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W dniu 29 czerwca 2021 r. w Sali Domu Kultury w Będzinie odbyła się XXXVIII Sesja VIII kadencji 

Rady Gminy w Będzinie. Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Radni obradowali zgodnie z 

zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Gminy zawiadomieniem i porządkiem obrad.  

Obrady rady gminy były transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej gminy.  

 

 

 

 

Pkt. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:00:00 – 00:00:52  

Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Pan Andrzej Nożykowski, który stwierdził, że 

na sesji na 15 radnych, obecnych jest 12 radnych, co stanowiło o prawomocności podejmowanych 

uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Obecność radnych na rozpoczęciu sesji: 

Obecni:  

 Tomasz Baczyński 

 Adam Gołębiewski 

 Mariusz Gosławski 

 Barbara Grudzień  

 Eugenia Imbiorowska 

 Andrzej Jóźwiak 

 Piotr Kołpacki  

 Andrzej Krawiec 

 Krystyna Najdzion 

 Andrzej Nożykowski 

 Lucyna Parol 

 Grzegorz Sztulc 

 

Nieobecni:  

 Joanna Banaszczak 

 Sławomir Bryliński 

 Diana Kret 

 

 

 

 

 

Nagranie video z sesji jest dostępne pod adresem:  

https://www.youtube.com/watch?v=5qj-UEK1m_c 

oraz w Biurze Rady Gminy w Będzinie.  
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Pkt. 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:00:53 – 00:02:57  

Zawiadomienie o sesji stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący poinformował, że od Wójta 

wpłynęło pismo z prośbą o usunięciu z porządku obrad projektu uchwały nr 7 jednak bez uzasadnienia, 

w związku z tym projekt uchwały nie został wycofany. Protokół z głosowania stanowi załącznik do 

protokołu. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2.  Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 

3.  Wolna trybuna. 

4.  Podjęcie uchwał: 

a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 

28 stycznia 2021 r. 

c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Będzino na lata 2020- 2029r. 

d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: 

rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz 

wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino. 

f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Kąpielisko Obóz Pleśna" 

zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina  Będzino. 

g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Będzino 

5.  Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z 

ostatniej sesji. 

6.  Wolne wnioski i zapytania. 

7.  Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. 

8.  Zamknięcie obrad. 

Ustalony porządek obrad:  bez zmian 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad: 

ZA: 12 radnych 

Tomasz Baczyński, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, Andrzej Jóźwiak, 

Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz Gosławski, Andrzej Nożykowski, 

Lucyna Parol, Piotr Kołpacki 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 3 radnych 

Joanna Banaszczak, Sławomir Bryliński, Diana Kret 

 

Porządek obrad został przyjęty. 
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Pkt. 3. Wolna trybuna. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:02:58 – 00:03:10  

Przewodniczący poinformował, że nie było zgłoszeń do Wolnej trybuny, w związku z czym przeszedł do 

kolejnego punktu obrad. 

Pkt. 4. Podjęcie uchwał: 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:03:11 – 01:41:28 

a) Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (projekt nr 1) 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Patrycja Woltmann. Opinia komisji budżetowo-finansowej na 

temat projektu uchwały była negatywna. Dyskusja na temat uchwały znajduje się w transkrypcji sesji. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

ZA: 1 radny 

Mariusz Gosławski 

PRZECIW: 10 radnych 

Tomasz Baczyński, Adam Gołębiewski, Barbara Grudzień, Eugenia Imbiorowska, Andrzej Jóźwiak, 

Piotr Kołpacki, Andrzej Krawiec, Krystyna Najdzion, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 radny 

Grzegorz Sztulc 

NIEOBECNYCH: 3 radnych 

Joanna Banaszczak, Sławomir Bryliński, Diana Kret 

Uchwała nie została podjęta. 

b) Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr 

XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. (projekt nr 2) 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Patrycja Woltmann. Dyskusja na temat uchwały znajduje się w 

transkrypcji sesji. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 

2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 

ZA: 1 radny 

Mariusz Gosławski 

PRZECIW: 10 radnych 

Tomasz Baczyński, Adam Gołębiewski, Barbara Grudzień, Eugenia Imbiorowska, Andrzej Jóźwiak, 

Piotr Kołpacki, Andrzej Krawiec, Krystyna Najdzion, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 radny 

Grzegorz Sztulc 

NIEOBECNYCH: 3 radnych 

Joanna Banaszczak, Sławomir Bryliński, Diana Kret 

Uchwała nie została podjęta. 
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c) Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020- 

2029r. (projekt nr 3) 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Patrycja Woltmann. Dyskusja na temat uchwały znajduje się w 

transkrypcji sesji. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Będzino na lata 2020 - 2029 r. 

ZA: 1 radny 

Mariusz Gosławski 

PRZECIW: 9 radnych 

Tomasz Baczyński, Adam Gołębiewski, Barbara Grudzień, Eugenia Imbiorowska, Andrzej Jóźwiak, 

Piotr Kołpacki, Krystyna Najdzion, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 radny 

Grzegorz Sztulc 

NIEOBECNYCH: 4 radnych 

Joanna Banaszczak, Sławomir Bryliński, Andrzej Krawiec, Diana Kret 

Uchwała nie została podjęta. 

d) Uchwała w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu (projekt nr 4) 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Patrycja Woltmann. Dyskusja na temat uchwały znajduje się 

w transkrypcji sesji. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

ZA: 11 radnych 

Tomasz Baczyński, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Jóźwiak, 

Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz Gosławski, Andrzej Nożykowski, 

Lucyna Parol, Piotr Kołpacki 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 4 radnych 

Joanna Banaszczak, Sławomir Bryliński, Andrzej Krawiec, Diana Kret 

Uchwała została podjęta. 

e) Uchwała w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i 

od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za 

inkaso na terenie Gminy Będzino (projekt nr 5) 

Projekt uchwały przedstawiła Wioletta Mróz (Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej). 

