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Protokół  Nr LI/18
z  Sesji  Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia 18 października   2018r.

W dniu 18 października  2018r. w  sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Biesiekierzu
odbyła się  LI Sesja Rady Gminy. Godzina rozpoczęcia: 14:00, zakończenia 15:15

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  Andrzeja  Leśniewicz,  Zastępcę  Wójta  Jana  Rodaka,  Sekretarza
Gminy  Biesiekierz  Waldemara  Maniak,  Skarbnika  Gminy  Biesiekierz  Agnieszkę
Podgórską,  Kierownika   Referatu  Strategii  i  Rozwoju  Pana  Tomasza  Hołowatego,
Radcę  Prawnego,  Pana  Starostę  Powiatu  Koszalińskiego  Mariana  Hermanowicza,
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.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;
Przewodniczący  Rady Gminy w Biesiekierzu informuje, że  porządek obrad 51  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.
Ze strony Pana Wójta  brak zgłoszeń
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Informuje, że Rada obraduje zgodnie z porządkiem obrad rozesłanym radnym. 

Porządek obrad realizowany podczas LI 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  L /  18  Sesji Rady Gminy;
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami – Podsumowanie  kadencji

2014-2018;
6. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok 2017/2018
7. 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
8.    Trybuna obywatelska;
9.   Interpelacje i zapytania radnych;
10.   Wolne wnioski i zapytania;
11.  Zakończenie   obrad  L I   Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu.  

Ad3. Sprawy organizacyjne;

Pan Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w związku z tym, że jest to ostania
sesja Rady Gminy  dwóch radnych Pan radny Smagieł Ryszard i Pani radna Wanda
Kamyk poprosili o możliwość  wystąpienia. 

Pan  Przewodniczący  jako  pierwszemu  udziela  głosu  Panu  radnemu  Ryszardowi
Smagieł.

Pan  radny  Ryszard  Smagieł  przedstawia  podsumowanie  pracy  Rady  Gminy  VII
kadencji.

Podsumowuje pracę Wójta Gminy Biesiekierz,  określając ją jako bardzo dobrą. Mówi
o tym, że Pan Wójt dobrał sobie dobrą kompetentną i zaangażowaną w życie Gminy
kadrę pracowników i dzięki temu udało się bardzo dużo zrobić. Do tych osób zalicza
Panią Skarbnik dziękując jej za uporządkowanie spraw finansowych, dziękuje Panu
Tomaszowi  Hołowatemu za opracowanie wielu projektów, złożenie  wielu wniosków
z których Gmin otrzymała wielomilionowe środki zewnętrzne,  Panu Janowi Rodak
kierownikowi  Gminnych  Służb  Technicznych  i  jednocześnie  zastępcy  Wójta  za
przeprowadzenie gruntownych zmian w pracy gminnych służb,  co przyniosło duże
oszczędności  i  poprawę  organizacji  pracy.  Dziękuje  dyrektorowi  
OPS-u i  pracownikom  OPS-u,)  za  to  że  zadbał  o  ludzi  starszych,  powołali  Klub
Seniora.  Dziękuje  Pani  Agnieszce  Hryniewicz  Dyrektorowi  Biblioteki  Gminnej  za
dynamiczny  rozwój  Biblioteki,  za  zdobywanie  czołowych  miejsc  w  rankingach
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bibliotek,  organizuje  wiele  ciekawych  spotkań.  Dziękuje  Panią  Dyrektorkom
Przedszkoli dzięki którym maluchy chętnie tam uczęszczają a ich liczba z roku na rok
się zwiększa. Dzieci maja dobre warunki, dobra opiekę. Dziękuje Dyrektorom Szkół,
że  posiadają  kadrę  o  bardzo  wysokich  kwalifikacjach,  co  przekłada  się  na  to,  że
młodzież  z  Gminy  Biesiekierz  osiąga  bardzo  wysokie  oceny  w  egzaminach
zewnętrznych. Średnia ocen jest często powyżej średniej województwa a nawet kraju.

