
UG.Or.BR.0002.7.2015

Protokół
z  Sesji  Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia 7 maja 2015r.

W dniu 7 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się  VII Sesja Rady Gminy. Godzina
rozpoczęcia: 10:00, zakończenia:  14:00.

Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(j.t.  Dz.U.z 2013r. poz. 594 ze zm.), przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności  obrad;

Obrady  Sesji   otwiera  Przewodniczący   Rady  Gminy  radny   Marek  Płaza.  Na  podstawie  listy
obecności  stwierdza, że na stan 15 radnych, w Sesji  uczestniczy 13  radnych – czyli  Sesja jest
prawomocna  do podejmowania  uchwał   i  ważnych  decyzji  w  sprawach  objętych
porządkiem obrad.
Nieobecna: r.W.Kamyk  ( nieobecność usprawiedliwiona – zwolnienie lekarskie) i r.D.Szymański.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący RG  wita wszystkich  przybyłych  na posiedzenie  Radnych. W imieniu  Radnych
wita  Wójta  Gminy  i cały zespół  obecnych na Sesji  pracowników  urzędu gminy, Dyrektorów i
Kierowników jednostek  organizacyjnych Gminy 0raz Sołtysów -  przewodniczących  rad sołeckich.
Serdecznie  wita  dwóch nowych  Sołtysów wybranych  na  nową kadencję  w  ostatnich  wyborach
sołeckich przeprowadzonych w Gminie w m-cu kwietniu 2015r.  tj.   Sołtysa sołectwa Biesiekierz
Panią Grażynę  Guzowską i  Sołtysa sołectwa Kotłowo Panią Agnieszkę Borzęcką.  
Serdecznie  wita  zaproszoną   na  Sesję  RG  młodzież   tj.  dwoje  uczniów  kl.  III  Gimnazjum  w
Biesiekierzu O… B…. i  P… J…, którzy jak informuje Przewod.RG,  będą uczestniczyć w obradach
tegorocznej XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. 
Wita  wszystkie  pozostałe osoby przybyłe na dzisiejsze obrady Rady Gminy.

Przed przystąpieniem do  realizacji  ustalonej w porządku obrad procedury sesyjnej Przewod.RG :
- dziękuje Radnym i pracownikom Urzędu Gminy za aktywny udział w  przeprowadzonych w m-cu
kwietniu br. sołeckich  zebraniach sprawozdawczo-wyborczych na kadencję 2014-2018. Informuje,
że ostatnie ( jedenaste z kolei ) zebranie sołeckie zostało zaplanowane na dzień 07.05.br. o godz.
18:00 w Parnowie.
-dziękuje  członkom Stowarzyszenia  Na Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz, opiekunom świetlic i
radnym z Klubu  Przyjazny  Gminie  za zorganizowanie i przeprowadzenie olimpiady  dla dzieci
„Jak ryba w wodzie” w dniu 02 maja br.
- przeprasza za powstałe nieporozumienie w związku z nieprzekazaniem  Radnym otrzymanego
przez Przewod. RG zaproszenia na  obchody Dnia Strażaka połączone z  otwarciem nowej Remizy
OSP w Warninie zorganizowane w dniu 02.05.br.

Po  tym  wprowadzeniu,  Przewod.  RG   oddaje  głos  zaproszonym  uczniom  Gimnazjum,  którzy
przybyli  na  Sesję   wraz  z  Dyrektorem  Szkoły  Panią  Anetą   Chmielewską-Szymańską.  Prosi   o
zapoznanie  Radnych  z   zadaniem  jakie  zrealizowali,   aby  otrzymać  mandat  do  Sejmu Dzieci  i
Młodzieży w Warszawie .

O… B… i P… J… odczytują przygotowane przez siebie pisemne  wystąpienie   na temat jak doszło do
ich  udziału  w konkursie na młodego Parlamentarzystę ogłoszonego na stronie Centrum Edukacji
Obywatelskiej  i  Kuratorium  Oświaty  w  Szczecinie   i  podejmowanych  działaniach,  by  sprostać
wymaganiom  konkursu.  Omawiają   zakres    wybranego  przez  siebie   i   realizowanego
przedsięwzięcia. Przedstawiają  wnioski wynikłe z przeprowadzonych badań. Pisemne wystąpienie
jest załącznikiem do protokołu. 
Realizowany  przez uczniów temat to „Miejsce Młodych – Jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje
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młodzież”.  Jak  informują,  po  przeprowadzonym wśród młodzieży  rozpoznaniu,  najważniejszym
ustaleniem  przedsięwzięcia  stało się  odnowienie boiska  na osiedlu w Biesiekierzu i przywrócenie
go do stanu świetności a na koniec  działań  zorganizowanie integracyjnego ogniska dla  aktywnej
młodzieży,  która  będzie  wykonywała  to  zadanie.  Program  zyskał  zainteresowanie  dużej  grupy
młodzieży. Działanie młodzieży poparł  także  Wójt Gminy, Przewod.RG oraz lokalni Radni wraz z
Sołtysem sołectwa i Kierownikiem GSTiK. 
Uczniowie wystąpienie kończą podsumowaniem, iż  młodzież  Gimnazjum w Biesiekierzu nie tylko
osiąga   sukcesy naukowe i sportowe, ale chce aktywnie angażować się w życie społeczne swojej
małej Ojczyzny.
Dodają,  że  do projektu z  województwa   zachodniopomorskiego zgłosiło  się  30 dwuosobowych
zespołów.  W  wyniku  konkursu  przyznano  województwu  18  mandatów  tj.9  zespołów  zostało
zakwalifikowanych do udziału w tegorocznych obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży. 
Z dumą  stwierdzają, iż otrzymali wiadomość ,  że są jednym z dwóch zespołów gimnazjalnych i
jedynym  z  obszarów  wiejskich,  który  będzie  reprezentować  w  Warszawie  województwo
zachodniopomorskie.  

Wójt  Gminy   odczytał  i  przekazał   uczniom   przygotowane  dla  nich  Listy  gratulacyjne  za
obywatelską postawę    młodego człowieka i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.
Przewod.  RG  w imieniu Rady Gminy wręczył  uczniom  nagrody rzeczowe -   tj.  dwa sportowe
plecaki, które ma nadzieję, że  będą  im pomocne podczas  pobytu w   Warszawie.

Dyrektor  Gimnazjum   z  dumą  i  ogromnym  zadowoleniem  poinformowała   Radnych  RG  o
otrzymanym kilka dni temu zawiadomieniu  z Kuratorium   Oświaty  w  Szczecinie, iż uczniowie  Jej
Szkoły,  O…  B… i P… J… zostali laureatami konkursu na młodego Parlamentarzystę w 2015 roku i
będą reprezentować  województwo podczas obrad XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.  Sesja ta
odbędzie się 1 czerwca 2015r. w Warszawie. Informuje, że wręczenie aktów nominacji dla młodych
Parlamentarzystów  odbędzie  się  18  maja  2015r.   o  godz.  12:00  w  Sali  Rycerskiej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Korzystając z okazji, poinformowała o organizowanej  w dniu 23 maja  2015r. na terenie boiska
szkolnego  Gimnazjum w Biesiekierzu imprezie  integracyjnej „Rodzinna Majówka”. W ślad za tym
przekazała   radnym  i  sołtysom  zaproszenia  wraz  z  prośbą  o  rozpropagowanie   informacji  w
sołectwach.

Przewod.RG informuje o akcji promocyjnej pod egidą Krajowego Centrum Bezpieczeństwa  Ruchu
Drogowego  Warszawa  pn.  Program  „Bezpiecznie-Chce  się  żyć”.  Podczas  Seminarium  w  dniu
08.06.2015r.  w Kinie CK 105 oprócz  prezentacji  zagadnień z  zakresu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym  także  przewidziana  jest  część  artystyczna.  Zachęca   wszystkich  do  skorzystania  z
zaproszenia.  

 Ad.2.  Przyjęcie porządku obrad;

Przewod.RG informuje, iż porządek obrad wraz zaproszeniem na Sesję  oraz projektami uchwał i
innymi materiałami sesyjnymi, został Radnym  przekazany na 7 dni przed obradami.  Pyta o uwagi i
ewentualnie  propozycje zmian do porządku obrad. 
Ze strony Radnych nie ma  uwag. 
Przewod.RG  informuje , iż na wniosek Wójta Gminy  zgłasza  wycofanie z porządku obrad  z pkt 6
ppkt  11)  projektu  uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  nieruchomości  z
przyczyn formalno prawnych.
Prosi  o przegłosowanie  zgłoszonego wniosku: za – 13,  przeciw -0,  wstrzym.-0.  Wniosek został
przyjęty jednogłośnie.  Na tej  podstawie Przewod.RG stwierdza,  że z porządku obrad dzisiejszej
Sesji  wycofany  zostaje   projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie
nieruchomości. Pozostałe zapisy porządku obrad pozostają bez zmian. 
   
Porządek obrad  realizowany na VII Sesji Rady Gminy przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
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3. Przyjęcie  protokołu obrad z ostatnich dwóch  Sesji Rady Gminy;
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Ocena funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie:
   -   sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w  Biesiekierzu za 2014 
       rok; 
    -  ocena zasobów  pomocy społecznej Gminy;
6. Podjęcie uchwał w sprawie  : 
1)  zmian w budżecie  Gminy  na rok 2015;
2) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej  w 2015 roku Powiatowi Koszalińskiemu;
3) rozpatrzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz;
4) określenie  trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne  inne niż jednostka samorządu terytorialnego
lub osoby fizyczne  na terenie Gminy Biesiekierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania;
5)  wystąpienia   Gminy  Biesiekierz  z  lokalnej  grupy  działania  „Środkowopomorska  Grupa
Działania”;
6) przystąpienia do Stowarzyszenia Środkowopomorska  Grupa Działania;
7)  ustalenia   liczby  punktów  sprzedaży  napojów  zawierających  powyżej  4,5%   alkoholu  (  z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza  miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
8)  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  wyodrębnienia  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w
Biesiekierzu ze struktur GOPS w Biesiekierzu;
9) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Biesiekierz;
10) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
7. Trybuna obywatelska.
8.  Interpelacje i zapytania radnych
9. Wolne wnioski i zapytania.
10.  Zakończenie   obrad   VII    Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.  

