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Protokół  Nr XLVI/18
z  Sesji  Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia 28 czerwca 2018r.

W dniu 28 czerwca 2018r. w  sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  odbyła się  XLVI Sesja Rady
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 13:00, zakończenia: 14 : 35 .

Sesja zwołana została w trybie art.  20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) i  przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem
obrad.

Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności  obrad;

Obrady Sesji   otwiera Przewodniczący  Rady Gminy radny  Marek Płaza.  Wita wszystkich
przybyłych  na posiedzenie  Radnych.  W imieniu   Radnych  wita  Wójta,  Skarbnika  Gminy,
Kierownika Referatu Strategii i Rozwoju, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów,
pracowników Urzędu, oraz wszystkich przybyłych na Sesję. 
Na podstawie  listy obecności   stwierdza,  że na stan 15  radnych,  w chwili  otwarcia  obrad
w   Sesji   uczestniczy  12 radnych,  czyli  Sesja  jest  prawomocna  do  podejmowania
uchwał i ważnych decyzji  w sprawach objętych porządkiem obrad. Radni nieobecni: r.
Anna Bejnarowicz (usprawiedliwiona), r. Małgorzata Jabłońska-Bauer (zwolnienie lekarskie)
r. Daniel Dutkiewicz (nieusprawiedliwiony).
Przypomina, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych w związku z czym prosi, by
podczas  wystąpień  nie  narazić  się  na  zarzut  ujawnienia  danych  osobowych  osobom
nieupoważnionym.

 Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;
Przewod. RG informuje,  iż  porządek obrad wraz z zaproszeniem na Sesję oraz projektami
uchwał  i  innymi  materiałami  sesyjnymi,  został  Radnym  przekazany  w  regulaminowym
terminie. 
Pyta o uwagi i ewentualne propozycje zmian do porządku obrad. Ze strony Radnych brak
zgłoszeń.

Porządek obrad realizowany podczas XLVI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu 

przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawy organizacyjne;
4. Przyjęcie  protokołu z  XLV  Sesji Rady Gminy;
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) w sprawie zmiany Statutu Gminy Biesiekierz;
2)  w sprawie zmiany  uchwały  w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Biesiekierz;
3) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznym 
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej 
formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Biesiekierz;
4) w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu  i opieki w 
czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz  szkół i 
oddziałów przedszkolnych  prowadzonych przez Gminę Biesiekierz;
5) w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu  i opieki w 
czasie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz  do przedszkola 
prowadzonego przez Gminę Biesiekierz;
6) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych z 
wyodrębnieniem poszczególnych rodzajów przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
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sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych na terenie gminy Biesiekierz;
7)  w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Biesiekierz na lata 2017-
2023;
8)  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  zaliczenia  dróg  do kategorii dróg gminnych;
9)  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Biesiekierz.
7.  Trybuna obywatelska;
8.   Interpelacje i zapytania radnych;
9.  Wolne wnioski i zapytania;
10.  Zakończenie   obrad  XLVI  Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.  

Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:

Ad3. Sprawy organizacyjne;

Przewod.  RG w związku z  przejściem na  emeryturę  długoletniego  pracownika  biura  rady
gminy  składa  Pani  Annie  Głuszek  podziękowania  za  pomoc  w  organizowaniu  pracy
przewodniczącego oraz za wieloletnią owocną współpracę z radnymi kilku kadencji. Wręcza
kwiaty.

Przewod.  RG  prosi  o  wystąpienie  p.  Anetę  Chmielewską-Szymańską,  zastępcę  dyrektora
szkoły podstawowej w Biesiekierzu.

P.  Aneta  Chmielewska-Szymańska  przedstawia  wyniki  egzaminu  gimnazjalnego,  które  są
bardzo wysokie a średnie wyniki szkoły wykraczają ponad poziom średniej krajowej, co jest
dużym sukcesem. Na ten wynik zapracowali  przede wszystkim uczniowie,  ale również ich
rodzice oraz nauczyciele.

