
Protokół III/18
 Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia 20 grudnia  2018 roku

Sesja rozpoczęła się  o godzinie 13:05

Przewodnicząca  rozpoczęła Sesję od słów - Szanowni Państwo „Otwieram obrady II Sesji
Rady Gminy w Biesiekierzu”
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.) 

Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności  obrad;
Przewodnicząca wita wszystkich przybyłych na posiedzenie Radnych. W imieniu  Radnych
wita  Pana  Wójta  Gminy  Biesiekierz  Andrzeja  Leśniewicz,  Skarbnika  Gminy  Biesiekierz
Agnieszkę  Podgórską,  Kierownika   Referatu  Strategii  i  Rozwoju  Tomasza  Hołowatego,
kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz pozostałe osoby, które uczestniczą w
posiedzeniu Sesji.

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. Dębski Jacenty
2. Wypych Jan

Przewodnicząca  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;

13. 07 – Na posiedzenie Rady Gminy przybył Pan Jacenty Dębski.

Przewodnicząca  Rady Gminy w Biesiekierzu informuje, że  porządek obrad III  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 .

Pan Wójt Andrzej Leśniewicz wnosi - Zgodnie z paragrafem 24 Statutu Gminy Biesiekierz o
uzupełnienie porządku obrad o dodatkowe dwie uchwały tj:
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1. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  rocznego  programu  współpracy  Gminy
Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

2. w sprawie  zmiany w uchwale w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie  Gminy Biesiekierz.

Przewodnicząca  pyta  czy  Radni  mają  uwagi  do  propozycji  wprowadzenia  dwóch
dodatkowych uchwał. 
Ze strony Radnych brak zgłoszeń.
Przewodnicząca prosi o przegłosowanie pierwszej zmiany do porządku obrad.
Na 14 obecnych na Sesji radnych wszyscy głosowali za wprowadzeniem zmiany.

Przewodnicząca prosi o przegłosowanie drugiej zmiany do porządku obrad.
Na 14 obecnych na Sesji radnych wszyscy głosowali za wprowadzeniem zmiany.

Przewodnicząca  informuje,  że  Porządek  III  Sesji  Rady  Gminy w  Biesiekierzu  został
uzupełniony o dodatkowe dwie uchwały i jego porządek wygląda następująco :

Porządek obrad realizowany podczas III 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  II/18  Sesji Rady Gminy;
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
6. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2019;
- wystąpienie Wójta Gminy;
- dyskusja;
- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2019;
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozy finnasowej Gminy Bie-

siekierz na lata 2019-2028;
7. Podjęcie uchwał : 
1) w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycie-
li, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich
przyznawania.

2) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na 2019 rok.

3) w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy w Biesiekierzu.
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4) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy  w Biesiekierzu na rok 2019.

5) w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych
z terenu Gminy Biesiekierz.

6) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok;

7) w sprawie zmiany w wieloletniej  prognozie  finansowej Gminy Biesiekierz  na lata
2018 – 2028.

8) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowe-
go 2018 oraz ustalenia planu finansowego dla tych wydatków.

9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

10) w sprawie   zmiany  w uchwale  w sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu  dostarczania
wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie  Gminy Biesiekierz.

8. Trybuna obywatelska;
9.   Interpelacje i zapytania radnych;
10.   Wolne wnioski i zapytania;
11.  Zakończenie   obrad  II    Sesji   Rady   Gminy   w  Biesiekierzu 

Ad3. Sprawy organizacyjne;

Przewodnicząca informuje o zajęciu przez Bibliotekę w Biesiekierzu  II miejsce w rankingu
Bibliotek w Województwie Zachodniopomorskim. Składa gratulacje.

