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Protokół  Nr XLIX/18
z  Sesji  Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia 20 września  2018r.

W dniu 20 września  2018r. w  sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Biesiekierzu
odbyła się  XLIX Sesja Rady Gminy. Godzina rozpoczęcia: 13:00, zakończenia 14.20

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 Pana Wójta
Gminy Biesiekierz, Zastępcę Wójta Gminy Biesiekierz, Sekretarza Gminy Biesiekierz,
Skarbnika Gminy Biesiekierz, Kierownika  Referatu Strategii i Rozwoju, kierowników
jednostek  organizacyjnych  ,  sołtysów  oraz  pozostałe  osoby,  które  uczestniczą  w
posiedzeniu.

Na podstawie listy obecności  stwierdza, że na stan 15 radnych, w chwili  otwarcia
obrad   Sesji  uczestniczy 10 radnych,  czyli Sesja jest prawomocna do podejmowania
uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. 

Radni nieobecni: 
1. Małgorzata Jabłońska-Bauer (usprawiedliwiona - zwolnienie lekarskie);
2. Monika Modła (usprawiedliwiona- wyjazd służbowy);
3. Małgorzata Kulik (usprawiedliwiona -wyjazd służbowy);
4. Daniel Dutkiewicz (nie usprawiedliwiony);
5. Jerzy Terelak ( nie usprawiedliwiony, zgłosił, że się spóźni na Sesję);

Przewodniczący Rady Gminy przypomina, że obowiązuje ustawa o ochronie danych
osobowych, w związku z czym prosi, by podczas wystąpień nie narazić się na zarzut
ujawnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym Art. 51 Ustawy o ochronie
danych osobowych.

 
Pan  Przewodniczący  zaprosił  do  zabrania  głosu  przybyła  na  sesje  wraz  z
przedszkolakami Panią Dyrektor Przedszkola Agnieszkę Kolanowska.
Pani Dyrektor poinformowała, że przybycie na Sesję Rady Gminy w Biesiekierzu jej i
przedszkolaków związane jest z faktem, że dzisiaj przypada Dzień Przedszkolaka. Pani
Dyrektor, podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w budowę przedszkola,
zwłaszcza Panu Przewodniczącemu, który osobiście czuwał nad postępami prac. 
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Poprosiła  wraz  z  przedszkolakami,  aby  z  okazji  Dnia Przedszkolaka i  otrzymania
Przedszkolnego Orderu Uśmiechu wypił kubeczek soku z cytryny i się uśmiechnął.
Następnie o to samo zostali poproszeni sołtysi i radni. 
Wszyscy  otrzymali  od  przedszkolaków  symboliczny,  zrobiony  przez  dzieci  order
„Przedszkolaka na medal”.
Pan Przewodniczący złożył dzieciom i Pani Dyrektor  serdeczne życzenia z okazji ich
święta i  podziękował   za przybycie na Sesję Rady Gminy w Biesiekierzu.
Po  opuszczeniu  Sesji  Rady  Gminy  przez  przedszkolaki  i  Panią  Dyrektor,
Przewodniczący Rady Gminy przechodzi do następnego punktu obrad.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;

Przewodniczący  Rady Gminy w Biesiekierzu informuje, że  porządek obrad 49 Sesji
Rady Gminy w Biesiekierzu  wraz z zaproszeniem na Sesję oraz projektami uchwał i
innymi  materiałami  sesyjnymi  został  Radnym  przekazany  w  regulaminowym
terminie. 
Pyta o uwagi i ewentualne propozycje zmian do porządku obrad .
Ze strony Radnych brak zgłoszeń.
Pan  Wójt  wnosi    wycofanie  projektu  uchwały  dotyczącej  wysokości  opłat  za
zajmowanie  pasa  drogowego  dróg  gminnych  Gminy  Biesiekierz  ze  względów
formalnych.
Przewodniczący  pyta   radnych,  czy  mają  pytania.  Radni  nie   zgłaszają  pytań,
Przewodniczący  poddaje  wniosek Wójta pod głosowanie.

Kto jest za wycofaniem uchwały z porządku obrad – 10 
Kto jest przeciw – brak.
Kto się wstrzymał – brak.
Przewodniczący informuje, że  wniosek wójta  został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący  informuje,  że  porządek  obrad  49  Sesji  został  zmieniony  poprzez
wycofanie  projektu  uchwały  w sprawie  dotyczącej  wysokości  opłat  za  zajmowanie
pasa drogowego dróg gminnych Gminy Biesiekierz.

