PROTOKÓŁ XXV/2012
z Sesji Rady Gminy Białogard
z dnia 23.11.2012 r.
W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady Gminy Białogard (lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu), 31 Sołtysów a także Pan Jerzy Bartman Radny Rady Powiatu
Białogardzkiego, Pan Andrzej Adamczewski Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Pan Adam Bartman Przedstawiciel Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Pan Jan
Mazurkiewicz kierownik Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Posiedzeniu
przewodniczył Pan Jan Budzyński - Przewodniczący Rady Gminy, protokołowała Joanna
Czupreta – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i oświaty.
Pan Przewodniczący Rady otworzył obrady XXV Sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na
sesję a następnie stwierdził, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych,
wobec czego istnieje wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Po
powitaniu Pan Przewodniczący przedstawił porządek Sesji w poniższym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji, w tym:
- stwierdzenie kworum,
- przyjęcie porządku obrad ,
- przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Białogard.,
2. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy,
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Uchwalenie stawek podatków na 2013 r.
5. Ocena realizacji kalendarza imprez sportowych i turystycznych oraz planu działania GZ
LZS za 2012 r.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
- określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok,
- wzorów formularzy podatkowych
- określenia dopłat do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla gospodarstw domowych w Gminie Białogard,
- Programu Współpracy Gminy Białogard z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2013.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9. Zamknięcie XXV Sesji Rady Gminy Białogard.
Do treści Protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Białogard nie wniesiono zastrzeżeń. Protokół
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2. Informację z międzysesyjnej działalności przedstawił Pan Maciej Niechciał Wójt Gminy
Białogard (Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Pan Andrzej Adamczewski
Kierownik ARiMR poinformował, że rolnicy mają pytania dlaczego nie otrzymali decyzji o

dopłatach, z uwagi na to, że nie zaznaczyli we wniosku opcji, że taka decyzje ma być im
dostarczona, pieniądze wpływają na konto bez wysyłania decyzji. Poinformował również o
możliwości składania wniosków do projektu na działania nierolnicze i tworzenie
mikroprzedsiębiorstw. Poprosił o zgłaszanie szkód wyrządzonych przez geofizykę.
Ad. 3. Pan Przewodniczący poinformował, iż na dzisiejszą Sesję wpłynęła interpelacja. Pani
Zenony Husak, dotycząca dofinansowania drużyny piłki nożnej WIKING.
Ad. 4. Uchwalenie stawek podatków na 2013 r. Pan przewodniczący poinformował, że nie
obniża się stawek podatku rolnego wobec czego nie ma uchwały o tych stawkach, podatek od
środków transportu pozostał na poziomie tegorocznym wobec czego także nie ma potrzeby
podejmowania uchwały
Ad. 4. Informację dotyczącą działalności LZS za 2012 rok przedstawił Pan Jan Kaleja (
załączeniu do protokołu), wobec braku pytań sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad. 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.
1) Pierwszym z rozpatrywanych projektów uchwał był projekt uchwały w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok, uchwała została omówiona na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, na Sesji przeczytał ją Pan Przewodniczący,
Pan Kazimierz Chodynko spytał o pozycję 5 w propozycjach stawek podatku od
nieruchomości na 2013 rok, stawka wzrosła o 20 gr, propozycja zmniejszenia stawki z
5,50 na 5,40 zł, stwierdził, że sumując wszelkie należności które czekają mieszkańców
byłoby to zasadne, trzeba patrzeć na interes mieszkańców
Głosowanie za wnioskiem za 11, przeciw 1, wstrzymało się 2, wniosek został przyjęty od
budynków pozostałych w wysokości 5,40 zł.
Uchwała została podjęta większością głosów (przy 1wstrzymującym).
2) Uchwałę w sprawie wzorów formularzy podatkowych, uchwała została omówiona na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, na Sesji przedstawił ją Pan Przewodniczący
odczytał uzasadnienie do ww. uchwały,
Uchwała została podjęta jednogłośnie,
3) określenia dopłat do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla gospodarstw domowych w Gminie Białogard, uchwała została omówiona na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, Pani Dorota Borsuk przedstawiła rozkład
kosztów w planowanej cenie wody i ścieków. Pan Przewodniczący spytał od którego roku
cena wody zacznie maleć? Pani D. Borsuk odpowiedziała, że spłata kredytów zaplanowana
jest na lata 2022 i 2024 i od tego momentu cena zacznie spadać, spadek ceny uzależniony
jest także od wzrostu zużycia wody, wiąże się to ze spadkiem kosztów. Obecnie
odnotowano spadek sprzedaży wody o 12 000 m3 i to miało również przełożenie na cenę. Pan
Waldemar Jakowicz Sołtys Sołectwa Rychówko spytał czy dane przedstawiane przez RWiK
są w jakikolwiek sposób weryfikowane przez Urząd Gminy, czy nie są one przyjmowane „w
ciemno”? Pan Kazimierz Chodynko stwierdził, że wypowiedź Pana W. Jakowicz traktuje

