UG.Or.I. ooo2.44.2018
Protokół Nr XLIV/18
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 26 kwietnia 2018r.
W dniu 26 kwietnia 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XLIV Sesja
Rady Gminy. Godzina rozpoczęcia: 13:00, zakończenia: 14:00.
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, radcę prawnego, 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 13 radnych, czyli Sesja jest prawomocna do podejmowania
uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Radni nieobecni: r.
Monika Modła, r. Daniel Dutkiewicz.
Odczytuje komunikat obowiązujący Radnych oraz wszystkie pozostałe osoby uczestniczące
w obradach sesji, który dotyczy realizacji zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Informuje Radnych o przedłożonych do zapoznania pismach od Prezesa OSP Stare Bielice
i odpowiedzi Wójta w tej sprawie, dodaje, że problemy poruszane w tych pismach nie będą
przedmiotem dyskusji na dzisiejszej sesji.
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 XLIV 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 XLIII Sesji Rady Gminy;
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
6. Ocena funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie w roku 2017. Ocena Zasobów pomocy
społecznej;
7. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2017r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017r;
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017;
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym
w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Biesiekierz;
2) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli,
ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane oraz w sprawie planu
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r.;
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3) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach,
przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz;
4) podziału Gminy Biesiekierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych;
5) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice ( druk nr 1 – ul. Bratków);
6) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice ( druk nr 2 – ul. Liliowa);
10.
11.
12.
13.

Trybuna obywatelska;
Interpelacje i zapytania radnych;
Wolne wnioski i zapytania;
Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.

Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
Ad3. Sprawy organizacyjne;
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 XLIII Sesji Rady Gminy
z dnia 22.03.2018r. 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:
Ad. 5. 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:
- 23 marca br. - podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania publicznego pn.: „Działalność
na rzecz osób niepełnosprawnych”, wybrano ofertę Pomorskiej Fundacji Jaś i Małgosia, która
będzie udostępniała sprzęt rehabilitacyjny mieszkańcom;
- 26 marca br. - II finale konkursu ”Organizacji odpowiedzialnej społecznie”, który odbył się
w Starostwie Powiatowym, w gronie laureatów znalazła się Gmina Biesiekierz;
- 27 marca br. - udziale w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym w Manowie WFOŚiGW,
gdzie przedstawiono możliwości uzyskania dofinansowania na projekty z zakresu edukacji
ekologicznej, ochrony przyrody, odbudowy populacji pszczół, usuwania barszczu
Sosnowskiego;
- 29 marca br. - podpisaniu umowy na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania
publicznego pn. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” wybrano ofertę Stowarzyszenia
Aktywnych Kobiet Gminy Biesiekierz, które będzie organizowało pomoc żywnościową dla
najbardziej potrzebujących mieszkańców;
- 9 kwietnia br. - wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji RG, którego tematem było
omówienie Lokalnego Programu Rewitalizacji naszej gminy, LPR został przyjęty bez uwag co
daje szansę na jego pomyślną realizację;
- 16 kwietnia br. - spotkaniu ze Starostą w sprawie porozumienia budowy chodnika w Starych
Bielicach w kierunku Gniazdowa;
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- 18 kwietnia br. - spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Laski Koszalińskie na temat budowy
drogi Laski Kosz-Dunowo i niedogodnościach związanych z przejazdem drogą krajową, gdzie
budowana jest obwodnica, poruszano również pozostałe sprawy bieżące sołectwa;
- 18 kwietnia br. - spotkaniu z pisarką Dorotą Schrammek w Bibliotece Publicznej, na którym
wyróżniono nagrodami książkowymi najbardziej aktywnych czytelników naszej Gminy;
- 24 kwietnia br. - planowanym otwarciu ofert w ramach ZIT na drogę w Starych Bielicach,
jednakże ze względów proceduralnych termin ten przesunięto na 7 maja br.;
- 25 kwietnia br. - złożeniu 2 projektów: na filię biblioteki w Starych Bielicach tuż przy szkole
podstawowej oraz na drogę osiedlową w Laskach Koszalińskich;
- 25 kwietnia br. - uczestnictwie w Walnym Zebraniu Członków MLGR, spotkanie miało
charakter sprawozdawczy.
K. Krawczak pyta czy znany jest przybliżony termin rozstrzygnięcia projektu na filię
biblioteczną.
Wójt odpowiada, że prawdopodobnie w maju, konkretny termin poda po przerwie.
Przewod. RG. wobec braku kolejnych pytań do Wójta przechodzi do następnego punktu
obrad.
Ad 6. Ocena funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie w roku 2017. Ocena Zasobów
pomocy społecznej;