Porządek obrad realizowany podczas XLIX Sesji Rady Gminy w Biesiekie-
rzu przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

2. Przyjęcie porządku obrad;

3. Sprawy organizacyjne;

4. Przyjęcie  protokołu z  XLVII/18  Sesji Rady Gminy i z XLVIII/18  Sesji Rady
Gminy;

5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
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6.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.

7. Informacja w sprawach oświatowych:

- przygotowaniu placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019;

- o organizacji i przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży;

8. Podjęcie uchwał : 

1) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu 
w 2018 roku.

2) w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biesiekierz  do realizacji
projektu  „Nowoczesna  Cyfrowa  Gmina”  w  ramach   Programu  Operacyjnego
Wiedza  Edukacja  Rozwój  na  lata  2014-2020,  oś  priorytetowa  II.  Efektywne
polityki  publiczne  dla  rynku  pracy,  gospodarki  i  edukacji,  Działanie  2.18
Wysokiej jakości usługi edukacyjne:  

 3) w  sprawie  zamiaru  przekształcenia  Przedszkola  Gminnego  w  Biesiekierzu
poprzez zmianę jego siedziby i zmianę nazwy.

4) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kpt. W. Wysockiego
w Biesiekierzu przez likwidację oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
im. Kpt. W. Wysockiego w Biesiekierzu:

5) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok:

6) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata
2018 – 2028:

9.    Trybuna obywatelska;

10.   Interpelacje i zapytania radnych;

11.   Wolne wnioski i zapytania;

12.  Zakończenie   obrad  XLIX    Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.  

Ad3. Sprawy organizacyjne;

BRAK.
Przewodniczący  Rady Gminy w Biesiekierzu  przechodzi do kolejnego punktu Sesji ,
którym jest:

Ad4. Przyjęcie  protokołu z obrad  ostatniej   Sesji Rady Gminy;

Przewodniczący   Rady  Gminy  w  Biesiekierzu   informuje,  że    do  przyjęcia   jest
protokół z  XLVII/18  Sesji Rady Gminy z dnia 2 sierpnia 2018 roku  i  protokół z
XLVIII/18  Sesji Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2018 roku

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
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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. Przewodniczący  Rady
Gminy w Biesiekierzu   informuje,  że  wobec  braku uwag ze  strony Radnych,  w/w
protokoły  uznaje za przyjęte.

Przewodniczący  Rady Gminy w Biesiekierzu  przechodzi do kolejnego punktu, któ-
rym jest:

Ad. 5.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;

Przewodniczący Rady Gminy w Biesiekierzu prosi Pana Andrzeja Leśniewicza Wójta
Gminy Biesiekierz o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.

Pan  Wójt  informuje  o  podejmowanych  w  ciągu  tego  okresu  najważniejszych
działaniach organu wykonawczego między innymi mówi o tym, że :

8 sierpnia 2018 roku podpisana została umowa na wykonanie  zadania inwestycyjne-
go pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinkach Laski Koszalińskie
– osiedle” pomiędzy Gmina Biesiekierz a  właścicielem przedsiębiorstwa DOMAR Pa-
nem Kazimierz Domaracki na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebu-
dowa drogi gminnej 121044Z na odcinkach Laski Koszalińskie – osiedle”. Podpisanie
umowy było możliwe nie tylko dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, ale również  dzię-
ki  radnym Rady Gminy w Biesiekierzu,  którzy ze względu na wyższą,  niż zakładana
w kosztorysie  kwota  zgodzili  się  na zwiększenie  wkładu  własnego  ze środków  wła-
snych. Ostatecznie wartość zadania wynosi 1.194.685,47 zł. brutto.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 675.466,00 zł., w ramach nowego „Rządo-
wego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wspar-
cie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

13 sierpnia 2018 roku Gmina Biesiekierz podpisała umowę z wykonawcą na realizację
projektu polegającego na budowie Centrum turystyczno-rekreacyjnego w Kotłowie, w
ramach  konkursu  „Infrastruktura  turystyczna  i rekreacyjna”,  przeprowadzonego
przez Stowarzyszenie  Środkowopomorska  Grupa Działania w czerwcu  2017 r.  w ra-
mach realizacji poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez społeczność”  z Programu Rozwoju  Obszarów
Wiejskich  na lata  2014-2020.  Kwota  dofinansowania  budowy  z Unii  Europejskiej
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 oraz budżetu
państwa  wynosi  190.785,00 zł.
Całkowity koszt  budowy  wynosi  577.137,17 zł.  brutto.
Projekt zostanie zakończony jeszcze w 2018 r.

