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Protokół  Nr L/18
z  Sesji  Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia 4 października   2018r.

W dniu 4 października  2018r. w  sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Biesiekierzu
odbyła się  L Sesja Rady Gminy. Godzina rozpoczęcia: 13:00, zakończenia 14:43

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 mł.
insp. Henryka Fabiana Komendanta II Komisariatu Policji w Koszalinie, Pana bryg.
Adama Gonciarza w zastępstwie Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
Pana,  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 13 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. Daniel Dutkiewicz – (nieusprawiedliwiony)

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  Rady  Gminy  prosi  o  uczczenie  minutą  ciszy  śmierć  księdza
prałata Jana Guzowskiego.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;
Przewodniczący  Rady Gminy w Biesiekierzu informuje, że  porządek obrad 50  Sesji
Rady Gminy w Biesiekierzu  wraz z zaproszeniem na Sesję oraz projektami uchwał i
innymi  materiałami  sesyjnymi  został  Radnym  przekazany  w  regulaminowym
terminie. 
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Pyta o uwagi i ewentualne propozycje zmian do porządku obrad .
Ze strony Radnych brak zgłoszeń.
Informuje, że Rada obraduje zgodnie z porządkiem obrad.

Porządek obrad realizowany podczas L 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  XLIX/18  Sesji Rady Gminy;

5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;

6.  Ocena stanu ładu i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Biesiekierz:

            1) wystąpienia Komendanta II Komisariatu Policji w Koszalinie;

2) wystąpienie Komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Koszalinie;

3) informacja Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej;

4) informacja Komendanta Straży Gminnej w Biesiekierzu;

7. Ocena  funkcjonowania  gospodarki  komunalnej  na  terenie  Gminy,  analiza
gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Biesiekierz za 2018 roku.

8. Ocena stanu dróg, chodników oraz możliwości ich remontu i modernizacji:

1) Sprawozdanie z działalności GSTiK,

2)  Informacja  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego  Gminnych  Służb
Technicznych i Komunalnych;

9. Podjęcie uchwał : 

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok.
2) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata

2018 – 2028.
10.    Trybuna obywatelska;

11.   Interpelacje i zapytania radnych;

12.   Wolne wnioski i zapytania;

13.  Zakończenie   obrad  L    Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.  

Ad3. Sprawy organizacyjne;

Przewodniczący odczytuje  list od Gminy partnerskiej Limanowa z podziękowaniem 
za współpracę.

Przewodniczący  informuje, że Pani Monika Modła otrzymała nagrodę w plebiscycie 
Głosu Koszalińskiego „Radny na medal”.
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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  XLIX/18  Sesji Rady Gminy z dnia 20 września  2018roku.

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. 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 :

26 września 2018 roku miało miejsce otwarcie drogi po remoncie 3523Z na odcinku
DK6 – Laski Koszalińskie-Dunowo. Zakres robót objął przebudowę  drogi  powiato-
wej  na  odcinku   o   długości  5,59  km, w tym: wzmocnienie  konstrukcji  jezdni  po-
przez  ułożenie  warstw  bitumicznych  na całym odcinku drogi objętym  przebudową 
wraz  z  poszerzeniem  jezdni do szerokości 6m.; budowę  ciągów pieszych w miejsco-
wościach Laski Koszalińskie i Dunowo; budowę  wysp dzielących (azyli); przebudowę
zjazdów; wykonanie poboczy oraz oznakowania pionowego i  poziomego. Całkowity
koszt remontu wyniósł: 7.339.954,05 PLN. Na realizację tego przedsięwzięcia uzyska-
no dofinansowanie w kwocie 3.000.000 PLN w ramach  Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Pozostałą część sfinansowali
solidarnie powiat koszaliński oraz gminy Biesiekierz i Świeszyno.

28 września  2018 roku w Gminie  Biesiekierz  obchodzone było  Święto  Pieczonego
Ziemniaka.
29  września  2018  roku  w  Multimedialnym  Centrum  Kultury  
E-eureka  na  terenie  Gminy Świeszyno  odbyło  się  Forum Sołtysów w którym nasi
przedstawiciele licznie uczestniczyli.
29 września 2018 r. odbyło się w Nowielicach koło Trzebiatowa  spotkanie z sołtysami
pt.: „Akademia Sołtysa” poświęcone tematyce zarządzania wsią. 

