r. Ryszard
Smagieł, r. Jan Terelak. Radny nieobecny nieusprawiedliwiony: r. Daniel Dutkiewicz.
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.
Porządek obrad realizowany podczas XLII 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 XLI Sesji Rady Gminy;
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających
powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych;
3) odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr VII/44/15 Rady Gminy
w Biesiekierzu z dnia 07 maja 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
4) wystąpienia Gminy Biesiekierz ze Stowarzyszenia Samorządowego S6;
5) wystąpienia Gminy Biesiekierz ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga
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S11”;
6) wystąpienia Gminy Biesiekierz ze Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej;
7) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na
fundusz sołecki;
8) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. Cisowa ( druk 1);
9) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. Spokojna ( druk 2);
10) nadania nazw ulicom w miejscowości Nowe Bielice – ul. Śnieżynek, Maciejek ( druk 3);
11) nadania nazw ulicom w miejscowości Nowe Bielice – ul. Magnolii... ( druk 4);
12) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice – ul. Kwiatowa ( druk 5);
13) nadania nazw ulicom w miejscowości Nowe Bielice – ul. Lawendowa… ( druk 6);
14) nadania nazw ulicom w miejscowości Nowe Bielice – ul. Konwalii … ( druk 7);
15) aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz na lata 2015 – 2020;
16) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2018 roku Powiatowi
Koszalińskiemu;
17) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok;
18) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018-2028;
19) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2018;
20)zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2018;
21) zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2018.
8. Trybuna obywatelska;
9. Interpelacje i zapytania radnych;
10. Wolne wnioski i zapytania;
11. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
Ad3. Sprawy organizacyjne;
Przewod. RG prosi o wystąpienie p. Roberta Zielińskiego pracownika ds. ochrony środowiska
w temacie podsumowania konsultacji społecznych dotyczących zmian w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz, w ramach
projektu „Dobre konsultacje dobry plan”.
Robert Zieliński przedstawia założenia projektu „Dobre konsultacje – dobry plan”, które
przyświecały członkom zespołu projektowego tj. zwiększenie aktywności mieszkańców w
działaniach podejmowanych przez samorząd, udział społeczeństwa w kwestii planowania
przestrzennego oraz przedstawienie różnic między Studium a miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Omawia metody badawcze zastosowane przy tworzeniu
dokumentu i podkreśla, że dużym zainteresowaniem cieszył się zarówno punkt informacyjny
zorganizowany podczas dożynek gminnych jak i spotkania otwarte w sołectwach naszej
gminy. Przedstawia wnioski, z których wynika, że wyjście urzędników bezpośrednio do
mieszkańców przyniosło zamierzony efekt i zakończone konsultacje poparte są dużym
zaangażowaniem ze strony społeczności lokalnej. Przekazuje głos, p. Januszowi
Wiśniewskiemu, przedstawicielowi Kujawsko – Pomorskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych.
J. W… rozpoczyna od stwierdzenia, że Gmina Biesiekierz jest jedną z 25 gmin biorących
udział w tym projekcie i na tle pozostałych gmin projekt z Biesiekierza został zrealizowany
wzorowo. Omawia działania Federacji w propagowaniu konsultacji społecznych i gratuluje
zespołowi realizacji założonych celów.
Przewod. RG przekazuje głos Wójtowi.
Wójt dziękuje p. J. W… jako przedstawicielowi Kujawsko – Pomorskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych za wszystkie działania nad bardzo ważnym dokumentem planistycznym
jakim jest studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Dziękuje p.
Robertowi za koordynację działań nad dokumentem oraz pozostałym członkom zespołu za
ciężką ale przede wszystkim owocną pracę.
Janusz Wiśniewski przypomina, że środki na sfinansowanie grantów przyznawanych gminom