Przewod.  RG  przypomina  Radnym  o  konieczności  przestrzegania  zasad  porządku  obrad,
zwłaszcza w punkcie  wolnych wniosków i  zapytań.  Informuje,  że wpłynęły  do niego dwie
uwagi odnośnie nieprzestrzegania porządku obrad sesji przez radnych. 

Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:

Ad4. Przyjęcie  protokołu z obrad  ostatniej   Sesji Rady Gminy;

Przewod.  RG informuje,  iż   do  przyjęcia   jest   protokół  z  obrad  XLV  Sesji  Rady  Gminy
z  dnia  07.06.2018r.  Zgodnie  z   §  41   ust.3  Statutu  Gminy,  protokół   był   wyłożony  do
publicznego  wglądu  w  Biurze  Rady  przed  terminem  sesji.  Jako  Przewodniczący   Rady
zapoznał   się   z   nim i  nie   wnosi  uwag.  Zgodnie  ze  Statutem,  przyjęcie  przez  Radnych
protokołu  z  poprzedniej  sesji  nie  wymaga  jego  odczytywania  na  sesji.  Pyta,  czy  Radni
zgłaszają uwagi, bądź  wnoszą  o  jego  uzupełnienie. Brak zgłoszeń. Przewod. RG informuje,
że wobec braku uwag ze strony Radnych, w/w  protokół uznaje za przyjęty.

Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:

Ad. 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;

Przewod. RG prosi Wójta Gminy o przedstawienie sprawozdania z działalności między  sesja-
mi. 
Wójt informuje o podejmowanych w ciągu  tego okresu najważniejszych  działaniach  organu
wykonawczego, m.in. mówi o:

7 czerwca br. -  był to termin oficjalnego otwarcia ofert w przetargu na budowę świetlicy
wiejskiej w Parsowie, jednak przetarg nie został rozstrzygnięty, gdyż nie wpłynęła ani jedna
oferta;
8  czerwca  br:  odbył  się  Rodzinny  Dzień  Dziecka  na  stadionie  w  Biesiekierzu,  udział
wspólnie z W-ce Wójtem, Przewodniczącym RG, radnymi i sołtysami, którzy zaangażowali się
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w zapewnienie dzieciom poczęstunku. Wśród atrakcji był dmuchany plac zabaw, konkursy dla
dzieci,  występy klaunów, a  także kraina kolorów,  gdzie  każde dziecko mogło podrzucić  w
powietrze  kolorowy  proszek  konfetti.  Wydarzenie  zostało  sfinansowane   przez  Ośrodek
Pomocy  Społecznej  w  Biesiekierzu  w  ramach  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
9 czerwca:
- zlot harcerstwa i skautów chorągwi ziemi koszalińskiej w Parnowie;
- otwarcie Centrum Integracji Społecznej w Mielnie, które ma na celu reintegrację społeczno-
zawodową, jednym z działań może być praca w ramach działalności handlowej, usługowej lub
wytwórczej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc Centrum kierowana będzie
do mieszkańców Miasta i powiatu koszalińskiego, zlokalizowane jest w Mielnie;
-  20-lecie  firmy  Kunert  Holiday  Sport  w  Nowych  Bielicach,  zajmujących  się  budową  i
wynajmem mobilnych domków letniskowych;
- Festyn rodzinny w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach;
12 czerwca:
–  Gmina Biesiekierz  znalazła się  na liście pozytywnie  rozpatrzonych projektów w ramach
nowego rządowego programu „Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 2018”. Projekt, o
którym mowa  to  budowa dróg  wewnętrznych  w Laskach  Koszalińskich.  Wartość  zadania
wynosi 1.124.277,57zł, dofinansowanie wyniesie 60% (tj. 674.566,00 zł);
-  odbyło  się  Zebranie  Przedstawicieli  Banku  Spółdzielczego  w  Białogardzie,  na  którym
przedstawione zostały sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej;
14 czerwca:
– Gmina Biesiekierz uzyskała dotację na wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz z zakupem
specjalistycznego  wyposażenia,  inwestycja  planowana  jest  przy  Szkole  Podstawowej  w
Świeminie,  termin zakończenia będzie miał  miejsce jeszcze w tym roku. Koszt  zadania to
ponad 50 tys. zł (54.604,75zł), dotacja Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie 17 tys.
zł;
- odbył się Jubileusz 40-lecia SOSW w Warninie, podczas którego obecni byli przedstawiciele
kuratorium oświaty, absolwenci placówki, zaproszeni goście;
15 czerwca – podpisana została umowa na budowę nowych dróg w Starych Bielicach (przy
ul.  Strefowej,  Leszczynowej,  Morwowej,  Czeremchowej  i  Granicznej)  z  wykonawcą  firmą
DOMAR Kazimierz Domaracki. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych w kwocie
niemal 2,5 mln zł (2.422.500,00zł);
16 czerwca:
-  w  Niedalinie  odbył  się  festyn  „Rodzinalia”  pod  patronatem  Starosty  Koszalińskiego
promujący  ideę  rodzicielstwa zastępczego,  w  imieniu  Wójta  uczestniczył  dyrektor  OPS p.
Mariusz Sydoruk;
- w tym samym dniu miało miejsce zakończenie sezonu piłkarskiego, nasza drużyna Wybrzeże
zakończyła sezon wygraną 4:1 z drużyną z Krosina i tym samym zapewniła sobie awans do V
Ligi Piłki Nożnej, składa podziękowania zawodnikom, władzom Stowarzyszenia;
18 czerwca:
–  nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na budowę  centrum turystyczno – rekreacyjnego w
Kotłowie, w wyniku procedury przetargowej wpłynęła jedna oferta, której cena jest wyższa od
planowanej  przez  nas,  w  związku  z  czym  możliwe,  że  będziemy  rozważać  wprowadzenie
zmian w budżecie, jednak to w późniejszym czasie;
-  spotkanie  Wójta  i  Kierownika  Oświaty  z  p.  Dyrektor  Przedszkola  oraz  rodzicami
przedszkolaków  w  sprawie  dowozu  dzieci  z  Biesiekierza  do  Parnowa,  gdzie  od  września
Przedszkole będzie miało swoją siedzibę;
19 czerwca –  odbyło  się  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  Środkowopomorska
Grupa Działania, gdzie przedstawiono sprawozdania z działalności zarządu i sprawozdania
finansowe;
21 czerwca:
–  oficjalne otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego „Dziecięca Kraina” w Parnowie, główną
częścią programu były występy artystyczne dzieci. Placówka ta wspiera rodziny zwłaszcza te
przeżywające trudności w wypełnianiu  funkcji opiekuńczo-wychowawczych, organizuje czas
wolny dzieci przez zajęcia edukacyjne, informatyczne, warsztaty, pomoc w nauce, wycieczki
krajoznawcze, w otwarciu licznie uczestniczyli radni i sołtysi;
–  uroczyste  zakończenie  służby  w  Państwowej  Straży  Pożarnej  bryg.  Andrzeja
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Kapustyńskiego;
22  czerwca –  miało  miejsce  przekazanie  placu  budowy  dla  firmy  DOMAR  Kazimierz
Domaracki, od tego dnia firma oficjalnie rozpoczęła prace związane z budową nowych dróg w
Starych Bielicach;
22 czerwca 
–  we  wszystkich  szkołach  z  terenu  naszej  Gminy  odbyło  się  uroczyste  zakończenie  roku
szkolnego, w którym brał udział Wójt, Przewodniczący RG oraz Wiceprzewodnicząca RG;
- p. T. Hołowaty przesłał do Miasta Koszalina w ramach partnerstwa ZIT fiszkę projektową
dot. „Budowy centrum przesiadkowego w Biesiekierzu” Projekt polega na budowie centrum
przesiadkowego w centrum sołectwa i miejscowości Biesiekierz. Głównym przedsięwzięciem
w ramach projektu poza nową nawierzchnią będzie nowa organizacja ruchu, dostosowująca
przestrzeń do potrzeb centrum, polegająca na wymalowaniu i oddzieleniu części dla pojazdów
samochodowych, autobusów, rowerów oraz uczestników pieszych. Powstaną także perony dla
oczekujących  na  transport  publiczny  osób  i  miejsce  dla  parkujących  samochodów  oraz
rowerów. Powstanie również publiczna toaleta, a także pawilony dla obsługi podróżujących.
Koszt zadania 500 tys. zł, dofinansowanie ma wynieść ponad 400 tys. zł;
23 czerwca – Noc Świętojańska w Cieszynie promująca staropolską tradycję, tańce i śpiewy,
głównym  punktem  programu  było  szukanie  kwiatu  paproci  w  parku  przy  Jeziorze
Parnowskim;
25 czerwca – spotkanie wszystkich komisji RG: omówienie projektów uchwał wnoszonych 
na dzisiejszą sesję oraz wyjazd w celu obejrzenia budynku i terenu po byłym salonie Peugeota 
w Starych Bielicach;
27 czerwca – podpisano umowę o dofinansowanie „Kraśnickiej siłowni charakterów” w 
ramach Społecznika;