29 września 2018 roku w sobotę na terenie Rejonowego Ośrodka Zawodowego Mło-
dzieży w Nosowie, odbyły się VIII zawody Ochotniczych Straży Pożarnych w Kwalifi-
kowanej Pierwszej Pomocy pod hasłem „Biec, by pomóc”. W zawodach uczestniczyli
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strażacy biesiekierskich jednostek OSP. Podczas zwodów został strażakom przekazany
sprzęt  w postaci  czterech  kompletów defibrylatorów oraz dielektrycznych  bosaków
przeznaczonych dla wszystkich jednostek z terenu naszej gminy. 

Jednocześnie poinformował, że otrzymaliśmy informację z Funduszu Sprawiedliwo-
ści, że po zakupie  czterech kompletów defibrylatorów oraz dielektrycznych  bosaków
pojawiły się oszczędności w związku z czym  postanowiliśmy doposażyć 3 jednostki
OSP w zestawy ratownictwa medycznego OSP-R1, natomiast dla OSP Biesiekierza z
uwagi, że jest włączona do systemu ratownictwa zakupiony został trochę lepszy sprzęt
PSP-R1. Dodatkowo dla każdego OSP zakupione zostały parawany osłaniające miejsce
wypadku. Łączna kwota zakupów wyniosła 10.496 zł

Informuje, że wysłaliśmy dokumenty do podpisania umowy na projekt „Termomoder-
nizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodar-
czego Gminy Biesiekierz” (Powszechnie nazywanego remizą)

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.
W dniu 3 października 2018 roku podpisaliśmy umowę na projekt   dofinansowany
z Regionalnego   Programu Operacyjnego  Oś Priorytetowa:  IV  Naturalne  otoczenie
człowieka Działanie: 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego. Celem tego przed-
sięwzięcia jest  sporządzenie pełnej inwentaryzacji (roczny cykl) wszystkich zasobów
przyrodniczych znajdujących się na terenie gminy (w tym prawnie chronionych), któ-
rych obszar zajmuje łącznie 202,7 ha. Dofinansowana inwentaryzacja obejmie: siedli-
ska przyrodnicze, rośliny naczyniowe i mszaki, grzyby zlichenizowane (porosty), grzy-
by wielkoowocnikowe, bezkręgowce, ichtiofaunę, płazy i gady, ptaki, ssaki naziemne,
nietoperze, a także wszystkie ww. elementy ze szczególną uwaga na gatunki chronio-
ne, rzadkie i zagrożone w Polsce i  na Pomorzu Zachodnim.
Inwentaryzacja  będzie przeprowadzona zgodnie z metodologią gwarantującą jakość
zadania tj., rozpoczęcie kwerendą materiałów archiwalnych i literatury, inwentaryza-
cją  w terenie  (obejmującą  pełne  okresy  wegetacyjne  oraz aktywności  życiowej)
oraz opracowanie wyników. Badania wykonywane będą przez osoby z kwalifikacjami:
botanik, lichenolog, mykonolog, entomolog, ichtiolog, herpetolog, ornitolog, teriolog,
chiropterolok.  Wartość  przedsięwzięcia  wynosi  340.956,00 zł.,  dofinansowanie
ze środków UE 289.812,60 zł.
W dniu 3 października 2018 roku w Świetlicy  w Parnowie odbył się II Turniej Tańca
Dowolnego o Puchar „Feniksa” organizowany przez Ośrodek  Pomocy Społecznej i
Środowiskowym Dom Samopomocy „Feniks” w Biesiekierzu.

Pan Wójt Gminy Biesiekierz podziękował za wysłuchanie.

Pan Przewodniczący dziękuje Panu Wójtowi za przedstawienie informacji przechodzi
do punktu 6 porządku obrad.
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Ad. 6.   Ocena stanu ładu i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy
Biesiekierz:
1) wystąpienia Komendanta II Komisariatu Policji w Koszalinie;
Pan  Przewodniczący  prosi  o  zabranie  głosu  Pana  mł.  insp. Henryka  Fabiana
Komendanta  II  Komisariatu  Policji  w  Koszalinie.  Pan  Komendant   przedstawia
informację za III kwartały 2018 roku.