Dyskusja na temat uchwały znajduje się w transkrypcji sesji. 
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Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: 

rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 

ZA: 10 radnych 

Tomasz Baczyński, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Jóźwiak, Adam Gołębiewski, 

Grzegorz Sztulc, Mariusz Gosławski, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol, Piotr Kołpacki 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 5 radnych 

Joanna Banaszczak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Andrzej Krawiec, Diana Kret 

Uchwała została podjęta. 

f) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Kąpielisko Obóz Pleśna" zlokalizowanego przy 

plaży w miejscowości Pleśna, gmina  Będzino (projekt nr 6) 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący rady. Dyskusja na temat uchwały znajduje się w 

transkrypcji sesji. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Kąpielisko Obóz Pleśna" zlokalizowanego przy 

plaży w miejscowości Pleśna, gmina  Będzino  

ZA: 11 radnych 

Tomasz Baczyński, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Jóźwiak, 

Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Mariusz Gosławski, Andrzej Nożykowski, 

Lucyna Parol, Piotr Kołpacki 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 4 radnych 

Joanna Banaszczak, Sławomir Bryliński, Andrzej Krawiec, Diana Kret 

Uchwała została podjęta. 

g) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino (projekt nr 7) 

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Banaszczak. Dyskusja na 

temat uchwały znajduje się w transkrypcji sesji. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Będzino 

ZA: 10 radnych 

Tomasz Baczyński, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Jóźwiak, 

Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Grzegorz Sztulc, Andrzej Nożykowski, 

Lucyna Parol, Piotr Kołpacki 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 radny 

Mariusz Gosławski 

NIEOBECNYCH: 4 radnych 

Joanna Banaszczak, Sławomir Bryliński, Andrzej Krawiec, Diana Kret 

Uchwała została podjęta. 
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Pkt. 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na 

zapytania z ostatniej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 01:41:29 – 01:44:53 

Przewodniczący rady poinformował, że  wójt przedstawił informacje ze swojej działalności w formie 

pisemnej, natomiast nieznane w dalszym ciągu są efekty jego spotkań i rozmów. Wypowiedzi 

znajdują się w transkrypcji sesji. 

Pkt. 6. Wolne wnioski i zapytania. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 01:44:54 – 01:46:39 

Wypowiedzi, wnioski i zapytania radnych znajdują się w transkrypcji sesji. 

Pkt. 7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 01:46:40 – 01:53:28 

Przewodniczący rady poinformował, że kolejna sesja planowana jest w pierwszej dekadzie lipca. 

Wszystkie wypowiedzi znajdują się w transkrypcji sesji. 

Pkt. 8. Zamknięcie obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 01:53:29 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej 

Nożykowski zamknął XXXVIII Sesję Rady Gminy w Będzinie. 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie 

Andrzej Nożykowski 

Przygotował: Mateusz Dębowski 

Data przyjęcia protokołu: 

09.09.2021
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Załącznik nr 4 do Protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie 

Pkt. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:00:00 – 00:00:52  

1.1.1 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Witam wszystkich na dzisiejszej sesji 38. sesja ósmej kadencji. Witam państwa radnych, 

jednocześnie stwierdzam prawomocność sesji. Na 15 radnych 12 jest obecnych. Troje 

radnych no z trudności z obowiązkami, które wykonują bezpośrednio w pracy, nie mogą 

być i powiadomili o tym, że na dzisiejszej sesji nie mogą w dzisiejszej sesji uczestniczyć. 

Witam również na dzisiejszej sesji panią skarbnik panią Patrycję Woltmann oraz jest z 

nami też Kierownik Zakładu Komunalnego pan Andrzej Nowak i obsługujący tutaj całą 

sesję pan Mateusz Dębowski.  

Pkt. 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:00:53 – 00:02:57  

1.1.2 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pkt 2 porządek obrad i wnioski do porządku obrad. Wpłynęło do mnie pismo, żeby nie 

podejmować projektu nr 6 dotyczącego utworzenia miejsca, okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli kąpielisko obóz Pleśna. Nie wiem, czy ktoś tutaj 

pracowników jest w stanie mi wyjaśnić, co jest tego powodem, bo jeszcze wczoraj na 

komisji ta uchwała była aktualna, natomiast wójt przesyłając do mnie pismo, napisał o 

usunięcie, niemniej jednak nie uzasadnił tego, co jest tego powodem. W związku z tym 

jestem też po rozmowie z komendantem obozu, który twierdzi, że im bardzo zależy na 

tym, aby to kąpielisko było czynne, żeby mogliby z niego korzystać, także dla mnie jest to 

jakieś niezrozumiałe, gdzie przyjeżdża młodzież na teren naszej gminy na wypoczynek 

wakacyjny, a tutaj są tworzone jakieś utrudnienia, także a powodów ich nie znam. W 

związku z tym będziemy głosować nad tą uchwałą państwo zdecydują, jak ją 

podejmujemy. Czy są jakieś inne propozycje do porządku obrad? Jeśli nie ma, to 

przegłosujemy proponowany porządek obrad. Kto jest za podjęciem proszę zagłosować. 