17 sierpnia 2018 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą
„Budowa  drogi  wewnętrznej  na działkach  nr 152/23,  152/18,  156/3  (ul. Podgórna,
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cz. ul. Wspólnej), 200/5 (ul. Przyjaciół), 201/2, 201/10, 201/5, 208/13 (ul. Sąsiedzka)
obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą” celem jego złożenia do ogłoszo-
nego przez Urząd  Marszałkowski  konkursu „Budowa lub  modernizacja  dróg lokal-
nych” w ramach PROW 2014-2020.
27 sierpnia 2018 roku została wysłana do Urzędu Marszałkowskiego aktualizacja 
wniosku o dofinansowanie projektu związanego z zagospodarowaniem przestrzeni 
publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu. Projekt pierwotnie oceniony nega-
tywnie, w wyniku  odwołania, w dniu 10 sierpnia został umieszczony na liście operacji
zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy. Wartość całkowita pro-
jektu wynosi 299.921,87 zł., dotacja 190 840,00, a jego rezultatem będzie utwardze-
nie za pomocą kostki placu za urzędem gminy, postawienie lamp oświetlających plac, 
stojaka dla rowerów oraz ławek.
06 września 2018 roku otrzymaliśmy pisemną informację o dofinansowaniu ze środ-
ków Unii Europejskiej kolejnego projektu „Termomodernizacja, przebudowa i nadbu-
dowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz” (Po-
wszechnie nazywanego remizą). Droga do dofinansowania tego projektu była bardzo 
długa- bo został on złożony 30 listopada 2016 r. Rozstrzygnięciem z 29 maja 2017 r. 
dofinansowanie otrzymało 15 projektów, a nasz zajął 22 miejsce i znalazł się na liście 
rezerwowej. Lista ta była jeszcze pięciokrotnie zmieniana i ostatecznie na liście z 4 
września uzyskaliśmy wsparcie.
Projekt jest częścią większego zadania – dofinansowane są jedynie koszty termomo-
dernizacji tj. ociepleń, wymiany instalacji grzewczej, wymiany stolarki okiennej i 
drzwiowej, w tym bram garażowych, co stanowi kwotę 243.344,56 zł. Pozostałe koszty
własne w wysokości 448. 649,50 zostaną poniesione na przebudowę dachu, ścian i in-
nych prac remontowych.
8 września 2018 roku odbyły się Dożynki Gminne, które zostały przez wszystkich wy-
soko ocenione zarówno pod względem artystycznym jak i organizacyjnym. Osobom
odpowiedzialnym  za organizację i zaangażowanie  serdecznie dziękuję.
14 września 2018 roku pomiędzy Gminą Biesiekierz a Zarządem  Telewizji Kablowej
Koszalin Sp. z o.o. zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie realizacji
wieloetapowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na wdrożeniu szeroko-
pasmowego internetu opartego na technologii  światłowodów, na terenie gminy Bie-
siekierz. Główną zaletą oferty TKK Sp. z o.o.  jest wysoka przepustowość internetu –
w standardzie 500 Mbps, jednak jest możliwość dostosowania oferty pod indywidual-
ne potrzeby (np. działalności gospodarczej) nawet 10 Gbps. Kolejną zaletą jest multi-
funkcjonalność sieci światłowodowych, dzięki którym mieszkańcy gminy będą mogli
korzystać z takich usług jak internet, telewizja, telefonia stacjonarna z funkcjonalno-
ścią VOIP.
15 września 2018 roku odbyły się Dożynki Powiatowe w Polanowie.
Pan Wójt podziękował Pani Agnieszce Ławrynowicz za zdobycie tytułu Kobiety Ak-
tywnej oraz podziękował pracownikom i Stowarzyszeniu Aktywne Parnowo za repre-
zentowanie Gminy Biesiekierz podczas Dożynek Powiatowych, które odbyły nad zale-
wem w Polanowie.
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17 września 2018 roku  złożono dwa wnioski o dofinansowanie projektów związanych
z budową dróg w Starych Bielicach: Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 31/47
(ul. Jesionowa), nr 31/48 (ul. Dębowa, ul. Jesionowa), obręb Stare Bielice wraz z nie-
zbędną infrastrukturą o wartości kosztorysowej brutto 2.488.305,72 zł. i Przebudowa
drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej i linii kablo-
wej oświetlenia drogowego na działkach nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w
m. Stare Bielice o wartości kosztorysowej brutto 1.098.917,08 zł. Wnioski złożono do
rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”, edycja 2019, w ramach którego w roku ubiegłym pozyskaliśmy środki na
Laski Koszalińskie - miejmy nadzieję, iż tym razem odniesiemy sukces - chociaż jed-
nym z kryteriów oceny jest kryterium dochodowe, a to nie działa na naszą korzyść.
18 września 2018 roku odbyło się otwarcie ofert na realizację zadania pt: „Budowa
świetlicy wiejskiej w Parsowie” projekt jest współfinansowany ze środków pochodzą-
cych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Opera-
cyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020. Kwota, jaką zamawiający zamierza przezna-
czyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 429 760,03 zł netto, tj. 99 672,99 euro, co
wynosi 528 604,83 zł brutto.