Przewod.  RG.  dodaje,  że wspólnie  z  Wójtem uczestniczyli  jeszcze  na zakończeniu roku w
Przedszkolu po raz ostatni na starym obiekcie w Biesiekierzu. Odnośnie zlotu w Parnowie,
uzupełnia, że był to zlot Harcerstawa Ziemi Koszalińskiej, gdzie hufiec koszaliński otrzymał
nowy sztandar,  w  tym 3-dniowym wydarzeniu  brały  udział  władze  centralne,  ponad  400
dzieci, które przyszły z Koszalina na piechotę. Dodaje, że nasz klub SKS Wybrzeże, mógł się
pochwalić  również  wynikami  dwóch  drużyn  dziecięcych,  w  Lidze  Bałtyckiej  zajmują  raz
drugie, raz pierwsze miejsca.

Wójt  dodaje,  że został  rozstrzygnięty  przetarg  na chodnik w Starych Bielicach,  niebawem
powinny rozpocząć się prace z tym związane. Natomiast jeśli chodzi o drogę z Biesiekierza do
Parnowa Powiat zapowiedział, że  wprowadzi tę inwestycję do swojego budżetu.

Przewod. RG wobec braku pytań ogłasza 10 min. przerwy (13:32).

Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)  w sprawie zmiany Statutu Gminy Biesiekierz;

Przewod. RG wyjaśnia, że ustawą z dnia 16.01.2018r. wprowadzono dość istotne zmiany do
ustrojowych  ustaw  samorządowych.  Wskazano,  że  przepisy  stosować  należy  do  organów
kadencji  następujących  po  kadencji,  w  czasie  której  niniejsza  ustawa  weszła  w  życie.
Zamiarem  ustawodawcy  było  umożliwienie  przygotowania  odpowiednich  aktów  prawa
miejscowego niezbędnych do funkcjonowania organów wybranych na nową kadencję. Akty te
powinny zostać podjęte i opublikowane w bieżącej kadencji. Część tych przepisów wymaga
dokonania  zmian  w  statutach.  Przedstawione  propozycje  zmian  są  dostosowaniem  do
aktualnego brzmienia ustawy. Na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji RG projekt ten
został szczegółowo omówiony, Radni nie wnieśli uwag.

Przewod. RG prosi przewodniczącego Klubu Radnych Niezależnych o oświadczenie w sprawie
projektu.

r. Krzysztof Krawczak informuje, że Klub nie wnosi uwag.

Przewod. RG prosi przewodniczącą Klubu Radnych Przyjaznych Gminie o oświadczenie w
sprawie projektu.

r. Elżbieta Piekarska informuje, że Klub nie wnosi uwag. 
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Przewod. RG pyta radnych niezrzeszonych w klubach o uwagi lub zastrzeżenia. Brak zgłoszeń.

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

2) w sprawie zmiany  uchwały  w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Biesiekierz;

Przewod. RG informuje, że zmiana dotyczy wydłużenia kadencji sołtysa i rady sołeckiej do 5
lat.

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

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

3) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w  publicznym  przedszkolu,  oddziale  przedszkolnym  w  publicznej  szkole
podstawowej  lub  publicznej  innej  formie  wychowania  przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Biesiekierz;

Przewod. RG prosi o opinię Przewodniczącą Komisji ds. Społecznych i Oświaty, r.  Monikę
Modłą. Przewodnicząca informuje o pozytywnej opinii komisji.