Dziękuję głosowało 12 radnych. 12 radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku 

obrad. 

Pkt. 3. Wolna trybuna. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:02:58 – 00:03:10  

1.1.3 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pkt 3 wolna trybuna. Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do wystąpienia w wolnej 

trybunie, w związku z tym punkt ten kończymy. 
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Pkt. 4. Podjęcie uchwał: 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:03:11 – 01:41:28 

1.1.4 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

I pkt 4 mamy podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała projekt nr 1 w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie gminy za rok 2021. Proszę o przedstawienie tej uchwały przez panią 

Skarbnik.  

1.1.5 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Dzień dobry wysoka Rado. Projekt nr 1 w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie 

gminy Będzino na 2021 rok. § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy Będzino o kwotę 

368 277 zł 84 gr. Załącznik nr 1 przedstawia nam zmiany w planach dochodów, gdzie na 

transport i łączność zmniejszamy plan dochodów o 162 822 zł i 16 gr, w tym w drogach 

publicznych gminnych, dotacje celowe w ramach środków Unii Europejskiej zwiększamy 

o 400 000, to jest refundacja poniesionych wydatków na budowę drogi w miejscowości w 

Mścicach oraz zmniejszamy środki z funduszu dróg samorządowych na budowę drogi w 

Wierzchominku, gdyż te środki wpłynęły w grudniu 2020 roku w wysokości 562 822 zł 

16 gr. W gospodarce mieszkaniowej łącznie zwiększamy dochody o 100 100 zł. W 

dochodach od osób prawnych i osób fizycznych oraz od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z nimi związane zwiększamy 

dochody o 418 000. W ochronie zdrowia łącznie zwiększamy dochody o 8000, w 

gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększamy dochody łącznie o 5000. Plan 

dochodów po dokonanych zmianach zamykamy kwotą 54 778 394 zł 22 gr. § 2 zwiększa 

się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 458 690 zł 85 gr i w tym: transport i 

łączność łącznie zwiększamy dochody o 168 000, w administracji publicznej zmniejszamy 

wydatki o 8069 zł 83 gr. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

zwiększamy wydatki o 49 000, różne rozliczenia, zwiększamy wydatki o 50 000, oświata i 

wychowanie łącznie zwiększamy wydatki o 8391 zł i 68 gr. W ochronie zdrowia 

zwiększamy wydatki o 28 026 zł i 38 gr. W pomocy publicznej zmiany dokonujemy w 

ramach paragrafów edukacja opieka wychowawcza zwiększamy wydatki o 6000, w dziale 

rodzina, wydatki przeniesienia są między paragrafami. Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska łącznie zwiększamy wydatki o 122 611 zł 43 gr. Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego zwiększamy plan wydatków o 25 731 zł 19 gr. Kultura fizyczna 

zwiększamy plan wydatków o 9000. Plan wydatków po dokonanych zmianach zamykamy 

kwotą 59 488 770 zł 74 gr. Paragraf nr 3 przenosi się wydatki między działami i 

rozdziałami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf nr 4 dokonuje się zmian w planie 

wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznik nr 3 prezentuje nam 

zwiększenie planu wydatków o kwotę dziś 10 069 zł 83 gr. Plan wydatków inwestycyjnych 

na rok 2021 roku zamykamy kwotą 11 887 921 zł 20 gr. Paragraf nr 4 dokonuje się zmian 

w planie przychodów, zgodnie załącznikiem nr 4, gdzie wysoka rado przychody 

jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącego budżetu zwiększamy o 330 412 zł 89 gr. Są to przychody za 2020 rok 

z tytułu opłaty kapslowej oraz funduszu dróg samorządowych. Wolne środki, o których 

mowa w art. 217 w ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększamy o 858 044 zł 

12 gr. Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszamy o 1 098 044 gr. 
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Plan przychodów po dokonanych zmianach zamykamy kwotą 8 400 049 zł i 53 gr. 

Paragraf nr 6 ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5, gdzie 

przychody ogółem planujemy w wysokości 8 400 049 zł 53 gr. Planowane rozchody 

wynoszą 3 689 673 zł 1 gr. Paragraf nr 7 po dokonanych zmianach budżet gminy 

zamykamy: dochody w wysokości 54 778 394 zł 22 gr w tym plan na zadania zlecone 

wynosi 13 044 203 zł 40 gr. Wydatki zamykamy w wysokości 59 488 770 zł 74 gr, w tym 

plan na wydatki zlecone stanowi 13 044 203 zł 40 gr. Wynik finansowy w wysokości 

4 710 376 zł 52 gr zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych 

w wysokości 3 494 282 zł 99 gr, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 330 412 zł 89 gr, przychodami z 

rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 27 636 zł 50 gr oraz 

wolnymi środkami wysokości 858 044 zł 12 gr. Paragraf nr 8 wykonanie uchwały 

powierza się wójtowi gminy. § 9 uchwała wchodzi w życie w życie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Tu 

dodatkowo jest kierownik, dodatkowo jest kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego, 

w związku z tym, że mieli państwo wczoraj pytania odnośnie planów wydatków na 

remonty dróg oraz na remont hydroforni i naszych wodociągów.  

