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Protokół IV Sesji
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 14 lutego 2019 roku
Sesja rozpoczęła się o godzinie 14:00

Przewodnicząca
rozpoczęła Sesję od słów - Szanowni Państwo
„Otwieram obrady IV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu”
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.)
Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
Przewodnicząca wita wszystkich przybyłych na posiedzenie Radnych. W imieniu
Radnych wita Pana Wójta Gminy Biesiekierz Andrzeja Leśniewicz, Skarbnika Gminy
Biesiekierz Agnieszkę Podgórską, Zastępcę Wójta Pana Tomasza Hołowatego,
kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz wszystkie inne osoby
uczestniczące w Sesji.
Na podstawie listy obecności stwierdza, że na stan 15 radnych, w chwili otwarcia
obrad Sesji uczestniczy 15 radnych, czyli Sesja jest prawomocna do podejmowania
uchwał i ważnych decyzji objętych porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy 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 Art. 51 Ustawy o ochronie
danych osobowych.
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu informuje, że porządek obrad IV Sesji
Rady Gminy w Biesiekierzu 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 .
Pan Wójt wnosi o zmianę porządku obrad poprzez ujęcie w porządku jeszcze
projektu Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
w Biesiekierzu na rok 2019.
Przewodnicząca dziękuje Panu Wójtowi.
Odnośnie zmiany porządku obrad o głos prosi Pan radny Marek Płaza.
Głos zabiera Pan radny Marek Płaza. Ma zastrzeżenie do porządku obrad, chodzi o
punkt 3 – Sprawy organizacyjne. „Po pierwsze w myśl naszego Statutu plany pracy
jak i sprawozdania są przez radnych akceptowane w formie głosowania. I dotychczas
było tak, że i sprawozdania i plany pracy były w punkcie tam gdzie są wszelkiego
rodzaju uchwały, ponadto ma zastrzeżenie, że ustalono to w poprzedniej kadencji, że
sprawy organizacyjne dotyczące różnych spraw zewnętrznych, takie które nie
wchodziły w zakres pracy Rady Gminy, a chciano w jakiś sposób wyróżnić np. jakieś
szczególne osoby, powiedzieć o szczególnym wydarzeniu, zdarzeniu, w związku z tym
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utworzono w programie punkt sprawy organizacyjne, aby tam takie rzeczy
umieszczać.
Pan radny Marek Płaza, zaznacza, że w myśl Statutu Rady Gminy i Ustawy o
jednostkach samorządu terytorialnego sprawozdania z działalności komisji dotyczące
określonej kadencji powinny być rozpatrywane do końca obowiązywania kadencji.
Radny Marek Płaza wnosi aby z punktu sprawy organizacyjne wycofać podpunkt a)
przedstawienie Planów pracy przez poszczególne komisje i przenieść ten punktu do
punktu 6 podpunkt 5, wtedy w momencie kiedy nikt z radnych nie zgłosi do planów
uwag to bez głosowania te plany pracy będą przyjęte. Równocześnie stwierdził, że
będą poprawki do planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Na to uwagę zgłosił się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Krawczak i
poinformował, że poprawek do planu pracy Komisji Rewizyjnej nie będzie.
Pan radny Marek Płaza kontynuował swoją wypowiedź, że chciałby przypomnieć, że
zawsze najważniejszym punktem rozpoczynającym Sesję po przyjęciu porządku obrad
było wystąpienie Wójta z informacją co się wydarzyło między Sesjami.
Następnie przechodziliśmy do innych zadań w tym do przyjęcia sprawozdań.
Dlatego też proponuje, żeby sprawozdanie z działalności Biblioteki Gminnej,
sprawozdanie Komisji Interdyscyplinarnej i sprawozdanie ze średniej wysokości
wynagrodzeń nauczycieli przenieść do punktu 6 jako punkt 1.
Pan radny Marek Płaza podziękował za wysłuchanie.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy Anna Bejnarowicz zwróciła się z pytaniem do Pani
Radcy Prawnego Kamili Korn o słuszność takich poprawek w świetle obowiązujących
przepisów i dodała, że z tego co wie tylko Plan Pracy Komisji Rewizyjnej musi być
przyjęty w formie Uchwały i tak też jest to określone w Statucie.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy Anna Bejnarowicz wnosi o przegłosowanie
proponowanej zmiany przez Pana Wójta, a następnie proponowanych zmian przez
Pana radnego Marka Płazę.
Pan radny Krzysztof Krawczak jeszcze raz potwierdza, że żadnych zmian do planu
pracy Komisji Rewizyjnej nie będzie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami
zatwierdzenie go wymaga Uchwały i taką Uchwałę Pan Wójt wnosi do porządku
obrad.
Pani Przewodnicząca zwraca się do Radcy Prawnego Kamili Korn czy chciałaby
zabrać głos w tej sprawie. Pani Radca Prawny potwierdziła stanowisko
Przewodniczącej Rady Gminy i dodała, że są to sprawy organizacyjne nie są prawnie
uregulowane, nie są zakazane, w żaden sposób prawo nie odnosi się do tego i nie ma
tu przeszkód w takim ich przyjęciu.
Radni przystępują do głosowania poprawki w porządku obrad wniesionej przez Pana
Wójta.
Za 15
Przeciw 0
Wstrzymał się 0
Zmiana porządku obrad została przez Radnych Rady Gminy w Biesiekierzu przyjęta
jednogłośnie.
Porządek obrad realizowany podczas IV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
przedstawia się następująco:
1.

