
UG.Or.I. ooo2.45.2018

Protokół  Nr XLV/18
z  Sesji  Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia  7 czerwca 2018r.

W dniu 7 czerwca 2018r. w  sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  odbyła się  XLV Sesja Rady
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 12:00, zakończenia: 13:50 .

Sesja zwołana została w trybie art.  20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 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,
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  12 radnych,  czyli  Sesja  jest  prawomocna do podejmowania
uchwał i ważnych decyzji  w sprawach objętych porządkiem obrad. Radni nieobecni: r.
Małgorzata  Kulik  (usprawiedliwiona),  r.  Daniel  Dutkiewicz  (nieusprawiedliwiony),  r.
Małgorzata Jabłońska-Bauer (aktualnie w drodze na obrady sesji).
Przypomina, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych w związku z czym prosi, by
podczas  wystąpień  nie  narazić  się  na  zarzut  ujawnienia  danych  osobowych  osobom
nieupoważnionym.

 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.
Przewod. RG ogłasza pięciominutową przerwę (12:05).

Porządek obrad realizowany podczas XLV 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  XLIV  Sesji Rady Gminy;
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
6. Informacja  o działalności  Świetlic wiejskich Gminy Biesiekierz za 2017 rok;
7.  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za rok 2017:
    - wystąpienie Wójta Gminy
   -  przedstawienie  wniosku Komisji Rewizyjnej RG w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi  Gminy Biesiekierz i opinii RIO w Szczecinie o   wniosku Komisji Rewizyjnej RG; 
   - dyskusja (wystąpienia Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Radnych);
   - podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy  Biesiekierz za 2017 rok;
2)  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  Biesiekierz  z  tytułu  wykonania  budżetu
Gminy Biesiekierz za 2017 rok. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/247/14 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 
2014r.  w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz;
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2)  w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Nowe Bielice do kategorii drogi gminnej;
3) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości  Stare Bielice (ul. Miętowa);
4) w sprawie udzielenia dotacji w 2018r. na prace  przy konserwacji ratunkowej polichromii 
ściennej i sklepiennej w Kościele p.w. Św. Piotra  i Pawła  Apostoła w Parsowie;
5) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok;
6) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018-2028;
9.  Trybuna obywatelska;
10.   Interpelacje i zapytania radnych;
11.  Wolne wnioski i zapytania;
12.  Zakończenie   obrad  XLV  Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.  

Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:

Ad3. Sprawy organizacyjne;

Przewod. RG informuje, że do Biura Rady wpłynęły życzenia Senatora RP P. Zientarskiego z
okazji Dnia Samorządowca. Z Sejmiku Województwa zachodniopomorskiego wpłynęło pismo
w sprawie prowadzenia konsultacji  społecznych odnośnie ograniczeń i  zakazu eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw. Odczytuje treść powyższego pisma.

Informuje, że w dn. 4 czerwca na posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy odbyło się spo-
tkanie z panem P. Czopikiem - Prezesem firmy Ekosan. Spotkanie było okazją wymiany pro-
blemów i spostrzeżeń, a w rezultacie zauważono potrzebę podjęcia nowego regulaminu go-
spodarowania  odpadami  na  terenie  gminy.  Pyta,  czy  Radni  zgłaszają  chęć  zabrania  głosu
w poruszanej sprawie. Brak zgłoszeń. 
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 XLIV Sesji  Rady Gminy
z  dnia  26.04.2018r.  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  sesja-
mi. 
Wójt informuje o podejmowanych w ciągu  tego okresu najważniejszych  działaniach  organu
wykonawczego, m.in. mówi o:

-  7-8  maja  br.  konferencji  w  Łukęcinie,  w  której  uczestniczył  wspólnie  z  Tomaszem
Hołowatym,  podsumowującej  realizację  zadania  pn.  Wsparcie  gmin  w  opracowaniu  albo
aktualizacji  programów  rewitalizacji.  Przedmiotem konferencji  było  omówienie  zagadnień
związanych  z  prowadzeniem  działań  rewitalizacyjnych  w  gminach  województwa
zachodniopomorskiego  oraz  przedstawienie  dalszej  perspektywy  współpracy  w  zakresie
rewitalizacji;