1.1.6 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja tutaj bardzo proszę, panie Andrzeju o wyjaśnienia tam tej kwoty przeznaczonej na 

remont. Wiemy, że to jest związane tam z tymi problemami, jeżeli chodzi o braki wody w 

miejscowości Mścice i okolicy, w związku z tym wiemy, że to w tym kierunku, ale proszę, 

jeśli to możliwe przedstawić nam jak to ma wyglądać, w jakim to okresie jest ta próba 

likwidacji tego problemu.  

1.1.7 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie)  

Witam państwa. Tak jak pan przewodniczący wspomniał problem dotyczy niedoboru 

wody w momencie zwiększonego poboru, to znaczy chodzi o miejscowość Mścice. Wiąże 

się to z tym, że jeżeli mamy temperatury takie jak teraz, czy w ubiegłym tygodniu były 

ponad 30 stopni, wszyscy korzystają z tego wodociągu, no w sposób, woda nie jest 

używana nie tylko do celów socjalnych bytowych, ale po prostu jest podlewana zieleń. 

Proszę państwa, ujęcie pracuje na 100% swoich możliwości, lecz nie ma takiej 

wymaganej takiej wydajności, jakiej by sobie życzyli mieszkańcy. Mam tu na myśli 

zwiększenie tego oporu do celów podlewania zieleni, bo w momencie, kiedy woda jest 

nie jest używana do podlewania tu w zupełności tej wody wystarcza i można powiedzieć, 

że ujęcie ma zapas jeszcze 50% swojej mocy. W momencie, kiedy podlewamy zieleń 

ponad 100% więcej wody jest pobieranej, urządzenia po prostu nie dają rady. Mamy 

taką możliwość, żeby uruchomić dawne stare ujęcie jeszcze po OHZcie. Ono jest nasze, 

do nas przekazane jednakże nie było w czasie robione, dlatego że nie było takiej 

potrzeby, tak. Mścice się rozrosły no mieszkańcy mają jakieś tam swoje wyobrażenia o 

utrzymaniu zieleni. Nikt nie zwraca uwagi na to, że pomimo zakazu podlewania no 

trudno jest wyegzekwować to, żeby ta woda nie była zużywana do innych celów, bo po 

prostu innym w tym momencie brakuje, w położonych wyżej miejscach Mścic. Mam tu 

na myśli Łubniki i ulica Rzemieślnicza, to są 2 takie newralgiczne punkty, no i w blokach 

też może na ostatnim piętrze spada ciśnienie. Proszę państwa, tak jak wspomniałem, 

przechodzimy do mamy taki zamiar, znaczy już podjęliśmy pracę, żeby uruchomić to 

ujęcie. Nie nazywajmy tego remontem, tylko po prostu uruchomieniem, a żeby 



4 
Transkrypcja z XXXVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie, 29.06.2021 r. 

 

uruchomić, no to musimy poczynić tam pewne prace. No i jakiś zakup pompy i po 

wykonaniu tych działań mam nadzieję, znaczy robimy to w ten sposób, że część Mścic 

będzie zaopatrywana z 1 ujęcia. Druga część z tego, które teraz uruchamiamy. Ten 

problem zniknie. Jednakże przyszłościowo musimy się liczyć z tym, że trzeba będzie 

ponieść jakieś nakłady, żeby to zrobić już docelowo. Myślę, że teraz te koszty 

uruchomienia tego ujęcia będą się wahały, gdzieś w granicach powiedzmy, ja tak 

strzelam, ale na pewno gdzieś około 30 000 zlotych wydamy, to jest no na jakiś tam 

wodociąg niewiele moim zdaniem, ale to będzie to minimalne nakłady będą jakieś tam 

prace, ale to będzie to minimum, które musimy zrobić, żeby to ujęcie działało i żeby 

woda była odpowiedniej jakości tak, bo po tamtym starym ujęciu został tylko odwiert no 

i budynek stacji. A te wszystkie urządzenia są po prostu wyeksploatowane, nie ma ich. 

Dlatego chcemy to uruchomić. Myślę, że może się uda już na początku przyszłego 

tygodnia z tym problemem, ten problem nam zniknie. Mam nadzieję taką. Sprawdziliśmy 

wydajność tamtego odwiertu, który mamy przy pomocy spółdzielni na razie spółdzielni 

mieszkaniowej mamy zamiar przynajmniej przez pierwszy okres spróbować korzystać z 

energii, ale to się rozliczymy, dopóki nie podpiszemy umowy na dostawę energii do tego 

budynku, to będziemy korzystali, chcieli korzystać z panem przewodniczącym 

przeprowadziłem pewne rozmowy, będziemy chcieli korzystać z energii, którą nam 

dostarczy spółdzielnia mieszkaniowa. Także prowadzimy te prace, jeżeli chodzi o drugą 

część. Pieniądze na remonty dróg. Akurat tutaj, więcej mógłby powiedzieć kolega pan 

Szymaniak, ale niestety on dzisiaj jest na urlopie. Poprosiłem go, żeby przekazał mi co do 

tej pory było zrobione i dlaczego wnioskujemy o zwiększenie tych funduszy, no z 

uzyskanych informacji, wiemy że praktycznie te pieniądze, które były przeznaczone na te 

remonty cząstkowe dróg, na zakup kruszywa zostały praktycznie, jeszcze nie całkowicie, 

ale w dużej mierze zostały spożytkowane. I co zrobiono w tym roku, za te pieniądze. 

