
UG.Or.I. ooo2.24.2016
    Protokół  Nr XXIV/16

             z  Sesji  Rady Gminy w Biesiekierzu
              z dnia  8 września  2016r.

W dniu 08 września 2016r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu odbyła się  XXIV Sesja Rady Gminy.
Godzina rozpoczęcia: 13:00, zakończenia: 14:00.

Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2016r. poz. 446), 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   15  radnych, czyli  Sesja  jest
prawomocna  do podejmowania  uchwał   i  ważnych  decyzji  w  sprawach  objętych
porządkiem obrad.

Przewodniczący RG  wita wszystkich  przybyłych  na posiedzenie  Radnych. W imieniu  Radnych
wita  Wójta  Gminy  i cały zespół  obecnych na Sesji  pracowników  Urzędu Gminy oraz Dyrektorów
jednostek   organizacyjnych  Gminy  i  Sołtysów Gminy.  Wita  przedstawiciela  Kancelarii  Prawnej
obsługującej  Gminę  Biesiekierz  p.  Macieja  Flensa,  Radną  Rady  Powiatu  Koszalin  p.Agnieszkę
Ławrynowicz  oraz  wszystkich  pozostałych   przybyłych na dzisiejsze  obrady Rady Gminy.

Po otwarciu obrad, prosi o zabranie  głosu Wójta Gminy  Pana Andrzeja Leśniewicza.

Wójt Gminy w swoim wystąpieniu nawiązuje do  zorganizowanej  w dniu 3 września br.  gminnej
imprezy  dożynkowej. Tytułem podsumowania mówi, iż  tegoroczne Dożynki Gminne  odbywały się
pod hasłem „Tu mieszkam – tu żyję” i była to  wspaniała  impreza integracyjna, gdyż udało się  w
jednym miejscu zjednoczyć wszystkie lokalne  środowiska i stworzyć  poczucie, iż  wszyscy będąc
współuczestnikami są jednocześnie  współodpowiedzialni  za  organizację  i  przebieg  imprezy.  Jak
mówi, odnosi wrażenie, iż po raz pierwszy  niemal wszyscy mieszkańcy sołectw Gminy  w sposób
rzeczywisty  zaangażowali  się  w  organizację  Dożynek.   Określa  tegoroczną   imprezę  mianem
„wyjątkowego zdarzenia”,  które będzie wzorem dla kolejnych tego typu imprez. Jak wyjaśnia,  w
trakcie i po imprezie odbierał  same pochwały i gratulacje za ciekawe pomysły i za innowacyjny
charakter  imprezy.  Mimo,  iż   już  na  Dożynkach  były  podziękowania  i  gratulacje  dla  osób
najbardziej  zaangażowanych,  korzystając  z  okazji  organizacji   Sesji  Rady,  chce  jeszcze  raz
szczególne podziękowania skierować do Pani Agnieszki Hryniewicz  Dyrektor Biblioteki Publicznej
Gminy Biesiekierz,  która była głównym koordynatorem, inicjatorem i pomysłodawcą całej imprezy.
Słowa podziękowania kieruje także  do   ks.Proboszcza Zbigniewa Kukiel  oraz do prowadzących
imprezę tj. Pani Agnieszki Ławrynowicz radnej Rady Powiatu  oraz Marka Płazy Przewodniczącego
Rady Gminy.  Wszystkim uczestnikom imprezy dożynkowej  składa podziękowania za obecność i
aktywny  w niej udział.

O głos prosi Pani Agnieszka Hryniewicz.  
Nawiązuje  do  podziękowań  wystosowanych  przez  Pana  Wójta  Gminy  i  tytułem   uzupełnienia
dodaje, iż  w pracach nad imprezą  udział  brał   duży zespół  ludzi. Wszystkie  pomysły, wszystkie
inicjatywy to była bardzo ciężka praca  bardzo wielu osób  i to im należą się podziękowania. Jak
mówi - momentami brakowało słów dla tak ogromnego ich zaangażowania.   Już na Dożynkach
dziękowała  Sołtysom,  ale  uważa, że powinna zrobić to jeszcze raz, ponieważ to co zaprezentowały
sołectwa  było na najwyższym poziomie. Potrafili tak  zjednoczyć swoje miejscowości, że zasługuje
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to na  szczególne podziękowania. Była to czysta promocja sołectw bez  żadnej rywalizacji i wszyscy
tam byli  jednością. I za to dziękuje wszystkim uczestnikom imprezy. Dziękuje  także prowadzącym
imprezę Pani A. Ławrynowicz i Panu M.Płazie za  czuwanie nad scenariuszem i ceremoniałem  oraz
dziękuje Pani Skarbnik Gminy za faktyczne i rzeczywiste  wsparcie oraz  pomoc nie tylko finansową
ale   i  osobową.  Dziękuje Dyrektorom placówek oświatowych,   Środowiskowemu Domu Pomocy
„Feniks”  za   przygotowanie   pięknych  dekoracji,  strażakom z OSP Biesiekierz  ,  Policji  i  Straży
Gminnej  i Kierownikowi GSTiK za pomoc w organizacji imprezy. Dziękuje za obdarzenie zespołu
zaufaniem.  Osobiście  jest  zadowolona  z   osiągniętego  efektu  i  jest  dumna,  że  zespół  sprostał
zadaniu. 