Pan radny Ryszard Smagieł, informuje, że w ciągu 4 lat udało się wybudować wiele
dróg  gminnych  np.  Zielony  Pagórek  i  Anny,  droga  od  DK6 do  Popowa  wraz  
z chodnikami, droga od Świemina do skrzyżowania z drogą DK6 ,  droga od drogi
powiatowej w Nowych Bielicach do Laski  Koszalińskie, drogę wraz z chodnikami  
i odwodnieniem w Kotłowie oraz wiele innych.

Ponad 24 km dróg i ponad 10 km chodników. W trakcie budowy świetlica w Kotłowie
i najbliższym czasie zostanie wybudowana świetlica w Parsowie. W trakcie budowy
jest Hala Sportowa w Starych Bielicach.

Przybyło  oświetleń  dróg  i  to  znacząco  prawie  wszystkie  drogi  sa  oświetlone,
zagospodarowano teren przy  pomniku ziemniaka,  zagospodarowanie  terenu wokół
szkół,  zakup  nowego  wozu  strażackiego  i  doposażenie  OSP  Gminy  Biesiekierz.
Wszelkiego rodzaju remonty szkół i przedszkoli. Stwierdza, że gdyby Gmina rozwijała
się w poprzednich kadencjach tak jak teraz  w przyszłej kadencji zostałoby nie wiele
do zrobienia.

Podsumowuje,  że  udało  się  zrobić  wszystkie  inwestycje  na  które  Gmina  dostała
dofinansowanie i posiadała środki własne. 

Dziękuje koleżankom i kolegom radnym za trafne chociaż trudne decyzje.

Pan Przewodniczący dziękuje Panu radnemu Ryszardowi Smagieł za zabranie głosu 
i prosi o zabranie głosu Panią radną Wandę Kamyk.

Głos zabiera Pani Wanda Kamyk. 

Pani  radna  Wanda  Kamyk  podsumowuje  swoją  4  kadencję  w  Radzie  Gminy  
w Biesiekierzu. Przez 4 kolejne kadencji otrzymywała mandat radnego. Przez ostatnie
16 lat dużo w Gminie się zmieniło na lepsze. Częściowo były to trafne decyzje radnych
ale  także  mądre  zarządzanie  włodarzom.  Jako  radna  skupiała  się  głównie  na
remontach i budowach. Mając świadomość, że realizacja zamierzonych celów wymag
mądrych  decyzji  i  pieniędzy.  Podsumowuje  swoją  pracę  w  Radzie,  mówi  że
przywiązywała dużą wagę do remontów dróg,  oświetlenia ,  budowy placów zabaw,
modernizacji boisk sportowych, remontów szkół, różnych działań szkolnych. Zawsze
były jej bliskie problemy ludzi i  cieszy się, że  jako radna mogłam pomóc osobom
starszym, chorym, potrzebującym. Przez wiele lat był organizatorem wigilii seniorów.
Przy  znacznej  pomocy  OPS-u,  rady  sołeckiej  i  Sołtysa   oraz  nauczycieli  mogła
zorganizować dla seniorów piękne wigilijne spotkania, których tradycja przetrwała do
dziś.  Zapoczątkowała  organizowanie  tych  spotkań  w  Starych  Bielicach,  a  potem
sukcesywnie organizowane były w poszczególnych sołectwach. Wspólnie z ówczesnym
sołtysem  Panem  Michałem  organizowała  paczki  dla  uczniów  szkoły  w  Starych
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Bielicach.

Zawsze zgłaszała bieżące potrzeby mieszkańców. W  każdej z 4  kadencji pracowałam
w  komisji  ds.  Społecznych  i  Oświaty.  Poruszałam  sprawy  związane  
z funkcjonowaniem oświaty gminnej. Podsumowuje co udało się wykonać zgodnie  
ze składanymi wyborczymi obietnicami.

Dziękuje mieszkańcom za wkład i pomoc w trakcie swoje kadencji. Dziękuje również
koleżankom  i  kolegą  radnym,  pracownikom  Urzędu,  Panu  Wójtowi  za  spędzony
razem czas.