Przewodnicząca  Rady Gminy w Biesiekierzu  przechodzi do kolejnego punktu Sesji, którym
jest:

Ad4. Przyjęcie  protokołu z obrad  ostatniej   Sesji Rady Gminy;

Przewodnicząca  Rady Gminy w Biesiekierzu  informuje, że   do przyjęcia  jest  protokół z  II/
18  Sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada   2018roku.
Zgodnie z  § 41  ust.3 Statutu Gminy, protokół  był  wyłożony do publicznego wglądu w
Biurze Rady przed terminem sesji. Jako Przewodnicząca Rady zapoznała  się  z  nim i nie
wnosi uwag. Zgodnie ze Statutem, przyjęcie przez Radnych protokołu z poprzedniej sesji nie
wymaga jego odczytywania na sesji. 
Przewodnicząca pyta, czy Radni zgłaszają uwagi, bądź  wnoszą  o  jego  uzupełnienie. 
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Brak zgłoszeń. 
Przewodnicząca  Rady Gminy w Biesiekierzu  informuje, że wobec braku uwag ze strony
Radnych, w/w  protokół  uznaje za przyjęty.
Przewodnicząca  Rady Gminy w Biesiekierzu  przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:

Ad. 5.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;

Pani Przewodnicząca prosi Pana Wójta o zapranie głosu i przedstawienie informacji między
Sesjami.
Pan  Wójt  wita  wszystkich.  Składa  podziękowania  dla  dyrektora  Gopsu,  Sołtysów,  Pana
radnego Jacentego Dębskiego, Pani B…. oraz dla wszystkich którzy włączyli się w pomoc dla
poszkodowanych w pożarach.

Przechodzi do przedstawienia informacji między sesjami.

1 grudnia w godzinach porannych w pięciorodzinnym domu w Laskach Koszalińskich miał
miejsce  pożar  domu.  Niestety  dom spłonął   doszczętnie.  Serdecznie  dziękuję  wszystkim,
którzy aktywnie włączyli się w pomoc pogorzelcom.

Z dniem  1 grudnia Pan Tomasz Hołowaty zarządzeniem Nr 397/18 Wójta Gminy Biesiekierz
został powołany na Zastępcę Wójta Gminy Biesiekierz.

Pan wójt przedstawia po krótce zasługi Pana Tomsza Hołowatego dla Gminy Biesiekierz i
jego dorobek zawodowy.

Pan Wójt informuje, że Pani Monika Tarnowska zastępuje na czas choroby Pana Sekretarza
Waldemara Maniaka. 

Informuje  również,  że  usługi  prawne od 1  stycznia  2019 będzie  świadczyła  Pani  Kamila
Korn.

Mając  na  uwadze,  że  pojawiły  się  pierwsze  opady  śniegu  uczulam  wszystkich  naszych
mieszkańców na zachowanie ostrożności na drogach jednocześnie informuję, że Niezależnie
od pogody, drogami w naszej Gminie zajmują się określone służby. 

4 grudnia we wtorek odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora „Aktywny Senior”. Tym
razem spotkanie dotyczyło komunikacji interpersonalnej.

6 grudnia odbyły się wyjątkowe Mikołajki dla dzieci z Gminy Biesiekierz w Teatrze Variete
Muza w Koszalinie. W czasie imprezy, która trwała od godz. 17:00 do 20:00 dzieci mogły
doświadczyć  mnóstwo  pozytywnych  emocji  i  wziąć  udział  w  wielu  przedświątecznych
zabawach.

Program zabawy mikołajkowej obejmował atrakcyjne zabawy, wybór królowej i króla balu,
dyskotekę,  konkursy  sprawnościowe  z  nagrodami,  występy  grupy  wokalnej,  zdjęcia  z
postaciami z bajek, były też prezenty dla najmłodszych. Dzieci bawiły się świetnie.

Pan  Wójt  dziękuje  Panu  dyrektorowi  Mariuszowi  Sydoruk  za  wkład  pracy  włożony  w
przygotowanie imprezy.
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6 grudnia odbyło się spotkania z Naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych na którym
poruszane były kwestie  zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz sprawności i  dostępu do
hydrantów.

6 grudnia odbyło się również uroczyste spotkanie w Bibliotece z uwagi na fakt, że nasza
biblioteka zajęła II miejsce w rankingu Bibliotek w Województwie Zachodniopomorskim.

7  grudnia   odbyło  się  spotkanie  w  Powiecie  Koszalińskim  ze  Starostą,  Wicestarostą  i
członkami  Zarządu   w ramach współpracy drogowej i bezpieczeństwa.