Przewod.RG  informuje  o przekazanym  samorządowi  Gminy  Biesiekierz  podziękowaniom od
Wójta  Gminy  Mielno  za  wsparcie  ich  Gminy  w  „Walce  z  atomem”.  W  dniu  26.08.2016r.   w
miejscowości  Gąski  i  Mielno  zorganizowana została   uroczystość  z  okazji  zakończenia  „Walki  z
atomem” i stąd okolicznościowe podziękowania  dla Gminy Biesiekierz za udział  w społecznym
ruchu  antyatomowym. 

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 w regulaminowym terminie. Korzystając
ze swoich ustawowych uprawnień  wprowadza  zmianę do porządku obrad.
Informuje,  iż  zgodnie  z   art.20 ust.5  ustawy o samorządzie  gminnym,  na wniosek Wójta,  jako
Przewodniczący Rady Gminy   jestem  zobowiązany ustawowo   wprowadzić do porządku obrad
najbliższej Sesji Rady Gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do  Rady Gminy co najmniej 7 dni
przed  dniem  rozpoczęcia  Sesji  Rady.  Wyjaśnia,  iż  na  7  dni  przed  Sesją,   ale   już  po  wysyłce
materiałów sesyjnych, do Przewodniczącego Rady Gminy i do Biura Rady   wpłynął projekt uchwały
wnoszony przez Pana Wójta  w sprawie  ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład  mieszkaniowego zasobu gminy  Biesiekierz .  Zgodnie  z  ustawą   wprowadza  ten projekt
uchwały do porządku obrad i zostaje dopisany do pkt 7 jako podpunkt (ppkt) 5.
Pyta o uwagi. Brak zgłoszeń.  Informuje, iż  obowiązującym  podczas   obrad dzisiejszej
Sesji Rady Gminy będzie porządek obrad uzupełniony o dodatkowy  projekt uchwały
wprowadzony zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy  o samorządzie gminnym.

Porządek obrad Sesji Nr XXIV   przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie  protokołu z obrad  ostatniej   Sesji Rady Gminy;
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
5. Przedstawienie informacji o przygotowaniu placówek oświaty na rok szkolny 2016/2017;
6. Rozpatrzenie   informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016r., informacji
o  kształtowaniu  się  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2016-2028  oraz  informacji  o
przebiegu wykonania planów  finansowych instytucji kultury;
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
     1) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu w 2016r.; 
    2) zmiany  uchwały Nr IV/25/15 Rady Gminy  Biesiekierz z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zasad
         i   trybu korzystania z gminnego boiska sportowego w Biesiekierzu; 
    3) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r. 
    4) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028 
    5) ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
        Biesiekierz.  
8. Trybuna obywatelska;
9.  Interpelacje i zapytania radnych;
10. Wolne wnioski i zapytania;
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11.  Zakończenie   obrad  XXIV    Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.

Kolejnym  realizowanym  punktem  obrad jest:

Ad.3. Przyjęcie  protokołu z obrad  ostatniej   Sesji Rady Gminy;

Przewod.RG informuje, iż  do przyjęcia  jest  protokół z obrad XXIII  Sesji Rady Gminy z dnia  28
lipca  2016r., i zgodnie z  § 41  ust.3 Statutu Gminy, protokół  był  wyłożony do publicznego wglądu
w   Biurze Rady przed terminem Sesji. Jako Przewodniczący  Rady zapoznał  się  z  nim i nie  wnosi
uwag. Zgodnie ze Statutem, przyjęcie przez Radnych protokołu z poprzedniej Sesji nie wymaga jego
odczytywania na Sesji.  Pyta, czy Radni zgłaszają uwagi, bądź  wnoszą  o  jego  uzupełnienie. Brak
zgłoszeń.  Przewod.RG informuje, że wobec braku uwag ze strony Radnych, w/w  protokół uznaje
za przyjęty.