Porządek obrad Sesji Nr IV Rady Gminy w Biesiekierzu
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
Przyjęcie porządku obrad;
Sprawy organizacyjne;
a) Przedstawienie do wiadomości planów pracy przez poszczególne komisje
stałe Rady Gminy.
b) Przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności za rok 2019 przez poszczególne komisje stałe Rady Gminy w Biesiekierzu;
c) Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz oraz
filii w Świeminie i Starych Bielicach za 2018 rok
d) Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie działającego na terenie Gminy Biesiekierz za
rok 2018;
e) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
Przyjęcie protokołu z III/18 Sesji Rady Gminy;
Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
Podjęcie uchwał :

1)
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biesiekierz na
lata 2019-2021;
2)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2019 roku
Powiatowi Koszalińskiemu;
3)
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4)
w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Stare Bielice do kategorii dróg gminnych;
5)
Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w
Biesiekierzu na rok 2019.
7. Trybuna obywatelska;
8. Interpelacje i zapytania radnych;
9. Wolne wnioski i zapytania;
10. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy Anna Bejnarowicz podaje pod głosowanie
poprawki wniesione przez Pana radnego Marka Płazę. Radni głosują przez
podniesienie ręki.
Za - 1 radny Marek Płaza
Przeciw wprowadzeniu - 13
Wstrzymał się 1 - radny Krzysztof Krawczak
Proponowane zmiany przez Pana radnego Marka Płazę nie zostały przyjęte.
Ad3. Sprawy organizacyjne;
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Pani Przewodnicząca informuje wszystkich zebranych jakie sprawozdania zostały
złożone i przedstawione radnym do zapoznania.
a) Przedstawienie do wiadomości planów pracy przez poszczególne
komisje stałe Rady Gminy
b) Przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności za rok 2019 przez
poszczególne komisje stałe Rady Gminy w Biesiekierzu;
Pyta czy radni chcieliby coś do tych planów dodać. Z uwagi na brak dodatkowych
uzupełnień do planów pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy Pani
Przewodnicząca stwierdza, że plany pracy na rok 2019 zostały przyjęte, przypomina
również, że gdyby zaistniała tak potrzeba plany pracy można w ciągu roku zmienić.
Krótko podsumowuje złożone sprawozdania przez poszczególne Komisje.
Przechodzi do następnego punktu c) Sprawozdanie z działalności Biblioteki
Publicznej Gminy Biesiekierz oraz filii w Świeminie i Starych Bielicach za
2018 rok.
Pyta Panią Dyrektor czy chciałaby coś dodać do sprawozdania.
Pani Dyrektor stwierdza, że nie wnosi uzupełnień do sprawozdania. Pani
Przewodnicząca stwierdza, że sprawozdanie jest na wysokim poziomie, gdyż
Biblioteka też jest na bardzo wysokim poziomie. Dziękuje Pani Dyrektor i pyta czy
Państwo radni mają pytania do Pani Dyrektor.
Prosi Pana Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświaty o opinię.
Pan radny Marek Płaza podkreśla, że Pani Dyrektor nie ujęła wszystkich zadań, gdyż
nie ujęła zadań dodatkowych, które realizuje Biblioteka na zewnątrz.
Pan radny Marek Płaza dziękuje serdecznie Pani Dyrektor i pracownikom za
zaangażowanie i wkład pracy. Jednocześnie na bazie tego co na posiedzeniu Komisji
Wspólnych Rady Gminy w Biesiekierzu powiedziała Pani radna Elżbieta Piekarska
zwraca uwagę na potrzebę utworzenia na terenie Gminy Biesiekierz Gminnego
Ośrodka Kultury.
Pani Przewodnicząca dziękuje Panu Przewodniczącemu Komisji za zabranie głosu i
pyta czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie Sprawozdania Biblioteki Gminnej.
Pytań brak.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu przechodzi do następnego punktu czyli
d) Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie działającego na terenie Gminy
Biesiekierz za rok 2018;
Pani Przewodnicząca Rady Gminy Anna Bejnarowicz prosi Pana Mariusza Sydoruka
Dyrektora OPS-u i członka Komisji Interdyscyplinarnej o zabranie głosu. Pan Mariusz
Sydoruk omawia sprawozdanie Komisji Interdyscyplinarnej. Pan Sydoruk informuje,
że Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie i jest to zadanie obowiązkowe Gminy. Pan Mariusz Sydoruk podkreśla, że
wiele danych, które przewijają się przez sprawozdanie jest objęte ochroną danych
osobowych. Sprawozdanie jest sprawozdaniem z działalności, realizacji zadań
statutowych.
Po zakończeniu wypowiedzi Pana Dyrektora Pani Przewodnicząca Rady Gminy pyta