Informuje że w Gminie pracuje dwóch policjantów, informuje że do ich obowiązków
należ  prewencja,  zabezpieczanie  miejsc  przestępstwa,  udział  w  pracach
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zabezpieczanie imprez masowych itp.

W  ramach  tych  zadań  dzielnicowi  między  innymi  doprowadzili  do   właściwych
instytucji  10  osób,   zatrzymali  4  osoby  poszukiwane,  wykryli  6  przestępstw,
zatrzymano  174 sprawców wykroczeń i 20 ukarano mandatem karnym.

Najczęściej są to wykroczenia  przeciwko porządkowi publicznemu.

Zanotowano 125 interwencji. Wykonano 626 ustaleń wywiadów dla innych jednostek,
57 dla sądów, 6 asyst komorniczych, 

Policjanci  uczestniczyli  we  wszystkich  działaniach  profilaktycznych,  tj.  bezpieczne
ferie, wakacje, zabezpieczali mecze, utrzymywali stały kontakt z samorządem gminy.

Pan  Komendant  poinformował,  że  wszystkie  postępowania  przygotowawcze
prowadzone są w siedzibie komisariatu, wyjątek dotyczy wypadków drogowych.

W  ciągu  9  miesięcy  2018  roku  zgłoszono  63  wydarzeń  wobec,  których  podjęto
interwencje, nietrzeźwi 16 przypadków, a  w poprzednim roku było ich  8, kradzieże 11
w zeszłym roku  3,  groźby karalne w tym roku 2 w tamtym 1,  nie stosowanie się do
decyzji administracyjnej 1 w zeszłym 1.

Pojawiły  się  przestępstwa  tj.  podrobienie  dokumentacji,  uszkodzenie  ciała,
znieważenia  funkcjonariusza,  nie  było  natomiast   znęcania  się  nad  najbliższymi,
nękania,  naruszenie  praw pracowniczych,  nie  zatrzymanie  się  do  kontroli,  bójki  i
znęcania się nad zwierzętami. Należy to uznać za sukces.

W  przypadku  budowy  nowych  domów  na  terenie  Gminy  odnotowujemy  częste
kradzieże. Najwięcej przestępstw było w Starych Bielicach, potem Biesiekierz,  Laski
Koszalińskie, Tatów, Kraśnik Koszaliński.

Ważną  działką  wpływającą  na  poczucie  bezpieczeństwa  są  zdarzenia  drogowe
odnotowano   5 wypadków, z czego 4 na S6.

Podsumowując Gmina Biesiekierz  jest  jedną z  najbezpieczniejszych Gmin Powiatu
Koszalińskiego  jest  to  zasługa  wszystkich  służb  współpracujących  z  Policją  w tym
zakresie.

Pan  radny Krzysztof Krawczak pyta o wykrywalności kradzieży. 

Pan  radny  Krawczak  informuje,  że  jesteśmy  zadowoleni  z  pracy  miejscowych
Policjantów,  niepokoi  tylko,  że  dużo  zadań  wykonują  w  Koszalinie  i  nie  mają
możliwości sprawdzania prędkości. Wniosek Pana radnego, żeby drogówka częściej
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odwiedzała Gminę Biesiekierz, aby osoby poruszające się samochodami po Gminie
trochę zwolnili.

Pani radna Bernardeta Tomczak informuje, że pojawiają się problemy w Parsowie w
związku z zablokowaniem drogi przez duże samochody ciężarowe w czasie  gdy na DK
6 zdarzy się wypadek. 

Pan  Komendant  odpowiada,  na  zadane  pytania  i  informuje  że  jest  duża
wykrywalność, ¾ spraw ma swój finał w Sądzie.

Badanie prędkości nie podlega pod Komisariat Policji, takie sprawy należy zgłaszać
do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Odnośnie  blokady  drogi,  że   w  takich  przypadkach  należy  informować  Policję  i
wówczas będzie na to reagować.

Pan Mariusz Sydoruk Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu składa na
ręce Pana Komendanta podziękowania dla Policji i  Straży Gminnej, za bardzo dobrą
współpracę.