Ad. 3. Przyjęcie protokołu obrad z ostatnich dwóch Sesji Rady Gminy;

Przewod.RG informuje, iż  do przyjęcia  są dwa  protokoły z obrad   V i VI  Sesji Rady Gminy z dnia
19 marca 2015r. i  z dnia 02 kwietnia 2015r.
Informuje, że zgodnie z  & 30 Statutu Gminy, protokoły  były  do  wglądu w  Biurze Rady . Jako
Przewodniczący  Rady zapoznał  się  z  nimi i nie  wnosi uwag. Pyta, czy Radni zgłaszają uwagi, bądź
wnoszą  o ich  uzupełnienie. Brak zgłoszeń. Prosi o  przegłosowanie przyjęcia obu  protokołów. 
Wynik głosowanie: za - 13, przeciw – 0, wstrzym. się – 0. Przewod.RG informuje, że  protokoły z
obrad V  oraz z  VI Sesji Rady Gminy  zostały  przyjęte jednogłośnie.

Ad.4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;

Wójt Gminy  zdaje sprawozdanie z podejmowanych w ciągu  minionego miesiąca działań  Wójta
jako organu gminy i jednocześnie  kierownika jednostki organizacyjnej.   Mówi o:
-  uczestnictwie  w dn.  20.03.br.  w Walnym   Zgromadzeniu  Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych
Energii  Odnawialnej  w  Jarosławcu,  do  którego  należy  Gmina  Biesiekierz.  Przedstawia   krótką
informację z  przebiegu spotkania;  
- uczestnictwie w dn.  25.03.br w posiedzeniu Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania,
na którym udzielono zarządowi absolutorium oraz przyjęto nową strategię działania. Przedstawia
podjęte w tym temacie ustalenia ;
- uczestnictwie w dn. 27.03.br. w Szczecinie w posiedzeniu Komitetu Monitorującego  Regionalny
Program Operacyjny  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i wyborze Wójta
Gminy   Biesiekierz  na   zastępcę  członka  Komitetu  Monitorującego.  Informuje  o  podjętych
ustaleniach;
- uczestnictwie w dn. 30.03.br. w  Walnym Zgromadzeniu Związku  Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
w Karlinie i  podjętych ustaleniach ( wybór  władz na nową kadencję i  przygotowania do nowej
emisji  projektów unijnych );   
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-  uczestnictwie   w  dn.  10.04.br.   razem  z  p.  M.  Sz… pracownikiem  UG  odpowiedzialnym  za
zamówienia publiczne i inwestycje  w  posiedzeniu grupy roboczej ZIT   koszalińsko-kołobrzesko-
białogardzkiego obszaru funkcjonalnego i negocjacjach dot. propozycji ustalenia kryteriów oceny
zgłaszanych  wniosków  gmin  w  nowym  rozdaniu  unijnych  środków  (   małe  gminy  preferują
zastosowanie wskaźnika  osobowego );
- udział  w dn. 15-16.04.br. w warsztatach zarządzania strategicznego dla partnerów  europejskiego
obszaru gospodarczego  pod egidą Stowarzyszenia Miast i Gmin Pomorza Środkowego. Informuje o
ustaleniach  spotkania ( w ramach tego środka  Gmina złożyła wniosek o zagospodarowanie jeziora
parnowskiego )  ;
-  udział  w  spotkaniu  Regionalne  Forum  Spółdzielni  Socjalnych  Kołobrzeg  2015.  Informuje  o
możliwościach alternatywnych dla gmin  pod kątem  tworzenia spółdzielni  socjalnych dla osób
wykluczonych  i  tworzenie  miejsc  pracy  pod  patronatem  Koszalińskiej  Agencji  Rozwoju
Regionalnego;   
- udział razem z Kierownikiem GSTiK w spotkaniu w dn. 17.04.br z Panią  Wójt Gminy Świeszyno i
przedstawia podjęte pierwsze ustalenia  dot. ewentualnej partycypacji Gminy  Świeszyno w budowę
drogi łączącej sąsiadujące ze sobą  dwie  gminy na osiedlu Zielony Pagórek;
- zorganizowaniu  spotkania w dn. 20.04.br.   z  Nadleśnictwami działającymi na terenie Gminy
m.in.  Białogard, Gościno i przygotowanie ramowego projektu współpracy pod kątem wspólnych
projektów   ekologicznych.  W  najbliższych  planach  wyjazd   razem  z  PRG  do  Nadleśnictwie
Karniszewice – tworzenie podwalin współpracy; 
- udział w dn.13-30.04.br. oraz w dn.07.05.br. w sołeckich  zebraniach sprawozdawczo-wyborczych.
Przedstawia krótkie podsumowanie z przebiegu tych zebrań;
- informuje o przeprowadzonym w dn. 22.04.br.   konkursie na Komendanta Straży Gminnej w
Biesiekierzu  – podaje rozstrzygnięcie konkursu;
- udziale w spotkaniu w sprawie ogniw fotowoltaicznych –  w ramach naboru wniosków dla gmin
wiejskich z  możliwością 90% dofinansowania do obiektów użyteczności  publicznej.  Przedstawia
podjęte ustalenia w tym temacie ( sporządzenie wniosku na  budynek UG i GOPS );  
-zorganizowaniu  w  dn.  23.04.br.  wspólnego  spotkania  z  udziałem  Przewod.RG,  Dyrektora
Gminnego Przedszkola, Dyrektora SP w Świeminie, pracownika UG ds. oświaty z rodzicami dzieci
uczęszczających do przedszkola w Świeminie  „Smerfiki”.  Przedstawia temat  spotkania i  podjęte
decyzje:  wypowiedzenie  od  września  2015r.  TPD  Koszalin  umowy  dzierżawy  na  pomieszczenia
przedszkola  „Smerfiki”  w  SP  Świemino   i  przywrócenie   pomieszczeniom  poprzedniej  funkcji
świetlicy  wiejskiej.  Dementuje  rozpowszechniane  na  forach  społecznościowych   informacje  o
przeprowadzonej przez Wójta likwidacji przedszkola TPD w Świeminie;
- spotkaniu w dn. 23.04.br.   razem z Kierownikiem GSTiK   z Panem Prezydentem  Koszalina
Andrzejem  Kierzkiem   w  sprawie  partycypacji  Miasta  Koszalin  w  kosztach  budowy  drogi
przelotowej  na osiedlu  w Starych Bielicach;
- udziale w  gminnej imprezie  integracyjnej w dn. 02.05.br. na boisku gminnym w Biesiekierzu
„Majówka 2015”;
- udziale w imprezie Gminny Dzień Strażaka  połączonej z otwarciem nowej Remizy dla OSP w
Warninie;
-  udziale  w dn.  05.05.br.  w spotkaniu razem z p.M.Sz…  w ramach  ZIT  dot.  zweryfikowania
złożonych wniosków pod kątem zmniejszenia zakresu i kwoty dofinansowania. Przedstawia podjęte
decyzje: Gmina pozostawia dwa wnioski: 
1)  budowa drogi  Stare Bielice – strefa ekonomiczna Koszalin ( kierunek  przejazd kolejowy)
2) droga za p.Sukiem ( węzeł gniazdowski );
-  spotkanie  w  dn.06.05.br  w  sprawie  podpisania  porozumienia  z  Powiatem  Koszalińskim  na
odwodnienie drogi i budowie chodników w Kotłowie.
Na tym Wójt kończy sprawozdanie.

Przewod.RG – ad wocem wypowiedzi p. Wójta dot. przedszkola TPD „Smerfiki” w SP w Świeminie
– mówi o swoim udziale w spotkaniu.  Informuje, że na deklarowaną przez  p. Z…  z TPD liczbę 13
dzieci  zgłoszonych  do  przedszkola,  w  spotkaniu  rodziców   brały  udział  3  osoby  (w  tym  jedno
małżeństwo  i  jeden  rodzic  z  m.  Żelimucha  z  Białogardu  )  ze  strony  UG   5  osób,  co  zdaniem
Przewod.RG  jest obrazem  rzeczywistego  zainteresowania rodziców przedszkolem. Wypowiada się
na  temat   podawanych  przez  TPD  kosztów  ponoszonych  przez  Gminę,  które  uważa  za  nie
prawdziwe, gdyż  pomijane są koszty  jakie Gmina  ponosi z tyt. opłat za media (  energia, woda,
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ogrzewanie).   Uważa,  że ze strony  gminnego przedszkola  oraz   oddziału przedszkolnego SP w
Świeminie  została rodzicom  przedstawiona  bardzo ciekawa oferta   zapewniająca jednocześnie
dowóz  dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy. 
Informuje  o  swoich  spostrzeżeniach   i  sugestiach  powstałych  w  wyniku   udziału  w  sołeckich
zebraniach   sprawozdawczo-wyborczych.  Jest  pod  wrażeniem  dużej  frekwencji  co  puentuje
stwierdzeniem: „ było  bardzo dużo ludzi, bardzo dużo problemów i dlatego uważa, że przed Radą
Gminy jest bardzo dużo roboty”. 
Pyta   radnych o uwagi  do sprawozdania Wójta.       

r. M. Modła – odnosi się do pisma jakie otrzymała Komisja ds. Społecznych i Oświaty RG  na temat
likwidacji Punktu przedszkolnego „Smerfiki” w Świeminie. 
Ponieważ w swoim wystąpieniu Pan Wójt  wspomniał, że podejmując decyzję o likwidacji  kierował
się także opinią radnych, jako Komisja ds. Społecznych i Oświaty czują pewien niedosyt, ponieważ
nie zostali poinformowani o  planie likwidacji  przedszkola. Rozumieją kwestie oszczędnościowe w
Gminie, ale  wcześniej  głosowali za przyjęciem budżetu na ten rok ( w którym  były zabezpieczone
środki na utrzymanie punktu ) a jeszcze  kilka lat temu głosowali  za jego  powstaniem. Teraz jako
Komisja są pomijani  a o całej sprawie  dowiadują się z portali społecznościowych. 
Prosi p. Wójta , aby odpowiedział -  jaki jest problem, by  punkt przedszkolny istniał do godz.16:00
a po  godz.16:00  była to świetlica. 
Taki układ działa  w  szkole w Starych Bielicach – do  godz.15:00 jest  kuchnia z jadłodajnią a po
godz.15:00  świetlica  wiejska.  Stare  Bielice  to  bardzo   duża  miejscowość,  która  także  nie  ma
świetlicy i radzi sobie z tym problemem współpracując ze  szkołą.
Ponadto  prosi  p.  Wójta   o  odpowiedź,  którzy  Radni  byli   poinformowani  o  temacie  likwidacji
przedszkola i składali  swoje opinie odnośnie akceptacji  tych działań. 

Przewod. RG – ad wocem – zwraca się do Pani  Radnej  słowami: „my nie likwidujemy przedszkola,
gdyż ono nie jest nasze. My wymawiamy dzierżawę”. Prosi Panią Radną, aby rozmawiać  w tych
kategoriach.  
r. M. Modła – przypomina, że pytanie kierowała  do p. Wójta a nie do p. Przewod. RG i to p. Wójta
prosi o odpowiedź. 

Przewod. RG ad wocem-  prosi o używanie  zwrotów, które są precyzyjnymi.