2

pochodzą z funduszy unijnych. Federacja do końca lutego jeszcze może dofinansować
podobne działania innym gminom dlatego podaje adres strony internetowej, gdzie nabór jest
prowadzony i zwraca się do Starosty o przekazanie tej informacji w powiecie.
Przewod. RG dziękuje za wystąpienie i 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 XLI Sesji Rady Gminy
z dnia 11.01.2018r. 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;
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:
-22 stycznia br. spotkaniu w Koszalinie z okazji rocznej odprawy policji, gdzie
podsumowano wyniki przeciwdziałania przestępczości w Koszalinie za 2017 rok;
-20 i 27 stycznia br. oraz 2 i 9 lutego br. uczestnictwie w zebraniach sprawozdawczowyborczych wszystkich jednostek OSP, dot. sprawozdań za rok ubiegły z działań OSP, nie
tylko przeciwpożarowych ale również przeciwpowodziowych;
-2 lutego br. wręczeniu wyróżnień dla najlepszych czytelników w Gminie, uroczystość ta
miała miejsce w naszej Bibliotece;
-3 lutego br. Balu Charytatywnym zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Warninie w świetlicy wiejskiej, który dedykowany był naszej byłej radnej a
zarazem poprzedniej dyrektor tego Ośrodka Pani Alinie Składanek;
-6 lutego br. - spotkaniu w Starostwie Powiatowym ze Starostą, Dyrektorem Zarządu Dróg
Panem Zwolińskim, Prezesem Spółki Kruszywa Zachód Panem Pankowskim, spotkanie
dotyczyło korzystania z drogi dojazdowej przez Spółkę Kruszywa Zachód;
- rozstrzygnięciu konkursu Nauki pływania, dzięki któremu wszystkie szkoły w naszej gminie
otrzymają dofinansowanie do realizowania tej aktywności wśród uczniów klas I-III. Dodaje,
że projekt ten otrzymał wsparcie jako jedyny w powiecie koszalińskim i nieliczny w
województwie zachodniopomorskim;
-9 lutego br. - spotkaniu z sołtysami w kwestii wyodrębnienia bądź niewyodrębnienia
funduszu sołeckiego oraz spraw organizacyjnych na rok 2018;
- Gali pn. ,,Karlińskie Wieże Sukcesu" połączonej z jubileuszem 25-lecia kadencji burmistrza
Karlina, w której udział wziął p. Sekretarz;
-11 lutego br. udziale w Gali Sianowskich Rybogryfów, o tyle ważnej, że połączonej z
jubileuszem 675-lecia nadania praw miejskich Miastu Sianów;
-12 lutego br. spotkaniu z dyrektorami szkół na temat spraw bieżących oraz przedstawienie
nowego pracownika oświaty;
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-13 lutego br. - spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Koszalinie z wicemarszałkiem
Jarosławem Rzepą na temat Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
„Granty sołeckie 2018”, gdzie można uzyskać 10 tys. zł dofinansowania do projektu;
- uczestnictwie p. Moniki Tarnowskiej w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
Środkowopomorskiej Grupy Działania;
-19 lutego otwarciu ofert na budowę świetlic w Parsowie i Kotłowie, budowę sali
gimnastycznej w Starych Bielicach, przebudowę drogi gminnej na odcinku Laski Koszalińskie
– Nowe Bielice;
- spotkaniu wszystkich komisji Rady Gminy, które dotyczyło omówienia bieżących projektów
uchwał z zaznaczeniem proponowanych zmian w budżecie Gminy;
-22 lutego spotkaniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarniczych.
Przewod. RG przekazuje głos Staroście Powiatu Koszalińskiego.
Marian Hermanowicz gratuluje rozstrzygnięć przetargowych i pozyskania wykonawców na
planowane inwestycje. Dziękuje za dobre nastawienie do powiatu i gotowość do podejmowania współpracy w zakresie zadań łączących interesy zarówno gminy jak i powiatu. Przypomina, że są to ostatnie chwile kiedy możemy jeszcze otrzymać środki na dofinansowanie budowy
dróg z funduszy europejskich, dlatego też wyraża zadowolenie ze współpracy z Gminą Biesiekierz jak również i z Gminą Świeszyno w zaplanowanej przebudowie drogi od Dunowa przez
Laski Koszalińskie do krajowej drogi A6.
Przewod. RG pyta Radnych o chęć zabrania głosu. Przekazuje głos r. Bernadecie Tomczak.
r. B. Tomczak pyta o szansę na przebudowę drogi Parsowo – Świemino jeszcze w tym roku.
M. Hermanowicz przyznaje, że Gmina Biesiekierz jest bardzo aktywna jeśli chodzi o współpracę z powiatem w kwestii wspólnego finansowania przebudowy dróg. Temat drogi w Parsowie jest stale ponawiany przez p. Rodaka w Starostwie i trwają rozmowy nad możliwością realizacji tego remontu. Zapewnia, że w przypadku pojawienia się oszczędności będzie pamiętać
o tej potrzebie.
Wobec braku pytań, Przewod. RG zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi
do kolejnego, którym jest:
Ad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę.
Przewod. RG prosi o opinię w sprawie dokumentu Przewodniczącą Komisji ds. Społecznych i
Oświaty r. Monikę Modłą.
Przewodnicząca Komisji informuje o pozytywnej opinii Komisji.
Przewod. RG pyta Radnych o ewentualne uwagi do Sprawozdania. Wobec braku zgłoszeń
stwierdza, że dokument został przez Radnych przyjęty.
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