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

Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 12, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

4)  w  sprawie  określenia  zasad  związanych  z  zapewnieniem  bezpłatnego
transportu  i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy  Biesiekierz   szkół  i  oddziałów  przedszkolnych   prowadzonych  przez
Gminę Biesiekierz;

Przewod. RG prosi o opinię Przewodniczącą Komisji ds. Społecznych i Oświaty, r.  Monikę
Modłą. Przewodnicząca informuje o pozytywnej opinii komisji.

Przewod. RG prosi  Radnych o uwagi  i zapytania. 

r. Jan Wypych pyta o planowane koszty związane z przewozem.

Przewod.  RG  odpowiada,  że  w  tym  projekcie  przyjmujemy  zasady,  na  jakich  będzie  się
odbywał  dowóz,  natomiast  bez  przetargu  nie  znamy  dokładnych  kwot.  Ustawa  mówi  o
przewozie  dzieci,  których  miejsce  zamieszkania  przekracza  3  km  od  szkoły,  jednak  my
proponujemy przewóz już od 2,5 km.

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

Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 12, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

5)  w  sprawie  określenia  zasad  związanych  z  zapewnieniem  bezpłatnego
transportu  i opieki w czasie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy
Biesiekierz  do przedszkola prowadzonego przez Gminę Biesiekierz;

Przewod. RG informuje, że od 1 września Przedszkole przenosi swą siedzibę do miejscowości
Parnowo. Projekt zakłada przewóz dzieci spod byłej siedziby Przedszkola w Biesiekierzu do
nowego obiektu w Parnowie. Obecnie p.  Dyrektor zbiera deklaracje od rodziców ile dzieci
będzie korzystało z możliwości oferowanej przez Gminę.
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Przewod. RG prosi  Radnych o uwagi  i pytania. Brak zgłoszeń.

Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 12, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

6)  w  sprawie  ustalenia  maksymalnej  liczby  zezwoleń  na  sprzedaż   napojów
alkoholowych z wyodrębnieniem poszczególnych rodzajów przeznaczonych do
spożycia  poza  miejscem  sprzedaży  i  w  miejscu  sprzedaży  oraz  zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
gminy Biesiekierz;

Przewod. RG informuje, że nowelizacja ustawy z dn. 10.01.2018r. o wychowaniu w trzeźwości
wymusza podjęcie przez radnych nowej uchwały zgodnej z obowiązującymi przepisami pra-
wa.
Przewod. RG prosi o opinię Przewodniczącą Komisji ds. Społecznych i Oświaty. R. M. Modła
informuje o pozytywnej opinii komisji.

Przewod. RG dodaje, że projekt nie wnosi dodatkowych ograniczeń w sprzedaży alkoholu, nie
zmienia też liczby punktów sprzedaży. Projekt niniejszy został rozesłany do sołectw celem
przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie wnoszonych zmian. Wszystkie sołectwa
zaopiniowały projekt pozytywnie. Prosi  Radnych o uwagi  i zapytania.  Brak zgłoszeń.

Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 12, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

7)  w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Biesiekierz na
lata 2017-2023;

Przewod. RG prosi  o zabranie głosu p. Tomasza Hołowatego.
T. Hołowaty przypomina, że Lokalny Program Rewitalizacji powstał przy dofinansowaniu ze
środków Unii Europejskiej i stanowi wieloletni program działania o charakterze społecznym,
z wykorzystaniem potencjałów gospodarczych i przestrzennych gminy. Omawia potrzebę ak-
tualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Przewod. RG pyta Radnych o uwagi  i zapytania.  Brak zgłoszeń. 
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 12, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

8)  zmieniająca   uchwałę   w   sprawie   zaliczenia   dróg   do  kategorii  dróg
gminnych;

Przewod. RG wyjaśnia potrzebę zmiany z uwagi na błędny numer działki, przez którą droga
przebiega we wcześniejszej uchwale
Przewod. RG prosi  Radnych o uwagi  i zapytania.  Brak zgłoszeń. 

Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 12, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

9) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Biesiekierz;

Przewod. RG przedstawia krótkie wprowadzenie do projektu uchwały zaznaczając, że do wy-
łącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta. Proponowany projekt
uchwały jest wynikiem Rozporządzenia RM z dn. 15.05.2018r. w sprawie wynagradzania pra-
cowników samorządowych, która obowiązuje od 1 lipca br. Z licznych opinii prawnych wyni-
ka, że ww. rozporządzenie jest niezgodne m. in. z ustawą o pracownikach samorządowych czy
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konstytucją. Jednak mimo to rada gminy powinna podjąć uchwałę w przedmiocie zmiany wy-
nagrodzenia wójta.

Przewod. RG prosi o opinię Klubu Radnych Niezależnych odnośnie projektu uchwały.
r. K. Krawczak mówi, że akt wyższego rzędu tj.  rozporządzenie nakłada na nas obowiązek
przegłosowania tej uchwały, mimo to radni Klubu będą głosować zgodnie z własnym sumie-
niem.
Przewod. RG prosi o opinię Klubu Radnych Przyjaznych Gminie odnośnie projektu uchwały.
r. E. Piekarska mówi, że Klub będzie głosował za projektem uchwały.
Przewod. RG pyta Radnych nie zrzeszonych w klubach o chęć zabrania głosu.
r. Jan Wypych wyraża swoją dezaprobatę odnośnie treści projektu, twierdzi, że jest przeciwny
obniżaniu pensji komukolwiek.

Przewod. RG na wniosek r. K. Krawczaka ogłasza 3 minuty przerwy (14:10).

Przewod. RG pyta Radnych o uwagi, spostrzeżenia odnośnie projektu. Brak zgłoszeń.

Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 6 (r. M. Płaza, r. E. Piekarska, r. D. Szymański, r. R. Smagieł, r. J. Terelak, r. B. Tom-
czak), przeciw – 1 (r. Jan Wypych), wstrzyma. – 5 (r. K. Krawczak, r. M. Modła, r. M. Kulik, r.
P. Grajper, r. W. Kamyk). Uchwała została przyjęta większością głosów.

Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:

Ad. 7.  Trybuna obywatelska;

Przewod. RG zaprasza na mównicę Komendanta Gminnego Straży Pożarnej.

Komendant Roman Gadomski rozpoczynając swoje wystąpienie zaprasza na zawody strażac-
kie, które odbędą się w najbliższą sobotę na stadionie w Biesiekierzu oraz na festyn w sobotę
w Starych Bielicach. Dziękuje p. Monice Tarnowskiej za pomoc w przygotowaniu wniosku
Społecznik, w wyniku którego OSP Biesiekierz otrzyma 3 tys. zł wsparcia na zakup projektora
i monitora do sali szkoleniowej. Z Ministerstwa Sprawiedliwości przyznano ponad 44 tys. zł
dla wszystkich czterech jednostek na defibrfylatory oraz bosaki. Od Lasów Państwowych stra-
żacy otrzymali 5 tys. zł, za które zakupili sprzęt ratowniczy i radiostację przenośną niezbędną
do sprawnego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych. Mówi, że jutro z druhem S… jedzie
do Starostwa Powiatowego, by podpisać umowę na 10 tys. na zakup aparatów powietrznych,
OSP będzie potrzebować ok. 2,5 tys. zł na wkład własny do tego zakupu. Na zakończenie do-
daje, że strażacy OSP przyjęli 18 druhów młodzieżowej drużyny pożarniczej przy Szkole Pod-
stawowej w Starych Bielicach. Do zapewnienia dzieciom mundurków brakuje strażakom nie-
co ponad 1 tys. zł.

Przewodn. RG zaznacza, że wkład własny rozumie jako pieniądze wypracowane przez straża-
ków OSP lub pozyskane przez nich od sponsorów. Zadaje Komendantowi pytanie czy prawdą
jest, że namiot dla strażaków podczas obchodów 70-lecia OSP w Warninie rozkładany był
przez  pracowników GSTiK.

Komendant odpowiada, że tak.