Komendant  podziękował  i  poinformował,  że  dwóch  Policjantów  pracujących  na
terenie Gminy Biesiekierz awansowało w zasłudze za swoją bardzo dobrą pracę.

Pan Przewodniczący Rady Gminy prosi o ocenę pracy naszego Komendanta Straży
Gminnej.

Komendant odpowiada,  że  cały  czas  współpracują i  współpraca  układa  się  bardzo
dobrze i chce podkreślić, że wszystkie służby bardzo sprawnie współpracują ze sobą.

Pan  radny  Ryszard  Smagieł  pyta  Komendanta  czy  zauważył,  że  infrastruktura
oświetleniowa poprawiła bezpieczeństwo w Gminie.

Komendant odpowiada, że  wszystkie działania powodujące zniechęcenie przestępców
są działaniami  bardzo dobrymi.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Komendantowi II  Komisariatu Policji  w
Koszalinie i poprosił o zabranie głosu w zastępstwie  Komendanta Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie Pana Adama Gonciarza.

1) wystąpienie  Komendanta  Komendy  Miejskiej  Państwowej  Straży
Pożarnej w Koszalinie;

bryg. Adam Gancarz  informuje, że zanotowano w Gminie Biesiekierz  71 zdarzeń w
tym  34 pożary.
Zdarzenia  do   15  minut  :  w  przypadku  9  zdarzeń  strażacy  nie  dojechali  w  tym
wymaganym czasie,  to   3  zdarzenia  -   usuwanie  os,  4  zdarzenia  -  pożary  traw,  2
zdarzenia komunikacyjne na pograniczu Karlina i Gminy Biesiekierz( nie było osób
zakleszczonych i stanu zagrożenia życia)

Ilość zdarzeń w poszczególnych miejscowościach to między innymi: Biesiekierz 39
zdarzeń, Parnowo 19, Warnino 7, OSP Bielice 7, w dwóch przypadkach przyjechały
jednostki z Gminy Będzino do pomocy.
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Informuje,  że  na  poprawę  stanu  bezpieczeństwa  może  wpłynąć  np.  włączenie
jednostek OSP do krajowego systemu ratownictwa, np. OSP Warnino. 

W roku ubiegłym strażacy uczestniczyli w 4 ćwiczeniach, w tym roku w 1 ćwiczeniu.

Podziękował za pomoc w organizacji zawodów w Nosowie.

Radny Krzysztof Krawczak pyta czy ochotnicy straży mają uprawnienia do kierowania
ruchem, czy mają to w zadaniach.

Pan  Adam  Gonciarz  informuje,  że  każdy  strażak  jest  przeszkolony  na  kierowanie
ruchem w czasie działań ratowniczych.

Pan Przewodniczący dziękuje za udzielenie wyczerpującej informacji.

Pan Wójt pyta jakie zasady obowiązują w przypadku szerszeni, kotów itp. 

Pan  Adam  Gonciarz  reprezentujący  Komendanta  odpowiada,  że  o  ile  chodzi  o
zwierzęta błonkoskrzydłe, natychmiastowe wykonanie jest tylko w przypadku pszczół,
gdyż  są  nieprzewidywalne.  W  miejscach   użyteczności  publicznej  strażacy  muszą
natychmiast  zlikwidować  zagrożenie,  natomiast  w  przypadku  lokali  mieszkalnych
rozpoznać i ewentualnie zabezpieczyć.

Koty są ściągane przez strażaków z  litości, gdyż po prostu czasami nie mogą same
sobie poradzić.

Wypalanie traw, ustawa zabrania wypalania i dlatego każde takie zgłoszenie musi być
podejmowane.

Przewodniczący pyta czy są pytania i dziękuje za wystąpienie.

Przewodniczący Rady Gminy odczytuje list z podziękowaniami dla st. bryg Mirosława
Pendera  za  współpracę   strażaków w związku  z  zakończeniem  VII  kadencji  Rady
Gminy oraz odczytuje podziękowania dla Komendanta II Komisariatu Policji mł. insp.
Henryka Fabiana.