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;

Przewod.RG  prosi   Wójta Gminy o przedstawienie sprawozdania z działalności między   sesjami. 
Wójt  informuje  o  podejmowanych  w ciągu   tego  okresu  najważniejszych   działaniach   organu
wykonawczego m.in. mówi o:
- 02.08.br. - udziale w spotkaniu w Urzędzie Gminy dyrektorów placówek oświatowych  Gminy z
ekspertem  interaktywnej edukacji przedszkolnej i szkolnej Panią  Katarzyną Olczak. Przedstawia
ustalenia ze spotkania;
- 05.08.br. - udziale w spotkaniu integracyjnym dzieci i młodzieży zorganizowanym w Świeminie –
rozgrywki  tenisa  stołowego  i  nie  tylko.  Organizatorzy  Sołtys  Świemina,  Punkt  Sportowo-
Rekreacyjny i Filia Gminnej  Biblioteki Publicznej  w Świeminie;
-  12.08.br.  -   udziale  w   spotkaniu  zorganizowanym  w  świetlicy  w  Laskach  Koszal.   na
Międzyświetlicowych  rozgrywkach piłkarskich. Organizatorzy: świetlice wiejskie, OPS Biesiekierz,
Stowarzyszenie  Na  Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz;
-  20.08.  -  udziale   w  „Parnowskim  Dniu  Sportu”.  Mówi  o  przebiegu    sportowej  imprezy
zorganizowanej dla dzieci i młodzieży w ramach zakończenia gminnej  akcji „Bezpieczne wakacje”;
-  24.08.br.  -  spotkaniu  z  rolnikami  Gminy  (  p.M.T… i  p.P.T…)  na  temat  pomocy  rolnikom  w
tegorocznych  żniwach.  Informuje  o  podjętych  przez  Gminę  działaniach   i  wydanej  decyzji
Wojewody o powołaniu zespołu ds. szacowania szkód ;
-  25.08.br.  -  podpisaniu  umowy z  Bankiem  Gospodarki  Krajowej  na  dofinansowanie   zakupu
mieszkania  socjalnego  (  kwota  27.650,-  tj.  30%  wartości  mieszkania  ).  Informuje  o  podjętych
ustaleniach dot. powołania komisji mieszkaniowej ;
- 26.08.br. - udziale w imprezie  zorganizowanej w Gąskach z tytułu zakończenia w Gminie Mielno
„Walki z atomem”;
27.08.br. - udziale w  integracyjnej imprezie wiejskiej zorganizowanej przez Radę Sołecką Starych
Bielic i OSP Stare Bielice  z okazji zakończenia lata ;
29.08.br. - udziale wraz z Kierownikiem GSTiK p.J.Rodakiem w spotkaniu z Kierownikiem Rejonu
GDDKiA p.T. Kanasem na temat inwestycji drogowych wzdłuż drogi S-6 ( przebudowa drogi S-6,
przebudowa   zatoczek  autobusowych,  przebudowa  skrzyżowania   Laski  Koszal.-Parnowo,
wydzielenie bezpiecznego ciągu  pieszo-rowerowego wzdłuż odcinka drogi od przystanku w  B-rza
do ostatnich zabudowań w k. Białogardu;
-  31.08.br.  -  udziale  w spotkaniu  w  Urzędzie  Miejskim Koszalin  w ramach ZIT – prezentacja
ostatecznej   wersji  Planu  Zrównoważonej  Mobilności  Miejskiej  na  lata  2016-2023  dot.  planu
rozwoju  m. Koszalin. Mówi o  ustaleniach podjętych na spotkaniu;
-  01.09.br.  -  udział  wraz  z  innymi  przedstawicielami  samorządu  gminnego  w  uroczystym
rozpoczęciu  roku szkolnego 2016/2017  w poszczególnych szkołach Gminy Biesiekierz;
- 03.09.br. – mówi o  organizacji  dożynek gminnych;
- 06.09.br. – mówi o  zakończeniu budowy odcinka chodnika w m.Biesiekierz ( od sklepu do posesji
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p. Sobiegraja);
-  07.09.br.  -   udziale  w  spotkaniu  w  Koszalinie  w  ramach  ZIT  dot.  wsparcia  przedsiębiorców
ochrony środowiska i edukacji;
Ponadto mówi o  zaproszeniu   Zachodniopomorskiego   Ośrodka Doradztwa Rolniczego na XXIX
Barzkowickie  Targi Rolne AGRO POMERANIA  2016 odbywające się w dniach 9-11 września br. 
Gmina zapewnia rolnikom  autobus w dniu 09.09.br. Porusza temat uruchomienia od dnia 01.09.
kursów Busa na terenie Gminy – kierunek Koszalin.  Realizacji przewozu podjęła się Firma Usługi
Transportowe Zdzisław Bućko  Stare Bielice .  Na tym kończy i prosi o pytania.
 