Wójt – wyjaśnia, iż głównym celem podjętej decyzji jest zapewnienie  pełnego naboru  do gminnego
przedszkola, gdyż  gwarantuje to  niższe koszty jego funkcjonowania a to z kolei ma przełożenie na
wielkość dotacji przekazywanej do innych przedszkoli z terenu Gminy prowadzonych przez inne
podmioty  niż samorząd gminny. Jest przeciwny ponoszeniu dodatkowych kosztów z budżetu do
przedszkola  TPD,  w  sytuacji  gdy  mamy  bardzo  bogatą  ofertę  gminnego  przedszkola  i  oddz.
przedszkolnego  w  szkole  w  Świeminie.  Przyznaje,  że  w  budżecie   jaki   przekazali  poprzednicy
zagwarantowana jest kwota 100.000,- ale na 25 dzieci.  Tymczasem   w przedszkolu  „Smerfiki”
przebywa 6-7 dzieci, stąd decyzja o  racjonalizowaniu kosztów. Jest zdziwiony, że nie znajduje to
uzasadnienia  wśród  członków  Komisji  ds.  Społecznych  i  Oświaty.  Nie  wyraża  zgody  na
zastosowanie połączenia  proponowanego przez    Radną ( przedszkole do 16:00 a po południu
świetlica) – połączenie takie uważa za nierealne. 

r. M. Modła ad wocem -  mówi, że  nie neguje tego, że jako Gmina powinnyśmy  oszczędzać, bo wie
jaka  jest  sytuacja  w budżecie  –  pytanie  dotyczy  opinii  wydanej  przez  Radnych.  Pyta,  dlaczego
Komisja ds. Społ. i Oświaty  nie dostała pełnej informacji  na ten temat z Urzędu. 

Wójt -  przypomina, że opinia nie  jest wiążąca, a decyzja należy wyłącznie do Wójta Gminy.  W
swoim wystąpieniu  omawiając  temat  przedszkola  TPD i  wydanej  decyzji  powołał  się  na  opinię
Radnych, ponieważ w tym dniu odbyło się spotkanie w UG  Komisji Rewizyjnej i Komisji  Rozw.
Gospodarczego i Budżetu  z Panią Skarbnik Gminy. Na spotkaniu omawiane było sprawozdanie z
wykonania  budżetu i  poruszony został temat przedszkola.  W spotkaniu tym miała uczestniczyć
także  Komisja ds. Społecznych i Oświaty, ale z niewiadomych  Wójtowi przyczyn nie przybyła na
spotkanie. Z braku upoważnień   nie będzie  indywidualnych wskazań  Radnych, którzy  popierali
decyzję Wójta.  Stąd powołanie się na opinię Radnych.
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Przewod.RG pyta o uwagi do sprawozdania . Brak zgłoszeń. Zamyka ten punkt porządku obrad i
ogłasza 10 min. przerwę w obradach ( godz. 10:55). 
Po przerwie realizowany jest  kolejny punkt porządku obrad tj. 

 
Ad.5. Ocena funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie;
– sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu za 2014 rok,
– ocena zasobów pomocy społecznej Gminy.

Przewod. RG – informuje,  że  Radni otrzymali  wraz z zaproszeniem na  Sesję sprawozdanie z
działalności   Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Biesiekierzu  za  2014  rok  oraz  Ocenę
zasobów  pomocy  społecznej  Gminy.  Pyta   Radnych  czy  mają  uwagi  do  przedstawionego  im
sprawozdania.   

r. M. Sydoruk – w imieniu Komisji ds. Społecznych i Oświaty  przedstawia  opinię Komisji, która –
jak mówi – po analizie sprawozdania odniosła wrażenie, że GOPS realizuje zadania ustawowe, ale
mało korzysta  z  zewnętrznych środków,  które  jako  GOPS mógłby z  łatwością  zdobyć.  Zarzuca
Ośrodkowi, że jedynym realizowanym w ramach pozyskanych środków zewnętrznych   był projekt,
który, wg. Radnego, był  projektem  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie ( PCPR)
i tylko   różne  GOPS-y realizowały  jego część. Stąd pyta, dlaczego  GOPS Biesiekierz nie starał się o
pozyskanie  środków zewnętrznych wzorem innych ośrodków pomocy społecznej z regionu , które
mają  bardzo  rozbudowaną  działalność,  tym  bardziej,  że   jak  mówi  -  w  poprzednim  okresie
programowania funduszy unijnych  dosyć łatwo można było zdobyć środki systemowe dla GOPS-
ów  w różnych  działaniach.   Pyta  o   efekty  realizowanego  w  2014r.  jedynego  projektu   dla  10
beneficjentów ( same kobiety ) - co się  stało  z tymi osobami po realizacji  projektu ( czy znalazły
pracę,  czy poprawiły status społeczny)?  
Pyta,   dlaczego GOPS w tak słabym zakresie współpracuje  z  organizacjami i  stowarzyszeniami
działającymi   w  środowisku  lokalnym.  W  sprawozdaniu  wymienione  zostały   tylko   placówki
publiczne,  nie  wymieniono żadnego  stowarzyszenia  i  stąd  pytanie:  czy  GOPS współpracuje  ze
stowarzyszeniami?    

Przewod. RG w imieniu Klubu  Radnych „Przyjazny Gminie” mówi, że jako Klub mają podobne jak
przedmówca  uwagi  i  pytania.  W  opinii  Klubu,  GOPS  Biesiekierz  nie  realizuje  żadnych  zadań
zewnętrznych  poza zadaniami  statutowymi.   Wymienia  przykładowe zadania  realizowane  przez
inne gops-y  z  terenu  naszego powiatu (  warsztaty  kulinarne dla  młodych i  samotnych matek,
śniadania wielkanocne,  spotkania wigilijne,  kiermasze świąteczne,  pomoc bezdomnym na zimę,
dzień  osób  niepełnosprawnych,  dzień  seniora,  grzybobranie  dla  osób  starszych,  wyjazdy
integracyjno-edukacyjne,  warsztaty  wsparcia  psychologicznego).  Dodatkowo  prezentuje
informację  jaka  ukazała  się  w  dniu  wczorajszym w Głosie  Koszalińskim o GOPS w Sianowie  i
pozyskanych  przez nich 96 zestawów komputerowych oraz podaje katalog osób, które zgodnie z
podaną w gazecie  informacją,  mogą ubiegać się o ten  sprzęt (m.in.   osoby otrzymujące wsparcie
w ramach systemu  świadczeń  rodzinnych,  dzieci  i  młodzież  ucząca  się  z  rodzin  w których  są
trudności materialne, rodzin wielodzietnych, stypendyści socjalni, osoby samotne powyżej 50-tego
roku życia  oraz placówki oświatowe na terenie Gminy). Jak mówi, są to  takie działania, które poza
tymi  statutowymi,  przynoszą  określone  korzyści  dla  osób  potrzebujących  tej  pomocy  i  takiej
informacji zabrakło w ocenie Klubu w sprawozdaniu GOPS Biesiekierz z działalności za 2014rok –
czyli – jak mówi- „ pracujemy  od 7:00 do 15:00 i na tym kończy się nasza rola”. 

Przewod. RG pyta o inne uwagi i zapytania Radnych. Nie ma zgłoszeń. Prosi Kierownik GOPS o
ustosunkowanie się do zgłoszonych pytań i uwag.

Kierownik  GOPS p.Karina  Gębal  –  odnośnie   zarzutu  o  brak  realizacji  projektu  zewnętrznego,
wyjaśnia,  iż   realizowany  przez GOPS Biesiekierz systemowy projekt  unijny nie jest projektem
PCPR-u  Koszalin.  Taki  projekt  każda  gmina   realizuje  oddzielnie,  partnerstwo  z  PCPR  jest
wyłącznie dla  celów wspólnego rozliczenia projektu. Dzięki temu  PCPR określany  w projekcie jako
„Lider”  mógł otrzymać dodatkowe środki. 
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r. M. Sydoruk -  pyta, czy gdyby PCPR nie był „Liderem” i gdyby nie robił tego projektu - to czy
GOPS Biesiekierz realizowałby jakikolwiek  projekt?

p. K. Gębal – odpowiada, że  na pewno tak,  ale nie projekt systemowy. 
Dopytywana  dalej  przez  r.  M.  Sydoruka,  wyjaśnia,  że  na  bieżąco  monitorowane  są  warunki
uczestnictwa w różnego rodzaju  projektach, zarówno systemowych jak i ministerialnych. GOPS co
roku występuje z projektami. Niestety, w roku 2014 nie  zostały  zakwalifikowane.

r. M. Sydoruk – prosi,  aby pani Kierownik  podzieliła się  z Radnymi  informacją o składanych
projektach .

p. K. Gębal – wyjaśnia, iż co roku  pisany jest wniosek na Środowiskowy Dom Samopomocy ( taki
projekt zrealizowany  został w 2012r. ) i  na „przemoc w rodzinie”. Ponieważ  jest to  konkurs i
konkurencja jest duża, wnioski nie  zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

r.  M. Sydoruk – po upewnieniu się u Pani Kierownik GOPS, że  występowali  tylko dwa razy o
dodatkowe  środki,  pyta   Panią  Kierownik  GOPS  jakie  wyciągnęła  z  tego  wnioski,  bo  to  że
konkurencja jest duża to  fakt, ale uważa, że należy ustalić co trzeba poprawić aby konkurs wygrać.

p. K. Gębal – na pytanie Radnego, odpowiada, że dalej pracować i pisać wnioski, aż do skutku. 
W sprawie zarzutu zgłoszonego przez Klub Radnych, że inne GOPS-y realizują ciekawe projekty,
informuje, że w ramach  tak dużego projektu systemowego jaki realizował GOPS Biesiekierz, gmina
otrzymała 131.000,- zł i wszystkie te działania które wymienił w swoim wystąpieniu Przewod. RG
były realizowane w ramach tego projektu. Była więc i praca  kulinarna czyli zdrowe żywienie, praca
z rodziną  na porządku dziennym i co zrobić  by poprawić swój byt,  dostać pracę  lub zmienić
zawód.

Przewod.  RG – po wysłuchanych wyjaśnieniach pyta,  ilu  bezdomnych udało się wyprowadzić  z
bezdomności na terenie Gminy?

p. K. Gębal – wyjaśnia, iż bezdomność  to program realizowany przez Stowarzyszenie z Koszalina,
które prowadzi  schroniska  dla osób bezdomnych  przebywającym na terenie  Miasta Koszalin.  Na
terenie Gminy  zarejestrowane są 3 osoby, które przebywają  w Koszalinie.