czy są pytania do Pana Sydoruka.
Podkreśliła czym się zajmuje Komisja
Interdyscyplinarna.
Pan Przewodnicząca Rady Gminy Anna Bejnarowicz podziękowała za wypowiedź.
Poprosiła o opinię Pana Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświaty Marka
Płazę. Pan radny Marek Płaza podkreśli, że zespół faktycznie ma wiele zadań i działa
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bardzo dobrze. Komisja opiniuje sprawozdanie pozytywnie.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy przechodzi do następnego punktu obrad.
e) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych
stopniach
awansu
zawodowego
w
szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
Pani Przewodnicząca Prosi Panią Kamilę Gręźlikowską pracownika Gminy o parę
słów na temat sprawozdania.
Pani Kamila Gręźlikowska wyjaśnia, że zgodnie z art. 30 a ust.1 Karta Nauczyciela
organ prowadzący szkołę i placówkę oświatową będący jednostką samorządu
terytorialnego po zakończeniu roku budżetowego przeprowadza analizę poniesionych
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich
wynagrodzeń. Informuje, że po przeprowadzeniu analizy organ prowadzący
sporządza sprawozdanie. Odczytuje, dane ze sprawozdania, że w tym roku na
nauczycieli mianowanych wyszła różnica w wysokości – 20297 zł i 60 gr. Do przyczyn
jakie miały na to wpływ, miało zawieszenie dwóch nauczycieli których wynagrodzenie
zostało zmniejszone o połowę bez żadnych dodatków i zatrudnienie nauczycieli na
czas określony, zatrudnienie nauczycieli, którzy nie posiadają wykształcenia
magisterskiego z przygotowaniem pedagogicznym, zatrudnienie nauczycieli, którzy
nie mają dodatkowych kwalifikacji.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy Anna Bejnarowicz pyta radnych czy są pytania do
sprawozdania. Pytań brak. Dziękuje Pani Kamili Gręźlikowskiej za zabranie głosu i
prosi Komisję ds. Społecznych i Oświaty o opinię.
Pan Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświaty prosi o przyjęcie
sprawozdania bo nie wnosi do niego uwag.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy Anna Bejnarowicz informuje, że na ostatniej Sesji
Rady Gminy 20 grudnia 2018 roku błędnie powiedziała że Związek Nauczycielstwa
Polskiego przysłał opinię po terminie. Opinia po terminie była tylko NZZ Solidarność,
opinia ZNP była w terminie. Poproszono ją o sprostowanie i dzisiaj tą informację
prostuje.
Przechodzi do następnego punktu porządku obrad.
Ad4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji Rady Gminy;
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu informuje, że
do przyjęcia jest
protokół z III/18 Sesji Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018roku.
Zgodnie z § 41 ust.3 Statutu Gminy, protokół był wyłożony do publicznego wglądu
w Biurze Rady przed terminem sesji. Jako Przewodnicząca Rady zapoznała się z nim
i nie wnosi uwag. Zgodnie ze Statutem, przyjęcie przez Radnych protokołu z
poprzedniej sesji nie wymaga jego odczytywania na sesji.
Przewodnicząca pyta, czy Radni zgłaszają uwagi, bądź wnoszą o jego uzupełnienie.
Brak zgłoszeń.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu informuje, że wobec braku uwag ze
strony Radnych, w/w protokół uznaje za przyjęty.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
Ad. 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu prosi Pana Andrzeja Leśniewicza Wójta
Gminy Biesiekierz o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.
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Pan Wójt informuje o podejmowanych w ciągu tego okresu najważniejszych
działaniach organu wykonawczego między innymi mówi o tym, że :
3 styczeń 2019 r. - Odbyło się podpisanie umowy w sprawie udzielenia dotacji na
dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy. Zadanie realizowane jest już po raz trzeci w ramach Programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja
lecznicza mieszkańców Gminy Biesiekierz”.
W drodze konkursu ofert został wybrany realizator Programu na 2019 rok, tj.: Fizjomed Gabinet Fizjoterapii Dorota Wijatkowska, który prowadzi swoją działalność w
Biesiekierzu w budynku ośrodka zdrowia na II piętrze. Zadanie będzie realizowane do
13 grudnia 2019 roku.
Mieszkańcy Gminy Biesiekierz, po uzyskaniu skierowania na rehabilitację, będą mogli
skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych świadczonych przez gabinet z dofinansowaniem tych zabiegów nawet do 80%.
7 styczeń 2019 r. – Spotkanie Noworoczne w Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki z prezydentem Koszalina Piotrem Jedlińskim.
8 stycznia 2019 r.