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  L/18  Sesji Rady Gminy z dnia 4 października   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 – 
Podsumowanie  kadencji 2014-2018;

Przewodniczący Rady Gminy w Biesiekierzu prosi Pana Andrzeja Leśniewicza Wójta
Gminy  Biesiekierz  o  przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  między  sesjami-
podsumowanie kadencji 2014-2018.

Pan Wójt Andrzej Leśniewicz zabiera głos. I z uwagi na to , że jest to ostania Sesja
Rady  Gminy  w Biesiekierzu   w Kadencji  2014-2018  dziękuje   za  wspólną,  ciężką
pracę, trafne, rozważne decyzje  i zaangażowanie w rozwój Gminy. 

Podsumowuje, że kiedy w listopadzie 2014 roku zaczynaliśmy razem pracę, wzięliśmy
na siebie odpowiedzialność kierowania rozwojem Gminy Biesiekierz - zarządzania jej
finansami,  infrastrukturą,  oświatą,  zdrowiem,  kulturą,  sportem  i  wieloma  innymi
obszarami.  Było  to  ogromne wyzwanie,  ale  dzisiaj  z  perspektywy tych 4  lat  mogę
powiedzieć „Zrobiliśmy to , wykonaliśmy plan”. 

Zrobiliśmy  znacznie  więcej  niż  pierwotnie  zakładaliśmy.  To  powód  do  dumy  
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i  satysfakcji  i  potwierdzenie  skuteczności  naszej  polityki  rozwoju  oraz  pracy
urzędników. 

Dzisiaj, u progu 2019 r. mówimy o naszej gminie - inwestycyjna  i rozwojowa.  

Najlepiej potwierdzają to wszelkie wskaźniki ekonomiczne- budżet  z 26 milionów zł.
na koniec roku 2014 obecnie wynosi blisko 44 mln. zł.,  charakteryzując się ponad
68% dynamiką wzrostu na przestrzeni zaledwie 4 lat. 

Nieodłącznym  elementem  gminnej  polityki  rozwoju  była  odpowiedzialna  polityka
budżetowa,  co  w  praktyce  oznaczało,  że  każde  przedsięwzięcie  poddawane  było
surowej  ocenie,  czy  należy  je  realizować  i  w  jakiej  kolejności,  jakie  będą  realne
korzyści.   Za  ten  sukces  wszystkim  Radnym,  Sołtysom,  Dyrektorom  Jednostek
Organizacyjnych,  pracownikom  i  współpracownikom  tych  instytucji  serdecznie
dziękuję.

W  szczególności  chciałbym  jednak  podziękować  Pani  Skarbnik  Agnieszce
Podgórskiej, która z jednej strony przyniosła nam rzadko spotykany profesjonalizm,
zaangażowanie i umiejętność oraz potrzebę patrzenia w przyszłość.  

Dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, że dzięki wytężonej pracy radnych, pracowników
i kierownictwa Gmina Biesiekierz przeznaczyła na : 

Oświatę i wychowanie 35.764.316,91

Drogi – 17.934.525,61

Pomoc społeczną – 15.444394,55 

Rodzinę – 11.920.850,21 

Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 12.409.805,31

Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 4.501.793,16

Bezpieczeństwo publiczne o ochronę ppoż. – 1.459.645,09 

 Drogi  gminy  Biesiekierz  stanowią  jeden  z  najważniejszych  wyzwań.  Na   terenie
gminy przebiega ok. 241 km dróg, w tym 19 km drogi krajowej nr 6, blisko 50 km dróg
powiatowych  i  aż  172  km  dróg  gminnych,  w  tym  80  km  dróg  publicznych,
posiadających status drogi gminnej i 92 km dróg wewnętrznych. 

Szanowni państwo – własnymi siłami, w części wspólnie z Powiatem Koszalińskim
wyremontowaliśmy i przebudowaliśmy łącznie ponad 24 km. dróg.  