Przewod. RG – odpowiada, że zna  program działania Stowarzyszenia i  prowadzone  przez  nich
schroniska dla bezdomnych. Interesuje  Przewod. RG  odpowiedź na pytanie, ile osób udało się
wyprowadzić z bezdomności ?

p.  K.  Gębal  – odpowiada,  że skoro mowa o 3 osobach,  z  których jedna stara się o  mieszkanie
socjalne w Koszalinie a pozostałe przebywają w schronisku, to uważa, że  program bezdomności jest
realizowany.

Przewod. RG pyta o dalsze uwagi i zapytania  Radnych  na temat realizowanego punktu porządku
obrad. 

r. E. Piekarska -  nawiązuje do wypowiedzi Pani Kierownik GOPS na temat deklaracji pisania aż do
skutku  wniosków  o dofinansowanie -  odpowiedź ta nie jest satysfakcjonująca dla Radnej. Uważa,
że   skoro  tak  bardzo  mizernie  wypada GOPS Biesiekierz  na  tle  innych  ośrodków to  być  może
problem jest po stronie  pracowników  (może złej woli pracowników lub  braku wiedzy ), braku
odpowiednich  szkoleń   lub  braku  odpowiedniego  pracownika  do  pozyskiwania  środków
zewnętrznych.  Klub uważa, że  to  wszystko można  naprawić, tak by  „było  bardziej efektywnie i
żeby  poza   programami,  które  GOPS prowadzi  statutowo,  wyniki  pracy  były  bardziej,  bardziej
rozległe”.  

p.  K.  Gębal  –  odpowiada,  że   zatrudnienie  ma  takie  jakie  ma  i   nie  zatrudnia   dodatkowego
pracownika  na pisanie projektów. Uważa, że pracownicy socjalni są  mocno zaangażowani w pracę

7



z rodzinami w terenie i jeśli realizowane  są jakiekolwiek projekty, czy sporządzane  -    jest to praca
dodatkowa  w  ramach  powierzonego  zakresu  obowiązku  .  Zapewnia,  że  pracownicy  oprócz
normalnej pracy  biorą udział w szkoleniach branżowych i innych  dot. pozyskiwania środków. Na
pierwszym jednak   miejscu  jest   wykonywanie  działań   do  których  Ośrodek  został  powołany  i
sugeruje, aby zwrócić uwagę na bardzo szeroki zakres pracy Ośrodka. Pisanie wniosków czy ich
realizacja  to odrywanie od pracy ,jest to działanie kosztem  innych zajęć i ten kto rozliczał wniosek
unijny wie, jak trudną i czasochłonną  jest ta procedura. Zapewnia, że każdy pracownik w ramach
swoich obowiązków  wykonuje wiele dodatkowo powierzonych mu zajęć.

r. E. Piekarska – zapewnia, że zgłaszane pytania są po to, aby  szukać rozwiązania „w jaki sposób
można to usprawnić, może kadra którą dysponuje Pani  Kierownik wymaga przekwalifikowania
albo  zatrudnienia  osób,  które  chętniej  pracowałyby  i  wykonywałyby  większą  pracę  w  ramach
godzin... po prostu byłyby zaangażowane, bo wydaje się nam, że tak  jak  było tu mówione – praca
w ramach  godzin nie zawsze jest zadawalająca w efektach w jakich oczekuje tego społeczeństwo”.
Prosi o odpowiedź, dlaczego   inne GOPS-y zdobywają więcej środków  a w naszym GOPS tego
brakuje?    

p. K. Gębal – odpowiada, że  nie wszystkie GOPS-y zdobywają środki, gdyż jest to sprawa losowa,  a
konkurs kieruje się swoimi kryteriami. Mówi, że  ma  na bieżąco  kontakt z innymi Ośrodkami
również spoza powiatu koszalińskiego i nie wszyscy  zdobywają dodatkowe  środki unijne i nie ma z
tego problemu. Nie oznacza to, że wnioski są źle pisane, albo że  nie chce się pracownikom starać –
zapewnia, że ma  kadrę na wysokim poziomie, są to osoby wykształcone, które wiedzą jak pracować
i nie ma  uwag, że nie nadają się do pracy czy nie nadają się do pisania wniosków. Uważa,  że
przyjęcie projektu, to często sprawa przypadku czy innego spojrzenia  członka komisji  oceniającej.
Zapewnia,  że  pracownicy  bardzo  się  starają  wykonywać  swoją  pracę  najlepiej  jak  potrafią  i
deklaruje,  że dalej  będą się starać o kolejne projekty,  które na bieżąco  wyszukują na stronach
internetowych   urzędu marszałkowskiego czy stronach ministerialnych. Mówi o przeprowadzonych
wcześniej  działaniach   Ośrodka  jak  Dzień  seniora  czy  Dzień   osoby  niepełnosprawnej,  które
Ośrodek  robił  cyklicznie  bez  wsparcia  finansowego  z   Gminy  po  to,  by  przypomnieć  nowym
Radnym, że potrafią to robić.  

r. M. Sydoruk -  mówi, że „ zadajemy te pytania, bo chcemy słyszeć o naszym GOPS-ie jak oGOPS-
ach  z innych gmin”.   W sprawozdaniu jest mowa o realizacji   projektu  dla 10 osób, zabrakło
Radnemu  informacji  o działaniach dla  reszty  mieszkańców Gminy.  Jako przykład wspólnego
działania na przyszłość podaje organizację Dnia seniora.   Uważa, że zorganizowanie Dnia seniora
można zrobić niewielkim nakładem włączając  w to stowarzyszenia i świetlice. Jako radni chcieliby
słyszeć, że  GOPS w Biesiekierzu działa tak dobrze, żeby było o nim  głośno jak o innych GOPS-ach
w pobliskich gminach.

p. K. Gębal potwierdza chęć takiej współpracy  zarówno ze stowarzyszeniami jak i ze świetlicami
pod  warunkiem,  że   porozumienie  będzie   z  obu  stron.  Nie  widzi  problemu,  aby  wspólnie
organizować działania na rzecz lokalnej społeczności, tym bardziej, że  Ośrodek ma ogląd w sprawie
osób  potrzebujących,  starszych,   niepełnosprawnych  i  samotnych.   Zapewnia,  że  GOPS  chce
pracować  na rzecz tych grup społecznych, bo takie jest zadanie  Ośrodka i każda  osoba z tej grupy
jest   ważna dla  Ośrodka. 

Przewod. RG – mówi, że  w całym sprawozdaniu nie zobaczył  człowieka, ale zobaczył suche fakty,
trochę cyferek i to co powiedział Radny M. Sydoruk. Sprawozdanie to  nie daje Radnemu żadnej
satysfakcji i chciałby  usłyszeć od Pani Kierownik co nas czeka ze strony GOPS w 2015 roku. 

p. K. Gębal – odpowiada, że czeka nas „praca”.

Przewod. RG – uważa, że to za mało.

p. K. Gębal – odpowiada, że gdyby Pan Przewodniczący  rzeczywiście nachylił się nad  GOPS-em co
w rzeczywistości jest tam robione, to  ujrzałby ludzi, którzy tam pracują i którzy nachylają się nad
każdym człowiekiem i  widzą  człowieka  w  każdej  osobie.  Mówi,  że  przed  Ośrodkiem  jest  wiele
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miesięcy pracy i na pytanie odpowie  31 grudnia   przed kolejnym budżetem.

Przewod. RG – nalega na odpowiedź.

p. K. Gębal – podtrzymuje swoją poprzednią odpowiedź, że  „praca”.

Przewod. RG -  mówi,  „jest Pani Kierownikiem jednostki organizacyjnej tej  Gminy i  nie potrafi
Pani powiedzieć co Pani będzie robiła w 2015r. poza pracą zawartą w regulaminie GOPS-u – to
pytam się , co będzie więcej?”

p. K. Gębal – odpowiada, że najprawdopodobniej  będzie szukała możliwości  przymierzenia  się do
nowego  rozdania   środków  unijnych  2014-2020,  gdy  będą  w  końcu  podane  wytyczne  i
najprawdopodobniej będzie   przymierzała się do projektu  dla osób wykluczonych społecznie.

Przewod. RG prosi  Radnych o kolejne pytania.

r. D. Dutkiewicz – pyta ile osób z Gminy Biesiekierz  skorzystało ze sprzętu ofiarowanego przez
Pomorską Fundację „Jaś i Małgosia” Cewlino.

p.  K. Gębal – odpowiada, że sprawozdanie finansowe i  rozliczeniowe  prowadzi Gmina - GOPS
występuje  wyłącznie w roli pośrednika.

Skarbnik  Gminy  –  potwierdza,  iż  jest  to  zadanie  Gminy  i  rozliczenie  nie  idzie  przez  GOPS,  a
Fundacja jeszcze nie przedstawiła sprawozdania.

r.  D.  Dutkiewicz  –  uważa,  że   w  tej  sytuacji,   temat   fundacji  nie  powinien  pojawić  się  w
sprawozdaniu.       

p. K. Gębal -  jest innego zdania, ponieważ działalność fundacji dotyczy  osób niepełnosprawnych.
Każda informacja  o możliwościach udzielenia pomocy jest  ważna i potrzebna, chociażby dlatego,
żeby  wiedzieć gdzie szukać wsparcia. 

r. A. Bejnarowicz – pyta o usługi opiekuńcze osób starszych i jest zaskoczona , że  na ponad 6000
osób zamieszkałych w Gminie, tylko 2 rodziny korzystają z takiej pomocy. Pyta o przyczyny.

p.  K.  Gębal – wyjaśnia,  iż  w Ośrodku zatrudniona jest jedna opiekunka, która  opiekuje się  2
rodzinami w dwóch różnych miejscowościach  (  u  jednej  rodziny  spędza 4  godziny u  drugiej  3
godziny,  1  godzinę  ma  na  dojazd).  Dla  osób  starszych  w  miarę   sprawnych  a  potrzebujących
pomocy, są pracownicy  zatrudnieni przy pracach  użytecznie społecznych ( posprzątanie, zrobienie
zakupów).   
   
r. J. Wypych -  mówi o wniosku jaki wyciągnął przysłuchując się prowadzonej dyskusji, otóż uważa,
że z chwilą zmiany władz samorządowych w Gminie, jest prowadzona nagonka na Panią Kierownik
GOPS. Mówi,  o  złożonej  skardze na Kierownik GOPS do Rady Gminy i  jej  rozpatrzeniu przez
Komisję Rewizyjną  skutkującym  wycofaniem skargi. Prosi Pana Wójta o ustosunkowanie się do
tej  opinii.   W dalszej  części  swojej  wypowiedzi  przytacza fakty  z  lat  ubiegłych  potwierdzające
wykonywanie pozastatutowych działań Ośrodka (m.in. organizowanie dla  300 osób Dnia Seniora,
które zaprzestano  z powodu małej frekwencji i  przekazano  zadania na sołectwa). Nie zgadza się z
oceną Przewod.RG  dot. ograniczenia się GOPS-u do wykonywania pracy  jedynie w godz. od 7:00
do 15:00. Przypomina, że zgodnie z kodeksem pracy wszystkie jednostki organizacyjne Gminy tak
pracują. 