- Spotkanie opłatkowe samorządu lokalnego z terenu diecezji Koszalińskokołobrzeskiej na zaproszenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka.

- Spotkanie z Naczelnikami i Prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Biesiekierz.

W kościele w Starych Bielicach odbył się koncert kolęd i szopek wigilijnych.
9 stycznia 2019 r. – odbyło się spotkanie z Panem Starostą i z Panem Wicestarostą
Powiatu Koszalińskiego w sprawie współpracy Gminy Biesiekierz z Powiatem Koszalińskim w zakresie inwestycji w tym budowy, remontu i modernizacji dróg.
Na tym spotkaniu uzgodniliśmy, że do zadań priorytetowych należą
1. Przebudowa drogi Biesiekierz – Parnowo, z uwagi na otwarcie dwóch nowych
placówek.
2. Droga powiatowa Świemino-Parsowo – jest to droga dowozu dzieci do Szkoły.
3. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Świemino-Warnino.
4. Przebudowa drogi powiatowej od drogi krajowej nr 6 do Nosowa – 650 m.
5. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej nr 6 do Kotłowa –
ok 650 m.
6. Przebudowa drogi powiatowej w Cieszynie na odcinku od sklepu do przystanku.
7. Budowa chodnika, ewentualnie ścieżki rowerowej, wzdłuż drogi powiatowej,
stanowiącej kontynuację inwestycji od Starych Bielic do Gniazdowa.
8. Kontynuacja budowy chodnika w Starych Bielicach ul. Bałtycka.
9. Poprawa bezpieczeństwa w Świeminie -skrzyżowanie naprzeciwko Szkoły.

6

11 stycznia 2019 r. -w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biesiekierzu odbyło się
spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie możliwości i zasad aplikowania o środki finansowe w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Spotkanie informacyjne poprowadziła Pani Gabriela Wołujewicz.
Aktualnie został uruchomiony nowy program PROO, gdzie wielkość środków wacha
się od 100 tys. do 700 tys. Nabór trwa do 12 marca 2019 r.
15 stycznia 2019 r. – W Szkole Podstawowej w Biesiekierzu odbyło się uroczyste
pasowanie na uczniów.
17 stycznia 2019 r.

Teatr szkolny „Na Maksa” ze Starych Bielic wziął udział w Regionalnym Przeglądzie Jasełek – Idą Kolędnicy w Kołobrzegu.
W przeglądzie wzięło udział 16 zespołów. Nasza grupa otrzymała wyróżnienie I stopnia.