8 grudnia wójt  wziął  udział  w seminarium poświęconemu XXIV Sportowemu Turniejowi
Miast  i  Gmin 2018 oraz  X Europejskiemu Tygodniowi  Sportu  dla  wszystkich  i  otrzymał
nagrodę za zajęcie 5 miejsca w grupie II od 5 tys. do 7,5 tys. Mieszkańców oraz certyfikat
uczestnictwa (makroregiony).

10  grudnia  odbyła  się  Konferencja  poświęcona  energii  odnawialnej  zorganizowana  przez
Krajowy  Ośrodek  Wsparcia  Rolnictwa  Oddział  w  Koszalinie,  na  której  poruszane  były
zagadnienia związane z nowymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami.

11 grudnia  - Pan Wójt wziął udział w obradach Komitetu Monitorującego  w Szczecinie, na
którym  omawiane  były  między  innymi  kryteria  wyboru  operacji  w  poszczególnych
programach.

11 grudnia w Kraśniku Koszalińskim odbyło się spotkanie mikołajkowe wiosek dziecięcych.

14 grudnia w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyło się spotkanie w ramach ZIT w sprawie
projektu oświatowego. Partnerami w tym projekcie będzie między innymi Miasto Koszalin i
okoliczne gminy.

od 14 grudnia rozpoczęły się spotkania wigilijne w Sołectwach z seniorami.

19 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące audyt oświaty w Szkole w Biesiekierzu.

Przewodnicząca dziękuje Panu Wójtowi za wystąpienie i przechodzi do następnego punktu
porządku Sesji.

Ad. 6 Przedstawienie projektu budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2019;

- wystąpienie Wójta Gminy;

- dyskusja;

- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2019;

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Biesiekierz na lata 2019-2028;

Pan Wójt rozpoczął swoje wystąpienie od podziękowania wszystkim zebranym, powiedział,
że  budżet  jest  kontynuacją  działań  jakie  zostały  rozpoczęte  w  poprzedniej  kadencji,  że
będziemy  budować  jak  najlepsze  warunki  do  życia,  redukować  deficyt,  pomniejszać
zadłużenie. Powiedział, że ważne będzie utrzymanie dodatniej różnicy pomiędzy dochodami
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a  wydatkami,  inwestycje  będziemy realizować w dużej  mierze  w ramach  pozyskiwanych
środków zewnętrznych. Następnie Pan Wójt przeszedł do prezentacji założeń budżetu przy
wykorzystaniu prezentacji multimedialnej.
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13.40 Salę opuszcza Pani radna Elżbieta Piekarska. 

Po wystąpieniu wójta Pani Przewodnicząca zarządza 10 minutowa przerwę.

Koniec przerwy godz., 14

Pan Wójt zwraca się do Pani Przewodniczącej „ Przedstawiony budżet to bardzo ambitny plan
ale możliwy do zrealizowania. Proszę zatem radnych o podjęcie uchwały budżetowej”.
Przewodnicząca  prosi  Pana  radnego  Krzysztofa  Krawczaka  przewodniczącego  Komisji
Rewizyjnej o przedstawienie opinii.
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Pani  Przewodnicząca  pyta  o  opinię  Przewodniczącą   Komisji  Budżetu  i  Rozwoju
Gospodarczego Panią radną Małgorzatę Jabłońską-Bauer.  Pani Przewodnicząca informuje, że
opinia jest pozytywna.
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Pani Przewodnicząca prosi Pana Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświaty Pana
Marka Płazę o przedstawienie opinie:
Pan Przewodniczący odczytuje opinię:

Pani  przewodnicząca  w zastępstwie  Pana Przewodniczącego  radnego  Jana  Wypycha  pyta
Panią Wiolettę Zielińską-Zujewską o opinie komisji ds. Skarg, wniosków i petycji o opinię.
Pani radna informuje, że opinia jest pozytywna.