r.D.Dutkiewicz -  nawiązując do spotkania Pana Wójta z Kierownikiem  Rejonu GDDKiA  pyta, czy
tematem rozmowy była także planowana budowa ścieżki rowerowej od m. Biesiekierz do m.Stare
Bielice.
Wójt  –  wyjaśnia,  iż  budowa  ścieżki  jest  tematem  uzgadnianym  z  Generalną  Dyrekcją  Dróg
Krajowych i Autostrad O/Szczecin i na ostatnim spotkaniu w Rejonie GDDKiA  na  ten temat nie
było   rozmowy.
Przewod.RG prosi o dalsze pytania. Brak zgłoszeń. W związku z tym informuje, iż przedstawione
sprawozdanie Wójta uważa za przyjęte przez Radę. 

Ad. 5. Przedstawienie informacji o przygotowaniu placówek oświaty na rok szkolny
2016/2017;

Przewod.RG   informuje,  iż  w  materiałach  sesyjnych  Radni  otrzymali   przygotowany  z  urzędu
statystyczny  materiał  przedstawiający  w  liczbach  organizację  roku  szkolnego  2016/2017   w
poszczególnych placówkach oświatowych Gminy. Przedstawia  główne dane tj. liczbę uczniów oraz
liczbę oddziałów w Gimnazjum, w SP w Biesiekierzu, w SP w Starych Bielicach, w SP w Świeminie,
w Gminnym Przedszkolu  w Biesiekierzu,  w  Przedszkolu  „Happy  Days”  w Starych  Bielicach,  w
Przedszkolu „Elf 2 w Starych Bielicach i ogólne podsumowanie, z którego wynika, iż liczba uczniów
w szkołach podstawowych i gimnazjum w nowym roku szkolnym wyniosła 449  i jest to mniej o 31
uczniów w stosunku do roku ubiegłego.  

Prosi o opinię Komisję ds. Społecznych i Oświaty RG.

r.M.Modła Przewod.Komisji ds. Społecznych i Oświaty  informuje, iż Komisja  nie wniosła uwag do
przygotowanej informacji  o organizacji nowego roku szkolnego. Przedstawiony Radnym Komisji
materiał został pozytywnie zaopiniowany.

Przewod.RG pyta Radnych o uwagi i wnioski do omawianego zagadnienia. Brak zgłoszeń. Na tej
podstawie informuje o przyjęciu  przez Radnych przygotowanej z urzędu Informacji o organizacji
roku szkolnego  2016/2017 w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Biesiekierz.   

Ad. 6. Rozpatrzenie   informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze
2016r.,  informacji   o  kształtowaniu się  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata
2016-2028 oraz informacji  o przebiegu wykonania planów  finansowych instytucji
kultury;

Przewod.RG  prosi o zabranie głosu Skarbnika Gminy p.A.Podgórskiej.

Skarbnik Gminy  swoje wystąpienie  dot. realizacji planu dochodów i wydatków budżetu Gminy w I
półroczu  2016r.   zaczyna   od  informacji,  iż  budżet  za  I  półrocze  br.  zamknął  się  nadwyżką
budżetową w kwocie 3.780.361,40 zł, co znakomicie obrazuje jego realizację w omawianym okresie
- czyli wszystko jest pod kontrolą. Mówi o  zaplanowanym deficycie  budżetu na rok 2016 w kwocie
2.200.000,- ze względu na przewidywany   bardzo duży  na poziomie tworzenia budżetu   plan
wydatków  majątkowych.  Przedstawia  zestawienie   obrazujące  plan  i  wykonanie   dochodów,  z
którego  wynika,  że  na    plan ponad 30 mln.  zł.  dochodów ogółem,    na 30.06.2016r.  został
wykonany w  kwocie 15.154.280,48 zł.  tj. w 49%. W tym dochody bieżące zostały wykonane w 58%