Remont ulicy Rzemieślniczej, ostatnia część drogi gruntowej została wyłożona płytami 

drogowymi, ja to czytam po prostu pracownik mi to przygotował. Postaram się, no bo 

podejrzewam, że nie wyczerpie do końca państwa zapytania, nie odpowiem do końca, 

postaram się, żeby nie wiem na następnej komisji, czy na następnej sesji Pan Szymaniak 

dogłębnie ten temat zreferował, bo mogę być po prostu niedoinformowany, w którymś 

momencie. Remont dróg utwardzonych w Słowienkowie, Dobrzycy, Komorach, Zagajach, 

w Stoisławiu, Kładnie, Dworku, Będzino, Wierzchominko poprzez użycie równiarki. 

Zostały drogi tam częściowo uzupełnione kruszywem i równiarka wyrównała te 

największe jakieś tam zagłębienia. Remonty nawierzchni asfaltowych w Będzinie od tzw. 

zakola do piekarni, tam jest droga asfaltowa i w Tymieniu od drogi asfaltowej 11 w 

kierunku Tymienicy. Naprawa dodatkowo jeszcze dodam, że na pewno była jeszcze 

robiona naprawa asfaltem na zimno tej drogi w Strzeżenicach, ona znowu się nadaje do 

naprawy, bo ta metoda no ona jest dobra może na lato tak, jeżeli okres wiosenny czy 

jesienny, no to ta technologia nie zdaje do końca egzaminu. Naprawy ubytków w 

drogach gruntowych utwardzonych, wjazd do miejscowości Łubniki, Kładno przy 

kościele, Będzino, Będzino ostatnia droga w lewo. To mnie się wydaje, że tutaj będzie ta 

droga, może za boiskiem była robiona tak, orientujecie się państwo to jest tam za 

boiskiem sportowym w lewo droga utwardzana była na pewno. Podobnie była droga 

robiona w Słowienkowie, Zagajach, Mścice ulica Malinowa, czyli łatanie ulica Bałtycka, 

Brzozowa, jarzębinowa. Wykonano prace porządkowena drodze Dobiesławiec-

Podamirowo oraz w Kazimierzu Pomorskim. Dobiesławiec-Podamirowo to głównie 
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chodzi o te zakrzaczenia i ostatnio wiem, że tam był częściowo przynajmniej pogłębione 

czy odtwarzany rów odprowadzający wody gruntowe. Wykonano drugi etap zmiany 

organizacji ruchu na ulicy Kościelnej w Mścicach oraz ulicach przyległych, mających na 

celu spowolnienie ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa. To są Mścice. No to jest to, co mi 

przekazał pracownik. No nie mogę nic więcej powiedzieć, jedynie przeprowadziłem z nim 

rozmowę, dlaczego mniej więcej wnioskujemy jeszcze o te pieniądze. Znacie państwo 

stan naszych dróg, teraz to były naprawy wiosenne, podejrzewam, że jesienią po 

opadach deszczów część z nich będzie nadal w takim stanie że będzie wymagała tych 

napraw. Mamy takie pieniądze, jakie mamy. Gro na pewno tych pieniędzy będzie 

przeznaczonych na zakup odpowiedniego kruszywa, które no pozwoli te największe 

jakieś ubytki w drogach wypełniać i zagęszczać, żeby to nie było po prostu odpowiednia 

jakość kruszywa, żeby raz wypełnienie było po prostu dobre, a nie po deszczach żeby się 

rozpływało. Myślę, że droga dużo jeszcze będzie nakładów na drogę w Słowienkowie, tą 

która jest powiedzmy drogą szlakową. W tej chwili wykonywany jest kosztorys 

inwestorski, będziemy wiedzieli ile będzie nas wynosiła naprawa tej drogi w jakimś tam 

przez nas wymaganym standardzie. Nie będzie to na pewno asfalt, nie będą to płyty no 

ale zobaczymy, bo trzeba będzie tam wykorytować i wypełnić. Zobaczymy. Zresztą to 

będzie do ustalenia, w jakim standardzie chcemy tą drogę naprawiać. To tyle.  

1.1.8 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Proszę pani Grudzień.  

1.1.9 Barbara Grudzień (Radna)  

Odnośnie wody, panie Andrzeju, mam takie pytanie czy z Tymienia do pana doszły jakieś 

informacje, że w Tymieniu jest również problem z wodą. Do niedawna było, że te drugie 

piętra w okresie letnim miały problemy, bo do mnie już się też dzwonią po prostu 

mieszkańcy, że już nawet na pierwszych piętrach są takie momenty, że pierwsze piętra 

mają tak słabe ciśnienie, że piece się nie włączają. Stąd moje pytanie, bo ja mówiłam po 

prostu mieszkańcom Tymienia, żeby ewentualnie zwracali się do pana do pracownika, 

no nie mogę używać chyba nazwiska, tak albo ewentualnie właśnie do pana z tą 

informacją, w jakim to okresie i kiedy to jest nasilone brak tej wody, stąd moje pytanie.  

1.1.10 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie)  

Miałem w tej sprawie jeden telefon. Uruchomili naszego pracownika, ma nam 

monitorować i sprawdzić, jakie to są godziny. Prawdopodobnie sprawą będzie na pewno 

jasna że to będą dni, w których woda będzie też no zwiększony pobór wody. 