Przewodnicząca  przystępuje  do  głosowania  nad pierwszą  Uchwałą  w sprawie  uchwalenia
budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2019;
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Po przerwie nie wróciła radna Elżbieta Piekarska.
Pani Przewodnicząca przechodzi do głosowania:
Wynik głosowania:

Za – 13 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pani Przewodnicząca przechodzi  do głosowania nad drugą Uchwałą w sprawie zmiany w
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2019-2028;

Za – 13 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pan Wójt dziękuje radnym za przyjęcie budżetu rady Gminy w Biesiekierzu na rok 2019.

Pani Przewodnicząca przechodzi do następnego punktu porządku obrad.

Ad. 6. Podjęcie uchwał : 

14: 00 na obrady Sesji wróciła Pani radna Elżbieta Piekarska

1) w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla na-
uczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warun-
ków i sposobu ich przyznawania.

Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu wyjaśnia, że projekt został przedstawiony wraz
z uzasadnieniem. 
Opinie  Komisji  ds.  Społecznych  i  Oświaty  jest  pozytywna  –  Pan  radny  Marek  Płaza.
Przewodnicząca informuje, że wpłynęły jeszcze opinie z ZNP i z Solidarności , ale to było już
po terminie.
Pan  radny  Marek  Płaza  dodaje,  że  opinie  nas  do  niczego  nie  zobowiązują,  bo  są  tylko
opiniami.  Jednocześnie informuje, że opinia Związków Zawodowych nie zmieściła się w tym
ustawowym terminie, który minął na początku grudnia i tylko przez grzeczność wzięliśmy tą
opinie pod uwagę.
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Przewodnicząca pyta czy są pytania do Uchwały. Pytań Brak
Przewodniczący informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały.

Wynik głosowania:
Za – 14 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

2) w  sprawie  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych na 2019 rok.

Przewodnicząca informuje, że projekt został przedstawiony wszystkim radnym na Komisji
Wspólnej,  Przewodnicząca prosi Komisję ds. Społecznych i Oświaty o przedstawieni opinii.

14.05 na posiedzenie Sesji przybył Pan radny Jan Wypych.

Pan Przewodniczący informuje, że zanim ogłosi jaka jest opinia Komisji chciałby przedstawić
problemy jakie najczęściej występują na terenie naszej gminy. Była przeprowadzona analiza
zagrożeń.
Pani  Przewodnicząca  informuje,  że  projekt  był  omówiony  na  Komisji  Wspólnych,  Pani
przewodnicząca prosi o opinie Komisję ds. Społecznych i Oświaty.
Pan radny Marek Płaza Przewodniczący Komisji  ds.  Społecznych i  Oświaty  przedstawia
hierarchię problemów na terenie  Gminy Biesiekierz,  podkreśla,  że dużym problemem jest
uzależnienie od alkoholu, drugim jest przemoc domowa i przemoc wśród młodzieży.
Przemoc wśród dzieci i młodzieży jest to przemoc głównie werbalna – wyzwiska, przezwiska,
często szarpanie, ale nie ma przemocy strikte fizycznej.
Przemoc domowa występuje głównie w zaciszu domowym ta fizyczna i psychiczna.
Pan radny informuje, że rozmawiała z naszymi dzielnicowymi, którzy obsługują nasza gminę
i oni tez nie mają zgłoszeń dotyczących przemocy fizycznej przez dzieci i przez młodzież.
Natomiast  jeśli  chodzi  o  dorosłych  tam  gdzie  były  podejmowane  interwencje  policyjne
wszędzie występuje niebieska karta,  czyli  rodziny te są rodzinami zarejestrowanymi.  Jeśli
chodzi natomiast o inne zdarzenia to przeraża mnie, że ponad 40 % młodzieży gimnazjalnej
przyznaje się, że pierwszy raz spożyła alkohol przed 18 rokiem życia. Również młodzież w
tych ankietach mówi gdzie najłatwiej i w jaki sposób najłatwiej alkohol kupić. Najczęściej
kupują im ten alkohol inni dorośli.  Ja to nazywam usługa za puszkę piwa. Jeśli chodzi o
narkotyki i dopalacze, myślę, że ta ankieta nie bardzo zdiagnozowała problem narkomanii,
dlatego, że w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z bardzo dużą ilością niebezpiecznych
substancji,  one   skrótowo  nazywają  się  dopalacze,  ale  skala  i  przekrój  tego  jest  nie  do
ogarnięcia. Teraz kiedy siedzę tu z Państwem i rozmawiam wierzę,  że w Polsce powstaje
kolejny  nowy  rodzaj  dopalacza.  Dopalacze  są  to  substancje  w  których  wykorzystuje  się
różnego rodzaju środki chemiczne,  rozpoczynając od  nawozów sztucznych a kończąc na
domestosie,  który  mamy wszyscy  w  domu.  Dopalacze  są  bardzo  łatwo  dostępne,są  dużo
tańsze..
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Przewodnicząca rady Gminy  prosi pana Marka o skrócenie wypowiedzi.
Pan radny Marek Płaza stwierdza, że wypowiedź jego ma na celu uświadomienie rodzicom
niebezpieczeństw  płynących  z  dopalaczy,  a  tym  problemem  jakoś  nie  bardzo  się  tu
zajmujemy.  Przemoc  domową  sobie  odpuszczamy.  Jeżeli  chodzi  natomiast  o  poczucie
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w naszych szkołach.