jako formę zarzutu, poprosił o konkretną odpowiedź, czy Gmina ma kontrolę nad ceną
wody?
Pan Wójt odpowiedziała, że wspólnie z Panią Skarbnik Bogumiłą Dorywalską analizuje
corocznie koszty przedstawiane przez RWiK, wzięli także udział w spotkaniu w RWiK w
czasie którego były one omawiane. Pan Bogdan Michaliszyn Sołtys Sołectwa Moczyłki
spytał czy cena nie jest podejmowana „z automatu”? Na poprzedniej Sesji przeczytane
zostały pisma innych samorządów które nie zgadzają się z zaproponowaną ceną wody, Pan
Wójt odpowiedział, że przedstawione pisma miały pokazać, że niektóre samorządy nie
zgadzają się z zaproponowaną ceną. Pan Bogdan Tokarz Sołtys Sołectwa Nasutowo spytał
czy wynagrodzenia pracowników RWiK są również częścią składową ceny wody? Pani D.
Borsuk odpowiedziała, że tak, poinformowała również o wniosku Związków Zawodowych
RWiK dotyczącym podwyżki wynagrodzeń, ustalone zostały podwyżki na poziomie 2,7%
czyli na poziomie wskaźnika inflacji.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
4) Programu Współpracy Gminy Białogard z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2013,
uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy na Sesji omówiła
ją Pani Beata Piścio,
Uchwała została podjęta jednogłośnie,
Ad. 7. Pan Przewodniczący poinformował, iż na Sesję nie wpłynęły odpowiedzi na interpelacje
i zapytania Radnych.
Ad. 8. Wolne wnioski, zapytania i informacje. Pan Adam Bartman spytał dlaczego na temat
podatku rolnego nie było konsultacji z Izbą Rolniczą? Pan Przewodniczący odpowiedział, że na
kolejny rok jest dużo potrzeb, musimy środki z podatku przeznaczyć na te potrzeby min. Na
drogi. Pan a. Bartman spytał gdzie można składać wnioski o remont dróg bo w większości drogi
do pól są nieprzejezdne, Pan przewodniczący musimy w pierwszej kolejności wyremontować
drogi do posesji. Pan Jan Mazurkiewicz Kierownik ODR poinformował, że zmienia się siedziba
ODR-u od 1 stycznia 2013, najprawdopodobniej do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian,
podziękował, za dotychczasową współpracę na terenie budynku Gminy Białogard.
Pan Zbigniew Furman poinformował, że przy remoncie drogi w Moczyłkach zniszczona została
droga leśna obok boiska.
Pan Dorota Oszkiel poinformowała, że złożyła pismo do Komisji Komunalnej o remont tej
drogi.
Pan Ryszard Telej prezes drużyny WIKING Rogowo, poinformował o reaktywacji drużyny,
stwierdził, że rozmawiał z LZS-em jednak dowiedział się, że mogliby grać dwa mecze w
sezonie, a to go nie satysfakcjonowało, podjęto decyzję o wstąpieniu do KZPN Koszalin,
pozyskano sponsora który częściowo wyposażył drużynę. Rozegrano do tej pory 9 meczy,
drużyna zajęła 6 miejsce. W związku z prowadzeniem drużyny ponoszone są koszty, złożyłem
pismo do Gmin y o wsparcie, dowiedziałem się, od Radnej, że Rada odrzuciła ten wniosek, na
spotkaniu z mieszkańcami w sprawie funduszu sołeckiego podjęta została decyzja o
przeznaczeniu środków na remont boiska. Poprosił o wsparcie finansowe. Pan Przewodniczący
odpowiedział, ze na dzień dzisiejszy nie można tego tematu rozstrzygnąć, musimy poczekać na
uchwalenie budżetu. Pan B. Michaliszyn podziękował za remont drogi do kolonii Moczyłki,
poprosił o odbudowę przystanku rozburzonego przez samochód.

Pan J. Smoliński poinformował o akcji Szlachetna Paczka.
Pan D. Janusiak poprosił o interwencję w sprawie fetoru z kanalizacji w Kościernicy, Pani D.
Borsuk odpowiedziała, że przyjmie to zgłoszenie do sprawdzenia. Pan J. Kaleja poprosił o
sprawdzenie drogi w Nawinie za mostkiem zdewastowanej przez nadleśnictwo, jest tam obecnie
przeprowadzany zrąb.
Pan Olgierd Dżurko poprosił o dowiezienie materiału na drogę w Lulewiczkach.
Ad. 9.Wobec wyczerpania wszystkich punktów XXV Sesja Rady Gminy Białogard została
zakończona.
Na tym protokół zakończono.