Przewod. RG celem wprowadzenia przytacza zadania jakie zgodnie z ustawą świadczyć
powinna pomoc społeczna. Przytacza podstawę prawną składania corocznie sprawozdania
z funkcjonowania i oceny zasobów pomocy społecznej.
Przewod. RG pyta Radnych o uwagi do przedstawionych dokumentów. Wobec braku zgłoszeń
stwierdza, że dokumenty zostały przez Radnych przyjęte.
Ad 7. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017r. oraz
Przeciwdziałania Narkomanii za 2017r;

Gminnego Programu

Przewod. RG pyta Radnych o uwagi do przedstawionych dokumentów. Wobec braku zgłoszeń
stwierdza, że dokumenty zostały przez Radnych przyjęte.
Ad

8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Biesiekierz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok
2017;
Przewod. RG pyta Radnych o uwagi do przedstawionego dokumentu. Przypomina, że
wszystkie w/w dokumenty zostały przez Radnych szczegółowo omówione na wspólnym
posiedzeniu komisji RG. Wobec braku pytań stwierdza, że dokument został przez Radnych
przyjęty i przechodzi do kolejnego punktu w porządku obrad, którym jest:
Ad. 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)

ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznym
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej
innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Biesiekierz;

Przewod. RG prosi Radnych o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń. W związku z nieobecnością
Przewodniczącej Komisji ds. Społecznych i Oświaty prosi o zabranie głosu
Wiceprzewodniczącą Komisji r. Małgorzatę Kulik.
(13:24 na salę obrad przybywa r. Monika Modła).
Wiceprzewodnicząca Komisji informuje o pozytywnej opinii Komisji w sprawie niniejszego
projektu uchwały.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 14, przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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2) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe
nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznane oraz w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
w 2018 r.;

Przewod. RG informuje, że zgodnie z projektem uchwały maksymalna kwota dla jednego
nauczyciela wynosi 1500 zł opłaty semestralnej, prosi o opinię Przewodniczącą Komisji ds.
Społecznych i Oświaty r. Monikę Modłą. Przewodnicząca informuje o pozytywnej opinii
komisji.
Przewod. RG prosi 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) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Biesiekierz;

Przewod. RG prosi o opinię Przewodniczącą Komisji ds. Społecznych i Oświaty r. Monikę
Modłą. Przewodnicząca informuje o pozytywnej opinii komisji.
Prosi 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.
4) podziału Gminy Biesiekierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów
i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