4



tj. w kwocie 15.117.272,35 zł. a  dochody  majątkowe zaplanowane  na poziomie 4.592.000,- zostały
wykonane w kwocie 37.008,13 zł.  Plan przewidywał,  iż miały być one wykonane z dotacji  z tyt.
realizacji  zadań   inwestycyjnych  oraz  ze  sprzedaży  mienia.  Jak  wyjaśnia,  niski  ich  poziom
wykonania  wynika  z  faktu,  że  w  omawianym  okresie  sprawozdawczym  nie  zostały  jeszcze
zrealizowane   żadne z  zaplanowanych  inwestycji.  Dopiero  w II  półroczu  br.  planowana jest  do
zakończenia inwestycja i prawdopodobnie dofinansowanie  z tyt. jej zakończenia spłynie do Gminy
dopiero w I półroczu przyszłego roku. Mówi o podejmowanych do końca czerwca br. działaniach,
które  nie  doszły  jednak  do  skutku   dot.  możliwości  zbycia  zaplanowanej   do  sprzedaży
nieruchomości  gruntowej  w  wyszacowanej   kwocie  zbycia  842.000,-  .  Procedura  zbycia  tej
nieruchomości jest nadal otwarta. Mówi o  wpływach z tyt. dochodów majątkowych na poziomie
ponad 37.000,-  głównie ze sprzedaży  środków trwałych (autobusy, samochód Jelcz), które okazały
się  zbędne dla GSTiK. 

Następnie  przedstawia   realizację  strony  wydatków   budżetu  Gminy  w  omawianym  okresie
sprawozdawczym. Plan wydatków ogółem w kwocie  ponad 32.000.000,- został zrealizowany  na
poziomie 11.373.919,08 zł,  co stanowi 34% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 44%,
natomiast wydatki majątkowe w 3% tj. na plan 7.650.242,41  zrealizowano w kwocie 210.234,69 zł.
Wyjaśnia,  iż   zostały  zawarte  umowy  i  będą  one  realizowane   w  następnym  półroczu  2016r.
Zapewnia, że   wskaźnik ten ulegnie zwiększeniu. Mówi o zaplanowanej w 2016r. emisji  obligacji na
kwotę  2.800.000,-  i  dodaje,  iż  w   I  półroczu  br.  nie  było  potrzeby  emisji  obligacji,  ponieważ
płatności  za  wykonane  inwestycje   dojdą  dopiero  pod koniec  roku  budżetowego.   W  budżecie
wykazany  został  rozchód  na kwotę  600.000,-  z  tyt.  wykupu obligacji  w m-cu maju  br.  i  stan
zadłużenia na 30.06.2016r. z tyt. wyemitowanych obligacji wynosi 4.400.000,- . Mówi o wydanej
przez RIO pozytywnej opinii z „uwagą” w sprawie „  Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy  za  pierwsze  półrocze  2016r.  i  kształtowaniu  się   wieloletniej  prognozy  finansowej”.
Wyjaśnia iż  „uwaga”  dotyczy roku 2017, w którym  RIO szacuje, że  zgodnie z art. 243 ufp może
pojawić się  sytuacja, że nie  wyjdzie Gminie wskaźnik możliwości spłaty długu ze względu na  brany
do wyliczeń  plan z III kwartału 2015r. Pani Skarbnik jest przekonana, że  wskaźnik ten poprawi się
albo  za  sprawą  zmniejszenia  wydatków  bieżących  albo  za  sprawą  zwiększenia  dochodów
majątkowych. Zapewnia, że wraz z p. Wójtem będą prowadzić taką politykę, by  poprawić wskaźnik
w 2017r.  i  móc  zrealizować  wszystkie  zaplanowane  i  przewidziane  do  realizacji  inwestycje.  Na
zakończenie przedstawia główne założenia  przyjętej wieloletniej prognozy finansowej zamykającej
się  dopiero w roku 2028, która  przewiduje  spłatę rat kredytu ( wykup obligacji) w każdym roku
po 600.000,-. Planowana obsługa długu przy  obecnej stawce WIBOR i wynegocjowanych marżach
ok.2,5%  wynosi  260.270,-   rocznych  planowanych  do  spłaty  kwot.   Ponieważ  są  to  kwoty
szacunkowe,  mówi,  że  wszystkie  te  założenia  mogą  ulec  zmianie   w  trakcie  realizacji  budżetu.
Porusza   temat  należnościach  wymagalnych  i  niewymagalnych  na  dzień  30.06.2016r.  oraz
udzielonych przez Gminę dotacji . Odsyła do szczegółowego opisu tematu w sprawozdaniu. Na tym
kończy i prosi o pytania.     