Poczucie  bezpieczeństwa  w  naszych  szkołach.  Generalnie  dzieci  czują  się  w  szkole
bezpiecznie 80 % - ankietowanych. Czyli szkoła gwarantuje im to bezpieczeństwo, gdy są na
terenie szkoły, ale aż 70 % uczniów nie zgłosiłaby się do swego wychowawcy czy pedagoga
szkolnego.
Gdzie najczęściej w szkołach dochodzi do sytuacji przemocowych - korytarz szkolny,  szatnia
szkolna, boisko szkolne i w toalecie szkolnej.
Podsumowując co do samego programu profilaktycznego, myślę tak i tu Państwo dyrektorzy
przyznają  mi rację, że dzisiaj najbardziej wyedukowana grupą  ludzi o profilaktykę wśród
dzieci  i  młodzieży  są  nauczyciele  i  policjanci.  Myślę,  że  brakuje  w  tych  wszystkich
dokumentach programu skierowanego do rodziców.
Pan radny Marek Płaza podkreśla, że dzisiaj mamy nowa formę uzależnienia np. smartfon,
bajki, których rodzice nie dostrzegają. I w tym kierunku tworząc nowe programy profilaktyki
powinniśmy się zwrócić.
Pan Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Oświaty radny Marek Płaza  informuje, że
opinia Komisji jest pozytywna i należy go wdrażać na terenie całej Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały. 
Pytań brak.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.

Wynik głosowania:
Za - 15
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

3) w  sprawie  zasad  przyznawania  i  wysokości  diet  radnych  Rady  Gminy  w
Biesiekierzu

Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu informuje, że projekt został przedstawiony na
posiedzeniu Komisji  Wspólnych, pyta radnych, czy są pytania co do tej  uchwały.  Prosi o
opinię Komisję Budżetową.
Pani  radna  Jabłońska-Bauer  Małgorzata  Przewodnicząca  Komisji  ds.  Budżetu  i  Rozwoju
Gospodarczego informuje, że opinia jest pozytywna.
Pani Przewodnicząca informuje, że dieta radnych wzrosła o 100 zł z poprzedniej  i od 8 lat
nie była podnoszona. Pyta czy są pytania co do tej uchwały.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.

Wynik głosowania:
Za -14
Przeciw - 1
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Wstrzymało się - 0
Uchwała została podjęta.

4) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy  w Biesiekierzu na rok 2019.

Projekt został przedstawiony wraz z uzasadnieniem wszystkim radnym na Komisji Wspólnej i
plan pracy jest opisany na poszczególne kwartały i znajduje się  do wglądu w Biurze Rady.
Czy są pytania co do tej uchwały.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.

Wynik głosowania:
Za -15
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

5) w  sprawie  dopłat  dla  odbiorców  wody  i  dostawców  ścieków  z  gospodarstw
domowych z terenu Gminy Biesiekierz.