Gmina Biesiekierz przekazała dotację w wysokości 2 747,72 zł Stowarzyszeniu Ochot-
nicza Straż Pożarna w Starych Bielicach. Środki z dotacji zostaną przeznaczone na za-
kup sprzętu zapewniającego ochronę dróg oddechowych podczas gaszenia lasów, łąk,
nieużytków i terenów chronionych w postaci 1 aparatu ochronnego z czujnikiem bez-
ruchu. Przekazana Strażakom dotacja jest już kolejną w bieżącym roku – warto przy-
pomnieć, iż Gmina zrealizowała  projekt polegający na zakupie czterech kompletów
defibrylatorów oraz bosaków  przeznaczonych dla wszystkich jednostek z terenu na-
szej gminy.

Przy wsparciu Gminy Biesiekierz i z inicjatywy młodzieży z Kraśnika Koszalińskiego
została sfinalizowana  siłownia w Kraśniku Koszalińskim. Członkowie grupy inicja-
tywnej samodzielnie przygotowywali pomieszczenie do ćwiczeń, wybrali sprzęt i będą
zarządzać  użyczonym  przez Gminę  obiektem–  a wszystko  po to,  by stworzyć  dla
mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży nową ofertę aktywnego spędzania czasu.
W siłowni  powstaną  dwie  lub  trzy  grupy  uczestników  –  młodzieżowa,  dziecięca
oraz łączona ojcowie z synami w ramach wspólnego gubienia kilogramów
Gmina Biesiekierz w partnerstwie z miastem Koszalin i Gminą Polanów złożyła wnio-
sek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzia-
łanie  „Dobre rady na odpady – edukacyjna akcja promocyjna” Cel programu:
 Poinformowanie mieszkańców Gminy Biesiekierz o zasadach segregacji odpadów;
 Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowej selektywnej zbiór-

ki odpadów i zwrócenie uwagi na BIO odpady;
 Mobilizacja mieszkańców do właściwych zachowań proekologicznych;
 Wzrost dbałości o środowisko przez mieszkańców;
 Zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat ochrony środowiska

przez właściwą selekcję odpadów;

Całkowity koszt zadania dla Gminy Biesiekierz jako partnera wyniesie 11.800,00 zł, z
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czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej wynosi 75%. (8850,00 zł ), wkład własny 25 % (2950,00 zł).
Gmina Biesiekierz realizuje w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim projekt pn: „Ra-
zem dbajmy o czyste wody powiatu koszalińskiego”. Jego głównym celem jest ochro-
na środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. W
ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl zajęć/prelekcji edukacyjnych w szko-
łach  w okresie  od 1 września  do 31 października  2018r.  Cykl  zajęć  dotyczyć  będzie
ochrony wód stojących i płynących, dbania o środowisko naturalne, prezentacji zaso-
bów środowiska przyrodniczego powiatu – takich jak obszary chronione, rezerwaty
przyrody, występujące chronione gatunki zwierząt. Dodatkowo na terenie Gminy zo-
stanie zorganizowana impreza plenerowa połączona z warsztatami i zawodami węd-
karskimi wraz z pokazem pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pan Wójt Gminy Biesiekierz podziękował za wysłuchanie.

Pan Przewodniczący  zapytał,  czy  ktoś  z  Radnych  ma uwagi  do sprawozdania  Pan
Wójta.  Uwag brak.  Informuje,  że  przechodzimy do pkt.  6  Informacja  o  przebiegu
wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.