Przewod.RG  prosi  Komisję  Budżetu i Rozw.Gospodarczego o opinię  na temat sprawozdania za I
półrocze br.

r.A.Bejnarowicz  Przewod.Komisji  Budżetu  i  Rozw.Gosp.  informuje  o  wydaniu  przez  Komisje
pozytywnej opinii na temat sprawozdania za I półrocze br. Opinia Komisji  stanowi załącznik do
protokołu.

Przewod.RG prosi Komisję Rewizyjną o opinię na temat omawianego  sprawozdania.

r.D.Dutkiewicz  Przewod.Komisji  Rewizyjnej   odczytuje  pozytywną  opinię  Komisji.  Opinia  jest
załącznikiem do protokołu.

Przewod.RG prosi Radnych o pytania i  uwagi  do sprawozdania.  Brak zgłoszeń. Informuje,  że w
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związku z brakiem uwag  uważa  „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I
półrocze 2016r., informację  o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
na  lata  2016-2028  oraz  informację  o  przebiegu  wykonania  planów   finansowych
instytucji kultury  za przyjętą.

Przechodzi do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, którym jest:

 Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu w 2016r.;

Przewod.RG  wyjaśnia, iż  projekt uchwały dotyczy dofinansowania przez Gminę  w kwocie 1655 zł.
zakupu przez OSP w Biesiekierzu sprzętu  ratowniczego tj. motopompy pływającej do ratownictwa
przeciwpowodziowego  i  gaśniczego.  Sprzęt  zakupiony  będzie  przez  OSP z  udziałem  środków  z
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 3350,-.  Całkowity  koszt  zakupu to  kwota
5004,-. Prosi o opinię Komisję  Budżetu i Rozw.Gosp.

r.A.Bejnarowicz Przewod.Komisji informuje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.   

Przewod.RG  prosi  o  uwagi,  pytania  i  sugestie  do  pr.uchwały.  Brak  zgłoszeń.  Informuje  o
przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0. wstrzym.-0.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

2) zmiany  uchwały Nr IV/25/15 Rady Gminy  Biesiekierz z dnia 19 lutego 2015r. w
sprawie zasad i  trybu korzystania z gminnego boiska sportowego w Biesiekierzu;

Przewod.RG informuje, iż temat projektu uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji
RG  i dotyczy  uregulowania  zapisu o  sprawowaniu nadzoru i doprecyzowania zasad korzystania z
gminnego boiska. Prosi o opinię Komisję ds. Społecznych i Oświaty.

r.M.Modła  Przewod.Komisji  ds.Społecznych  i  Oświaty  informuje  o  pozytywnym  zaopiniowaniu
projektu uchwały przez Komisję. 

Przewod.RG prosi o uwagi i pytania do pr.uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0. wstrzym.-0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie. 

3) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.

Przewod.RG prosi p.Skarbnik Gminy o wprowadzenie do tematu.

Skarbnik  Gminy  wyjaśnia,  iż   przedłożony  Radnym  projekt  uchwały  budżetowej  zakłada
zwiększenie  dochodów  budżetowych  i  wydatków  budżetowych  o  kwotę  494.209,76  zł.  a
szczegółowe zmiany opisane zostały w załącznikach do projektu  uchwały i omówione na wspólnym
posiedzeniu  Komisji  RG.  Zmiany  te  wynikają  z  tyt.  m.in.  zakupu  mieszkania   komunalnego,
zmniejszenia po przetargu kosztów wykonania zadania inwestycyjnego „Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych”, wpływów  z podjętej inicjatywy lokalnej dla zadania  „Przebudowa dróg gminnych
w m.Stare Bielice” podzielonego na  dwa etapy, sprzedaży mienia komunalnego, wpływów środków
z rezerwy części  oświatowej  subwencji ogólnej, zwrotu części  wydatków wykonanych  w ramach f-
szu sołeckiego, pokrycia kosztów wynagrodzeń  pracowników interwencyjnych OPS.   Jak zaznacza,
zmiany te nie powodują zmiany deficytu określonego w uchwale budżetowej na kwotę 2.200.000,-.
W  omawianym  projekcie  uchwały  dokonane   zostały  także  określone  przesunięcia  na  wniosek
jednostek organizacyjnych wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków  i są niezbędne
do realizacji bieżących zadań  wnoszącej je jednostki organizacyjnej.