Projekt był analizowany na Komisji Wspólnej. Dopłaty zostają na poziomie z roku 2018.
Przewodnicząca  prosi  o  przedstawienie  opinii  Komisji  ds.  Budżetu  i  Rozwoju
Gospodarczego.  Pani  Przewodnicząca  Komisji  Małgorzata  Jabłońska-Bauer  informuje,  że
opinia jest pozytywna.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały.
Pytań brak.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.

Wynik głosowania:
Za - 15
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

6) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok;

Projekt został przedstawiony na Komisji Wspólnej. Przewodnicząca prosi Panią Skarbnik o
omówienie wprowadzanych zmian.
Pani Skarbnik Agnieszka Podgórska informuje, zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
Biesiekierz w 2018 r. o kwotę 2.943,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801
– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,  na podstawie
pisma Ministerstwa Finansów  ST.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie
przyznania Gminie Biesiekierz na rok 2018 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej. Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu z przeznaczeniem
na  dofinansowanie  kosztów  związanych  z  wypłatą  odpraw  zwalnianych  nauczycieli  w
szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
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Nauczyciela  albo  przechodzących  na  emeryturę  na  podstawie  art.  88  ustawy  –  Karta
Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. Karty Nauczyciela. 
Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w 2018 r. o kwotę 15.000,00 zł na
wniosek Dyrektora Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu z tytułu opłaty za wyżywienie, w
dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola. Wzrost liczby dzieci od m-
c września 2018 r. skutkuje wzrostem dochodów z ww. opłaty. Zwiększa się plan wydatków
Gminnego  Przedszkola  w  Biesiekierzu  z  przeznaczeniem  na  zakup  artykułów
żywnościowych.
Zmienia się klasyfikację budżetową w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85504 – Wspieranie
rodziny, dotyczącą środków otrzymanych z Funduszu Pracy i środków unijnych. 
Zmiany w planie dochodów należą do kompetencji Rady Gminy. Są to zmiany kosmetyczne
pozwalajace na zamknieć

Komisja budżetowa opiniuje pozytywnie.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały. 
Pytań brak.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.

Wynik głosowania:
Za -15
Przeciw -0
Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

7) w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata
2018 – 2028.

Przewodnicząca  informuje,  że  projekt  był   analizowany  na  Komisjach  Wspólnych  rady
Gminy Biesiekierz.
Przewodnicząca prosi o zabranie głosu Panią Skarbnik
Pani  Skarbnik  informuje  ze  wprowadzone  zmiany  są  odzwierciedleniem  zmian
wprowadzonych w budżecie.
Przewodnicząca  prosi  o  przedstawienie  opinii  Komisji  ds.  Budżetu  i  Rozwoju
Gospodarczego.  Pani  Przewodnicząca  Komisji  Małgorzata  Jabłońska-Bauer  informuje,  że
opinia jest pozytywna.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały. 
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.

Wynik głosowania:
Za - 15
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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8) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budże-
towego 2018 oraz ustalenia planu finansowego dla tych wydatków.

Przewodnicząca  informuje, że Uchwała była omówiona na Komisjach Wspólnych.
Prosi panią Skarbnik o wyjaśnienie uchwały.
Pani  Skarbnik  informuje,  że  wykonawca  nie  wywiązał  się   ze  zobowiązania  dlatego  też
potrzebne jest podjęcie takiej uchwały żeby zablokować środki na zapłatę należnych faktur.
Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały. 
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.

Wynik głosowania:
Za -15
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gmi-
ny Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2019

Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały. 

Pytań brak.

Przewodnicząca przechodzi do głosowania.

Wynik głosowania:
Za - 15
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

10) w sprawie  zmiany w uchwale w sprawie zatwierdzenia Regulaminu do-
starczania  wody i  odprowadzania  ścieków obowiązującego  na terenie   Gminy
Biesiekierz.

Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu pyta radnych, czy są pytania co do tej uchwały. 
Pytań brak.
Przewodnicząca przechodzi do głosowania.

Wynik głosowania:
Za - 15
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Ad.7. 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;

Pan Jan Wypych zabiera głos na temat projektu budżetu informuje że Komisja zaopiniowała
pozytywnie jednak Pan Wypych ma własną uwagę odnośnie Starych Bielic, że kwota inwe-
stycji na Stare Bielice wynosi aż 4 mln., prosi o przyjrzenie się kwotą inwestycji w innych
miejscowościach Gminy Biesiekierz,  gdyż niezbędny jest zrównoważony rozwój całej gmi-
ny.
Dziękuje za uwag.
Pani Przewodnicząca odnosi się do uwago Pani Jana Wypycha.