Ad. 6.   Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze

2018 r.

Przewodniczący  Rady  Gminy  prosi  Panią   Skarbnik  Agnieszkę  Podgórską  o
przedstawienie informacji.

Pani Skarbnik Gminy informuje, że sprawozdanie za I półrocze z wykonania budżetu
2018 roku zostało złożone zgodnie z obowiązującymi przepisami do zaopiniowania
Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii. Do dnia dzisiejszego opinia z
Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wpłynęła. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie
budżetu za I półrocze 2018 roku , wszystkie wskaźniki ustawowe zostały zachowane w
związku z tym nie ma zagrożenia realizacji budżetu. Dochody zostały zrealizowane
wyższym  procencie  niż  wydatki,  co  stanowi  o  tym  ,że  bezpiecznie  realizujemy
wydatkowanie  środków  publicznych.  Zadania  inwestycyjne  wykonane  zostały  w
niskim procencie  ze  względu  na  fakt,  że  wszystkie  procedury  przetargowe zostały
dopiero przeprowadzone i zawarte zostały umowy z wykonawcami. Terminy realizacji
tych zadań z reguły przypadają na IV kwartał 2018 roku i tak też przypadają płatności
za  te  zadania.  Zapewniła  również,  że  wszystkie  zadania  idą  zgodnie  z
harmonogramem.

Pani Skarbnik Agnieszka Podgórska podziękowała za wysłuchanie.

Pan  Przewodniczący  Rady  Gminy  poprosił  Komisję  ds.    Budżetu  i  Rozwoju
Gospodarczego    o opinię.

Pani radna  Anna Bejnarowicz poinformowała, że Komisja ds.   Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego    pozytywnie opiniuje informację przebiegu o wykonaniu budżetu
Gminy Biesiekierz za I półrocze 2018 roku, informuje również, że członkowie Komisji
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są  zadowoleni  że  należności  wymagalne  nieznacznie  spadły  w  stosunku  do  roku
poprzedniego.

Pan Przewodniczący informuje że Radni informację przyjęli.

Przechodzi do następnego punktu Sesji.

Ad. 7. Informacja w sprawach oświatowych:

- przygotowaniu placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019;

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że szczegółowa informacja została Radnym
przekazana wraz z wyliczeniami. Pyta Radnych czy są pytania do tej informacji.

Informuje,  że  Komisja  ds.  Społecznych  i  Oświaty  Gminy  Biesiekierz  złożyła
informację  na  piśmie,  że  przyjmują  informację  o  przygotowaniu  placówek
oświatowych na rok szkolny 2018/2019 pozytywnie.

Przewodniczący pyta Radnych, czy są pytania do tych informacji. Pytań brak.

Radni informację przyjęli.

Przewodniczący  przechodzi  do  następnego  punktu  Sesji  –  informacja  na  temat
organizacji i przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Biesiekierz
w 2018  roku.  Pyta  czy  są  uwagi  do  informacji  na  temat   organizacji  i  przebiegu
letniego wypoczynku.  Uwag brak. Radni informację przyjęli.

Przewodniczący przechodzi do punktu 8 Porządku Sesji.

Ad. 8 Podjęcie uchwał : 

1) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Biesiekierzu w 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy w Biesiekierzu wyjaśnia, że projekt został przedstawiony
wraz z uzasadnieniem. Pyta czy są pytania  do Uchwały. Prosi o opinię Komisję ds. 
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Opinia pozytywna.
Przewodniczący informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.

Wynik głosowania:
Za - 10
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

2) w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biesiekierz  do
realizacji  projektu  „Nowoczesna  Cyfrowa  Gmina”  w  ramach
Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  na  lata  2014-
2020, oś priorytetowa II.  Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi
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edukacyjne  

Przewodniczący Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej
uchwały.  Pan  Tomasz  Hołowaty  Kierownik  Referaty  Strategii  i  Rozwoju  wyjaśnia
celowość podjęcia uchwały. Informuje, że wkład własny Gminy to tylko 30 tys. przy
realizacji inwestycji na poziomie ok. 1 mln. Projekt będzie polegał na wdrożeniu usług
publicznych  świadczonych  poprzez  Internet.  Mieszkańcy  bez  odwiedzania  Urzędu
będą  mogli  regulować  płatności,  sprawdzać  zobowiązania  i  dokonywać  innych
czynności urzędowych.
Pan  Przewodniczący  pyta,  czy  są  jeszcze  pytania  ze  strony  Radnych  co  do
przedstawionego wyjaśnienia.
Radni wyjaśnienia przyjęli.
Przewodniczący przechodzi do głosowania.