Kończąc prosi o możliwość  objaśnienia także drugiego projektu uchwały, który jest tematycznie
połączony z omawianym obecnie.  Przewodniczący RG  udziela zgody .
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Skarbnik Gminy odnośnie projektu uchwały   w sprawie  zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028  wyjaśnia, iż konsekwencją podjęcia przez
Radę Gminy uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy jest podjęcie także  zmian w wieloletniej
prognozie  finansowej.  Te  dwie  uchwały  muszą być   ze  sobą spójne,  wszelkie  propozycje  zmian
wnoszone w jednej uchwale muszą być urealnione także w drugiej. WPF urealnia kwoty dochodów i
wydatków w podziale na dochody majątkowe i bieżące  w rozbiciu na lata.

Przewod.RG prosi Komisję Budżetu i rozw. Gosp. o opinię na temat omawianych projektów uchwał
budżetowych.

r.A.Bejnarowicz informuje, iż temat obu projektów uchwał był szczegółowo omawiany na wspólnym
posiedzeniu Komisji i  obydwa projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane.

Przewod.RG prosi  o uwagi i pytania do pr.uchwały. Brak zgłoszeń. Informuje o przystąpieniu do
głosowania projektu  pierwszej uchwały tj.  zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016r.
Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0. wstrzym.-0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

4) w sprawie  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata
2016-2028

Przewod.RG  informuje,  iż  Radni otrzymali    już objaśnienia   Pani Skarbnik dot.  omawianego
obecnie projektu uchwały oraz  opinię  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Pyta  Radnych o
uwagi   do projektu uchwały.  Brak zgłoszeń.  Informuje  o  przystąpieniu do głosowania  projektu
uchwały.  Wynik  głosowania:  za  –  15,  przeciw  -0.  wstrzym.-0.  Uchwała  została  przyjęta
jednogłośnie.

5)  ustalenia  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego
zasobu gminy   Biesiekierz;

Przewod.RG  informuje, iż Radni mieli okazję szczegółowego zapoznania się z projektem uchwały
na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  w  dniu  5.09.br.   Podjęcie   uchwały  wynika  z  obowiązku
ustawowego  (  art.  21  )  ustawy  o  ochronie  praw lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o
zmianie   Kodeksu  cywilnego.  W  związku  z  planowanym  zakupem  mieszkania  komunalnego
obowiązkiem  rady  jest  określenie  kryteriów  wyboru  osób,  którym  przysługuje  pierwszeństwo
zawarcia  umowy  najmu  lokalu.  Prosi  o  pytania.  Brak  zgłoszeń.   Informuje  o  przystąpieniu  do
głosowania projektu  uchwały. Wynik głosowania: za – 15, przeciw -0. wstrzym.-0. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie. 

Ad.8. Trybuna obywatelska;

Przewod.RG informuje o zgłoszeniu się na listę do Trybuny Obywatelskiej Pana Leszka Matusika,
który jednak   przed Sesją  poinformował, iż nie może   przybyć na dzisiejsze posiedzenie. Wobec
braku innych zapisów proponuje zamknięcie punktu porządku obrad.

Na wyraźną sugestię Pana Wójta Gminy o przedstawienie na forum Rady tematu, z którym miał
wystąpić Pan L.M…-  Przewodniczacy RG prosi o zabranie głosu Dyrektora OPS p. M.Sydoruka.

Dyrektor OPS Biesiekierz   w ogólnych zarysach przedstawia   problem  jednego z mieszkańców
sołectwa Kotłowo samotnie gospodarującego, który na skutek różnych  sytuacji życiowych nie może
obecnie  samodzielnie  funkcjonować   (nie  radzi  sobie  w  życiu  ).  Temat  został  zgłoszony  przez
sąsiada  do  OPS  Biesiekierz   i  obecnie  jest  pod  kontrolą  Ośrodka.  Dyrektor  OPS zapewnia,  że
czynione są  starania,  by pomóc  zgłoszonemu w rozwiązaniu trudnej  sytuacji  mieszkaniowej  i
zdrowotnej. Dziękuje Panu L.M…  za  życzliwość i otwartość na problemy innych.  