2) informacja Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej;
Pan  Przewodniczący  Rady  Gminy  informuje,  że  na  spotkaniu  Komisji  Wspólnych
omówione zostały  wszystkie sprawozdania i sprawozdanie zostało przyjęte.
3) informacja Komendanta Straży Gminnej w Biesiekierzu;

Pan  Przewodniczący  Rady  Gminy  informuje,  że  na  spotkaniu  Komisji  Wspólnych
omówione zostały  wszystkie sprawozdania i sprawozdanie zostało przyjęte.
Pan Przewodniczący Rady Gminy przechodzi do punktu 7 Sesji.

Ad. 7. Ocena funkcjonowania gospodarki komunalnej na terenie Gminy,
analiza gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Biesiekierz
za 2018 roku.

Przewodniczący  informuje  zebranych,  że  zestawienia  wszyscy  Państwo  radni
otrzymali wraz z zaproszeniem na Sesję i zostały omówione na posiedzeniu  Komisji
Wspólnej.  Na posiedzeniu Komisji Wspólnym  padła propozycja aby sprawozdanie
jeszcze omówić ewentualnie uzupełnić.
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Pan  Przewodniczący  prosi  Pana  Jana   Paska  o  dopisanie  do  przygotowanego
sprawozdania  wniosków jakie  wynikają  z  tego sprawozdania oraz  prosi  o  krótkie
przedstawienie przygotowanego raportu.

Pan Pasek informuje, co przedstawia sprawozdanie.

Informuje, że  jeżeli chodzi o odpady zmieszane jest propozycja, żeby koszt wyniósł w
granicach 60 zł,  aktualnie   mamy 19 zł.,  chodzi  o  to  żeby mieszkańcy przeszli  na
segregowane odpady, które są dużo tańsze.

Informuje również, że mamy wzrost odpadów biodegradowalnych.

Pan Przewodniczący pyta co z 8 % mieszkańców, którzy są zameldowane a nie płacą
za śmieci.

Pan  Jan  Pasek  informuje,  że  deklaracje  dotyczą  osób  zamieszkałych  a  nie
zameldowanych. 

Pani  radna  Anna  Bejnarowicz  pyta  czy  te  informacje  są  w  jaki  kolwiek  sposób
weryfikowane.

Pan Jan  Pasek  odpowiada,  że  mieszkańcy  składają  oświadczenia,  w  których  dane
deklarują i odpowiadają za ich prawdziwość.

Pan  Przewodniczący  dziękuję  Panu  Janowi  Paskowi  i  przechodzi  do  następnego
punktu porządku Sesji.

Ad.  8  Ocena  stanu  dróg,  chodników  oraz  możliwości  ich  remontu  i
modernizacji:

1) Sprawozdanie z działalności GSTiK,

Pan Przewodniczący informuje, że sprawozdanie zostało omówione podczas Komisji
Wspólnych pyta czy są pytania na pana Kierownika Jana Rodaka  w celu uzupełnienia
informacji tam zawartych. Pytań brak. Informacja została przyjęta. 

2)  Informacja  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego  Gminnych
Służb Technicznych i Komunalnych;

Pan Przewodniczący informuje, że sprawozdanie zostało omówione podczas Komisji
Wspólnych, pyta czy są pytania na pana Kierownika w celu uzupełnienia informacji
tam zawartych. Pytań brak. Informacja została przyjęta 

Przewodniczący przechodzi do następnego punktu Porządku Sesji.

Ad. 9. Podjęcie uchwał : 

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok.
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.
Pani radna  Anna  Bejnarowicz informuje,  że opinia Komisji ds. Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego jest pozytywna.
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Przewodniczący informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
Za - 13
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

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

Przewodniczący Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej
uchwały. 
Pani radna  Anna  Bejnarowicz informuje,  że opinia Komisji ds. Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego jest pozytywna.
Przewodniczący przechodzi do głosowania.

Wynik głosowania:
Za -13
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.10. Trybuna obywatelska;

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

Ad.11.   Interpelacje i zapytania radnych;

Pani  radna  Monika  Modła  kieruje  pytanie  do  Pana  Zastępcy  Wójta  Jana  Rodaka
odnośnie przeglądu dróg Zielony Pagórek i  Anny,  kiedy będzie taki  przegląd i  czy
istnieje możliwości zamontowania spowalniaczy.

