UG.RG.0002.3.2019 GW
Protokół VI Sesji
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 14 maja 2019 roku
Sesja rozpoczęła się o godzinie 14:00
Przewodnicząca Rady Gminy Anna Bejnarowicz rozpoczęła Sesję od słów
„Szanowni Państwo otwieram obrady VI 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 2019r. poz. 506)
Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
Przewodnicząca Rady Gminy wita wszystkich przybyłych na posiedzenie Radnych. W
imieniu Radnych wita Pana Wójta Gminy Biesiekierz Andrzeja Leśniewicz, Pana
Zastępcę Wójta Tomasza Hołowatego, Skarbnika Gminy Biesiekierz Agnieszkę
Podgórską, 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, aby 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 VI 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.
Uwag brak.
Porządek obrad realizowany podczas VI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
przedstawia się następująco:
Porządek obrad Sesji Nr VI Rady Gminy w Biesiekierzu:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnoś ci obrad,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Sprawy organizacyjne,
4. Przyjęcie protokołu z V/19 Sesji Rady Gminy,
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5. Sprawozdanie Wó jta z działalnoś ci między sesjami,
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałó w przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz
2) ustalenia planu sieci publicznych szkó ł podstawowych prowadzonych przez
Gminę Biesiekierz oraz okreś lenia granic obwodó w publicznych szkó ł podstawowych od dnia 1 wrześ nia 2019 roku
3) poboru podatkó w i opłat w drodze inkasa
4) zmian w budż ecie Gminy Biesiekierz na 2019 rok
5) zmian w wieloletniej prognozie inansowej Gminy Biesiekierz na lata 20192028
7. Trybuna obywatelska.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakoń czenie obrad VI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Ad3. Sprawy organizacyjne:
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu informuje, że do 30 kwietnia 2019 roku
radni byli zobowiązani złożyć oświadczenia majątkowe za 2018 rok. Wszystkie
oświadczenia wpłynęły do Biura Rady Gminy w terminie.
Do Biura Rady Gminy wpłynęły również dwa sprawozdania dotyczące Oceny Zasobów
Pomocy Społecznej Gminy Biesiekierz w 2018 roku złożone przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Biesiekierzu oraz Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy pyta Radnych czy są pytania odnośnie złożonych
sprawozdań.
Pytań brak. Pani Przewodnicząca Rady Gminy podsumowuje, że w takim razie
sprawozdania zostały przyjęte.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu Anna Bejnarowicz informuje, że
uczestniczyła w spotkaniach sołeckich, gdzie mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i
potrzeby. Głównym tematem zgłaszanych problemów były inwestycje drogowe, które
są bardzo oczekiwane, ma nadzieję, że wszystkie zgłaszane przez mieszkańców
potrzeby uda się zrealizować i tych problemów zgłaszanych przez mieszkańców będzie
coraz mniej.
W dniu 11 maja 2019 roku Radni i Sołtysi uczestniczyli w Komisji Wspólnej
objazdowej. W spotkaniu uczestniczyli nowi i starzy Sołtysi, którzy pokazywali swoje
miejscowości i zgłaszali miejsca wymagające pilnej interwencji i nowych inwestycji.
Przechodzi do następnego punktu porządku obrad.
Ad4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji Rady Gminy;
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu Anna Bejnarowicz informuje, że do
przyjęcia jest protokół z V/19 Sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 roku.
Zgodnie z § 41 ust.3 Statutu Gminy, protokół był wyłożony do publicznego wglądu w
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Biurze Rady przed terminem sesji oraz został przesłany wszystkim Radnym w formie
elektronicznej. 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;
Pani Przewodnicząca oddaje głos Panu Wójtowi, który przedstawia Informację Wójta
Gminy Biesiekierz pomiędzy Sesjami
3 kwietnia 2019 roku – podpisanie wniosku o dofinansowanie w ramach ZIT D.Z.8.4
– wniosek „Fabryka kompetencji kluczowych- projekt oświatowy, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach. Wartość całkowita projektu
8.074.539,90, wkład Gminy 246.480,00
03 kwietnia 2019 roku podpisałem umowę w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” realizowanego w ramach współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie przeprowadzono konkurs ofert, w którym Komisja wybrała ofertę Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu.