-  10  maja  br.  otwarciu  drogi  gminnej  w  Laskach  Koszalińskich  oraz  Nowych  Bielicach,
W symbolicznym  przecięciu  wstęgi  na przebudowanych  odcinkach  wziął  udział  Zastępca
Wójta Jan Rodak, Przewodniczący RG Marek Płaza, radni, sołtysi, mieszkańcy miejscowości i
zaproszeni goście. Zadanie zostało dofinansowane w 2018 r., z „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;
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-  12 maja  br.  uroczystych  obchodach  70  lecia  utworzenia  Ochotniczej  Straży  Pożarnej
w Warninie, w których uczestniczył wspólnie z J. Rodakiem i Przewodniczącym RG M. Płazą.
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia zasłużonym strażakom;

-  14  maja  br.  posiedzeniu  komisji  rewizyjnej,  w  którym wziął  udział  wraz  z  p.  Skarbnik,
tematem było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r.; 

-15 maja br. Konkursie Przyrodniczym dla klas VI pn. Zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne,
który  odbył  się  w  Bibliotece  Gminnej,  Wójt  wspólnie  z  Przewodniczącym zasiadał  w jury
konkursu;

-  informuje,  iż  projekt  -  Inwentaryzacja  przyrodnicza  gminy  Biesiekierz jako  jeden
z nielicznych został wybrany do dofinansowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Oś
Priorytetowa:  IV  Naturalne  otoczenie  człowieka  Działanie:  4.8 Podnoszenie  jakości  ładu
przestrzennego. Celem tego przedsięwzięcia jest sporządzenie pełnej inwentaryzacji (roczny
cykl) wszystkich zasobów przyrodniczych znajdujących się na terenie gminy (w tym prawnie
chronionych),  których obszar  zajmuje  łącznie  202,7  ha.  Wartość  przedsięwzięcia  wynosi
340.956,00 zł., dofinansowanie ze środków UE w wysokości 289.812,60 zł.

-18 maja br. przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach odbyło się uroczyste wmurowanie 
Aktu Erekcyjnego sali gimnastycznej, wymienia osoby, które podpisały dokument;

-  21  maja  br.  w  Starostwie  Powiatowym  odbyło  się  spotkanie  z  Wojewodą   T.  Hincem,
poruszano tematy dróg, melioracji, zmian w prawie łowieckim;

(12.30 na salę przybywa r. Małgorzata Jabłońska-Bauer)

-23  maja  br. w Szkole  Podstawowej  im. Kornela  Makuszyńskiego  w Świeminie  odbyła  się
kolejna edycja konkursu „Mały Polak”.  Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą teoretyczną
oraz praktyczną;

 -od 23 maja br. miały miejsce lokalne obchody dnia Matki, dnia Dziecka w poszczególnych
świetlicach m. in. w Cieszynie, Biesiekierzu, Laskach Kosz., Kraśniku Kosz.

-24 maja br. rozpoczęto działania w ramach projektu skierowanego do seniorów o finansach
w  bibliotece.  Realizowany  przez  Fundację  Rozwoju  Społeczeństwa  Informacyjnego  oraz
Narodowy Bank Polski;

-25 maja br.  miał  miejsce Dzień  Samorządowca,  Wójt odczytuje życzenia skierowane dla
pracowników samorządowych od Przedszkolaków;

-26 maja br. w Tatowie odbyła się coroczna zabawa pn. Powitanie lata połączona z obchodami
dnia matki dla mieszkańców sołectwa Stare Bielice; 

-30 maja br. został złożony wniosek o dotację z Funduszu Sprawiedliwości do zakupu sprzętu
dla wszystkich jednostek OSP w Gminie. Sprzęt może być sfinansowany do wysokości 84 tys.;

- 5 czerwca br. w Szczecinie odbyła się konferencja pt. ,,Czyste powietrze Twojego Regionu”,
podczas spotkania została zaprezentowana oferta finansowa NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW
w  Szczecinie  dotycząca  inwestycji  proekologicznych  w  zakresie  między  innymi  wymiany
źródeł  ciepła,  montażu  instalacji  odnawialnych  źródeł  energii,  działań
termomodernizacyjnych i  efektywności  energetycznej,  systemu Doradztwa Energetycznego
a także zagadnienia związane z klastrami energii;

- 6 czerwca br. w Świeminie na terenie Szkoły Podstawowej odbył się  festyn podsumowujący
realizację projektu  Bezpieczna + pod hasłem : ,,W szkole jak? Mądrze i bezpiecznie”.