Pani Anna Bejnarowicz pyta o zamontowanie lustra na drodze wewnętrznej.

Pani radna Małgorzata Kulik  kieruje pytanie do Pana Zastępcy Wójta co z parkingiem
przy bloku w  Laskach  Koszalińskich. Na dzień dzisiejszy parking został zniszczony,
prosi aby ten parking, który był  zostawić w tej wielkości jaki był, a nie ten który jest
teraz  wykonany.  Żeby  porozumieć się  w tym zakresie  z  wykonawcą,  kiedy  jeszcze
trwają prace i można nanieść sugerowane przez mieszkańców zmiany.

Pan radny Ryszard Smagieł informuje, że   zgłosili się mieszkańcy osiedla z prośbą,
odczytuje pismo  mieszkańców, którzy chcą naprawić drogę i deklarują poniesienie ¼
kosztów. Proszą o rozpatrzenie tej prośby. 

Pan  Jan  Rodak  odpowiada  Pani  radnej  Monice  Modła,  że  złożył  zapytanie  o
zamontowanie  spowalniający na drodze  Zielonym Pagórku, aktualnie  czekamy na
zgodę. 

Pan  Jan  Rodak odpowiada radnej  Annie  Bejnarowicz,  że  odnośnie  zamontowania
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lustra,  nie   widzi  takiej   możliwości,  ale  zwróci  się  do  mieszkańców o  przycięcie
rosnących tam drzew, żeby poprawić widoczność i  przyjrzy  się problemowi i jeżeli
tylko będzie możliwość techniczna to lustro zostanie zamontowane.

Na pytanie radnej Małgorzaty Kulik – odnośnie parkingu. – Pan Rodak informuje, że
nie  można  wprowadzać  radykalnych  zmian.  Ustalono,  że  jeżeli  zakończy  się
inwestycja  wrócimy  do  tematu  parkingu  i  chyba  nie  będzie  problemu  z
uregulowaniem tej kwestii.

Małgorzata Kulik informuje, że jest to kwestia ostatnich dni , dlatego że teren został
ogrodzony krawężnikami i mieszkańcy martwią się że utracą te miejsca parkingowe,
które były wcześniej.

Pan Rodak informuje, że nie można wprowadzać zmian w trakcie inwestycji.

Pan Jan Rodak odpowiada na pytanie Pana radnego Ryszarda Smagła, informuje że
plan  jest  stworzony  i  będziemy  doprecyzowywać  i  z  tego   co  pamięta  droga  jest
częściowo ujęta w planach.

Pan Przewodniczący dziękuje wszystkim za zabranie głosu i przechodzi do następnego
punktu Sesji.

Ad.12.   Wolne wnioski i zapytania;

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

Ad.13.  Zakończenie   obrad  L    Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu; 

Przewodniczący  Rady  Gminy  w  Biesiekierzu  stwierdza,  iż  porządek  obrad  został
wyczerpany i ogłasza  zakończenie obrad  L  Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. 
Godzina zakończenia  (14:43)

Prot. Gabriela Wołujewicz
Data sporządzenia: 
2018-10-04 Przewodniczący Rady Gminy

Marek Płaza
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	26 września 2018 roku miało miejsce otwarcie drogi po remoncie 3523Z na odcinku DK6 – Laski Koszalińskie-Dunowo. Zakres robót objął przebudowę  drogi  powiatowej  na  odcinku   o   długości  5,59  km, w tym: wzmocnienie  konstrukcji  jezdni  poprzez  ułożenie  warstw  bitumicznych  na całym odcinku drogi objętym  przebudową  wraz  z  poszerzeniem  jezdni do szerokości 6m.; budowę  ciągów pieszych w miejscowościach Laski Koszalińskie i Dunowo; budowę  wysp dzielących (azyli); przebudowę zjazdów; wykonanie poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego. Całkowity koszt remontu wyniósł: 7.339.954,05 PLN. Na realizację tego przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie w kwocie 3.000.000 PLN w ramach  Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Pozostałą część sfinansowali solidarnie powiat koszaliński oraz gminy Biesiekierz i Świeszyno.