W roku 2015, gdy zaczynaliśmy naszą pracę nakłady na drogi wynosiły niecałe 700
tys.  zł.,  bo na tyle  nam pozwalał  zastany po przednikach budżet,  dzisiaj  to  kwota
szesnastokrotnie wyższa - równa 10.389.549 zł. 

Należy podkreślić, że część wydatków poniesionych na drogi została sfinansowana ze
środków  zewnętrznych  ,  w  okresie  2015-2018  kwota  ta  wyniosła  4.723.860,85,  
co stanowi 55 % nakładów.  

W  tym  miejscu  składam  podziękowania  na  ręce  swojego  zastępcy  Jana  Rodaka  

5



za koordynację prac, Tomasza Hołowatego Kierownika Referatu Strategii i Rozwoju
za  skuteczne  sięganie  po  środki  zewnętrzne,  Karola  Lisowskiego  –  Głównego
Specjalisty  ds.  inwestycji,  najmłodszego  w  naszym  gminnym  zespole,  mieszkańca
Starych Bielic, obecnie odpowiedzialnego za nadzór nad inwestycjami oraz ponownie
pani Skarbnik Agnieszce Podgórskiej za sprawną politykę finansową i obsługę tych
inwestycji.  

Inwestując w drogi nie zapomnieliśmy o kulturze. 

Prowadzimy  10  aktywnie  działających  na  terenie  Gminy  Biesiekierz  świetlic.   -
Dodatkowo  w  świetlicy  w  Nowych  Bielicach  wykonaliśmy  za  kwotę  53.125,00
utwardzony plac i wiatę.

W  świetlicy  w  Parnowie  przy  zaangażowaniu  środków  z  Unii  Europejskiej
wykonaliśmy  remont,  zakup  wyposażenia,  dofinansowanie  innych  działań.  Łączne
zaangażowanie środków finansowych wyniosło 1.032.875,00 zł. 

Rozpoczęliśmy budowę świetlicy w Parsowie za 531.598,22 zł  

Kończymy budowę świetlicy - centrum turystyczno-rekreacyjnego  w Kotłowie – koszt
całkowity 614.425,14. 

Nasza Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz niezmiennie wyróżnia się aktywnością,
co potwierdzają nagrody- m.in. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w uznaniu za zasługi dla promocji czytelnictwa w Polsce, 1 miejsce w województwie
oraz 7 wśród bibliotek wiejskich w „Rankingu bibliotek” Instytutu Książki w 2015 r.
oraz  6  miejsce  w  Polsce,  1  w  województwie  w  2016  r.  Jednak  najlepsza  ocenę
wystawiają mieszkańcy – czytelnicy, a średnioroczna stała ich liczba sięga 1350 osób. 

Długo  musiałbym  wymieniać  nazwiska  osób  odpowiedzialnych  za  te  sukcesy,  ale
szanując  czas  podziękuję  najważniejszej,  pani  Agnieszce  Hryniewicz,  sprawnej
koordynatorce oferty kulturalnej w gminie, uczestniczce i współorganizatorce chyba
wszystkich imprez gminnych.  

W  latach  2015-2018  Gmina  Biesiekierz  znacznie  usprawniła  realizację polityki
zdrowotnej i społecznej. 

Duża  część mieszkańców  korzysta  z  oferty  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  
w Biesiekierzu. Zrealizowane i prowadzone są m. in. projekty: 

Zakup  socjalnych  lokali  mieszkalnych  w  Gminie  Biesiekierz  za  łączną kwotę
80.335,29 zł – dotacja BGK 27.650,00. 

Kompleksowe działania wspierające utworzenie  i funkcjonowanie placówki wsparcia
dziennego  w Gminie  Biesiekierz  (Koszt  całkowity  1.032.875,00 dotacja  z  UE  968
075,00 zł). Ponadto wypłacane są stypendia socjalne.  Prowadzona jest działalność na
rzecz  dzieci,  w  tym  wypoczynku  dzieci   i  młodzieży,  cyklicznie  podejmowane  są
działania związane z wydawaniem żywności. 
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Pomocą objęte zostały również osoby niepełnosprawne.  Gmina Biesiekierz pozyskała
środki  na  zakup  samochodu  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  
za łączną kwotę 255.225,00 zł. (dotacja PFRON wyniosła 170.000,00 zł).