odbyło się spotkanie z Panią Marianną Przychodni – Prezesem Zarządu i Panią
Dorotą Borsuk – Wiceprezesem Zarządu RWiK, przedmiotem spotkania było przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej do zasobów RWiK. W spotkaniu uczestniczyła
również Pani prawnik Kamila Korn i Pani Skarbnik.
Celem było, żeby inwestorzy bezpośrednio kontaktowali się w RWIK bez pośrednictwa Gminy.
20 stycznia 2019 r. w Kościele pw. św. Wojciecha w Koszalinie miał miejsce Koncert Finałowy Diecezjalnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 2018.
Dzieci z Gminy Biesiekierz z zespołu „Tremolo” zajęły I miejsce w kategorii – najlepszy zespół – szkoła podstawowa – dzieci starsze.
Podziękował Pani Dyrektor Mankiewicz i Pani Grażyny Markowskiej za przygotowanie dzieci. I serdeczne gratulacje dla dzieci.
24 styczeń 2019 r. – Odbyło się spotkanie z właścicielami działek, które Gmina Biesiekierz chciałaby pozyskać pod budowę Świetlicy Wiejskiej w Starych Bielicach.
W spotkaniu uczestniczył Pan Karol Lisowski, Pani Bogumiła Zmysłowska i Pani Kamila Korni w spotkaniu uczestniczył Pan radny Krzysztof Kaźmierczak.
Pierwsze spotkanie nie doprowadziło do końcowych uzgodnień, ale będziemy kontynuować to działanie.
Powinniśmy zmieścić się w kwocie przeznaczonej w budżecie na ten cel i kolejne spotkanie doprowadzi do zakupu działek na budowę świetlicy wiejskiej.
29 stycznia 2019 r. – Odbyło się spotkanie wewnętrzne z pracownikami Urzędu
Gminy Biesiekierz w sprawie zmian organizacyjnych oraz wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego.
31 stycznia 2019 r.
- Odbyło się spotkanie z Dyrektorem TORSSED Panem Łakomym na temat wzajemnej współpracy. Pan Dyrektor jest nam bardzo życzliwy i będziemy tą współpracę kontynuować.
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8 lutego 2019 r.

odbyło się spotkanie wszystkich sołtysów z terenu Gminy Biesiekierz z Panem
Senatorem Piotrem Zientarskim. Obdarował Sołtysów kalendarzami i Poradnikami
Sołeckimi.

Odbyło się spotkanie Pana Wójta i Pana Zastępcy z Sołtysami z terenu Gminy
Biesiekierz na temat planowanych i oczekiwanych inwestycji w roku 2019 i latach następnych. Spotkanie było bardzo twórcze, wypłynęło bardzo wiele pomysłów, które
będą uwzględniane w planach Gminy.

Odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy w Biesiekierzu.
Pani Wójt przekazuje głos Panu Tomaszowi Hołowatemu. Pan Tomasz Hołowaty informuje że4 stycznia 2019 roku złożyliśmy wniosekna dofinansowanie projektu na
polegającego na budowie Klub Seniora i otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek
został zatwierdzony W tym roku na bazie byłego budynku po przedszkolu zostanie
uruchomiony Klub Seniora. W ramach projektu powstanie kuchnia, szatnia, sprzęt
muzyczny i wyposażenie.
21 stycznia 2019 roku Pan Zastępca Wójta brał udział w konsultacjach Krajowej Strategii Rozwoju do roku 2030. Informuje, że Strategia Rozwoju idzie w kierunku wspierania najbiedniejszych Gmin oraz w kierunku miast tracących na znaczeniu.
Druga strona wsparcia idzie w metropolie, miasta które ciągną rozwój i w związku z
tym, że nie należymy do żadnej grupy zostajemy trochę zapomniani przez rząd.
Musimy tych konsultacji pilnować aby nie wypaść poza margines. Pan Zastępca Wójta
jednocześnie informuje, że wnosił taką uwagę na spotkaniach aby takie Gminy jak nasza nie były wykluczone z możliwości otrzymywania środków finansowych.
24 stycznia 2019 roku Pan Zastępca Wójta Tomasz Hołowaty brał udział w drugim
spotkaniu w Urzędzie Miasta Koszalina w sprawie złożenia wspólnego partnerskiego
projektu dot. edukacji.
Budżet gminy 25 tys. z 85% wsparciem.
30 stycznia 2019 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu drogowego,
budowy części drogi gminnej w Parnowie w kierunku cmentarza i kolonii w technologii płyt JUMBO - dofinasowanie 50%
Pan Tomasz Hołowaty podziękował za możliwość wystąpienia.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu Anna Bejnarowicz pyta czy są jeszcze pytania do Pana Wójta i Pana Wic-ewójta.
Pytań brak .
Pani Przewodnicząca Rady Gminy zarządza przerwę w obradach.
14: 40 przerwa.
14:55 Koniec przerwy. Przewodnicząca wznawia Obrady IV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Przewodnicząca przechodzi do następnego punktu porządku obrad.
Ad. 6. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Biesiekierz na lata 2019-2021;
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu wyjaśnia, że projekt został przedstawiony
wraz z uzasadnieniem na Komisji Wspólnej.
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Pani Przewodnicząca pyta czy Pan Dyrektor OPS-u chce coś powiedzieć na temat tego
programu. Pan Dyrektor Mariusz Sydoruk zabiera głos. Informuje, że jesteśmy
zobowiązani jako Gmina do uchwalania trzyletnich programów na podstawie Ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uchwalenie tego programu jest
spełnieniem wymogów ustawowych i odnosi się do zadań własnych Gminy zawartych
w Ustawie. Opiera się na zadaniach asystenta i wspierania rodzin. Zadania w
większości realizuje OPS ze współpracy z innymi instytucjami zwłaszcza ze Szkołami
oraz z Sołtysami, radnymi itp.
W ramach zadań własnych Gminy zorganizowana jest również Placówka Wsparcia
Dziennego.
Pan Dyrektor OPS-u stwierdził, że mamy dobre warunki do rozwoju rodzin.
Strasznych problemów nie mamy, rodziny u nas mają różne kryzysy i kłopoty, ale nie
są to problemy drastyczne. Ponadto wszystkie instytucje uczestniczą w realizacji tego
programu.
Pani Przewodnicząca dziękuje Panu Dyrektorowi Mariuszowi Sydorukowi za
wystąpienie.
Pani Przewodnicząca prosi Komisję ds. Społecznych i Oświaty o opinię.
Pan Przewodniczący Marek Płaza potwierdza, że opinia jest pozytywna.
Przewodnicząca Rady Gminy informuje o przystąpieniu do głosowania projektu
uchwały.
Wynik głosowania:
Za - 15
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w
2019 roku Powiatowi Koszalińskiemu;

Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu wyjaśnia, że projekt został przedstawiony
wraz z uzasadnieniem na Komisji Wspólnej i był analizowany. Przewodnicząca prosi
Panią Skarbnik o zabranie głosu.
Pani Skarbnik informuje, że jest to uchwała wykonawcza do budżetu i realizujemy tą
uchwałę w celu uporządkowania ewidencji gruntów.
Pani Przewodnicząca dziękuje Pani Skarbnik za zabranie głosu.
Prosi o opinię Komisję Budżetową. Opinia Komisji Budżetowej jest pozytywna.
Przewodniczący informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
Za - 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała przechodzi jednogłośnie.
3)

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną
przez
właściciela
nieruchomości
opłatę
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi,
w
szczególności
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty
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selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu wyjaśnia, że projekt został przedstawiony
wraz z uzasadnieniem na Komisji Wspólnej .
Pani Przewodnicząca informuje, że opinia z Sanepidu jest pozytywna.
Pani Przewodnicząca prosi Pana Zastępcę Wójta Tomasza Hołowatego o zabranie
głosu.
Pan Zastępca Wójta wyjaśnia potrzebę podjęcia uchwały i informuje, że wprowadza
zmianę zgodnie ze zmianą Ustawy o gospodarce odpadami i zaleceniami
pokontrolnymi oraz wprowadza do treści pojęcie PSZOK.
Pani Przewodnicząca Anna Bejnarowicz informuje gdzie znajduje się ten punkt tzn.,
Chałupy Gmina Świeszyno.
Pan Tomasz potwierdza, że punkt znajduje się na terenie firmy EKOSAN w
Chałupach.
Przewodnicząca dziękuje Panu Tomaszowi Hołowatemu za zabranie głosu. Pyta czy są
pytania do tej uchwały. Chęć wypowiedzi zgłasza radny Krzysztof Krawczak. Pani
Przewodnicząca oddaje mu głos.
Głos zabiera Pan radny Krzysztof Krawczak – podkreśla, że na temat tej uchwały była
gorąca dyskusja na Komisjach Wspólnych i chciałby zapewnić mieszkańców, że
kolejna wersje tej uchwały będą jeszcze następowały i kiedy będą przetargi na odbiór
odpadów uchwała będzie modyfikowana, w taki sposób żeby mieszkańcom było coraz
łatwiej te odpady oddawać i segregować.
Przewodnicząca dziękuje Panu radnemu za zabranie głosu.
Pyta o pytania . Brak .
Przewodniczący informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
Za - 14
Przeciw - brak
Wstrzymało się – 1 (Marek Płaza)
Uchwała została przyjęta większością głosów.
Pani Przewodnicząca przechodzi do następnej Uchwały.
4)
w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Stare Bielice do kategorii
dróg gminnych;
Pani Przewodnicząca prosi pana Tomasza Hołowatego Zastępcę Wójta o zabranie
głosu.
Pan Zastępca Wójta wyjaśnia gdzie znajdują się te drogi oraz potrzebę podjęcia tej
Uchwały.
Przewodnicząca pyta czy są pytania do Uchwały. Pytań Brak
Przewodniczący informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
Za - 15
Przeciw -brak
Wstrzymało się - brak
Pani Przewodnicząca informuje, że następną Uchwałą jest Uchwała wprowadzona
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przez Pana Wójta.
5)
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
w Biesiekierzu na rok 2019.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu wyjaśnia, że projekt został przedstawiony
wraz z uzasadnieniem na Komisji Wspólnej Rady Gminy.
Przewodnicząca pyta czy są pytania do Uchwały. Pytań Brak
Przewodniczący informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
Za - 15
Przeciw -brak
Wstrzymało się - brak
Ad.7. Trybuna obywatelska;
Pani Przewodnicząca informuje, że na Trybunę obywatelską wpisały się trzy osoby.