3 kwietnia 2019 roku podpisałem umowę w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą: „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzono konkurs ofert, w którym Komisja wybrała ofertę Pomorskiej Fundacji „Jaś i Małgosia”. Fundacja od wielu lat współpracuje z Gminą Biesiekierz i Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Biesiekierzu. W tym okresie wielu mieszkańców gminy skorzystało
ze sprzętu rehabilitacyjnego otrzymanego do „Jasia i Małgosi”.
W ramach realizacji zadania Fundacja będzie udostępniała sprzęt rehabilitacyjny potrzebującym mieszkańcom gminy, po uprzedniej weryfikacji potrzeb przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Biesiekierzu.
W 2019 roku zadanie będzie realizowane od 3 kwietnia do 13 grudnia.
4 kwietnia 2019 roku nastąpiło podpisanie aktu notarialnego na zakup działek pod
budowę świetlicy wiejskiej w Starych Bielicach.
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W terminie 0d 5 kwietnia 2019 roku do 29 kwietnia 2019 roku na terenie Gminy Biesiekierz odbywały się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich oraz przedstawiane były sprawozdania z działalności.
W spotkaniach uczestniczyły Pani Przewodnicząca Rady Gminy Anna Bejnarowicz i
Pani Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Monika Modła, ze strony Urzędu w spotkaniach uczestniczyli Wójt Andrzej Leśniewicz, Zastępca Wójta Tomasz Hołowaty, Sekretarz Gminy Monika Tarnowska i Radca Prawny Kamila Korn.
Nowymi wybranymi sołtysami zostali:
Sołectwo Cieszyn – Izabela Jóźwiak
Sołectwo Laski Koszalińskie – Monika Tarnowska
Sołectwo Nowe Bielice – Anetta Ławrynowicz
Sołectwo Kotłowo – Agnieszka Borzęcka
Sołectwo Stare Bielice – Krzysztof Kaźmierczak
Sołectwo Biesiekierz – Przemysław Jurewicz
Sołectwo Gniazdowo – Elżbieta Piekarska
Sołectwo Parsowo- Bernadeta Tomczak
Sołectwo Parnowo – Adam Borzęcki
Sołectwo Świemino – Józef Ryfun
Sołectwo Kraśnik Koszaliński – Czesław Moskalczyk
Sołectwo Warnino – Maria Tchoryk
Pan Wójt złożył gratulacje i podziękował mieszkańcom za udział w wyborach.
Podkreślił, że do najczęściej poruszanych spraw należały inwestycje drogowe, chodniki, oświetlenie i place zabaw. Te ostatnie są bolączką prawie wszystkich mieszkańców,
informuje, że w tym roku Gmina złożyła wnioski na 5 placów zabaw, w kolejnych latach planuje kolejne wnioski. Mieszkańcy czekają na boiska, a w Gniazdowie na
uprzątnięcie gruzu i zostanie on w najbliższym czasie usunięty.
Mieszkańcy zgłaszali również potrzebę montażu elementów poprawiających bezpieczeństwo tj. spowalniacze, lustra itp. Wnioskowali również o zwiększoną liczbę patroli
Policji, ze względu na szybko pędzące samochody i motocykle – głównie w Parnowie.
Prosili o inwestycje mające na celu poprawę estetyzacji miejscowości.
Padły nawet propozycje sprzedaży działek za 1 zł dla potrzebujących rodzin, które
chciałyby się związać z miejscowością Parsowo. Wszystkie postulaty mieszkańców zostały zapisane i będą sukcesywnie poddawane analizie i w miarę możliwości realizowane.
Pan Wójt mając na celu powyższe, informuje, że Gmina przyjmujemy nowe zasady realizacji postulatów mieszkańców, tak zwaną szybką ścieżkę realizacji wszystkich niskobudżetowych inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach,
żeby mieszkańcy nie musieli czekać długimi miesiącami. Z uwagi na bardzo często
rozbieżne zdania, chce, aby podejmowane działania inwestycyjne w miejscowościach
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były opiniowane przez Sołtysa i Radę Sołecką. Podkreśla, że zostanie podjęty trud pozyskania środków na budowę dróg od przedsiębiorców, którzy użytkują te drogi.
Uruchomiony zostanie program społecznej odpowiedzialności odnośnie dziko wyrzucanych śmieci w tym celu zamontowane zostaną foto pułapki.
Gratuluje jeszcze raz Sołtysom i Radom Sołeckim.
Dalej Pan Wójt Andrzej Leśniewicz przekazuje, że:
12 kwietnia 2019 roku w Samorządowym Centrum Kultury w Sarbinowie uczestniczył
w spotkaniu wójtów i burmistrzów powiatu koszalińskiego z władzami Powiatu, które dotyczyło głównie wspólnych inwestycji drogowych oraz utrzymania porządku i
czystości przy drogach powiatowych.
17 kwietnia 2019 roku uczestniczył w uroczystym śniadaniu wielkanocnym w ŚDS
„FENIX” w spotkaniu wraz z Panią Skarbnik Agnieszka Podgórską, Zastępcą Wójta
Tomaszem Hołowatym i Przewodniczącą Rady Gminy Anną Bejnarowicz oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych, były serdeczne życzenia i przepyszne śniadanie.
25- 26 kwietnia 2019 roku uczestniczył XXXIII zgromadzeniu ogólnym Związku
Gmin Wiejskich w Warszawie. W trakcie zgromadzenia poruszane były zagadnienia:





transport publiczny i program dróg samorządowych;
projekty zmian w finansach publicznych;
wypracowanie nowego modelu finansowania oświaty;
integralność terytorialna granic gmin.

Wybór Przewodniczącego Związku i Członków Zarządu. Przewodniczącym Zarządu ZGW RP został Krzysztof Iwaniuk.
7 maja 2019 roku Zastępca Wójta Tomasz Hołowaty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa wraz z Panią Skarbnik Agnieszką Podgórską podpisał umowę na projekt
Senior +. Gmina poza własnymi środkami, pozyskała na projekt maksymalną dotację
w wysokości 150 tys. zł. z rządowego programu SENIOR+. Obiekt zostanie oddany do
użytku jeszcze w tym roku. Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie projektu budowy Klubu Seniora w Biesiekierzu z wykorzystaniem obiektu po przedszkolu
w Biesiekierzu. Dotacja zostanie wydatkowana w zdecydowanej większości na prace
budowlane, które pozwolą na dostosowanie obiektu do standardów i wymagań stawianych Klubom seniorów – w tym ilości i wyposażenia łazienek. Dodatkowo lokal
będzie odświeżony, usunięte zostaną stare drewniane obicia, ściany zostaną pomalowane na jasne, ciepłe kolory. Jednym z ważniejszych rezultatów będzie wymiana pieca i systemu ogrzewania. Zakupione zostanie wyposażenie, w tym meble, sprzęt AGD,
lodówko–zamrażarka, komplet sztućców, talerzy itp. wyposażenia oraz wyposażenie
niezbędne do prowadzenia zajęć, w tym multimedialny telewizor 50”, przenośny
sprzęt nagłaśniający, komputer typu all-in-one, komputer typu laptop z oprogramowaniem.
Uczestnikiem Klubu może zostać każda osoba w wieku 60+ bez względu na dochód,
będąca mieszkańcem Gminy Biesiekierz. Uczestnictwo będzie bezpłatne. Na potrzeby
działalności Klubu zostanie zatrudniony pracownik.
Pan Wójt Andrzej Leśniewicz, informuje, że 8 maja 2019 roku otrzymaliśmy pismo z
Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, które zaopiniowało pozy5

tywnie arkusze organizacyjne wszystkich szkół i przedszkola, pochwalono Dyrektorów
tych placówek za bardzo dobre, profesjonalne i bezbłędne ich przygotowanie.
10 maja 2019 roku – nastąpiło podpisanie umowy dotacyjnej z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą na budowę drogi z płyt JUMBO
w Parnowie – 1,47 km.
11 maja 2019 roku odbyła się Komisja Wspólna Rady Gminy, na której omówiono
projekty uchwał, które będą procedowane w dniu dzisiejszym, a następnie radni wraz
z Sołtysami uczestniczyli w objazdowej weryfikacji planów inwestycyjnych w Gminie
Biesiekierz.
Przewodnicząca Rady Gminy dziękuje Panu Wójtowi za zabranie głosu i przechodzi
do następnego punktu porządku obrad.
Ad. 6. Podjęcie uchwał:
1) VI/46/19 – w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i
oddziałów
przedszkolnych
w
szkołach
podstawowych
prowadzonych przez Gminę Biesiekierz
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu wyjaśnia, że projekt uchwały został
przedstawiony wraz z uzasadnieniem na Komisji Wspólnej.
Pyta, czy są pytania do Uchwały.
Pan radny Marek Płaza mówi, że Komisja ds. Społecznych i Oświaty opiniuje projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Rady Gminy Anna Bejnarowicz informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
Za - 15
Przeciw - 0
Wstrzymał się -0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2)