Przewod. RG. dodaje, że w dniu wczorajszym odbył się I Gminny Turniej Tenisa Stołowego,
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podczas którego osobiście zmierzył się z Panią Dyrektor i poniósł dotkliwą porażkę 0 do 10,
impreza  ciekawa,  była  okazją  do  świetnej  zabawy.  Zaproszonym  gościem  był  p.  Roman
Dziewierski  –  były  zawodnik  mistrzostw  Polski  w  tej  dyscyplinie.  Impreza  w  całości
sfinansowana została z Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 

Przewod. RG wobec braku pytań przechodzi do następnego punktu.

Ad 6. Informacja  o działalności  Świetlic wiejskich Gminy Biesiekierz za 2017 rok;

Przewod. RG pyta Radnych o uwagi i  zapytania.  Wobec braku zgłoszeń prosi o opinię do
przedstawionego dokumentu Przewodniczącą Komisji ds. Społecznych i Oświaty. R. Monika
Modła informuje o pozytywnej opinii komisji.

Przewod. RG stwierdza, że dokument został przez Radnych przyjęty. 

Ad 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za rok 2017;

Przewod.RG  tytułem  wprowadzenia  do  tematu,  informuje  o  przystąpieniu  do  realizacji

najważniejszego  punktu  porządku  dzisiejszych  obrad,  to  jest  realizacji  procedury

absolutoryjnej.  Przedstawia kilka danych dot. znaczenia instytucji  absolutorium, informuje

o  przekazanych  Radnym  ustawowych  dokumentach  i  opiniach  organu  nadzoru  o  tych

materiałach.  M.  in.  mówi  o  przekazanym  Radzie  i  RIO sprawozdaniu  rocznym  z

wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły  wraz z  informacją o stanie mienia

komunalnego i sprawozdaniem z działalności samorządowej jednostki kultury. 

Mówi o  przekazanym Radzie sprawozdaniu  finansowym jednostki samorządu terytorialnego

zawierającym zestawienie bilansu  z wykonania budżetu oraz o przekazanych Radzie Gminy

opiniach organu nadzoru finansowego o tych dokumentach. Przedstawia kolejno następujące

po  sobie  działania,  które  będą  realizowane  podczas   prowadzonych  obrad,  by  procedura

absolutorium została w pełni zrealizowana.

Pierwszym z tych działań jest  wystąpienie Wójta Gminy na temat sprawozdania z

wykonania budżetu Gminy za 2017 rok. Przewod.RG prosi p. Wójta o wystąpienie.

Wójt  -   mówi,  iż  przedmiotem  projektu  uchwały  jest  zatwierdzenie  przez  Radę  Gminy
sprawozdania  z  wykonania  budżetu  za  2017  rok  i  sprawozdania  finansowego  Gminy.
Przedstawia   stronę dochodów i wydatków  podając konkretne kwoty. Omawia  poszczególne
wskaźniki po stronie dochodów oraz wydatków zwracając szczególną uwagę  na  strategiczne
działania Gminy po stronie wydatków majątkowych. Przedstawia dokonania Gminy w dziale
„Transport  i  łączność”  tj.  wydatki   ogółem na  inwestycje  drogowe i  wymienia  dokonania
inwestycyjne wydatkowane z tego działu. Następnie omawia nakłady poniesione ze środków
własnych  na  oświetlenie  całej  Gminy.  Zapewnia,  iż  przyjęta  wcześniej  w  Strategii  Gminy
konsekwentnie stosowana polityka budżetowa  jest efektywna i przynosi gminie określone
korzyści  finansowe  przy  jednoczesnej  realizacji  założonych  celów.  Omawia  także  główne
założenia sprawozdania finansowego Gminy na które składa się  bilans z wykonania  budżetu
jednostki, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat jednostki i
łączne zestawienie zmian  w funduszu jednostki. Prosi o przyjęcie sprawozdania  z wykonania
budżetu Gminy  i sprawozdania finansowego za 2017r.