Przewod. RG – nie zgadza się z  wypowiedzią Radnego, że praca w Urzędzie odbywa się wyłącznie
od 7:00 do 15:00 i  odsyła do organizowanej w dniu 02 maja br. (w niedzielę ) tj. dniu wolnym od
pracy imprezy oraz  do  zebrań sprawozdawczo-wyborczych i  sprawdzenie  ilu  pracowników UG
pracowało po godzinach.   
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r. E. Piekarska – nie zgadza się ze stwierdzeniem Radnego o prowadzonej nagonce na Kierownika
GOPS.  Uważa,  że  jedna  skarga   nie  może  wyrokować  o  prowadzonej    wrogiej  procedurze  w
stosunku do Pani Kierownik.
W  dalszej  części  swojej  wypowiedzi  mówi  o  „hermetyczności”  domostw  z  terenu   sołectwa
Gniazdowo (  być  może  całej  Gminy)   co  uważa,  że   jest  przyczyną zamknięcia  się  w swoich  4
ścianach  i  braku  aktywności  na  lokalnym   forum.  Jest  zdania,  że  wielopokoleniowe  rodziny
wyłącznie w swoim hermetycznym gronie starają się rozwiązywać swoje problemy i nie wychodzą
prosić o pomoc innych ani  udzielać się  dla innych. 

p. K. Gębal – nawiązuje wypowiedzi Radnej o charakterze wielopokoleniowych rodzin i przedstawia
jak z   punktu GOPS jest  prowadzona pomoc dla  ludzi  starszych i  potrzebujących  wsparcia   w
sytuacji gdy jest rodzina. Z prawnego punktu widzenia działania GOPS są na odległym miejscu –
najpierw  jest  rodzina.  Wynika  z  tego,  że  posiadanie  wielopokoleniowej  rodziny  to  i  problem  i
nadzieja. 

r. M. Sydoruk – w imieniu Komisji prosi, aby  nie traktować jej źle dlatego, że pyta. W Komisji jest
3 nowych członków a ustalony zakres zadań szeroki i stąd  dochodzenie do pełnego wyjaśnienia.
Jest  zdania,  że  gdyby  Komisja  miała  w  sprawozdaniu  odpowiedzi  na  swoje   pytania,  to  nie
zadawałaby ich na Sesji. Zapewnia, że nie była to żadna złośliwość ani atak na Panią Kierownik. 

r. K. Krawczak – proponuje rozważyć, aby w kolejnym sprawozdaniu z działalności GOPS ujmować
także plany na rok następny, co uważa za właściwe działanie.  Sprawozdanie dostarczy wówczas
informacji  co było robione i co jest w planach na rok następny. Pod tym względem zgadza się z
pytaniem Przewod.RG „ co nas czeka ze strony GOPS w 2015roku”.

p.  K.  Gębal  –  zapewnia,  że  nie  ma  problemu.  Zgodnie  z  ustawą  o  pomocy  społecznej  jest
zobligowana złożyć Radzie Gminy sprawozdanie z  działalności  za rok poprzedni.  Wystarczy  ze
strony Przewod. RG  sygnał, że życzy sobie   rozszerzenia tematu także i na rok następny. 

Wójt – odpowiada na  wystąpienie  Radnego J. Wypycha. 
Mówi, że  nie ma  żadnej nagonki na GOPS.  Uważa, że dziedzina pomocy społecznej  jest bardzo
wrażliwą i delikatną dziedziną i każdy kto ma z tym do czynienia musi się liczyć, że będzie pod
pewnym  obstrzałem.  Zadawane  pytania  często  wypływają  z  troski.  Ktokolwiek  zajmuje  się
działalnością publiczną musi być przygotowany na różne oceny i z pokorą  przyjmować krytykę i
wyciągać wnioski. Odnosi się także do skargi złożonej na Kierownik GOPS i przedstawia swój punkt
widzenia. Jest bardzo zadowolony z zawartego pomiędzy stronami porozumienia  którego On i Pan
Przewodniczący RG byli inicjatorami. Temat skargi uważa za niebyły.
Korzystając z  okazji,   przedstawia ważne zagadnienie związane z  pomocą  potrzebującym  dot.
dystrybucji  artykułów żywnościowych realizowanej   przez  Bank  Żywności  w  Nowych Bielicach.
Informuje o rozważanych  propozycjach jak technicznie  rozwiązać  przydzielanie darów żywności,
ich przechowywanie i rozwożenie. Trwają ustalenia  komu zadanie zostanie powierzone.  
Na  zakończenie  wystąpienia  przedstawia  temat   przynależności  Gminy  do  Mieleńskiej  Grupy
Rybackiej i podjętych  przez Grupę Rybacką wewnętrznych działaniach, by Gmina Biesiekierz dalej
mogła być jej członkiem i liczyć na duże wsparcie środków unijnych w sferze publicznej.

Przewod.  RG  pyta  o  kolejne  zgłoszenia  do  dyskusji.  Brak  zgłoszeń.  Informuje  o  zamknięciu
realizowanego punktu porządku obrad. 
Komunikaty:
1)  informuje, że zwolnił z dalszych obrad  Sesji p.o. Komendanta SG   ze względu na ważne sprawy
służbowe;
2) informuje  o planowanych na  m-c  czerwiec br. pracach  nad statutem  Gminy;
3) ogłasza 10 min. przerwę w obradach.

Po przerwie realizowanym punktem porządku obrad jest: 
 
Ad.6. Podjęcie uchwał :
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1) w sprawie  zmian w budżecie Gminy na rok 2015;

Przewod. RG – informuje,  że Radni materiały otrzymali i  temat projektu uchwały jest Radnym
znany. Prosi Komisję  Budżetu i Rozw. Gosp.  o przedstawienie  opinii dot. projektu  uchwały.

r. A. Bejnarowicz Przewod. Komisji – informuje, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 04.05.br. w
którym  uczestniczyła  Pani  Skarbnik  Gminy,   po  przeanalizowaniu   tematu  i  złożonych
wyjaśnieniach Pani Skarbnik, pozytywnie zaopiniowała  zaproponowane zmiany do budżetu Gminy
na rok 2015. 
Omawia zaproponowane  zmiany do budżetu. 
Opinia, która jest załącznikiem do protokołu zawiera uzasadnienie  decyzji.
Przewod. RG pyta o inne uwagi bądź zapytania.  Brak zgłoszeń. Informuje   o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały.  Na sali  obrad przebywa 12 Radnych (   salę  obrad opuściła  r.  E.
Piekarska – godz. wyjścia: 12:00, przyjścia: 12:10 ). Wynik głosowania: za 12, przeciw -0, wstrzym.-
0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
   

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2015 roku
Powiatowi Koszalińskiemu;

Przewod. RG -  ponieważ temat  był analizowany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozw.Gosp.
prosi Komisję o przedstawienie swojej opinii.
r. A. Bejnarowicz Przewod. Komisji  informuje, że  Komisja po wyjaśnieniach udzielonych przez
Panią Skarbnik, wydała pozytywną opinię na temat projektu uchwały. Prosi jednak, aby to Pani
Skarbnik   przedstawiła  Radnym  uzasadnienie  podejmowanych  działań.  Opinia  Komisji  wraz  z
uzasadnieniem jest załącznikiem do protokołu.
Skarbnik  Gminy  –  wyjaśnia,  iż  proponowana  kwota  dotacji  dotyczy  realizacji  zadania
inwestycyjnego  tj.  przebudowie  drogi  powiatowej  Warnino-Kraśnik  realizowanej  wspólnie  z
Powiatem. Wyjaśnia dlaczego powstał projekt uchwały i dlaczego uprzednio zapisana w umowie
kwota 1.500.000,- musiała  zostać aneksem do umowy zmniejszona do kwoty 802.000,-  rozłożona
na raty i w częściach  przekazywana   do Powiatu. Przedstawia składowe tych „części” - jedną z nich
jest kwota 500.000,- która miała wpłynąć do Gminy z tyt. dotacji z Powiatu za drogę  Nowe Bielice-
Laski Koszal. i druga część w kwocie 302.000,-  na podstawie  omawianej uchwały.   Deklaruje, że
droga Nowe Bielice-Laski Koszal. nie zostanie usunięta z planu inwestycyjnego ale jej wykonanie
przesunięte zostaje w czasie do chwili zabezpieczenia na ten cel  środków własnych.
Powodem  zmian - jak podaje – jest zła sytuacja finansowa  budżetu Gminy. Przedstawia Radnym
swoją opinię na temat  kondycji  finansowej budżetu Gminy i potrzeby przekonstruowania budżetu.
Mówi,  że  w  najbliższym  czasie  zaproponuje  Radzie  Gminy  zmianę  do  budżetu  i  zmianę
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  gdyż  na  dzień  dzisiejszy  Gmina  Biesiekierz   -   w  ocenie
Skarbnika  Gminy  -  nie  ma  płynności  finansowej  i  ma  problemy  z  bieżącym  finansowaniem.
Przedstawia  Radnym   stan  zadłużenia  Gminy  i  zobowiązania  Gminy,  które  ciągną  się  od  lat  i
praktykowane  było   spłacanie  zadłużenia   na  zasadzie  zaciągania  nowego  długu,  czyli
tzw.”rolowanie  długu”.  Informuje,  że   rozważała  wprowadzenie  programu  naprawczego  i  stąd
potrzeba  wprowadzenia szeroko pojętej potrzeby oszczędzania .  

Wypowiedź Skarbnika Gminy wzbudza  ogromne poruszenie  wśród Radnych, którzy nie szczędzą
słów krytyki.
r.  K.  Krawczak -  zaniepokojony wypowiedzią Pani Skarbnik o złej  sytuacji  finansowej Gminy i
płynącym  stąd  zagrożeniem  niewykonania  obiecywanej  na  sołeckich  zebraniach  wyborczych
przebudowy ( naprawy) odcinka drogi Nowe Bielice ( pralnia ) - Laski Koszal. zwraca się do Wójta
Gminy i Skarbnika Gminy  o  określenie terminu wykonania tego odcinka drogi .