Podniesiemy na stacji, bo wody mamy wystarczającą ilość. Podniesiemy na stacji no 

myślę, że może o pół atmosfery ciśnienie. No nie możemy więcej, bo te budynki niżej 

położone no są mają takie instalacje, jakie mają i po prostu mogą te instalacje nie 

wytrzymać lub będą się otwierały zawory bezpieczeństwa, bo tam wtedy będzie za duże 

ciśnienie. Zobaczymy działamy w tym kierunku. Będę miał sprawę myślę, jasną dzień 

dwa i ale na pewno temat nie pozostanie jakiś nierozpoznany, będziemy myśleli jak to 

rozwiązać, bo mamy specyficzne są te wodociągi tak nasze, bo mamy 1 punkt zasilania i 

musimy wytworzyć w miejscu poboru wody takie ciśnienie, żeby ono wystarczało, np do 

dostarczenia tej odpowiedniego ciśnienia do do najgorzej najbardziej niekorzystnego 

położenia odbiorcy, który no wiadomo, czyli teren gruntu, plus jeszcze dojdzie nam blok, 

to jest na miejscowości Tymień, może być różnica prawie 2 atmosfer. I fakt może kiedyś 
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tego mieszkańcy nie odczuwali, bo nie używali takich urządzeń, które wymagały 

odpowiedniego ciśnienia, żeby się uruchomić. Mam tu na myśli właśnie piecyki gazowe 

itd. Teraz jest taka technologia inna, wszystkie urzędzania są tak czułe, no ale postaramy 

się taki sposób zaradzić, żeby ten problem rozwiązać.  

1.1.11 Barbara Grudzień (Radna)  

Mam jeszcze, mogę Panie Przewodniczący, jeszcze? 

1.1.12 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie)  

Proszę proszę. 

1.1.13 Barbara Grudzień (Radna)  

Mam takie pytanie w takim układzie, jeżeli będę miała takie zgłoszenia, czy mam to 

bezpośrednio do pracownika zgłaszać, czy z Panem się kontaktować? 

1.1.14 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Może Pani do mnie bezpośrednio do pracownika, no ja jestem z panem Mazurem w 

bezpośrednim kontakcie, także nie ma najmniejszego problemu. 

1.1.15 Barbara Grudzień (Radna)  

Dobrze. Dziękuję bardzo.  

1.1.16 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Wracając do uchwały, ja mam takie pytanie. Przedstawiła pani, że 562 822 zł 

16 gr otrzymaliśmy zwrot dotacji z funduszy celowych w ubiegłym roku, dlaczego to nie 

zostało ujęte w budżecie ubiegłego roku.  

1.1.17 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Środki zostały zwiększone zostały plany w grudniu ubiegłego roku, a do projektu gdzie 

był projekt piętnastego listopada składany (..) realizacji przedsięwzięcia, dlatego też były 

ujęte w projekcie br. i teraz są przyjęte jako rozliczenie środków, przychody jednostek 

samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym. Przyjęta jest ta część, która została niewydatkowana w ubiegłym roku.  

1.1.18 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Teraz jeszcze mam takie pytanie, czy rozumieć te wydatki na drogi te 168 000, 

które są proponowane, to są na ten zakres prac, który tu wymienił pan Andrzej, które 

były wykonane i niezapłacone są, czy jest to coś nowego.  

1.1.19 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Znaczy się to są na remonty jesienne, jak tak pan Andrzej podzielił na wiosenne, które 

już prawie wydał cały swój plan, że tak powiem te 390 000, bo tam jeszcze są środki z 

funduszów sołeckch. No a pozostałą część no chciałby pan Andrzej przeznaczyć na 

remonty jesienne tak, jesienno zimowe, nie wiem jak to nazwać. Tak, jak już kierownik 

mówił, że już prawie cały plan wydał tak.  

1.1.20 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ale czy jest jakieś konkretne przeznaczenie tych środków? Czy dalej? Tak no w zależności 

od potrzeb?  
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1.1.21 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie)  

Nie ma konkretnych z tego, co ja wiem i co państwo wiecie, nie ma konkretnego 

przeznaczenia, tylko to mają być remonty, zakup kruszywa. Przepraszam bardzo, no 

nawet nie wiedziałem, że bym dzisiaj pracownika, który jest w tym temacie no zajmuje 

się tematem dróg, powinien wszystko dokładnie wiedzieć, przepraszam że go dzisiaj nie 

ma. Jest na urlopie i dlatego nie wyczerpie państwa ciekawości, nie odpowiem, bo do 

końca nie wiem, ale obiecuje że następną sesję będzie pracownik przygotowany i 

odpowiade na każde pytanie.  

1.1.22 Lucyna Parol (Radna)  

No właśnie dziwne, że wiadomo, że jest dzisiaj sesja. Myślę, że zmiany są w budżecie i są 

zmiany też w sprawie funduszy na drogi. Wczoraj pan Szymaniak w pracy był, dzisiaj 

pana nie ma, bo już jest na urlopie, a my od tygodni dopytujemy, co jest z drogą tą 

remontowaną do banku w Będzinie i no co dla nas droga to jest co, widmo? Pan 

Szymaniak mówi, że to nie jest jego działka. Pan Maśliński mówi, że to nie jest jego 

działka, więc przepraszam, kto tą inwestycję wykonuje i jaki jest koszt tej inwestycji? Czy 

rada się dowie w końcu, gdzie są te pieniądze za co ta droga została zrobiona, bo na 

dzień dzisiejszy to ja nie widzę, bo z tych pieniędzy, które były na remont drogi, prawie 

są wykorzystane 168 000, brakuje na remont drogi. Czy w tym budżecie na remont tej 

drogi jest uwzględniona droga do Będzina ta do banku? Dla mnie to jest śmieszne pan 