Zaprosiła Panie na trybunę.
Głos zabrały dwie Panie, poprosiły o wsparcie i pomoc Gminy w wykonaniu
oświetlenia na ulicy Makowej, gdyż wieczorem jest bardzo ciemno i tym samym
niebezpiecznie.
Panie poinformowały, że Pan radny Marek Płaza zna sprawę i wspiera mieszkańców
w tych działaniach.
Panie podkreślały, że połowa tej ulicy jest już oświetlona i wystarczy pociągnąć parę
lamp.
Taki stan jest utrudnieniem w codziennym życiu mieszkańców tej ulicy.
Pan radny Marek Płaza zwraca też uwagę, że przy firmie tam produkującej domki
holenderskie, unosi się nieprzyjemny zapach prawdopodobnie wybijają ścieki. Prosi
żeby zainteresowały się tym służby sanitarne i Gminy.
Pan Wójt zabiera głos w sprawie i informuje, że już pochylano się nad tą drogą, ale
zabudowa wokół tej drogi jest nieskończona i będą tam jeszcze poruszać się ciężkie
samochody.
Pan Wójt prosi o zabranie głosu Pana Karola Lisowskiego.
Pracownik Urzędu Gminy informuje, że ważnym czynnikiem jest wskaźnik zabudowy,
w odpowiedzi na Pań pytanie informuje, że pochylimy się nad tym problemem,
jednocześnie zwraca uwagę, że Gmina chce do inwestycji podchodzić kompleksowo,
czyli wykonać równocześnie drogę, chodnik, oświetlenie itp. Informuje, że nie
chcemy zaczynać jednej inwestycji, która zablokuje nam inną inwestycję.
Pan Wójt dodaje, że nie pozostawi mieszkańców samych z tym problemem.
Pani radna Elżbieta Piekarska zabiera głos mówi, ze dokładnie Panie rozumie, ale to
się odwlecze w czasie i zanim będzie 100% zasiedlenia tej drogi, pyta również czy
władze gminy nie mogą coś wykonać na tej drodze, aby mieszkańcy nie wpadali w
dziury w jezdni.
Pan Wójt odpowiada, ze może to prawda, ale potrzebna jest dokumentacja.
Pan Karol Lisowski dodaje że opracowanie dokumentacji bez względu na to czy jest to
drogę czy lampa trwa około 10 miesięcy.
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Pani radna Monika Modła pyta, czy jest dokumentacja tego odcinka na którym stoją
lampy, może dokumentacja jest na całość a zadanie zostało podzielone w trakcie
inwestycji.
Głos zabiera Pan radny Marek Płaza, że inwestycja została skończona na 10 lampie i z
tego co wie właścicielem tego oświetlenia jest Energa Sopot i inwestycja nie została
zakończona z uwagi na to, że wówczas nie było wybudowanych dalej domów.
Pani radna Monika Modła prosi Pana Lisowskiego o odpowiedź, czy dokumentacja to
obejmuje.
Pan Lisowski informuje, że dokumentacja dotyczyła tylko 10 lamp i że dodatkowo
brakuje tam kanalizacji.
Pan Wójt odnosi się do nieprzyjemnych zapachów i że Gminne Służby się tym
zainteresują.
Pan Karol Lisowski informuje, że wynika to z rozszczelnienia kanalizacji, ale
rozszczelnienie znajduje się na prywatnej działce, która objęta jest procedurą
upadłościową i to utrudnia interwencję Gminy.
Pan radny Paweł Grajper pyta czy nie ma jakiś rozwiązań tymczasowych odnośnie
oświetlenia.
Pan Zastępca Wójta podsumowuje, ze otrzymają Panie informację na piśmie i służby
Gminne pochylą się nad tym problemem. Podkreśla także, że dlatego potrzebne jest
zablokowanie w budżecie co roku środków na inwestycje drogowe, aby co roku
inwestować w ten obszar rozwoju Gminy.
Pani Przewodnicząca podziękowała Panią za wystąpienie.
Ad.11. Interpelacje i zapytania radnych;
Pani radna Wioletta Zielińska-Zujewska składa interpelację w sprawie bonifikaty od
jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki
samorządu terytorialnego zgodnie z treścią artykułu 9 ust. 4 ustawy o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
prawo własności tych gruntów.