Od 2016 rok w Gminie funkcjonuje program polityki zdrowotnej pt. „Rehabilitacja
lecznicza mieszkańców Gminy Biesiekierz na lata 2017- 2019”. 

Gmina zawsze wysoko ceniła sobie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców dlatego też
w  latach  2015-2018  udzieliła  Ochotniczym  Strażom  Pożarnym  dotacje  na  zakup
sprzętu do ratowania zdrowia. Zakupywane były między innymi pakiety medyczne,
zestawy  ratownicze,  specjalistyczny  sprzęt  do  bezpośredniego  ratowania  życia  lub
prowadzenia akcji ratowniczych. Łącznie Gmina Biesiekierz przekazała na te działania
172.880,02 zł. 

Nie  zapominamy  o  seniorach.   Gmina  Biesiekierz  to  także  ich  miejsce  do  życia,
chcemy  żeby  czuli  się  tu  dobrze  i  mieli  możliwość  aktywnego  spędzania  czasu
wolnego. W 2017 roku powstał i działa na terenie Gminy Klub Aktywnego Seniora,
który organizuje szereg spotkań, imprez i pogadanek. 

Należy  podkreślić,  że  Gmina  Biesiekierz  jako  pierwsza  w  Powiecie  Koszalińskim
wdrożyła  program  tele-opieki  „Guzik  życia”,  usługa  ta  zapewnia  bezpłatną,
telefoniczną opiekę. Wdrożyliśmy również wspólnie z powiatem program „Koperta
życia” mający na celu usprawnienie pracy służb ratowniczych. 

Tu także musze wymienić koordynatora większości z wymienionych powyżej działań 
i  projektów  Pana   Mariusza  Sydoruka   Dyrektor  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  
w Biesiekierzu, który przy znaczącym i nieporównywalnym dotąd wzroście zadań tych
gminnych, jak i rządowych realizowanych przez gminę, doskonale sprawdził się w roli
skutecznego managera zarządzającego zespołem oraz specjalisty w zakresie pomocy
społecznej – obie te cechy wystąpiły łącznie i przyniosły taki wspaniały rezultat.  

Jako  Gmina  świadoma  i  patrząca  w  przyszłość,  zdajemy  sobie  sprawę,  że  naszą
przyszłością są najmłodsi. W Gminie Biesiekierz zamieszkuje 1066 osób do 14 roku
życia i to  z myślą o nich zrealizowano lub są w trakcie realizacji takie projekty jak: 

Modernizacja boiska szkolnego w Biesiekierzu  za 36 tys. 

Budowa boiska sportowego w Świeminie za 54 tys. 

Kolejny remont boiska sportowego w Biesiekierzu za 49 tys. 

Budowa siłowni zewnętrznej w Świeminie za 8 tys. 

Budowa sali gimnastycznej w Starych Bielicach za 2,6 mln. zł. 

Remont budynku w Parnowie na Przedszkole Gminne za 282 tys. 

Wspieraliśmy  młodych  sportowców  za  wybitne  osiągnięcia.   Dzieci  brały  również
udział  w  dofinansowanych  lekcjach  pływania.  Realizujemy  program  „Większa
przestrzeń  dla  trzy  i  czterolatków  w  Gminie  Biesiekierz”,  dzięki  któremu  dzieci
rozszerzoną ofertę w nowym miejscu, w Parnowie. 
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Szanowni Państwo, w Gminie funkcjonuje dziesięć placówek oświatowych w tym trzy
szkoły podstawowe, trzy przedszkola, dwa oddziały przedszkolne i  dwa żłobki.  Tak
bogata oferta powoduje, iż oświata z kwotą wydatków blisko 9 mln zł stanowi jedną 
z głównych pozycji budżetowych, stanowiąc 31% jego wielkości, ale jak widać – nie
przeszkadza nam to w ciągłym inwestowaniu i polepszaniu naszej oferty – co więcej –
już na kolejne lata 2019-2020 planowana jest  budowa kolejnych obiektów, w tym
kompleks profesjonalnych wielofunkcyjnych boisk wraz z terenowymi urządzeniami
sportowymi  przy  Szkole  w  Starych  Bielicach.  Wszystko  po  to  ,  by  dzieci  miały
kompletne możliwości uprawiania sportu w gminie.  