Przewod. RG informuje, że zgodnie z projektem uchwały na terenie Gminy mieścić się będą 3
obwodowe komisje wyborcze, podaje ich lokalizację. Prosi Radnych o uwagi i pytania.
K.Krawczak prosi Przewodniczącego o przybliżenie mieszkańcom, którzy będą odsłuchiwać
nagranie dzisiejszego posiedzenia sesji na temat planów radnych co do utworzenia kolejnej
siedziby komisji wyborczej, które jednak nie zostały zaakceptowane.
Przewod. RG wyjaśnia, że propozycją radnych było utworzenie jeszcze jednego obwodu
głosowania na terenie Nowych Bielic z uwagi na bardzo dużą liczbę mieszkańców. Ułatwiłoby
to sprawne przeprowadzenie wyborów, jednak Komisarz Wyborczy nie wyraził na to zgody.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 14, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
5) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice (druk nr 1 – ul. Bratków);
Przewod. RG przypomina o uchwale podjętej w marcu 2015r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami w miejscowościach Stare Bielice i Nowe Bielice na temat
wprowadzenia urzędowych nazw ulic oraz wynikającej stąd potrzebie podejmowania działań
zmierzających do stopniowego wprowadzania uchwały w życie.
Przewod. RG informuje, że projekt uchwały wprowadza nazwę ulicy: Bratków. Prosi o uwagi
i pytania. Brak zgłoszeń.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 14, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
6) nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Bielice (druk nr 2 – ul. Liliowa);
Przewod. RG informuje, że projekt uchwały wprowadza nazwę ulicy: Liliowa. Prosi Radnych
o spostrzeżenia i zapytania. Brak uwag.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 14, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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(13:35 Przewod. RG ogłasza przerwę w obradach).
Ad. 10. Trybuna obywatelska;
Ponieważ nie ma zapisów na listę mówców, Przewodn. RG zamyka realizowany punkt
porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest;
Ad. 11. Interpelacje i zapytania radnych;
Przewodn. RG prosi Radnych o zabranie głosu.
r. Małgorzata Kulik prosi sołtysów o planowanie godzin zebrań sołeckich z uwzględnieniem
możliwości uczestnictwa mieszkańców, godzina 16 wydaje się Radnej zbyt wczesną porą, gdyż
często mieszkańcy o tej godzinie dopiero kończą pracę i dojazd na tak ważne spotkanie może
być dla nich problemem. Ponadto prosi o umieszczanie informacji o spotkaniach na tablicach
sołeckich.
r. Wanda Kamyk mówi o zebraniu rady sołeckiej w Starych Bielicach, gdzie mieszkańcy ulic
biegnących w stronę strefy zaniepokoili się faktem, że wzdłuż ich drogi nie będzie chodnika,
a z pewnością będzie to bardzo ruchliwa trasa.
Wójt odpowiada, że każdy mieszkaniec Lasek Koszalińskich otrzymał od sołtysa sms z wiadomością na temat spotkania. Spotkanie było z pewnością bardzo cenne, mieszkańcy dowiedzieli się o szczegółach planowanej w sołectwie inwestycji. Odnośnie pytania Radnej W. Kamyk
Wójt informuje, że cała droga będzie oznaczona strefą zamieszkania, więc pieszy będzie na tej
drodze uprzywilejowany.
r. Ryszard Smagieł pyta czy Wójt na spotkaniu ze Starostą poruszał temat remontu drogi od
szkoły podstawowej w kierunku Parnowa. Zdaniem Radnego jest to droga bardzo ruchliwa,
w niedzielę w ciągu godziny naliczył ponad 400 samochodów jadących tą drogą.
Wójt odpowiada, że Starosta obiecał, że środki na ten cel zostaną zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie. Odnośnie rozstrzygnięcia projektu w sprawie filii biblioteki termin zaplanowany jest na koniec lipca. Nasz udział w koszcie projektu wynosiłby 16%, więc byłaby to dla
nas bardzo opłacalna inwestycja.
r. Wanda Kamyk nawiązuje do ogródka jordanowskiego w Starych Bielicach, który jest miejscem bardzo zaniedbanym i zaśmieconym. Dodatkowo, a co najważniejsze, widoczność zza
zakrętu jest bardzo utrudniona przez nieprzycięte i rozłożyste krzewy. Prosi o interwencję
w tej sprawie. Pyta również o możliwość zwiększenia bezpieczeństwa pieszych korzystających
z drogi powiatowej w kierunku szkoły.
Przewod. RG. zgłasza również problem mieszkańców swojego osiedla w związku z odbiorem
odpadów zielonych, plastikowych i innych przez firmę Ekosan. Radny osobiście dokupił worki w siedzibie firmy, wystawił 6 worków a pracownicy zostawili mu 4, u sąsiadów sytuacja wyglądała podobnie.
r. K. Krawczak dodaje, że u niego występuje ten sam problem. Po wiosennych porządkach wystawił 8 worków m. in. z odpadami zielonymi, jednak później w związku z tym, że posiada
kompostownik nie wystawia już żadnego worka. Zdaniem Radnego w rozliczeniu całorocz-
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nym większość mieszkańców i tak nie wyczerpie limitu ustalonego przez firmę wywożącą odpady.
J. Rodak informuje, że zapisał sobie ten temat i będzie go wyjaśniał wspólnie z p. Janem Paskiem pracownikiem ds. gospodarki odpadami. Odnośnie pytania r. W. Kamyk odpowiada, że
obszar, o którym Radna mówiła został ujęty w projekcie ZIT, a tam nie można uzyskać dofinansowania do budowy chodnika. Jednak planowany jest tam chodnik ze środków własnych.
Dodaje, że w związku z utrudnioną widocznością w pobliżu ogródka jordanowskiego wystąpi
do właścicieli z wezwaniem o usunięcie zakrzewienia. Informuje również o ustawionym
w Starych Bielicach znaku zakazu postoju po prawej stronie przy szkole podstawowej.
r. Paweł Grajper przypomina o braku oznakowania przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu
głównym w Parnowie.
J. Rodak zapewnia, że wystąpi do Starostwa Powiatowego w tej sprawie.
Wobec braku kolejnych pytań Przewod. RG zamyka realizowany punkt porządku obrad
i przechodzi do następnego, którym jest;
Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania;
Przewod. RG pyta gości obecnych na sali o chęć zabrania głosu.
Sekretarz przypomina Radnym i kierownikom jednostek organizacyjnych o składaniu oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia br.
Przewod. RG wobec braku kolejnych zgłoszeń zamyka realizowany punkt porządku obrad
i przechodzi do następnego, którym jest;
Ad. 13. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Przewodniczący Rady Gminy informuje, że kolejna sesja planowana jest na dzień 24 maja,
stwierdza, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza zakończenie obrad XLIV Sesji Rady
Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (14 : 00).
Prot. Patrycja Ziber-Cichońska
Data sporządzenia:
2018- 05-04
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Płaza
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