Przewodn. RG nadmienia, że po raz kolejny Stowarzyszenie dyktuje gminie kwoty, jakie zgod-
nie z ich oczekiwaniami mają być przeznaczone na działania OSP.
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Przewodn. RG zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, któ-
rym jest;

Ad. 8.   Interpelacje i zapytania radnych;

Przewodn. RG prosi Radnych o zabranie głosu. 

r. Elżbieta Piekarska prosi Urząd Gminy o pomoc w poparciu inicjatywy w sprawie wycinki
pobocza na trasie z drogi powiatowej do Cieszyna, gdyż odrosty utrudniają znacznie widocz-
ność, a dodatkowo jest bardzo duża różnica poziomów. Radna prosi o nadsypanie pobocza w
tym rejonie. Dziękuje za uświetnienie Nocy Świętojańskiej przedszkolakom z Biesiekierza, ich
rodzicom i nauczycielom, a także strażakom OSP za zapewnienie bezpieczeństwa. Do Komen-
danta Gminnej  Straży  Pożarnej  kieruje  swoje  spostrzeżenie  odnośnie  utworzenia  gminnej
dziecięcej drużyny pożarniczej. Na zakończenie prosi również o poprawienie przystanku na
żądanie w Starych Bielicach na kolonii.

r. W. Kamyk przypomina, że na poprzedniej sesji składała 2 interpelacje, z których jedna do-
tyczyła terenu ogródka jordanowskiego, który faktycznie został uporządkowany, za co dzięku-
je. Drugą sprawą była naprawa studzienki i została ona zakryta, jednak sąsiad prosi o usunię-
cie śmieci i kamieni z tej studzienki. Kończąc prosi o jak najszybsze rozebranie budynku przy
szkole w Starych Bielicach, gdyż grozi on zawaleniem i stwarza realne niebezpieczeństwo.

Przewod. RG pyta Wójta czy budynek, o którym wspomniała r. W. Kamyk możemy rozebrać.

Wójt odpowiada, że mamy pozwolenie na rozbiórkę i w najbliższym czasie nasze służby przy-
stąpią do działania w tym zakresie.

r. Paweł Grajper informuje o zgłoszeniach zniszczonych opon od mieszkańców oraz innych
kierowców poruszających się drogą z Parnowa do Biesiekierza. Mówi, że mimo, iż nie jest to
droga gminna trzeba byłoby zabezpieczyć tę drogę.

Przewod. RG przypomina, że lipiec jest miesiącem urlopowym, w związku z czym odwołuje
dyżury Radnych 5 lipca. Jednocześnie informuje, że po wstępnych ustaleniach z p. Wójtem i
p. Skarbnik kolejna sesja odbędzie się 2 sierpnia.

r. Wanda Kamyk pyta o chodnik przy motelu Czarny Tulipan, mieszkańcy zgłaszają swoje
wątpliwości, że rozwiązanie proponowane przez gminę nie zapewni należytego bezpieczeń-
stwa dzieciom korzystającym z tzw. oddzielonego bezpiecznego pasa drogi.

Przewod. RG jako kierowca potwierdza, że ten obszar jest szczególnie niebezpieczny dla pie-
szych.

Wójt odpowiada radnemu P. Grajperowi, że w związku z drogą do Parnowa będzie rozmawiał
ze Starostwem o zabezpieczenie choćby materiału, a prace wykonają nasze Służby Technicz-
ne,  by  zlikwidować  największe  wyrwy w asfalcie.  Odnośnie  przejścia  w  Starych  Bielicach
mówi, że planowane jest zabezpieczenie pobocza plastikowymi barierkami, które bezpiecznie
oddzielą pieszych od wymijających samochodów. 

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

Ad. 9.  Wolne wnioski i zapytania;
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Przewod. RG pyta gości obecnych na sali o chęć zabrania głosu. 

Wobec braku zgłoszeń zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następ-
nego, którym jest;

Ad. 10.  Zakończenie   obrad  XLVI Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  stwierdza,  iż  porządek  obrad  został  wyczerpany  i  ogłasza
zakończenie obrad  XLVI Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia  (14 : 35).

Prot. Patrycja Ziber-Cichońska 
Data sporządzenia: 
2018- 07-04

                          Przewodniczący Rady Gminy 

 Marek  Płaza 
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