Wynik głosowania:
Za -10
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

3) w  sprawie  zamiaru  przekształcenia  Przedszkola  Gminnego  w
Biesiekierzu poprzez zmianę jego siedziby i zmianę nazwy.

Pan Przewodniczący przypomniał  że  zmieniły  się  przepisy  dotyczące  oświaty,  stąd
przed  każdymi  zmianami,  które  chcemy  dokonać  w  placówkach  oświatowych
najpierw  rada  musi  podjąć  Uchwałę  o  zamiarze  dokonania  zmian,  przesłać  do
Kuratorium  Oświaty,  uzyskać  akceptację  Kuratorium  i  związków  zawodowych
działających w oświacie,  stąd ten zapis  „w sprawie zamiaru”.  Przewodniczący pyta
zgromadzonych, czy są pytania do tego projektu uchwały, jednocześnie informuje, że
uchwała  porządkuje  zmianę  siedziby  Przedszkola  Gminnego  z  Biesiekierza  na
Parnowo.

Pytań brak. 

Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.

Wynik głosowania:
Za -10
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie

4) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kpt. W.
Wysockiego  w  Biesiekierzu  przez  likwidację  oddziału
przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kpt. W. Wysockiego w
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Biesiekierzu.

Przewodniczący  wyjaśnia, ponownie że wynika to z przepisów oświatowych.  
Informuje również, że od września tego roku oddział przedszkolny  przy szkole nie
funkcjonuje.
Pyta czy są pytania do tego projektu uchwały. 
Pytań brak.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.

Wynik głosowania:
Za - 10
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie

5) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok.

Przewodniczący prosi o zabranie głosu Panią Skarbnik.
Pani Skarbnik informuje, że uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz
na 2018 rok zakłada zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po stronie
dochodów  zwiększamy  wartość  dochodów  o  kwotę  14  013,19  wynika  to  z
odszkodowania  otrzymanego  przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  z  firmy
ubezpieczeniowej , o tą samą kwotę zwiększamy plan wydatków żeby możliwe było
naprawienie tych szkód. Pozostałe zmiany po stronie dochodów wynikają ze zmiany
klasyfikacji  budżetowej  w obrębie  dwóch projektów,  które  realizujemy z  udziałem
środków  unijnych  w  przedszkolu  i  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej.  Natomiast  po
stronie  wydatków  zmniejszamy  o  znaczną  kwotę,  wycofujemy  zadanie  budowa
Centrum w Kotłowie, ponieważ to zadanie zostanie wykonane w 2019 roku.
Reszta przesunięć dotyczy przesunięć z działu administracja do działu oświata.
Chodzi  o  wybudowanie  placu  zabaw  w  przedszkolu  w  Parnowie  i  naprawa  placu
zabaw w szkole w Starych Bielicach.
Place będą budowane po kolej we wszystkich Sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy w Biesiekierzu prosi Radnych o uwagi i zapytania. Brak 
zgłoszeń.

Pani Przewodnicząca  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu informuje, że opinia
Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący  Rady  Gminy  informuje  o  przystąpieniu  do  głosowania  projektu
uchwały

Wynik głosowania:
Za -10
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
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Uchwała została podjęta jednogłośnie

6) w sprawie  zmian  w wieloletniej  prognozie  finansowej  Gminy
Biesiekierz na lata 2018 – 2028.

Przewodniczący Rady Gminy w Biesiekierzu informuje, że opinia Komisji ds. Budżetu 
i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna, prosi Radnych o uwagi i zapytania. Brak 
zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.

Wynik głosowania:
Za -10
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.9. Trybuna obywatelska;

Ponieważ nie ma zapisów na listę mówców, Przewodniczący  Rady Gminy zamyka
realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest;

Ad.10.   Interpelacje i zapytania radnych;

Przewodniczący prosi Zastępcę Wójta  Pana Jana Rodaka o informację jak długo po-
trwają prace związane z rozbiórką budynku  przy Szkole Podstawowej w Starych Bieli-
cach i kto to robi.
Pan Jan Rodak  Zastępca Wójta wyjaśnia, że  prace wykonują pracownicy Gminnych
Służb Komunalnych i postarają się żeby prace zakończyły się  w październiku.
Budynek na dzień dzisiejszy jest zabezpieczony i nie zagraża bezpieczeństwu.