Skarbnik Gminy – widząc wywołane zaniepokojenie, wyjaśnia, że” będziemy  się starali zrobić tę
drogę  ze środków własnych, gdy poprawi się   płynność finansowa”. Mówi, że  teoretycznie  na
papierze  budżet  jest  nadwyżkowy,  nie  ma  deficytu  i  teoretycznie  na  papierze  w  wyniku
przedstawionych działań zostają środki w wysokości 200.000. Osobiście rozważa dwie koncepcje
wyjścia z kryzysu. Pierwsza dotyczy  wprowadzenia programu naprawczego, gdzie nie muszą być
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zachowane ustawowe wskaźniki,  druga  polega na  ponownym przeliczaniu wszystkiego i  max.
wydłużaniu  okresu  kredytowania  i  tym  samym  poprawieniu  wskaźników,  ale  nieodzownym
elementem tych działań  jest  znaczący wpływ do budżetu. Mówi o planowanej sprzedaży  działki o
pow.ponad 17 ha zarezerwowanej pod  strefę ekonomiczną. Jest po pierwszych sprawozdaniach,
szczegółowo je analizuje i skłania się do  zrobienia budżetu deficytowego, gdyż na taki budżet może
wziąć kredyt. O konkretach będzie można mówić, gdy przygotuje plan zmian. Między innymi po to,
by Radni czuli się bezpiecznie w realizacji  tych zadań, które zgłosili swoim wyborcom  w czasie
kampanii. Zapewnia, że  zaplanowane zadania inwestycyjne nie wylecą z WPF, co najwyżej  gdy
będzie brakowało wskaźników zostaną rozpisane na lata.

r.  M. Sydoruk – mówi,  że  jest  przerażony i  zdenerwowany  przedstawioną sytuacją finansową
Gminy.  Mówi,  że  wprowadzono  Radnego  w  błąd  w  momencie  przedstawiania  budżetu,  który
zamyka się drobnym deficytem i niby wszystko było w porządku. Budżet przyjęty jest większością,
ale może nie byłby przyjęty,  gdyby podane były prawdziwe dane. Nie rozumie skąd  wzięło się
1.500.000,- na minusie w rachunku bieżącym. Uważa, że wprowadzono Radnego w błąd i na dzisiaj
nie  ma  odwagi   podpisać  się  pod  jakimkolwiek   wydatkiem,  bo  nie  wie  czy  zaraz  Gmina  nie
zbankrutuje.  Przyznaje,  że  nie  zna  się  na  konstrukcji  budżetu,  ale   tak  to  odebrał  i  prosi  o
wyjaśnienie, jaki jest wskaźnik zadłużenia oraz o wyjaśnienie całej tej złej sytuacji.   

Skarbnik Gminy – prosi o rozwagę i niedenerwowanie się, gdyż, Gmina nie jest  jedyną która ma
problemy ze wskaźnikami i nie jest to aż tak duży problem, by nie mógł być rozwiązany. Wymaga to
trochę  czasu  i  współpracy  ze  strony  Radnych.  Wyjaśnia,  że   wcześniej  przepisy  pozwalały
prowadzić  sprawozdawczość inaczej  i  nie wszystkie kredyty były wykazywane (  zwłaszcza te w
rachunku  bankowym  spłacanym  w  100%  na  koniec  roku  ).  Od  2013r.  wprowadzone  zostały
wskaźniki, których nie można nie stosować  i do wyliczeń brany jest   stan z 2 lat w tył.  Wcześniej
Gminy   same  ustalały  sobie  poziom  zadłużenia,  teraz   gospodarka  finansowa  jest  bardziej
kontrolowana  przez  Państwo.  Mówi  o  potrzebie  zgodnie  z  ustawą  o  fin.publicznych  bieżącej
kontroli  relacji  dochody  bieżące-wydatki  bieżące  oraz  przedstawia  swoje  spostrzeżenia  dot.
realizacji   za  I  kwartał  wpływu  z  podatków.  Uważa,  że  gdy  „przytniemy”  wydatki  i  będziemy
skutecznie  egzekwować podatki,  jest  przekonana,  że sytuacja   finansowa poprawi  się  znacząco.
Działania te muszą być jednak poparte  mobilizacją do większej  pracy zarówno  pracowników w
Urzędzie  jak  i  sołtysów  oraz   Radnych  w terenie,  by  zadbać  o  wpływ pieniądza  na  rachunku
bankowym.   Jest  przekonana,  że  da  się  to  naprawić,  trzeba  tylko   rozsądnie  i  konsekwentnie
realizować   to  co  sobie  ustalimy,  bez  żadnych   niespodzianek,  że  ktoś  przynosi  rachunek  bez
wcześniejszego  uzgodnienia jego celowości. Informuje o poczynionych ustaleniach  finansowych z
dyrektorami i kierownikami  jednostek organizacyjnych by zrezygnowali z wydatków, które nie są
konieczne, a konieczne to: zus, podatki, wynagrodzenia, media i  jak mówi - „ da się żyć”.

r.  K.  Krawczak  –  mówi,  że  podziela  obawy  Radnego  M.  Sydoruka,  ale  jest  zadowolony  z
przedstawionych   wyjaśnień  i   podanych  informacji.  Nie   czuje  się  też  specjalnie  oszukany.
Wcześniej nie miał tej wiedzy i doświadczenia,  a z przedstawionego w formie słupków dokumentu
nie  wiele wynikało. Teraz  wszyscy zaczynają nabierać doświadczenia  i  poznawać  zagadnienia z
którymi przyszło im się zmierzyć  jako radni. Jest raczej spokojny po wyjaśnieniach pani Skarbnik,
która analizuje dokumenty i próbuje tę sytuację rozwiązać pozytywnie. Dlatego ufa pani Skarbnik i
ma nadzieję  ,  że  spokojnie  dojdziemy do  płynności  finansowej   a  obiecane inwestycje   będą  z
czasem  zrealizowane  wspólnymi siłami.

r. M. Kulik – przedstawia swoje obawy co do realizacji obiecywanej mieszkańcom naprawy drogi
Nowe Bielice -Laski, która przesunięta w czasie  - zdaniem Radnej - może  nie zostać zrealizowana.
Mówi,  że  obawy  te  podzielają  i  mieszkańcy  Lasek,  dlatego  wystąpili  z  wnioskiem  o  podanie
harmonogramu  działań. Jako przedstawicielka mieszkańców Lasek mówi  o swoich i  nie tylko
swoich wątpliwościach dot.  zasadności  podjęcia się budowy drogi w sytuacji złej kondycji budżetu
i skrywanej  wiedzy na ten temat. Obawia się rozczarowania  i utraty zaufania  mieszkańców  Lasek
w kolejne obietnice.

r. M. Sydoruk – nie podziela optymizmu Radnego Krawczaka, że wszystko będzie dobrze. Mówi, że
ufał w grudniu i styczniu, że budżet jest dobry, teraz przestał ufać. Jego zdaniem – skoro budżet ten
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można wyrzucić do kosza, pyta, na czym ma się oprzeć, by wiedzieć co nas czeka . Pyta kto mógłby
to sprawdzić czy może  przeprowadzić audyt?

Skarbnik  Gminy  –  zapewnia,  że  strona  dochodowa  budżetu  jest  do  wykonania  bez  większych
problemów, gdyż jest   zaplanowana wg.  wykonania poprzedniego roku, niektóre tylko działy czy
rozdz. są lekko zawyżone ( poza podatkami ). Natomiast  uważa, że strona wydatkowa musi zostać
skorygowana.  Mówi  o  generującej  duże  wydatki  oświacie  oraz  podaje   do  rozważenia  temat
zasadności  funkcjonowania  funduszy sołeckich w dotychczasowym  kształcie.  

r.  M.  Sydoruk  –  w  odniesieniu  do  zgłoszonej  potrzeby  oszczędzania,  pyta  o  zagadnienia  dot.
wykonania  budżetu  za  rok  miniony  dot.  wydatków   1.600.000,-  na  świetlice  (z  czego  prawie
900.000,- na wydatki majątkowe ) prosi o wyjaśnienie  składowych tej kwoty.

Skarbnik Gminy udziela wyjaśnień, z  których wynika,  że  826.000,- to koszty kasowe budowy
świetlic w 2014r.  a 500.000,- to koszty utrzymania świetlic ( media, wynagrodzenie świetliczanek,
zakup materiałów dla dzieci ).  

r. M. Modła – ad wocem w tej samej konwencji,  pyta na gorąco o zasadność   wydatkowanej kwoty
81.000,-  na Straż Gminną na  usługi pocztowe.

Skarbnik Gminy – udziela wyjaśnień, z których wynika, że  środki przeznaczone są na  skuteczne
dostarczenie tytułów wykonawczych.

r. M. Modła -  przedstawia  swoje  spojrzenie  na temat funkcjonowania Straży Gminnej. Uważa, że
te  wszystkie  założenia  są  fikcyjne,  skoro   na  zaplanowany wpływ 500.000,-  z  działalności  SG,
wpłynęło 277.000,-  co daje obraz ile faktycznie  Gmina dopłaca do  Straży Gminnej. Pyta,  po co
było powoływać Komendanta skoro należy szukać  oszczędności. Jak mówi, na benzynę SG wydaje
w skali roku 6.000,- to jest 500 zł na miesiąc -  to jest ok. 40 km w miesiącu. Na tej podstawie
uważa,  że  nie  wystarcza  to  na  utrzymanie   ładu  i  porządku  w  Gminie,  a  więcej  pieniędzy
wydawanych jest na  nieściągalność niż na faktyczne funkcjonowanie.  Dlatego sugeruje  tańsze
rozwiązanie tj. porozumienie z Policją i dofinansowanie  2 dodatkowych Policjantów, by zajmowali
się Gminą.  Idzie dalej w swoich rozważaniach i mówi,  że:   po tej dzisiejszej informacji na temat
faktycznego  stanu  finansów  Gminy,  czuje   się    podwójnie  oszukaną,  ponieważ  była  radną
poprzedniej  kadencji  i  zawsze słyszała od Pana Wójta,  chociaż nie do końca wierzyła,  że   jest
pięknie i ślicznie i mamy zachowaną płynność finansową i nikt nie  mówił o  1.500.000,-  kredytu w
rachunku bieżącym. „Jest pełna obaw, że Pan Wójt poszedł  teraz na Starostę Powiatu, czyli co,
mamy się bać, że całe Starostwo padnie, jeżeli będziemy tak cały czas okłamywani”? 

Wójt Gminy – ripostuje, że jest to całkiem inny temat i prosi o nie wygłaszanie takich uwag.
r. M. Modła  podtrzymuje dalej swoje stanowisko, że  „jesteśmy  cały czas okłamywani”.

Po tych wypowiedziach na sali obrad jest trochę zamieszania i głosów oburzenia.