Korzystając z udzielonego głosu, zaprasza wszystkich Radnych, Sołtysów i Kierowników  jednostek
organizacyjnych  Gminy  do udziału w:
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1)  festynie „Integracja Ty i Ja” organizowanym  w dniu 09.09.br  na godz. 10:00 na teren przy OPS
w Biesiekierzu;

2) imprezie plenerowej  „Pożegnanie  Lata  z Seniorami” organizowanej w dniu 16.09.br. o godz.
16:30  w Pałacu w Parnowie ;

3) wzięcie udziału w małym projekcie socjalnym „Podziel się posiłkiem” organizowanym w dniu 23-
24.09.br.

4)  spotkaniu z cyklu „Biesiekierskie  Debaty” pt. Przemoc nie zawsze zostawia siniaki – 03.10.br
godz. 14:00 Biblioteka Publiczna w Biesiekierzu; 

 Przewod.RG  prosi  o  pytania.  Brak  zgłoszeń.  Zamyka   realizowany  punkt  porządku  obrad  i
przechodzi do następnego, którym jest:

Ad. 9.  Interpelacje i zapytania radnych;

r.R.Smagieł  w swoim wystąpieniu nawiązuje do zakończonego  niedawno remontu chodnika  przy
drodze  gminnej  w  centrum  m.  Biesiekierz  i  dziękuje    Kierownikowi  GSTiK  p.J.Rodakowi  za
wykonanie  tej  inwestycji.  Podziękowania  są  od   mieszkańców  posesji  przy  remontowanym
chodniku  oraz  w  imieniu  własnym.   Składa  wniosek,  aby  zadanie  dot.  modernizacji  boiska
szkolnego w Biesiekierzu, dokończenie remontu chodnika do szkoły i wykonanie  parkingu przy
Urzędzie Gminy zaplanowane na 2017r.  nie  było finansowane ze  środków funduszu sołeckiego,
ale z budżetu Gminy ponieważ służyć ma  to ogółowi społeczności całej Gminy.

Wójt – udziela odpowiedzi i deklaruje, iż   kolejne zamierzenia  inwestycyjne o których wspominał
Radny będą  realizowane  ze  środków budżetu Gminy a niektóre z nich jak remont chodnika przy
drodze  powiatowej  od  drogi  krajowej  w  porozumieniu  ze   Starostwem.  Nawiązuje  do
wcześniejszego wniosku Radnego dot. sprzedaży mienia komunalnego i informuje o najbliższych
planach Gminy  dot. organizacji I  przetargu i rokowań na zbycie działek 139/12  ( I przetarg) i
139/14(  rokowania)   obr.  Stare  Bielice.  Poprzednie  przetargi  i  rokowania  dot.dz.  Nr  139/14
zakończyły się wynikiem negatywnym. 

Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania;

Agnieszka Ławrynowicz Radna Rady Powiatu Koszalin  w imieniu własnym i Starosty 
Koszalińskiego  zaprasza na  Powiatowe Święto Plonów 2016 organizowane w dniu 17 września 
2016r. w Niedalinie na godz.  11:00.

r.P.Grajper – ze względu na bardzo zły stan nawierzchni drogi powiatowej Parnowo-Biesiekierz  i 
zagrożenie dla zdrowia i  życia, składa wniosek   ograniczenia  ruchu na drodze albo przystąpienia i 
to niezwłocznie do naprawy drogi.

Wójt – przyjmuje wniosek i wyjaśnia, iż problem jest tak nabrzmiały, że  zaraz po zakończeniu 
remontu drogi skrzyżowanie Laski  Koszal.- Parnowo-Popowo  wspólnie ze Starostwem  ustalony 
zostanie zakres robót naprawczych na tej drodze. 

r.M.Płaza –  przedstawia zgłoszenie jakie otrzymał na „dyżurze radnego” od mieszkańca St.Bielic , 
który  nie otrzymał  informacji na temat prawdziwego stanu  hydrantów p.poż.   

Przewod.RG informuje o terminie kolejnej Sesji RG – koniec października 2016r.  Sesja wyjazdowa 
zorganizowana  w sali gimnastycznej Gimnazjum w Biesiekierzu.

Ad.11.  Zakończenie   obrad  XXIV    Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  informuje,  iż  porządek  obrad  został   wyczerpany  i  ogłasza
zakończenie obrad  XXIV Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia  (14:oo).
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