Pan radny Krzysztof Krawczak zwraca się z pytaniem do Pana Wójta, czy jest jakiś
harmonogram prac związanych ze światłlowodem.  Pan Wójt wyjaśnia, że projekt jest
już realizowany, Inwestor/Partner  układa kable w kanałach inwestycyjnych.
Pan Tomasz Hołowaty  wyjaśnia że jest opracowana wizualizacja , cześć etapów poro-
zumienia wykonana będzie  równolegle z realizacją projektów na drogi. Potrwa to ok
2 lata i technologicznie zostanie rozwinięty o Kotłowo, Laski Koszalińskie. Pan radny
Krawczak pyta czy wizualizację można gdzieś znaleźć.  Pan Tomasz Hołowaty infor-
muje, że wizualizację możemy udostępnić.
Pani radna Anna Bejanrowicz  pyta jaka będzie cena dla indywidualnego mieszkańca.
Pan Tomasz Hołowaty wyjaśnia, że porozumienie nie obejmuje oferty dla osób indy-
widualnych.

Pan radny Ryszar Smagieł pyta, czy podjęta jest decyzja odnośnie przedszkola w Bie-
siekierzu, proponuje, żeby  Przedszkole  sprzedać a część pieniędzy wykorzystać  i
przeznaczyć na oświetlenie stadionu w Biesiekierzu.
Pyta również, czy są podjęte decyzje odnośnie sprzedaży innych nieruchomości. Prosi
o przyspieszenie tych prac.
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Pan Wójt Andrzej Leśniewicz  odpowiada, że Gmina planuje  w budynku po byłym
przedszkolu, uruchomienie tzw. Klubu aktywnego mieszkańca lub  przeznaczyć go na
aktywność seniorów i na próby dla zespołu Polan Grusza oraz  innych grup. Chciałby
aby w tej placówce mieszkańcy mogli realizować swoje pasje i zainteresowania.
W Gminie tworzą się kolejne kluby seniora i ten budynek byłby właściwym miejscem
na prowadzenie ich aktywności.
Odnośnie  oświetlenia  stadionu Wójt  wyraził  wolę  rozpatrzenia  tego  pomysłu,  być
może inwestycja zostanie zrealizowana, w ramach własnych prac remontowych lub w
ramach jakiegoś projektu sportowego. 
Sprzedaż nieruchomości odbywa się wolno, ale nie ma aż takiego zainteresowania.
Gmina Biesiekierz oczekuje,  że nieruchomości osiągną wyższe ceny.
Pan Jan Rodak Zastępca Wójta informuje, że Gmina nie chce sprzedawać za grosze i
oczekują na  atrakcyjne ceny. Pan Zastępca mówi, że wielokrotnie sam spotykał się z
deweloperami, niestety jak na razie nie wszystkie oferty spotkały się z zainteresowa-
niem.
Pan radny Ryszard Smagieł  zwrócił uwagę, że może jest za mało reklamy o sprzedaży
nieruchomości.
Pan Jan Rodak odpowiada, że być może, że spróbujemy lepiej to za reklamować.

14.00 Sesję Rady Gminy w Biesiekierzu opuścił Radny Dariusz Szymań-
ski.

Pani radna Elżbieta Piekarska zabiera głos odnośnie budynku przedszkola, że nie po-
winniśmy pochopnie podejmować  decyzji. Pierwotnie zakładaliśmy, że Klub Seniora
będzie się mieścił w zlikwidowanej świetlicy. Jest tam miejsce, które można przysto-
sować.
Koszty utrzymania budynku będą duże, a klub seniora nie będzie spotykać się co-
dziennie. Może lepiej go sprzedać, bo budynek nie spełnia wymagań PPOŻ do przeby-
wania osób.  
Pan Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnia, że w świetlicy pod biblioteką codziennie
odbywają się zajęcia, jest  mocno eksploatowany  i że w planach  jest uruchomienie
tam  uniwersytetu trzeciego  wieku, więc ze sprzedażą  lepiej poczekać, żeby później
nie okazało się, że budynki by się przydały.
Informuje, że odnośnie PPOŻ uwagi odnosiły się do  przedszkola, inne są natomiast
wymogi w tym zakresie dotyczące pobytu osób dorosłych w obiekcie.
Pan Wójt wyjaśnia, że nic jeszcze nie jest przesądzone i że może przyszła Rada wypra-
cuje jakąś decyzję.