Przewod. RG prosi o opinię Przewodniczącą Komisji ds. Społecznych i Oświaty.
Przewodnicząca Komisji informuje o pozytywnej opinii Komisji.
Przewod. RG prosi Radnych o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 9, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
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2) zmiany uchwały w sprawie

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

Przewod. RG prosi o opinię Przewodniczącą Komisji ds. Społecznych i Oświaty.
Przewodnicząca Komisji informuje o pozytywnej opinii Komisji.
Prosi Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do głosowania
projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 9, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
3) odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr VII/44/15 Rady
Gminy w Biesiekierzu z dnia 07 maja 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

Przewod. RG informuje, że odpowiedź na skargę została przygotowana przez radcę prawnego
Urzędu i stanowi ona załącznik do niniejszego projektu uchwały.
Przewod. RG prosi Radnych o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 9, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
4) wystąpienia Gminy Biesiekierz ze Stowarzyszenia Samorządowego S6;
Przewod. RG prosi Wójta o kilka zdań wyjaśnienia do projektu uchwały.
Wójt przypomina, że Gmina przystąpiła do tego Stowarzyszenia w roku 2013 i w ciągu tego
okresu osiągnięto założone cele, dlatego też dalsze członkostwo, które wiąże się również z
opłacaniem składki członkowskiej jest bezcelowe.
Przewod. RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 9, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
5) wystąpienia Gminy Biesiekierz ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw
„Droga S11”;

Przewod. RG przekazuje głos Wójtowi.
Wójt przypomina, że jesteśmy członkami Stowarzyszeniu od 12 lat. Spotkania członków
odbywają się w miastach centralnej Polski, dlatego z uwagi na znaczącą odległość nie
uczestniczymy w nich. W związku z tym, że nie bierzemy czynnego udziału w pracach
Stowarzyszenia a cel, który przyświecał nam przy wstępowaniu w jego szeregi został
osiągnięty, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Przewod. RG pyta Radnych o uwagi i zapytania.
R. Jan Wypych pyta o kwotę jaką Gmina zaoszczędzi na składkach w ciągu roku.
Wójt odpowiada, że kwota ta zamyka się w granicach 2 tys. zł.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 9, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
6) wystąpienia Gminy Biesiekierz ze Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii
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Odnawialnej;

Przewod. RG przekazuje głos Wójtowi.
Wójt informuje, że w wyniku zainteresowania budową siłowni wiatrowych Gmina zabiegała o
członkostwo w tym stowarzyszeniu. Było to podyktowane pozyskiwaniem dobrych praktyk na
temat odnawialnych źródeł energii, wspólnego kształtowania rozwiązań prawnych w tym zakresie. Obecnie zmieniły się przepisy i brak jest perspektyw na budowę siłowni wiatrowych na
terenie naszej Gminy, w związku z czym nasze dalsze członkostwo mija się z celem.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 9, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
7) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych
na fundusz sołecki;

Przewod. RG informuje, że sołtysi na wspólnym spotkaniu z Wójtem jednogłośnie opowiedzieli się za niewyodrębnianiem środków, dotyczy to roku 2019.
Przewod. RG pyta o opinię Przewodniczącą Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Przewodnicząca Kom. r. Anna Bejnarowicz informuje o pozytywnej opinii Komisji.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 9, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewod. RG ogłasza 5 min. przerwy (14:00)
8) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. Cisowa ( druk 1);
Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulicy na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwę ulicy: Cisowa. Prosi o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 9,
przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
9) nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bielice – ul. Spokojna ( druk 2)
Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulicy na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwę ulicy: Spokojna. Prosi o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 9,
przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
10) nadania nazw ulicom w miejscowości Nowe Bielice – ul. Śnieżynek, Maciejek
( druk 3)

Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulic na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwy ulic: Śnieżynek, Maciejek, Parkowa. Prosi o uwagi i pytania. Brak
zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 9,
przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
11) nadania nazw ulicom w miejscowości Nowe Bielice – ul. Magnolii... ( druk 4)

Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulic na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt

6

uchwały wprowadza nazwy ulic: Magnolii, Forsycji, Fiołków, Makowa, Mieczyków, Azaliowa,
Frezji, Piwonii, Astrów. Prosi o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 9,
przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
12) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice – ul. Kwiatowa ( druk 5)

Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulicy na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwę ulicy: Kwiatowa. Prosi o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 9,
przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
13) nadania nazw ulicom w miejscowości Nowe Bielice – ul. Lawendowa… ( druk 6)

Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulic na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwy ulic: Lawendowa, Krokusów, Sasanek, Stokrotek, Goździków,
Chabrów. Prosi o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 9,
przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
14) nadania nazw ulicom w miejscowości Nowe Bielice – ul. Konwalii … ( druk 7)

Przewod. RG umieścił mapkę przebiegu ulic na ekranie rzutnika. Informuje, że projekt
uchwały wprowadza nazwy ulic: Konwalii, Klonowa. Prosi o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 9,
przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
15) aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz na lata 2015 – 2020;

Przewod. RG przypomina, że projekt tej uchwały został omówiony na posiedzeniu wspólnym
Komisji przez Kierownika Referatu Strategii i Rozwoju p. Tomasza Hołowatego.
Przewod. RG pyta Radnych o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 9, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
16) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2018 roku Powiatowi
Koszalińskiemu;

Przewod. RG informuje, że projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej od drogi krajowej
nr 6 przez Laski Koszalińskie do Dunowa. Prosi o opinię Przewodniczącą Komisji ds. Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego r. Annę Bejnarowicz.
Przewodnicząca Kom. informuje o wydaniu przez komisję opinii pozytywnej.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 9, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
17) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok;

Przewod. RG prosi p. Skarbnik o wprowadzenie do projektu uchwały.
Skarbnik wyjaśnia, że w części dochodowej nastąpiły zmiany techniczne polegające na zmianie klasyfikacji budżetowej, które jednak nie mają wpływu na ogólną kwotę dochodów. Natomiast po stronie wydatkowej, gdzie znajduje się realizacja zadań inwestycyjnych, następuje
zwiększenie kwot na budowę sali gimnastycznej w Starych Bielicach i na przebudowę drogi
wspólnie z Powiatem.
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Przewod. RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Prosi o opinię Przewodniczącą
Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Przewodnicząca Kom. informuje o wydaniu przez komisję opinii pozytywnej.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 9, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
18) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018-2028;

Przewod. RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Prosi o opinię Przewodniczącą
Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Przewodnicząca Kom. informuje o wydaniu przez komisję opinii pozytywnej.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 9, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewod. RG pyta Radnych o uwagi i zapytania do sprawozdań z działalności Rady Gminy i
jej poszczególnych komisji stałych za 2017r. Pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń.
19) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2018;

Przewod. RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 9, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
20) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Biesiekierzu na rok
2018;

Przewod. RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 9, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
21) zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2018.

Przewod. RG pyta Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 9, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
Ad. 8. Trybuna obywatelska;
Ponieważ nie ma zapisów na listę mówców, Przewodn. RG zamyka realizowany punkt
porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest;
Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych;
Przewodn. RG prosi Radnych o zabranie głosu. Wobec braku zgłoszeń zamyka realizowany
punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest;
Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania;
Przewod. RG pyta gości obecnych na sali o chęć zabrania głosu.
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Sekretarz przypomina o terminach złożenia oświadczeń majątkowych radnych do 30 kwietnia
br. oraz na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji. Oferuje pomoc w razie pytań i problemów z wypełnieniem oświadczeń.
Wójt przypomina o konkursach na granty sołeckie, Społecznika oraz o najpiękniejszą wieś
województwa zachodniopomorskiego. Mówi o planach związanych z aplikowaniem o środki w
ramach PROW na kształtowanie przestrzeni i na drogi lokalne. Informuje o kompletowaniu i
uzupełnianiu dokumentacji związanej z procesem rewitalizacji Gminy.
Przewod. RG przypomina, że w dniach 2 - 3 marca br. na terenie sołectw Stare Bielice i Nowe
Bielice odbędą się konsultacje społeczne w sprawie zmiany obrębu sołectw. Przesłanką do zarządzenia konsultacji był wniosek radnych do Wójta w tej sprawie. Pełna informacja wraz z
mapkami znajduje się na stronie internetowej Gazeta Gminna.
Wobec braku pytań zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest;
Ad. 11. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Przewodniczący Rady Gminy informuje, że kolejna sesja odbędzie się 22 marca br. Informuje,
iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza zakończenie obrad XLII Sesji Rady Gminy w
Biesiekierzu. Godzina zakończenia (14 : 15).
Prot. Patrycja Ziber-Cichońska
Data sporządzenia:
2018- 03-06
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Płaza
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