Przewod. RG – przywołuje  zebranych  do porządku, udziela  pouczenia  zabierającym głos bez
zgody prowadzącego obrady. Na wystąpienie Radnej M. Modły sugeruje  ewentualny  powrót do
tematu Straży Gminnej na  kolejnej Sesji i przypomina, iż inicjatywę uchwałodawczą może złożyć
grupa mieszkańców albo  3 radnych a projekt uchwały musi mieć uzasadnienie i opinię Wójta jeśli
rodzi skutki finansowe. 

r. M. Modła – tłumaczy swoje  emocjonalne  wystąpienie pewnym zdenerwowaniem  wynikłym z
podanych publicznie szokujących wszystkich informacji dot. złej sytuacji finansowej Gminy. 
Mimo, iż pamięta, że jako Rada daliśmy sobie czas do listopada na plan naprawczy SG, prosi jednak
o  zwrócenie  uwagi  na  koszty  Straży  Gminnej,  skoro  tniemy  wszystkie  koszty  jednostek
organizacyjnych Gminy.

r. E. Piekarska – mówi, że rozumie zdenerwowanie Radnych, ale osobiście nie podziela ich obaw co
do budżetu. Od realizacji budżetu jest Pani Skarbnik i Wójt Gminy i  sugeruje pozostawienie im
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tego  tematu.  Zgłasza natomiast swoje obawy co do wypowiedzi  Pani  Skarbnik dot. dalszego
funkcjonowaniu  funduszy  sołeckich  w  Gminie.  Zdecydowanie  przeciwstawia  się  ich  redukcji  i
przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska.

r. R. Smagieł – popiera przedmówcę i także jest przeciwny ingerencji w fundusze sołeckie, które
zdaniem  Radnego  są   środkami  publicznymi  najsprawiedliwiej  dzielonymi  i  właściwie
wykorzystywanymi  przez sołectwa.
  
Wójt Gminy -  w swoim bardzo obszernym wystąpieniu stara się uspokoić sytuację, przedstawia
swoje  stanowisko  na  temat  podejmowanych   działań,  by  rozwiązać  trudny  problem  finansowy
Gminy,  który jego zdaniem jest do naprawy.   Mówi,  że nie do końca miał pełną wiedzę o tej
sytuacji,  trochę się domyślał, ale szczegóły poznał dopiero po dokonanej  zmianie na stanowisku
Skarbnika Gminy. Przedstawia propozycję pewnych rozwiązań, by zwiększone zostały wpływy do
budżetu  i  poprawiły  się  wskaźniki  zadłużenia.  M.in.  mówi  o  planowanych  sprzedażach
nieruchomości  oraz  informuje  o  swoim  stanowisku na   temat  dalszego  funkcjonowania  Straży
Gminnej. Liczy na  uzdrowienie sytuacji przez nowego Komendanta SG, przedstawia Radnym listę
zadań jakie SG może wykonywać, jest przekonany, że SG może na siebie zarobić, prosi tylko o czas
na  dokonanie  oceny.  Jest  za  utrzymaniem   funduszu  sołeckiego,  ale  informuje  Radnych  o
inicjatywie Komisji Rewizyjnej, która bardzo Wójtowi odpowiada. 

r. M. Sydoruk –  ad wocem  wystąpienia Wójta i pełnej optymizmu wizji przyszłego funkcjonowania
Straży Gminnej   przystaje na termin  listopadowy dokonania oceny. Pyta tylko,  dlaczego w tak
trudnym okresie, gdy szukamy  wszędzie oszczędności  zwiększany jest etat w SG w której pracuje
wielu  ludzi i czy to nie wpływa na dodatkowe koszty.

Wójt - wyjaśnia sytuację kadrową w jednostce  i zaprzecza  pogłosce o zwiększeniu etatów. Cały czas
było tam 3,5 etatu i teraz zastanawia się   nad redukcją a nie nad zwiększaniem.

Przewod. RG – w ramach uporządkowania prowadzonej  dyskusji, przypomina, iż  funkcjonowanie
Straży  Gminnej  nie  jest  tematem  dzisiejszych  obrad,  sugeruje,  gdy  taka  będzie  wola  Radnych
wpisać go do porządku obrad  kolejnej Sesji RG.  

r. K. Krawczak – nie uważa, aby  sugestia Przewod. RG o dyskusji na temat SG na kolejnej sesji była
właściwą, gdyż  Rada  Gminy już raz wypowiedziała się na ten temat i dała sobie i SG czas na
dokonanie zmian  do końca  listopada br.. Proponuje natomiast,  aby na następnej Sesji RG nowy
Pan Komendant przedstawił Radnym  wizję  swojego działania w nowej jednostce. 

Przewod. RG  przyjmuje propozycję Radnego  do realizacji.
Wraca do  meritum  i przypomina, iż Radni dyskutują nad  projektem uchwały w sprawie dotacji
dla Powiatu Koszalińskiego. Pyta o kolejne zgłoszenia. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania  projektu  uchwały.  Na  sali  obrad  przebywa  12   radnych  (radna  nieobecna  to  M.
Jabłońska-Bauer  z  powodu niedyspozycji  zdrowotnej  ).  Wynik  głosowania:  za  –  9,  przeciw -0,
wstrzym- 3 ( r. Modła, r. M. Kulik, r. Sydoruk ). Uchwała została przyjęta większością głosów.

3) w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy
Biesiekierz;

Przewod.RG przypomina, iż na poprzedniej Sesji RG omawiane było sprawozdanie z działalności
Biblioteki za rok poprzedni i niniejszy projekt uchwały jest uzupełnieniem  sprawozdania o część
finansową. Pyta Radnych o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu
do  głosowania.  Wynik  głosowania:  za  –  12,  przeciw  -0,  wstrzym.-0.  Uchwała  została  przyjęta
jednogłośnie. 

4) w sprawie określenie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli oraz
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne
niż  jednostka  samorządu  terytorialnego  lub  osoby  fizyczne  na  terenie  Gminy
Biesiekierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
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Przewod.RG – przypomina, iż omawiany jest projekt uchwały, który Radni otrzymali przed Sesją
ze zmienionym zapisem w § 1, w którym powielony został tytuł projektu uchwały. Zmiana czysto
formalna, pozostałe zapisy dokumentu są bez zmian. Prosi o uwagi i pytania do projektu uchwały.

r.M.Sydoruk  –  pyta  Panią  Skarbnik,  czy  uchwała  daje  możliwość  sprawdzania  (  przeliczania)
wydatków  bieżących  przedszkola  w  ciągu  roku,  by  mieć  realny  stan  i  zmieniać  w  ciągu  roku
wysokość przekazywanej dotacji.

Skarbnik Gminy – wyjaśnia, że wydatki bieżące przedszkola są planowane i nie przelicza się ich  co
miesiąc.  Aby  wydatki  te  były  mniejsze  musi  być  pełna  obsada  dzieci  w  przedszkolu.  Jeśli  nie
zmieniamy  planu budżetu przedszkola gminnego to  nie dokonujemy  przeliczenia. W tym roku
jeszcze nie był  zmieniany plan wydatków przedszkola gminnego.

r.M.Sydoruk pyta o aktualną  liczbę dzieci w nowym naborze.

Dyrektor Przedszkola informuje, że  na rok szkolny 2015/2016 zapisanych jest 43 dzieci i dysponuje
jeszcze 7 wolnymi  miejscami.  

Przewod.RG  pyta  o  uwagi  do  projektu  uchwały.  Brak  zgłoszeń.  Informuje  o  przystąpieniu  do
głosowania  .  Wynik  głosowania:  za  –  12,  przeciw  -0,  wstrzym.  -0.  Uchwała  została  przyjęta
jednogłośnie.

5)  w  sprawie  wystąpienia  Gminy  Biesiekierz  z  lokalnej  grupy  działania
„Środkowopomorska Grupa Działania;

Przewod.RG  prosi Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia  projektu uchwały.

Wójt Gminy – wyjaśnia, iż zgodnie z warunkami przyznawania pomocy finansowej określonymi  w
Programie   Obszarów  Wiejskich,   wszystkie  dotychczasowe  fundacje  przystępujące   do  nowej
perspektywy,  przekształcają  się w  stowarzyszenia. W ślad za tym zmieniają statuty i  opracowują
nową strategię dla  grupy. Gmina  będąc członkiem  fundacji  ŚGD po jej przekształceniu -  jeśli taka
będzie wola Rady Gminy,  przystąpi do jej prawnego następcy tj. stowarzyszenia  ŚGD.

Przewod.RG – pyta o uwagi  do projektu uchwały.  Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania.  Wynik  głosowania:  za  -12,  przeciw  –  0,  wstrzym.-0.  Uchwała  została  podjęta
jednogłośnie.

6) w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania;

Przewod.RG  wyjaśnia, iż jest to nawiązanie do poprzedniej uchwały i jest  działaniem formalnym
niezbędnym  dla  spełnienia wymogów  bycia członkiem nowo przekształconego  stowarzyszenia.
Pyta o uwagi do projektu uchwały. Brak zgłoszeń.  Informuje o przystąpieniu do głosowania. Wynik
głosowania: za -12, przeciw – 0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

Przewod.RG -  informuje, że  Radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w materiałach
sesyjnych. Pyta o uwagi i sugestie.

r.M.Kulik – w imieniu  Komisji ds. Społecz. i Oświaty przedstawia opinię Komisji, która zgłasza
zastrzeżenia  do zapisu projektu uchwały określającego, iż punkt sprzedaży napojów alkoholowych
nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 10 m od  szkoły, przedszkola i innych miejsc
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chronionych ustawowo.  Komisja jest zdania, że intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości... jest
ograniczenie  spożycia  alkoholu  i  ograniczenie  dostępności  do  alkoholu.  Wskazanie  w projekcie
uchwały  10 m odległości  jest tego zaprzeczeniem. Członkowie Komisji nie chcąc jednak ograniczyć
funkcjonowania  małych wiejskich  sklepów na terenie Gminy, które płacą  podatki do budżetu,
proponuja wprowadzenie  odległości „50 m” w § 2 ust.1 projektu uchwały.

Przewod.RG  -  otwiera dyskusję i prosi Wójta o ustosunkowanie się do wypowiedzi.