I  za  to  dyrektorom  tych  placówek  pani  Annie  Piotrowicz,  Renacie  Mankiewicz,
Agnieszce  Ławrynowicz,  Agnieszce  Kolanowskiej  i  całej  kadrze  pedagogicznej  oraz
pracownikom obsługi z całego serca dziękuję.  

Dziękuję za wsparcie i współpracę podczas przeprowadzania reformy oświaty, której
konsekwencje ponosimy do dziś, ale z satysfakcją pragnę podkreślić że żadna osoba
nie straciła pracy.  

Wspieramy również działania organizacji pozarządowych i lokalnych społeczników,
pomysłodawców inwestycji i wydarzeń np. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy
Biesiekierz, Pomorskiej Fundacji „Jaś i Małgosia”, Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet
Gminy  Biesiekierz,  Stowarzyszenia  Dynamiczne  Parnowo,  naszych  czterech
stowarzyszeń  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  –  tylko  na  ich  działalność  w  latach
2015-2018 Gmina Biesiekierz wydatkowała środki w kwocie 602.253,91 zł. 

Warto przypomnieć inne inwestycje i działania podejmowane przez gminę, a których
inicjatorami były organizacje lub społecznicy - II etap przebudowy dróg gminnych
wraz  z  siecią  kanalizacji  deszczowej  oraz  zjazdami  z  drogi  gminnej  nr  121042  w
ramach  inicjatywy  lokalnej,  AKADEMIA  ZDROWEJ  RODZINY  realizowana  przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz, budowa siłowni plenerowej w
Świeminie,  obelisku  pamięci  w  Biesiekierzu,  Kraśnicka  siłownia  charakterów,  czy
zaplanowane „Centrum przesiadkowe w Biesiekierzu”,  które przyniesie oczekiwane
bezpieczeństwo na centralnym placu w Biesiekierzu. 

Tu  również  podziękowania  –  tym  razem  dla  pani  Moniki  Tarnowskiej  prezeski
organizacji pozarządowej, autora i realizatora społecznych projektów jak wymieniana
wcześniej  Akademia  Zdrowej  Rodziny,  wydawania  żywności,  a  także  otwartej  na
pomoc innym organizacjom- m.in. Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu, która
z  pomocą  pani  Moniki  realizowała  fantastyczny  projekt  dotyczący  bezpieczeństwa
podczas wakacyjnego wypoczynku.

Radni,  sołtysi,  pracownicy  urzędniczych  instytucji  i  współpracujący  partnerzy,
miałem  przyjemność  podsumować  kadencję  i  podziękować  imiennie  ważnym  dla
naszego sukcesu osobom, ale proszę mi wierzyć, iż katalog tych osób jest znacznie
większy i nie sposób jest wymienić wszystkich.  

Dziękuję  Państwu  za  pracę  na  rzecz  naszej  gminy  i  jej  mieszkańców  –  dziękuję
zarówno tym zaangażowanym bezpośrednio osobom, jak i tym stojącym gdzieś dalej,
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ale  podpowiadającym  dobre  rozwiązania,  dziękuję naszym  przyjaciołom,  ale  
i oponentom. Zrobiliśmy dużo, to są fakty- ale mamy plan na jeszcze więcej. 

Dziękuję radnym i sołtysom – za pomysły na ich okręgi, sołectwa, miejscowości, za
słuchanie ludzi, za walkę o ich dobro i w kontekście mojej wcześniejszej wypowiedzi
– za umiejętność ustalania priorytetów.  