Maśliński mówi, że nie jest jego też działką, to nie jest jego inwestycja. A oczywiście widzą 

radni, jak maszeruje z panem wice z tej drogi, więc kto to robi w ogóle, to sam 

wykonawca wszedł na remont tej drogi i sobie zrobił? Chyba takiej samowolki, to jeszcze 

nie ma na terenie gminy że wykonawcy sobie chodzą, robią i i wystawiają, potem tylko 

rachunki. Ja po prostu to jest dla mnie nie do pomyślenia, żeby rada już od kilku tygodni 

nie mogła się dowiedzieć na jakiej zasadzie jest to remontowana, z jakich jest środków, 

jaki koszt jest remontu tego? Mało. Ona jest w ogóle beznadziejnie robiona, znów 

zastawiony jest wjazd cały nie zrobiony do końca. No nie wiem. Tu chyba coś jest nie tak. 

No trudno może tu do pana jakby mieć pretensje, bo jest od tego, jakby pracownik tylko 

właśnie dziwne, to zawsze jest jak jest potrzebny nam pracownik, to pracownik jest na 

urlopie albo jest na zwolnieniu lekarskim. Jest chory, bo nie ma. Dla mnie cały, nie ma że 

wójt, ale cały urząd ignoruje po prostu radę. No nie da się tak. Zaczarować się nie da tej 

sytuacji, że rada jest uchwałodawcą, a wójt z pracownikami jest wykonawcą. Urząd jest 

wykonawcą tego. Rada decyduje, jeżeli rada pyta, to uważam że powinna dostać rzetelną 

odpowiedź, a cały czas my nie mamy odpowiedzi nie tylko w tej sprawie, ale w wielu 

innych. Wszystko właśnie jest takie bardzo mętne bardzo oględne, albo nie wiem, albo 

ktoś inny albo coś. Prosiliśmy już tyle razy, że tak oczywiście będzie to dla państwa 

przygotowane i umowa i wykaz, jaki koszt będzie, ale do dzisiaj nie wiemy. Więc 

obawiam się, że te 168 000 pewnie właśnie brakuje tych środków i to zostanie 

zcedowane na GZK i po prostu pan Szymaniak zostanie wrobiony to, że to jest inwestycja 

to jest remont drogi w jego działce. Ja na dzień dzisiejszy tak widzę, bo nie widzę innych 

środków, żeby było wymienione, że proszę na remont drogi do banku zabrakło np. nam 

100 tys. czy 150 tys. Takiego w wykazie nie ma takiej sumy. Więc pod płaszczykiem 

pewnie przesuwania tych pieniędzy na remont drogi jest ukryta droga w Będzinie do 

banku. Ja tak śmiem twierdzić, jeżeli jestem w błędzie, to proszę mnie wyprowadzić, 

dziękuję. Z tego błędu, oczywiście nie z sali.  
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1.1.23 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja myślę, że zadam pytanie wprost, czy pani skarbnik podpisywała umowę z wykonawcą 

tej drogi?  

1.1.24 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Nie.  

1.1.25 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dlatego też mamy tutaj chyba pełny obraz tego wszystkiego, bo prosiliśmy na 

poprzednią sesję. Pan Gołębiewski występował, żeby przekazano nam umowę. Zastępca 

wójta, no że jeszcze jest tam zmiany nastąpiły. Umowa opiewa na datę 20 grudnia 2020 

roku, gdzie wykonawcy, który to wykonuje 22 grudnia spisana umowa, okres świąteczny i 

do dnia 4 stycznia 2021 roku w tym okresie wykonawca wykonał roboty za blisko 63 000. 

I taka kwota została mu wypłacona.  

1.1.26 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Ja przepraszam, Panie Przewodniczący tlyko myślałam, że chodzi panu w tym roku, bo w 

zeszłym roku podpisywałam.  

1.1.27 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Nie, chodzi o jedną umowę, a jest jeszcze jakaś, bo nie wiem?  

1.1.28 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Bo było na część, na etap. Na pewien zakres robót, była w zeszłym roku umowa to tak. 

Tamtą podpisywałam. Na dalszy zakres robót nie podpisywałam, bo myślałam...  

1.1.29 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

A czy ta umowa jest dostępna w ogóle? Bo do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy. 

Komisja rewizyjna m.in. o tą umowę wystąpiła z wnioskiem, kiedy to pan wójt po to, żeby 

wydać opinię wykonania budżetu za rok 2020 pan wójt przesuwa ten termin do 21 lipca, 

że udostępni nam te wszystkie dokumenty, o które pyta komisja rewizyjna. Natomiast 

jak wiemy do 15 lipca, powinniśmy złożyć opinie komisji rewizyjnej, bo nie mamy pełnej 

informacji do wykonania budżetu. Nie wiem, czy pan wójt nie chce, żebyśmy 

podejmowali uchwały o absolutorium i wykonania budżetu, czy bo na tą chwilę takie 

utrudnienia. W związku z tym w dniu dzisiejszym pismo złożyła komisja rewizyjna, że 

daje czas do godziny dwunastej 2 lipca o dostarczenie tych dokumentów, bo jeżeli nie to 

podejmiemy zupełnie inne kroki. Proszę pan Gołębiewski. 

1.1.30 Adam Gołębiewski (Radny)  

Dziękuję. Ja tutaj chciałbym, co do tych remontów cząstkowych dołożyć kamyczek. 