Wójt Gminy – wyjaśnia, iż  wprowadzenie odległości do  uchwały jest wynikiem obowiązującego
obecnie  orzecznictwa  prawnego,  wcześniej  takiego  wskazania  nie  było  i  dlatego  w  poprzedniej
uchwale  nie było żadnych ograniczeń dot. usytuowania.  Teraz , aby być w zgodzie z przepisami
prawa  i  jednocześnie  nikomu  z  działających  na  terenie  Gminy  małych  wiejskich  sklepów   nie
szkodzić i nie ograniczać ich działalności  ( ponieważ płacą podatki i koncesję ),  zaproponowano
odległość  najbardziej  bezpieczną   czyli  10  m.  Mówi,  że  po  konsultacjach  z  Biurem  prawnym
Wojewody, takie  rozwiązanie  wprowadzono  także w  Sianowie i  w kilku innych  okolicznych
gminach. Decyzję pozostawia Radnym. 

r.K.Krawczak – sugeruje, aby  Sołtysi  jako  znający  swoje miejscowości wypowiedzieli, się, czy
zgłoszona odległość 50 m, nie pozwoli komuś na prowadzenie działalności gospodarczej.    

p.Józef Ryfun Sołtys Świemina  -  mówi, że  proponowana  przez Komisję odległość 50 m w jego
przypadku  nie będzie przeszkodą, ale sugeruje rozważenie  możliwości  zróżnicowania  odległości w
zależności od sprzedaży na wynos  i gastronomi oraz , aby  nowe zapisy odnosiły się wyłącznie do
nowo powstających punktów sprzedaży. Jak mówi, w swoim sklepie traktuje sprzedaż alkoholu  jak
każdego innego artykułu spożywczego.

r.M.Kulik – nie zgadza się z określeniem Pana Sołtysa, że  alkohol to taki sam produkt jak mąka czy
cukier – alkohol   dalej pozostaje alkoholem i  pozostawienie odległości 10 m to stworzenie sytuacji,
jakby w ogóle  tej odległości nie było.

p. Ewa Chmielowicz Radca Prawny – wyjaśnia, iż z zgodnie ustawą o wychowaniu w trzeźwości  nie
można  różnicować   punktów  sprzedaży   (sprzedaż  a  podawanie,  lub  nowo  powstały  punkt  i
działający już punkt). Jeśli są uwagi do odległości - sugeruje przegłosowanie wniosku.

r.R.Smagieł -  informuje, że jest za projektem uchwały w wersji przedstawionej na Sesję.

Przewod.RG – prosi Radnych o przegłosowanie wniosku Komisji  ds.Społecznych i  Oświaty dot.
zmiany  w § 2 ust.1 odległości z 10 m na  50 m .  Wynik głosowania: za – 3 ( r.Modła, r.Kulik,
r.Sydoruk), przeciw – 8, wstrzym.-1 ( r. K.Krawczak). Wniosek nie został przyjęty.
Następnie  Przewod.RG prosi  o  przegłosowanie  projekty  uchwały   w  wersji   jak  w materiałach
sesyjnych.  Wynik  głosowania:  za  –  9,  przeciw  -3  (  r.Modła,  r.Kulik,  r.Sydoruk)   wstrzym.-0.
Uchwała przeszła większością głosów.

8)  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  wyodrębnienia  Środowiskowego  Domu
Samopomocy w Biesiekierzu ze struktur GOPS w Biesiekierzu;

Przewod.RG  informuje,  że  podjęta w poprzedniej  kadencji  uchwała o wyodrębnieniu z dniem
01.01.2015r.  Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu ze struktur GOPS w Biesiekierzu
nie  została wprowadzona  w życie i dlatego niniejszy projekt uchwały porządkuje sytuację . Pyta o
uwagi do projektu uchwały.

r.M.Modła pyta o przyczyny nie wprowadzenia w życie  podjętej uchwały.

Wójt Gminy  udziela odpowiedzi, z której wynika, że  uchwała nie weszła w życie, ponieważ nowo
wybrany Wójt odpowiedzialny za wykonanie budżetu, nie miał w styczniu pełnej wiedzy na temat
finansowania  nowo powoływanej  jednostki  organizacyjnej.  Po  wyjaśnieniu  tematu,  przedstawia
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Radzie Gminy projekt niniejszej uchwały dla uporządkowania stanu prawnego nowej jednostki.

Przewod.RG  pyta  o  uwagi  do  projektu  uchwały.  Brak  zgłoszeń.  Informuje  o  przystąpieniu  do
głosowania.  Wynik  głosowania:  za  –  12,  przeciw  -0,  wstrzym.-0.  Uchwała  została  podjęta
jednogłośnie.

9)  zmiany  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz;

Przewod.RG informuje,  że  materiały   wraz z  uzasadnieniem i  załącznikiem graficznym  Radni
otrzymali w materiałach  sesyjnych. Pyta o uwagi.  Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania.  Wynik  glosowania:  za  –  12,  przeciw  -0,  wstrzym.-0.  Uchwała  została  podjęta
jednogłośnie. 

10) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

Przewod.RG informuje,  że  materiały   wraz z  uzasadnieniem i  załącznikiem graficznym  Radni
otrzymali w materiałach  sesyjnych. Pyta o uwagi. 

r.M.Modła -  pyta, czy jest  już wycena  działki i czy będzie przetarg.

Wójt  Gminy – informuje,  że aby nie generować  zbędnych  wydatków, wycenę działki zleca po
otrzymaniu zgody Rady Gminy na jej  sprzedaż, która nastąpi w formie przetargu  ograniczonego.

r.K.Krawczak  – pyta,  czy  ustawa o gospodarce  nieruchomościami   nakazuje  gminie   sprzedaż
wyłącznie w drodze przetargu.

p.Maciej  Flens  Radca  Prawny  –  wyjaśnia,  iż   zasadą  jest  sprzedaż   nieruchomości  w  drodze
przetargowej, natomiast  są wyjątki ustawowe, w których zbycia dokonuje drogą bezprzetargową
albo za zgodą  rady gminy. 

Przewod.RG pyta o kolejne uwagi i zapytania do projektu uchwały. Brak zgłoszeń.  Informuje o
przystąpieniu do głosowania. Wynik glosowania: za – 12, przeciw -0, wstrzym.-0. Uchwała została
podjęta jednogłośnie. 

Przewod.RG informuje o wyczerpaniu pkt 6 porządku obrad dot. podjęcia uchwał ( godz. 13:00).
Kolejnym realizowanym punktem porządku obrad jest:

Ad.7. Trybuna obywatelska; 

p.R.G… – wyjaśnia  nieporozumienie z brakiem zaproszenia dla Radnych na 02.05.br. do Warnina
na  otwarcie nowej Remizy Strażackiej połączone  z obchodami Gminnego Dnia Strażaka. Zaprasza
na spektakl w ramach Dnia Strażaka do w BTD Koszalin na sztukę Szalone nożyczki.  Zaprasza
także na organizowane w 13.06.br. o godz. 10:00 w Biesiekierzu  ( stadion ) Powiatowe  Zawody
Strażackie. Dziękuje za nową  Remizę Strażacką w Warninie.    

r.R. Smagieł - pytanie kieruje do Kierownika  GSTiK i w imieniu rodziców dzieci zamieszkałych  na
Kolonii  Biesiekierz  zwraca  się  z  prośbą  o  rozważenie  możliwości  dowożenia  do  szkół   dzieci  z
Kolonii.
 
p.J.Ryfun – Sołtys Świemina – przedstawia swoją opinię  na temat  powstania i funkcjonowania
Przedszkola „Smerfiki” w Świeminie oraz potrzeby przywrócenia mieszkańcom świetlicy wiejskiej.
Prosi, aby umożliwić Sołtysom zabieranie głosu na Sesji w ważnych kwestiach dot. realizacji zadań
Gminy.

Przewod.RG – przyjmuje sugestie Pana Sołtysa o aktywny udział  Państwa Sołtysów podczas obrad
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Sesji. 

p.J.Rodak Kierownik GSTiK – udziela odpowiedzi r.R.Smagłowi i wyjaśnia problem  dowożenia
gminnym  środkiem  transportu  dzieci   w  sytuacji  gdy  droga  dziecka   z  domu  do   szkoły  nie
przekracza  3 lub 4 km określonych ustawą, co ma miejsce w przypadku Kolonii Biesiekierz. Mówi,
że  sytuacja  może  ulec  zmianie  jeśli  Rada  Gminy  podjęłaby  decyzję  o  dowożeniu  dzieci,  gdy
ustawowe odległości nie są przekroczone. 
Wypowiada  się  na  temat   obecnego  funkcjonowania  jednostki  i  realizowanych  działaniach  w
sytuacji  wprowadzonej  potrzeby  oszczędzania. 

Sekretarz Gminy p.W.Maniak – informuje o zakończonej  procedurze  przyjmowania oświadczeń
majątkowych składanych Przewodniczącemu RG i Wójtowi Gminy.

p.A.Borzęcka Sołtys Kotłowa – zaprasza i informuje o organizowanej w dniu  8 maja 2015r. przez
Stowarzyszenie  Aktywnych  Kobiet   Gminy  Biesiekierz   akcji  sadzenia   krzewów  z  okazji
upamiętnienia   70  rocznicy  zakończenia  II  wojny światowej.    Do posadzenia  jest  70  krzewów
różnokolorowego pięciornika przy Kościele wzdłuż drogi „6”.

Ad.8. Interpelacje i zapytania radnych;

r.M.Sydoruk -  w imieniu Komisji ds. Społecznych i Oświaty składa pisemne wnioski dot.
1)  informowania  Radnych   Gminy  oraz  mieszkańców  o  wszystkich  posiedzeniach  Komisji
funkcjonujących w Radzie Gminy;
2) informowania Komisji  ds.Społecznych i  Oświaty o wszelkich sprawach , które dotyczą spraw
społecznych i oświatowych;
3) wydłużenia pracy Urzędu Gminy w Biesiekierzu w jednym dniu tygodnia do godz.17:00.
Wnioski są załącznikiem do protokołu.
W imieniu Komisji zaprasza Dyrektorów placówek oświatowych na spotkanie wszystkich Komisji
RG  w dniu 19.05.br. o godz. 13:30, które poświęcone będzie omówieniu spraw oświatowych.
Składa ustną interpelację w sprawie uporządkowania przez GSTiK  brzegów jeziora parnowskiego z
zalegającego tam gruzu i innych zanieczyszczeń.

Przewod.RG – wypowiada się na temat zgłoszonych wniosków i deklaruje  wsparcie ich realizacji w
zakresie zależnym od  Przewod.RG.

Kierownik GSTiK – przyjmuje zgłoszoną interpelację w sprawie jeziora do realizacji  i  deklaruje
uporządkowanie terenu w m-cu maju 2015r.

r.R.Smagieł  –  prezentuje  swoje  stanowisko  na  temat  oceny   funkcjonowania  w  Gminie
Stowarzyszenia  Nasz Dom Biesiekierz.
Na prośbę Przewod.RG o  doręczenie   przez Radnego pisemnego wystąpienia   do Biura Rady,
zostało ono dołączone  jako załącznik do niniejszego  protokołu. 

Ad.9. Wolne wnioski i zapytania;
Przewod.RG  podaje komunikaty:
- termin  kolejnej Sesji RG – 28.05.br. godz. 10:00,
- termin wspólnego posiedzenia Komisji RG – 19.05.br. Godz. 13:30.
Pyta o inne uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń.   

Ad.14. Przewodniczący Rady Gminy informuje,  iż porządek obrad został  wyczerpany i  ogłasza
zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia  (14:00).
  
Prot.  A. Głuszek
Data sporządzenia: 
2015-05-20
                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                            Marek Płaza

18