Przewod.RG  prosi  Przewod.  Komisji  Rewizyjnej  o   przedstawienie   wniosku  Komisji
Rewizyjnej RG w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biesiekierz i opinii RIO w
Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej RG w sprawie udzielenia absolutorium;
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r. K. Krawczak Przewod. Komisji Rewizyjnej RG odczytuje wniosek Komisji z dnia 14 maja
2018r.  i  przedstawia  opinię  Komisji  o  wykonaniu  budżetu  Gminy  za  2017  rok.  Komisja
jednogłośnie  pozytywnie  opiniuje,  stwierdza,  że  Wójt  realizując  zadanie  związane  z
wykonywaniem  budżetu  kierował  się  zasadą  celowości,  legalności,  oszczędności  i
gospodarności. Wnioskuje o udzielenie panu Wójtowi absolutorium za 2017r. Na zakończenie
odczytuje pozytywną opinię RIO Szczecin o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017r. 

Przewod.  RG  prosi  o  przedstawienie  opinii  poszczególnych  Komisji  Rady  na  temat  obu
sprawozdań i wniosku Komisji Rewizyjnej.

r.A.  Bejnarowicz  Przewod.  Komisji  Budżetu  i  Rozwoju  Gospodarczego  –  przedstawia
pozytywną opinię Komisji. Członkowie Komisji po analizie sprawozdań zauważyli m. in. dużą
potrzebę  zwiększenia  ściągalności  należności  wymagalnych,  a  wynikiem  posiedzenia  było
pozytywne  zaopiniowanie  sprawozdań.  Informuje,  iż  opinia  Komisji  i  protokół  Komisji  z
posiedzenia  są  do wglądu i zapoznania się w Biurze Rady i  na Sesji  nie odczytuje  treści
sporządzonej opinii.

r.M.  Modla  Przewod.  Komisji  ds.  Społecznych  i  Oświaty  informuje,  iż  opinia  Komisji  i
protokół Komisji z posiedzenia w formie pisemnej są  do wglądu i zapoznania się w Biurze
Rady. Komisja na podstawie złożonych materiałów i wyjaśnień Skarbnika stwierdziła, że Wójt
realizując  zadanie  związane  z  wykonywaniem  budżetu  kierował  się  zasadą  celowości,
legalności,  oszczędności  w  gospodarowaniu  środkami  publicznymi,  w  związku  z  czym
Komisja opiniuje pozytywnie sprawozdanie finansowe i z wykonania budżetu za rok 2017r.

r.M.  Jabłońska-Bauer  Przewod.  Komisji  Organizacyjno-Prawnej  informuje,  iż  Komisja
stwierdziła, że został spełniony wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych, wszystkie
zmiany w budżecie były zazwyczaj  jednogłośnie przyjmowane przez radnych,  w związku z
czym  pozytywnie zaopiniowała  sprawozdania i nie wniosła uwag.

Przewod. RG prosi radnych o pytania do omawianego zagadnienia. Brak zgłoszeń. Informuje
o przystąpieniu do głosowania   nad dwoma   projektami uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2017 rok;

Prosi o przegłosowanie projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

2)  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  Biesiekierz   z  tytułu
wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2017 rok;

Prosi o przegłosowanie projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 13, przeciw -0, wstrzym.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Na sali obrad rozlegają się gromkie brawa i gratulacje. Wójtowi Gminy i Pani Skarbnik Gminy
zostają wręczone kwiaty przez Przewodniczącego RG i V-ce Przewodniczącą RG.

Wójt Gminy p. A. Leśniewicz  dziękuje za jednomyślność przy podejmowaniu  uchwały, którą
odczytuje  jako  akceptację  podejmowanych  w Gminie działań i dążenie do realizacji celów
wyznaczonych  wspólnie z  Radą Gminy.

Przewod.RG ogłasza 10 min. przerwę w obradach (godz.  13:20).  Po tym  terminie obrady
zostają wznowione i Przewod. RG informuje o przystąpieniu do realizacji  kolejnego  punktu
porządku obrad tj.:

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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1)   w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XLIII/247/14  Rady  Gminy  Biesiekierz  z  dnia  25
czerwca 2014r.  w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz;

Przewod. RG prosi Radnych  o uwagi  i pytania. Brak zgłoszeń. Informuje, że zmiana dotyczy
wszystkich bibliotek publicznych działających na terenie gmin.