Pan radny Jan Wypych odnosi się do Uchwały odnośnie wysokości diet dla radnych, podkre-
śla, że zawsze optował za ich obniżeniem i że faktycznie od 12 lat diety nie były zmieniane.
Jednak w związku z tym ,że diety zostały zwiększone o 100 zł on deklaruje te 100 zł przeka-
zywać co miesiąc na rzecz osób potrzebujących.

Ad.12.   Wolne wnioski i zapytania;

Pani  Przewodnicząca  zaprasza  na  Finał  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy,  który
odbędzie się 13 stycznia 2019 roku o godzinie 16.00 w Szkole  w Biesiekierzu.

 Informuje, że wpłynęło bardzo dużo życzeń dla Radnych.

Radna Piekarska informuje, ze zwrócono się do niej z zapytaniem, w związku z ekologiczną
erą, czy jeżeli ktoś przystąpi do wymiany ogrzewania, ocieplenia i tak dalej, czy 
w  Gminie  jest  pracownik  który  poinstruuje  gdzie  mieszkańcy  mogą  się  zwracać  o
dofinansowanie.
Głos zabrał pan Tomasz Hołowaty, że chętnie takiej osobie pomorze i przekieruje, aczkolwiek
się tym nie zajmuje, ale planujemy realizację takiego projektu i zamierzamy złożyć wniosek o
dofinansowanie,  projektu o charakterze edukacji  ekologicznej,  którego jednym z zakresów
będzie nawiązanie współpracy z przedsiębiorcą świadczącym nieodpłatnie usługi doradcze z
tego zakresu. Czyli te usługi doradcze byłyby sfinansowane z dotacji unijnej. Wiemy że jest
zapotrzebowanie  w ramach projektu  „czyste  powietrze”,  wiemy,  że   będzie  uruchomiony
kolejny program w ramach RPO dla województwa zachodniopomorskiego, dotujący przede
wszystkim wymianę pieców. Pan Tomasz zaprasza takie osoby na razie do siebie przekaże
informacje  i  kontakty  do  osób  które  mogłyby  zainteresowanym  mieszkańcom  udzielić
niezbędnych informacji.
Dziękuje za głos.

Pani Przewodnicząca zaprasza wszystkich zebranych  na spotkanie przedświąteczne.
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Pan  Wójt  zabrał  głos  i  podziękował  za  jednoznaczne  przyjęcie  budżetu,  podziękował
wszystkim radnym i podkreślił że jest to zasługa Pani Skarbnik jej współpracowników i Pana
Tomasza i praca radnych w Komisjach.
Wójt ma świadomość że budżet nie jest idealny ale budzi szacunek i uznanie swoja dynamiką
inwestycyjną.

Podziękowania  za  trudną  i  często  kontrowersyjną  pracę  w  Komisjach,  bo  tam rodzą  się
strategiczne decyzje.
Proszę czasami Państwa o cierpliwość, ale niektóre musimy poukładać, rozłożyć w czasie,
zaplanować.
W nowy rok wchodzimy z nowym budżetem, który daje nam duże możliwości.
Pan Wójt dziękuje Pani Skarbnik wręczając małą choinkę.
Pani Skarbnik dziękuje radnym za przyjęcie budżetu.

Przewodnicząca  składa  życzenia  pracownikom  gminy  i  pracownikom  jednostek
organizacyjnych Gminy, zyczy spokoju i spotkania w gronie rodzinnym.

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

Przewodnicząca Rady Gminy w Biesiekierzu stwierdza, iż porządek obrad został wyczerpany
i ogłasza  zakończenie obrad  III  Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. 
Godzina zakończenia  (14:27 ) „Zamykam obrady III Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu”.

Protokolant:
Gabriela Wołujewicz
z dnia 20 grudnia  2018 roku

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Anna Bejnarowicz
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