VI/47/19 – w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od
dnia 1 września 2019 roku

Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu Anna Bejnarowicz wyjaśnia, że projekt
uchwały został przedstawiony wraz z uzasadnieniem na Komisji Wspólnej i był przez
Radnych analizowany.
Przewodnicząca Rady Gminy pyta Radnych czy są pytania odnośnie projektu
uchwały.
Pani radna Elżbieta Piekarska przypomina, że jako Radni mieli się spotkać z
Dyrektorami Szkół i przedyskutować kwestie podziału obrębów szkolnych.
Pan radny Marek Płaza wyjaśnia Pani radnej Elżbiecie Piekarskiej, że trwa już nabór
do szkoły i spotkanie z Dyrektorami dotyczyć może przyszłego roku szkolnego, na tą
chwilę odnośnie tego projektu opinia Komisji ds. Społecznych i Oświaty jest
pozytywna.
Przewodniczący informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.
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Wynik głosowania:
Za - 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się –0
Uchwała przechodzi jednogłośnie.
3)

VI/48/19 - w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa;

Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu wyjaśnia, że projekt uchwały został
przedstawiony wraz z uzasadnieniem na Komisji Wspólnej.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy pyta Radnych czy są pytania co do projektu
Uchwały.
Pytań Brak.
Wyjaśnia, że w uchwałę do poboru podatków i opłat w drodze inkasa zostali wpisani
wszyscy nowi sołtysi.
Przewodnicząca Rady Gminy informuje o przystąpieniu do głosowania projektu
uchwały.
Wynik głosowania:
Za - 15
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy przechodzi do procedowania następnej Uchwały.
4)

VI/49/19 – w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2019
rok

Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu wyjaśnia, że projekt uchwały został
przedstawiony wraz z uzasadnieniem na Komisji Wspólnej Rady Gminy w dniu 11
maja 2019 roku.
Prosi Panią Skarbnik Agnieszkę Podgórską o wyjaśnienie projektu Uchwały.
Głos zabiera Pani Skarbnik Agnieszka Podgórska i odczytuje uzasadnieni Uchwały:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Biesiekierz w 2019 r.
o kwotę 82.859,06 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 –
Przedszkola, § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zwiększenie dotyczy realizacji projektu „Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz”. W 2018 r.
Gmina nie zrealizowała dochodów w kwocie 82.859,06 zł z tytułu ww. projektu,
ponieważ cześć zadań została przeniesiona do wykonania w 2019 r. Zadanie realizuje Gminne Przedszkole w Biesiekierzu.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w 2019 r.
o kwotę 10.000,00 zł z tytułu uzyskania dofinansowanie w postaci grantu na realizację projektu „Smogo – pochłaniacze – to MY projekt edukacyjny Koło Młodego
Naukowca” przez Gminę Biesiekierz – organem prowadzącym dla Szkoły Podsta7

wowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie (umowa o przyznanie grantu
1000032584 z dnia 22.02.2019 r. zawarta pomiędzy Spółką Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A a Gmina Biesiekierz). Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe, §
0970 – wpływy z różnych dochodów. Umowa będzie realizowana przez Szkołę Podstawową w Świeminie.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w 2019 r.
o kwotę 7.000,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego
Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowy z
Powiatem Koszalińskim:
- umowa nr 16/S/2019 z dnia 09 kwot nią 2019 r. na zadanie „Raz na ludowo” – I
jesienne spotkanie z folklorem,
- umowa nr 15/S/2019 z dnia 09 kwietnia 2019 r. na zadanie „III Turniej Tańca
Dowolnego o Puchar Feniksa”,
- umowa nr 17/S/2019 z dnia 09 kwietnia 2019 r. na zadanie „Integracja, Ty i Ja”,
- umowa nr 18/s/2019 z dnia 09 kwietnia 2019 r. na zadanie „Przegnanie lata
2019r.”,
- umowa nr 14/s/2019 z dnia 09 kwietnia 2019 r. na zadanie „Bożonarodzeniowe
rękodzieło 2019”,
- umowa nr 13/s/2019 z dnia 09 kwietnia 2019 r. na zadanie „Andrzejki 2019”.
Zwiększa się plan dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, 85219 – Ośrodki
pomocy społecznej, § 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.
Zadania będą realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. Zwiększa się plan wydatków Gminy Biesiekierz w 2019 r. o kwotę
82.859,06 zł dla jednostki Gminne Przedszkole w Biesiekierzu na kontynuację
projektu opisanego w pkt. 1.
5. Zwiększa się plan wydatków Gminy Biesiekierz o kwotę 10.000,00 zł
dla jednostki Szkoła Podstawowa w Świeminie na realizację grantu opisanego w
pkt. 2.
6. Zwiększa się plan wydatków Gminy Biesiekierz w 2019 r. o kwotę
7.000,00 zł dla jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań opisanych w pkt. 3.
7. Przenosi się plan wydatków w następujący sposób:
a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.250,24 zł na zadanie „Większa przestrzeń
dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz”. Projekt jest realizowany w latach
2018-2019 i cześć zadań zaplanowana do realizacji w 2018 r. został przeniesiona
do wykonania w 2019 r. W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie niewykonanego planu wydatków w 2018 r. na 2019 r.
b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.218,90 zł na zadanie „Kompleksowe działanie wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w
Gminie Biesiekierz” w związku z niewykorzystaniem planu w 2018 r.
c) zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł na zadanie „Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz”. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargu nieograniczonego najkorzystniejsza złożona oferta jest o 200.000,00 zł wyższa niż
zaplanowane środki finansowe na zadanie. W celu realizacji zadania zasadne jest
zwiększeni planu wydatków.
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d) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 57.469,14 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód i przenosi się środki finansowe na zadania opisane w pkt 7 lit. a i b.
e) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł w dziale 600 – Transport i
łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe i przenosi się środki finansowe na zadanie opisane w pkt 7 lit. c.
Przewodnicząca Rady Gminy pyta czy są jeszcze pytania do Pani Skarbnik. Pytań
Brak.
Przewodnicząca informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
Za - 15
Przeciw -0
Wstrzymało się – 0
Przechodzi do procedowania następnej Uchwały.
6)

VI /50/19 – zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Biesiekierz na lata 2019-2028

Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu wyjaśnia, że projekt uchwały został
przedstawiony wraz z uzasadnieniem na Komisji Wspólnej Rady Gminy.
Prosi Panią Skarbnik Agnieszkę Podgórską o wyjaśnienie uchwały.
Pani Skarbnik wyjaśnia, że zapisy które są tam ujęte, są odzwierciedleniem zmian
przyjętych w budżecie.
Pyta Panią Przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Małgorzatę
Jabłońską-Bauer o opinię.
Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego– pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy informuje o przystąpieniu do głosowania projektu
uchwały.
Wynik głosowania:
Za - 15
Przeciw -0
Wstrzymało się – 0
Pani Przewodnicząca Rady Gminy przechodzi do kolejnego punktu obrad Sesji.
Ad.7. Trybuna obywatelska;
Pani Przewodnicząca Rady Gminy Anna Bejnarowicz informuję, że na listę obecności
Trybuny Obywatelskiej wpisały się dwie osoby.
Prosi Panią radną Grażynę Guzowską o zabranie głosu.
„Pani radna Guzowska Grażyna informuje, że jako były Sołtys Biesiekierza w związku
z wypowiedzią na poprzedniej Sesji Rady Gminy obecnego sołtysa Biesiekierza,
zobowiązana jest do udzielanenia odpowiedzi, czy będziemy budować kolejne
pomniki ?”.
Pani radna Grażyna Guzowska wymienia, które pomniki powstały na terenie Sołectwa
Biesiekierz tj.: krzyż na Cmentarzu Komunalnym, Tablica upamiętniające minione
pokolenia, tablica upamiętniająca osobę Jana Pawła II, Kapliczka ku czci Matki Bożej.
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Informuje również, że środki na te cele zostały pozyskane ze środków własnych
mieszkańców a nie ze środków funduszu sołeckiego.
Podkreśla, że spotkało ją wiele przykrych sytuacji związanych z informacją, która
została przez obecnego Sołtysa przedstawiona.
Kontynuuje swoja wypowiedź, informując, że w tym czasie, kiedy była Sołtysem
Sołectwa Biesiekierz utworzono miejsce Pamięci Narodowej przy Bibliotece, środki na
ten cel zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego.
Pani radna Grażyna Guzowska informuje, że w 2018 roku udzielono pomocy 670
osobom, wydano 15800 paczek, podkreśla, że ona i Panie tam pracujące łącznie
przerzuciły 80 tys. ton żywności. Zaznacza, że członkinie Stowarzyszenia pracują na
zasadzie wolontariatu
Dziękuje za wypowiedź.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy dziękuje za wyjaśnienia.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy zaprasza do zabrania głosu Panią Irenę B. i Pana
Ryszarda S., którzy z mównicy dziękują Pani radnej Grażynie Guzowskiej za cztery
lata pełnienia funkcji Sołtysa Gminy Biesiekierz.
Pani radna Grażyna Guzowska otrzymuje kwiaty.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy przechodzi do następnego punktu Sesji.
Ad.11. Interpelacje i zapytania radnych;
Głos zabiera Pan radny Marek Płaza, który mówi o strajku nauczycieli, podkreśla, że
przetoczył się on przez całą Polskę. Pyta, jak możemy wspomóc w naszej Gminie
nauczycieli, którzy brali udział w strajku. Czy będziemy się starali nauczycielom
pomóc finansowo ?.
Pan radny Marek Płaza zaznacza, że nie dostał odpowiedzi na interpelację odnośnie
ulicy Piwonii w Nowych Bielicach, przystanku w Starych Bielicach oraz pyta, kiedy
zostaną zmienione tablice informacyjne z numerów posesji na nazwy ulic.
Pan radny Marek Płaza porusza również problem usytuowania na ulicy Azaliowej w
Starych Bielicach znaku drogowego zakaz ruchu pojazdów nie dotyczy służb
komunalnych i mieszkańców. Znak został ustawiony z jednej strony ulicy, a z drugiej
strony takiego znaku nie ma. Za parę tygodni zaczyna się inwestycja drogowa i radny
pyta, jak mają się tam poruszać samochody.
Pan radny Marek Płaza dziękuje za udzielenie głosu.
Pan Zastępca Wójta Tomasz Hołowaty informuje, że interpelacja powinna być
złożona na piśmie i na piśmie będzie udzielona odpowiedź.
Pani radna Elżbieta Piekarska pyta które inwestycje będą zrealizowane razem z
Powiatem Koszalińskim.
Pan Wójt Andrzej Leśniewicz odpowiada, że chodzi tu o utrzymanie czystości w zimie
i w lecie, gdyż to przerasta możliwości Gminy z uwagi na wyposażenie techniczne, a
reszta inwestycji zostanie zrealizowanych, gdyż zostały podpisane stosowne
porozumienia.
Pan Zastępca Wójta Tomasz Hołowaty uściślając wypowiedź Pana Wójta dodaje, że
Powiat Koszaliński przyjął nasze propozycje, ale finasowanie jest uzależnione od
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pozyskania środków zewnętrznych. Natomiast niskobudżetowe
remontowe będą realizowane na bieżąco w miarę możliwości.

inwestycje

Pani radna Elżbieta Piekarska zabiera głos i mówi, że chciałby się jeszcze dopytać,
dlaczego część chodnika jest już w Gniazdowe wykonana, a dalsza jego kontynuacja
od strony Gniazdowa jest takim problemem.
Pan Tomasz Hołowaty Zastępca Wójta informuj, że chodnik realizowany jest
etapowo.
Pani radna Elżbieta Piekarska informuje, że została wprowadzona w błąd, gdyż ona i
mieszkańcy byli cały czas informowani, że będzie to robione etapami a teraz
mieszkańcy zostali poinformowani, że inwestycja została zakończona.
Zaznacza, że te małe miejscowości przegrywają z uwagi na małą liczbę mieszkańcy.
Nie może być tak, że mieszkańcy mają chodnik tylko do pewnego momentu a potem
co mają robić.
Pan Wójt Andrzej Leśniewicz mówi, że Gmina nie jest właścicielem tej drogi i takie
uwagi powinny być także zgłaszane na Sesji Powiatu Koszalińskiego.
Pani radna Elżbieta Piekarska podkreśla, że walcząc o swoją miejscowość nie zdawała
się tylko na Gminę i współpracowała z różnymi instytucjami.
Ad.12. Wolne wnioski i zapytania;
Brak. Przechodzi do ostatniego punktu Sesji.
Ad.13. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu;
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu stwierdza, iż porządek obrad został
wyczerpany i ogłasza zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Godzina zakończenia (14:55) „Zamykam obrady VI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu”
Protokolant:
Gabriela Wołujewicz
Biesiekierz, dnia 14 maja 2019 r.
Przewodnicząca Rady Gminny
Anna Bejnarowicz
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