Informuje  o  przystąpieniu  do  głosowania  projektu  uchwały.  Wynik  głosowania:  za  –  12,
przeciw -0, wstrzyma.-0.

Przewod. RG informuje,  że r.  Wanda Kamyk opuściła salę narad, w związku z czym Rada
głosuje w składzie 12 osobowym. Przypomina, że obowiązkiem radnego jest uczestniczenie w
głosowaniu wszystkich projektów uchwał podczas obrad sesji.

2) w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Nowe Bielice do kategorii drogi
gminnej;

Przewod. RG prosi  Radnych o uwagi  i zapytania. Brak zgłoszeń.

(O godz. 13.30 na salę narad powróciła r. W. Kamyk).

Przewod. RG prosi  Radnych o uwagi  i zapytania. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu
do  głosowania  projektu  uchwały.  Wynik  głosowania:  za  –  13,  przeciw  -0,  wstrzyma.-0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

3) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości  Stare Bielice (ul. Miętowa)

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: Miętowa. Prosi  o uwagi
i pytania. Brak zgłoszeń.

Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 13, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

4) w sprawie udzielenia dotacji w 2018r. na prace  przy konserwacji ratunkowej
polichromii ściennej i sklepiennej w Kościele p.w. Św. Piotra  i Pawła  Apostoła
w Parsowie;

Przewod. RG przypomina, że w budżecie została zabezpieczona kwota na ten cel w wysokości
25 tys. zł.

Przewod. RG prosi  radnych o uwagi  i zapytania. Brak zgłoszeń. Przewod. RG prosi o opinię
Przewodniczącą  Komisji  Budżetu  i  Rozwoju  Gospodarczego  r.  Annę  Bejnarowicz.
Przewodnicząca informuje o pozytywnej opinii komisji.

Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 13, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

5) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok;

Przewod. RG prosi o zabranie głosu p. Skarbnik.

Skarbnik  wyjaśnia,  że  projekt  uchwały  wynika  z  faktu,  że  pewne zaplanowane  inwestycje
zostały  niedoszacowane,  w  wyniku  procedur  przetargowych  wyłoniono  wykonawców  po
wyższych  kwotach,  niż  pierwotnie  zostały  zaplanowane.  Wymienia  kwoty  dochodów,
wydatków  i  deficytu  budżetowego,  mówi  o  zadaniach  inwestycyjnych,  których  zmiany
dotyczą: inwestycja w ramach ZITu w Starych Bielicach, droga Laski Koszalińskie osiedle,
drogi wewnętrzne metodą płyt betonowych. Przypomina, że wszystkie proponowane zmiany
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zostały szeroko omówione na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji RG.

Przewod. RG Prosi o opinię Przewodniczącą Komisji  Budżetu i  Rozwoju Gospodarczego r.
Annę  Bejnarowicz.  Przewodnicząca  informuje  o  pozytywnej  opinii  komisji  do  tego  i
następnego projektu uchwały.

Przewod. RG prosi  Radnych o uwagi  i pytania. Brak zgłoszeń.

Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 13, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

6) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018-
2028.

Przewod. RG prosi  Radnych o uwagi  i zapytania.  Brak zgłoszeń. Przypomina, że opinia Ko-
misji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 13, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:

Ad. 9.  Trybuna obywatelska;

Przewodn. RG przypomina, że czas wystąpienia na mównicy wynosi maksymalnie 5 minut.
Na Trybunę zgłosił się Sołtys Świemina Józef Ryfun. 

Sołtys J. Ryfun dziękuje za naprawę drogi na terenie sołectwa łączącej miejscowość z drogą
krajową A6. Mówi o potrzebie przebudowy drogi również w stronę Warnina, co w połączeniu
z remontem drogi  do Parnowa dałoby całościowy wymierny efekt  poprawy infrastruktury
gminnej. Stwierdza, że sołectwo zyskało na estetyce i poprawił się komfort i bezpieczeństwo
mieszkańców.