Pan radny Jan Wypych pyta o drogę przy Kraśniku i spowalniacze. 
Informuje również, że jest przeciwny sprzedaży przedszkola. 

Pan Zastępca Wójta informuje, że na razie  odeszliśmy od wykonania spowalniaczy,
gdyż  wymaga  to zamkniętej drogi z dwóch stron  krawężnikami. Na tą chwilę nie bę-
dziemy tego realizować.  Jeżeli nastąpi przebudowa drogi to wrócimy do tego tematu. 
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Pani radna Anna Bejnarowicz – pyta o złożone projekty na Starych Bielicach, kiedy
będzie rozstrzygnięcie.

Pan Tomasz Hołowaty informuje, że w  PROW  wnioski na ocenę oczekują po 6 mie-
siącach. Pierwsza  punktacja jest bez weryfikacji i lada dzień te ogłoszenia powinny się
ukazać i samorząd poinformuje, które projekty wygrały.
W Urzędzie  Wojewódzkim ocena trwa około 1 miesiąca.

Pan radny Krzysztof Krawczak, pyta czy projekt drogi w Nowych Bielicach ul. Parko-
wa  będzie zrealizowany do końca roku, pieniądze są zabezpieczone. 

Pan Jan Rodak wyjaśnia , że zostały wysłane zapytania do potencjalnych  biur projek-
towych i tu pojawił się problem gdyż, większość ofert kształtuje się na poziomie  28,
27 tys.  jeden projekt 22 tys. 
Poszukujemy projektantów na część drogową.

Pani radna Elżbieta Piekarska- prośba i  zapytanie o pomoc żeby uzyskać teren za
świetlicą wiejska w Cieszynie od Agencji Własności Rolnej.
Próbowałam się , skontaktować z władzami, może gdyby  Gmina jako Urząd Gminy
się zwróciła  o odzyskanie tego terenu. Jest tam duże zaplecze dzieci i nie chcemy żeby
grały na terenie trawników, ponadto społeczność dużo rzeczy wykonana samodziel-
nie, np. bramki, kosz.

Pan Jan Rodak informuje że Gmina wystąpiła kilka miesięcy wcześniej do GOFRU o
możliwość przejęcia tego terenu , odpowiedziano nam że warunkiem jest ujęcie tego
terenu w studium, a więc  musimy to ująć i czekamy na uzgodnienia z konserwato-
rem. Część mamy i na dniach powinno się to zakończyć wówczas wystąpimy znowu o
odzyskanie tego terenu.

Pan  radny Paweł Grajper – pyta  co się dzieje ze sprzedażą obiektów po salonie samo-
chodowym – po Peugocie. 
Pan Wójt informuje, że po Odyseji został już sprzedany. 
Po  byłym Peugocie, inwestor z terenu Gminy złożył ofertę na ponad 800 tys +VAT,
jest zainteresowany prosi syndyka o uruchomienie procedury przetargowej i wówczas
będzie możliwość sprzedaży. Inwestor jest zainteresowany kupnem tego w całości.

Pan radny Paweł Grajper –  pyta o drogę w Parnowie – czy tam się coś dzieje.
Pan Wójt wyjaśnia, że wniosek został złożony do PROW – ale na razie uzyskał niską
punktację więc czekamy. 
Wójt wyjaśnia, że są programy rządowe i tam będziemy również wnioskować.
Potem Warnino ze Świeminem.
Przewodniczący  Rady Gminy  prosi Radnych o zabranie głosu. 
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Wobec braku kolejnych zgłoszeń zamyka realizowany punkt porządku obrad i prze-
chodzi do następnego, którym jest;

Ad.11.   Wolne wnioski i zapytania;

Przewodniczący  Rady Gminy  pyta gości  obecnych na sali  o chęć zabrania głosu.
Wniosków brak.

Ad.12.  Zakończenie   obrad  XLIX    Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu; 

Przewodniczący  Rady  Gminy  w  Biesiekierzu  stwierdza,  iż  porządek  obrad  został
wyczerpany i ogłasza  zakończenie obrad  XLIX  Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. 
Godzina zakończenia  (14:20)

Prot. Gabriela Wołujewicz
Data sporządzenia: 
2018-09-24 Przewodniczący Rady Gminy

Marek Płaza
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