Na końcu dziękuję moim pracownikom. Te wszystkie sukcesy to szanowni państwo
praca ludzi, urzędników – w kadencji 2015-2018, choć tak gwoli ścisłości 2014-2018
urzędnicy gminy zapracowali na ogromne podziękowania.  

Wszystkim  moim  pracownikom,  za  ich  pracę  –  tą,  która  przyniosła  wymierne
sukcesy, a także wspólnie poniesione niepowodzenia serdecznie dziękuję.  

Pan  Wójt  Andrzej  Leśniewicz  podziękował  wszystkim  pracownikom  
i współpracownikom za wytężona pracę i złożył  na ręce Pana Przewodniczącego Rady
Gminy  w  Biesiekierzu  imienną  tablicę  pamiątkową  za  pracę  w  Radzie  Gminy
Biesiekierz z serdecznymi podziękowaniami za dotychczasową pracę.

Dziękuje również Pani Skarbnik, wręcza bukiet kwiatów.

Pan Przewodniczący prosi o zabranie głosu Pana Mariana Hermanowicza Starostę
Powiatu Koszalińskiego.

Dziękuje za możliwość wystąpienia

Pan Starosta dziękuje za dotychczasową pracę i zaangażowanie wszystkim radnym,
pracownikom, sołtysom i wszystkim innych osobom zaangażowanych w rozwój gminy
.

Wraca do wystąpień Pana radnego Ryszarda Smagła i Pani radnej Wandy Kamyk oraz
do tematu wiatraków. 

Składa na ręce Pana Wójta podziękowania za dobry rozwój Gminy.

Wyraża nadzieję, że dalsza współpracy Powiatu i Gminy będzie nadal tak dobrze się
rozwijała jak dotychczas.

Radni nagrodzili wystąpienie brawami.

Pan  Przewodniczący  dziękuje  za  wystąpienie  Panu  Staroście  i  przechodzi  do
następnego punktu Sesji.

Ad. 6.   Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok 2017/2018

Pani  radna  Monika  Modła  w  imieniu  członków  Komisji  ds.  Społecznych  
i  Oświatowych  poinformowała,  że  Komisja  zapoznała  się  z  informacją  o stanie
realizacji zadań oświatowych w Gminie Biesiekierz w roku szkolnym 2017/2018  i ją
akceptuje.
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Rada Gminy sprawozdanie przyjęła

Ad. 7. 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.
Pan Przewodniczący pyta czy są pytania do Pani Skarbnik. Pytań brak.
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.

Pan Przewodniczący przechodzi  do następnego punktu Sesji.

Ad.10. Trybuna obywatelska;

O głos w ramach trybuny poprosił mieszkaniec Parnowa Zbigniew S. 

Pan  Zbigniew  S  z  Parnowa  .  Poinformował,  że  jest  członkiem  Stowarzyszenia
„Dynamiczne  Parnowo”.  Informuje,  że  przeprowadził  się  do  Gminy  Biesiekierz  
z Koszalina i wówczas zobaczył, że społeczność ma duży wpływ na rozwój Gminy.

Występuje  w  roli  mieszkańca  i  członka  Stowarzyszenia  Dynamiczne  Parnowo.
Przeprowadzając się z Koszalina do Parnowo bardzo uciążliwa do życia codziennego
była droga do Parnowa. Uczestniczył w spotkaniu w 2015 roku, było wiele mówione
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na temat rozwoju drogi  i  do końca nie  wierzył,  że będzie to wykonane ale dzisiaj
dziękuje,  że  zostało  to  zrealizowano.  Dziękuje  za  oświetlenie  wykonane Parnowie.
Dziękuje Panu Wójtowi, radnym i pracownikom Urzędu za powstanie Przedszkola,
Instytucji Wsparcia Dziennego osób starszych. Gdyż dzięki takim inwestycjom ludzie
chętniej  osiedlają  się  w  Gminie.  Dziękuje  za  ściągalność  podatków,  które  mają
również wpływ na rozwój Gminy.