Przewod. RG dziękuje Sołtysowi za wystąpienie. Zamyka realizowany punkt porządku obrad i
przechodzi do następnego, którym jest:

Ad. 10.   Interpelacje i zapytania radnych;

Przewodn. RG prosi Radnych o zabranie głosu. 
r. Bernadeta Tomczak reprezentując społeczność Parsowa i Świemina dziękuje za wspólny fe-
styn mieszkańcom i pracownikom GSTiK za pomoc w organizacji.

r. E. Piekarska dziękuje za jedną część chodnika, która wyraźnie poprawiła bezpieczeństwo
mieszkańców, zwłaszcza najmłodszych i wyraża nadzieję, na kontynuację tego działania. 

Wobec braku kolejnych zgłoszeń zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi
do następnego, którym jest;

Ad. 11.  Wolne wnioski i zapytania;

Przewod. RG pyta gości obecnych na sali o chęć zabrania głosu. 

Wójt  informuje  o  zdobyciu  tytułu  Przedszkola  Roku  2018  przez  nasze  Przedszkole  w
Biesiekierzu,  w  związku  z  czym  składa  gorące  gratulacje  p.  Dyrektor  i  pozostałym
pracownikom  placówki,  którzy  wspólną  twórczą  i  kreatywną  pracą  przyczyniają  się  do
pozytywnego odbioru przedszkola przez mieszkańców.

PRG dodaje, że nasze Przedszkole Gminne pokonało w rankingu znane przedszkola koszaliń-
skie oraz najlepsze przedszkole w Sławnie, otrzymując ponad 880 punktów.
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Jan Rodak informuje o złożonych wnioskach o przejścia dla pieszych w Świeminie i Parnowie,
mówi o postępach inwestycji w Laskach Koszalińskich i o budowie sali gimnastycznej w Sta-
rych Bielicach. Nadmienia również o toczącej się od dłuższego czasu sprawie eksmisji miesz-
kańców z budynku szkoły w Starych Bielicach, na chwilę obecną nie osiągnięto porozumienia
z lokatorami co do warunków wynajmu lokalu zastępczego.

A. Bejnarowicz pyta o przejście od Czarnego Tulipana do chodnika.

J. Rodak zapewnia, że będzie oddzielone bezpieczne poszerzone pobocze, ale nie chodnik.

Wójt dodaje, że niestety zaskoczył nas wzrost kwoty potrzebnej do realizacji inwestycji Zitow-
skiej, jednak nie możemy już z niej zrezygnować, gdyż stanowi ona drogę bezpieczeństwa dla
mieszkańców. 

K. Krawczak zauważa, że to publiczne zapewnienie o realizacji inwestycji z pewnością uspokoi
mieszkańców, że nie rezygnujemy z tej drogi.

Wójt informuje, że po dzisiejszej sesji podpisujemy umowę z wykonawcą.

J. Rodak dodaje, że do tej drogi otrzymaliśmy 2 mln 440tys. zł dofinansowania, byłoby więc
niecelowe rezygnować z takiej inwestycji.

M. Jabłońska-Bauer przypomina, że w przypadku niesprawdzonych lub niepewnych informa-
cji  mieszkańcy mogą zasięgnąć wiadomości  od radnych na dyżurach lub w bezpośrednim
kontakcie od pracowników Urzędu.

Przewod. RG przypomina, że rozpoczęliśmy pracę nad nowym statutem Gminy. Wstępne pro-
jekty zmian zostały rozesłane do wszystkich przewodniczących komisji stałych Rady. Po uzy-
skaniu akceptacji lub poprawek od radcy prawnego projekt zostanie rozesłany do wszystkich
Radnych. Cztery dni przed kolejną sesją, która zaplanowana jest na 28 czerwca, Radni spo-
tkają się na komisjach. Informuje, że lipiec jest miesiącem urlopowym bez sesji, natomiast
dyżur Radnych w pierwszy czwartek lipca obowiązuje. Pyta Radnych o chęć zabrania głosu.

Wobec braku kolejnych zgłoszeń zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi
do następnego, którym jest;

Ad. 12.  Zakończenie   obrad  XLV Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  stwierdza,  iż  porządek  obrad  został  wyczerpany  i  ogłasza
zakończenie obrad  XLV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia  (13 : 50).

Prot. Patrycja Ziber-Cichońska 
Data sporządzenia: 
2018- 06-21

                          Przewodniczący Rady Gminy 

 Marek  Płaza 
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