Pyta również o wysokość podatków jakie mieszkańcy otrzymali.
Głos zabiera Pani Skarbnik i informuje, że o zasadach ustalania podatku.
Prosi, radnych aby w związku ze złożoną interpelacją, na komisji Wspólnej jeszcze
raz podjąć dyskusję na temat bonifikaty.
Pani Skarbnik prosi o wyznaczenie terminu spotkania odnośnie bonifikaty.
Pani Przewodnicząca pyta czy ktoś z radnych posiada jeszcze interpelacje.
Głos zabrał Pan radny Marek Płaza i poinformował, że 160 mieszkańców Nowych
Bielic złożyło interpelację w sprawie ulicy Piwonii oraz że otrzymano odpowiedź od
Pana Jana Rodaka kierownik GSTiG, za którą dziękuje.
Informuje, że złożył również drugą interpelację odnośnie pożaru w Kraśniku
Koszalińskim i Laskach Koszalińskich i dziwią go zapisy ujęte w odpowiedzi odnośnie
wielkości sprzętu i materiałów jakie Gmina posiada na działania zapobiegające
zdarzeniom losowym, np. badania sieci hydrantów, wielkość magazynu - 7,5 m2 i
sprzętu.
Trzecią sprawą o jaką Pan radny Marek Płaza prosi Pana Wójta, a przez Pana Wójta
Dyrektorów Szkół, jest przeprowadzenie szkoleń wśród dzieci o mowie nienawiści.
Pan Płaza dziękuje za udzielony głos.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy dziękuje za wypowiedz i informuje, ze wszystkie
interpelacje i odpowiedzi są zamieszczone na Bip.
Pan Wójt zabiera głos i informuje, że Pan Jan Rodak Kierownik GSTiK zrobi
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inwentaryzację tego sprzętu i nie będziemy żałowali na zakup potrzebnych środków.
Odnośnie mowy nienawiści Pan Wójt jest za przeprowadzeniem takich zajęć wśród
dzieci.
Pan Wójt dziękuje za udzielenie głosu.
Pani Przewodnicząca oddaje głos Panu Dyrektorowi OPS-u Mariuszowi Sydorukowi,
który w nawiązaniu do wypowiedzi Pana radnego Marka Płazy informuje, że na
terenie Gminy są takie miejsca gdzie możemy zaopiekować osoby w sytuacjach
kryzysowych. To jest zabezpieczenie ludzi na ten moment tzn. zdarzenia losowego.
Ad.12. Wolne wnioski i zapytania;
Pani Przewodnicząca prosi o przekazanie 1 % na fundację wspierające potrzebujących.
Głos zabiera Pan radny Krzystof Krawczak, który prosi żeby w Nowych Bielic zebranie
sołeckie rozszerzyć o informację na temat planów inwestycyjnych dla miejscowości i
wysłuchać mieszkańców jakie mają potrzeby. Prosi również, żeby w trakcie tych
spotkań mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się.
Zwraca również uwagę, że mieszkańcy pytają o drogę Parkową i dowiedział się że
projekt drogi jest już zrealizowany.
Pan Wójt odpowiada, że w każdym Sołectwie będziemy uwzględniać w trakcie
spotkań z mieszkańcami żeby przedstawiać planowane zadnia i będziemy chcieli
wysłuchać mieszkańców.
Pan radny Marek Płaza podaje komunikat, że razem z Panią Dyrektor Szkoły
Agnieszką Ławrynowicz 20 lutego o godzinie 16.30 zaprasza na spotkanie odnośnie
rozwoju szkoły w Starych Bielicach. Jest to spotkanie Komisji Oświaty i Spraw
Społecznych.
Pani Monika Tarnowska informuje, że terminarz spotkań sołeckich zostanie przyjęty
Zarządzeniem i na dzień dzisiejszy zebrania i wybory Sołeckie zaczynamy od 2
kwietnia, większość spotkań jest zaplanowanych na godzinę 18.00
Ad.13. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu;
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu stwierdza, iż porządek obrad został
wyczerpany i ogłasza zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Godzina zakończenia (15:54) „Zamykam obrady IV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu”

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/
Anna Bejnarowicz
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