Jako  przedstawiciel  Stowarzyszenia  dziękuje  Gminie  i  Panu  Wójtowi,  
że  Stowarzyszenie  może korzystać  z  pomieszczeń  świetlicy,  żeby mogło  działać  na
rzecz  mieszkańców gminy.  Dziękuje  służbom gminnym za przygotowanie  projektu
boiska przy świetlicy, wsparcie imprez i wydarzeń lokalnych.

Pan Zbigniew S dziękuje za wysłuchanie.

Pan Przewodniczący przechodzi do następnego punktu Sesji rady Gminy.

Ad.11.   Interpelacje i zapytania radnych;

Pan Krzysztof Krawczak prosi o uregulowanie ruchu na drodze przy DPS  w Nowych
Bielicach,  gdyż wiele osób traktuje tą drogę jako z pierwszeństwem przejazdu. Jest to
wniosek mieszkańców.

Pan Ryszard Smagieł zwraca się do Pana Starosty o pomoc w wykonaniu drogi od
Parnowa do Biesiekierza.

Radna Kamyk  zwraca uwagę radnym na swoją działalność  poetycką  i zaprasza na
promocję swojego tomiku poezji.

Ad.12.   Wolne wnioski i zapytania;

   Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Biesiekierz radny Marek Płaza.
Szanowni  radni  panie  wójcie  dzisiejszym  posiedzeniem  Rady  gminy
Biesiekierz kończymy VII kadencję . Pragnę bardzo serdecznie podziękować
wszystkim radnym za zaangażowanie w pracy na rzecz mieszkańców gminy .
Te 4 lata pokazały nam  że w zgodzie  i zrozumieniu można osiągnąć dużo
więcej. Odbyliśmy 51 sesji , spotykaliśmy się na komisjach stałych rady ale
również uczestniczyliśmy jako radni we wszystkich ważnych wydarzeniach i
uroczystościach . Mogę dzisiaj powiedzieć że te 4 lata to był czas wzajemnego
poznawania siebie oraz  problemów mieszkańców i gminy. Bardzo sobie cenie
współpracę  z  p.  wójtem  Andrzejem  Leśniewiczem  i  choć  czasami  się
różniliśmy  to  zawsze  nasze  spotkania  kończyły  się  konstruktywnymi
wnioskami.  Panie  wójcie  proszę   przyjąć  i  przekazać  pracownikom   UG,
kierownikom  jednostek  organizacyjnych   podziękowanie  za  wspólne
rozwiązywanie  spraw  ważnych  oraz  wyjaśnianie  nam  radnym  złożonych
problemów wynikających z pracy UG.
Serdecznie  w  imieniu  radnych  pragnę  podziękować  pani  skarbnik  gminy
Agnieszce  Podgórskiej  –  naszemu  gminnemu  ministrowi  finansów.  Pani
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wiedza fachowa i cierpliwość w wyjaśnianiu radnym  zawiłości budowania i
realizacji  budżetu gminy rygorystyczne pilnowanie wydatków spowodowało
że gminę zostawiamy w dobrej kondycji finansowej.
Dziękuje  wszystkim  za  4  lata  wspólnej  pracy   i  przepraszam  za  czasami
występujące niedociągnięcia, ale po raz pierwszy w życiu  pełniłem tak ważną
funkcję społeczną
Zapraszam wszystkich do urn wyborczych 21 października 2018 .

W imieniu wszystkich radnych na ręce Pana Wójta przekazuje  statuetkę
z  podziękowaniami  dla  wszystkich  pracowników  urzędu  Gminy
Biesiekierz. 

Pan Wójt dziękuje w imieniu wszystkich pracowników.

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

Przewodniczący Rady Gminy w Biesiekierzu stwierdza, iż porządek obrad
został wyczerpany i ogłasza  zakończenie obrad  LI  Sesji Rady Gminy w
Biesiekierzu. 
Godzina zakończenia  (15:15.)

Prot. Gabriela Wołujewicz
Data sporządzenia: 
2018-10-18 Przewodniczący Rady Gminy

Marek Płaza
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