Proszę o przekazanie pańskiemu pracownikowi odnośnie drogi Śmiechów-Gąski tej od 

szkoły, tak dawnej w Śmiechowie. Ja interpelowałem o remont tej drogi w miesiącu 

listopadzie, zresztą to już powtarzałem bodajże w maju albo w kwietniu. Na tej drodze 

jest dziura o długości metra, szerokości pół to takie jajko, ale mniej więcej tak to jest tak 

wygląda. W okolicach działki 120/36 z boku działka taka, żeby to zobrazować. Tam na tej 

drodze tylko 1 dziura jest potworna i mieszkańcy, a bardziej chyba poprzez 

wczasowiczów użytkowników, teraz się ruch tam nasila osobowy i rowerowy. No jak ktoś 

nie wie, po prostu wjeżdża w nią i skutki mogą być fatalne. Także przy tych remontach 
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cząstkowych, o ile te pieniądze będą stricto przeznaczone na te cząstkowe jakieś 

uzupełnienie ubytków drogowych, to bardziej bym prosił, żeby to w trybie bardzo 

pilnym. Sezon nam się zaczyna no nie chciałbym, żeby tam jakiś wypadek. Pewnie kilka 

worków masy bitumicznej czy asfaltowej, to się tam nazywa i to było załatwione, ale też 

w interpelacji interpelowałem o to, żeby umocnić pobocze. W kilku miejscach, jest 

bardzo głębokie pobocze wymyte przez wodę i następuje degradacja tej drogi, obłamuje 

się krawędź ta asfaltowa. Ja myślę, że no nie wiem, przyczepa może 1,5 czy 2, nie znam 

się ilościowo, ale w dużym stopniu by zabezpieczyło to przed dalszą degradacją tej drogi. 

To nie jest na całym odcinku. To jest w kilkunastu miejscach po lewej, czy po prawej 

stronie i ta droga będzie spełniała swoją funkcję. To na tyle dziękuję.  

1.1.31 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Ja tutaj jeszcze jeśli mogę to, ale to może, chyba, że w tym samym temacie 

Panie Andrzeju tak to.  

1.1.32 Andrzej Krawiec (Radny)  

Tzn ja chciałbym tylko sprawa budżetu 1 sprawa, właśnie tych 168 000. Mamy wielkie 

uzasadnienie, że zmiany dotyczą dróg publicznych 168 000, w tym zmiana funduszu 

sołeckiego Kładno, rezygnacja z przedsięwzięcia pod nazwą remont drogi do banu w 

Będzinie 2000. Dziwne, że na 168 000 tylko 2000 mamy wyjaśnienie właśnie dotyczące 

tej zmiany. Druga sprawa, to jeżeli już pan jest panie Andrzeju, to chciałbym sprawa 

Pleśnej. Na ostatniej sesji byli przedstawiciele inwestorów Pleśnej właściciele inwestorzy. 

Miała to być perełka naszej gminy pokaz. Byliśmy z Komisją Infrastruktury. Powiem 

szczerze, że jest tam chaszcze chaszcze i jeszcze raz chaszcze. Głównie sprawa dotyczy 

właśnie dróg dojazdowych, bo rzeczywiście tam nie wjedzie nikt, jeśli nie będzie dróg 

dojazdowych, bo ten sprzęt utonie. Także tutaj prośba do pana wójta, nie wiem do kogo, 

do pani skarbnik, aby środki znaleźć i rozpocząć tam jakieś działania w kierunku, no bo 

te drogi będą nasze gminne, to są nie ich tylko nasze gminne, dlatego to jest sprawa 

gminy, aby te drogi dojazdowe tam do tych przynajmniej części chociażby, żeby ci 

inwestorzy mogli wjechać i inwestować rozbudowywać, przecież tam miały być 

pensjonaty hotele, a w tej chwili nie ma nic i jeden wielki ugór i powiem szczerze, że 

przykro patrzeć tam. Nie to, że to jest perełka naszej gminy. Drugą sprawę, mam trzecią 

w zasadzie, no bo jedna już sprawa budżetu, druga sprawa Pleśnej, trzecia sprawa zna 

pan ten skrót tej drogi, do Podamirowa na Strzeżenice. Powstało tam jedno wielkie 

wysypisko śmieci... 

1.1.33 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Już spalone.  

1.1.34 Andrzej Krawiec (Radny)  

Powiem szczerze był to skrót nie tylko dla rowerzystów, ale też taki punkt jak gdyby jak 

była zapchana wojewódzka była, a teraz powiatowa droga tutaj z Mielna do Mścic. No 

niektórzy korzystali z tego skrótu i przyjeżdżali samochodami. Także tutaj prośba też, aby 

ten skrót jakoś tam uruchomić no bo kiedyś było to w miarę wyrównywane. W tej chwili 

powiem szczerze, że tam jest nawet rowerem ciężko przejechać. Dziękuję bardzo.  

1.1.35 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja jeśli tutaj jeszcze mam takie pytanie, bo jest tutaj w budżecie w dziale 758 zapisane 
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50 000 na różne rozliczenia. I tutaj pani skarbnik nam to przedstawiła, że są te środki na 

no rozliczenie czy zaliczkową wpłatę za karę, którą obciążyły nas wodociągi Koszalin. Jak 

tutaj sprawa tej kary, bo pani skarbnik nam na komisji nie potrafiła dokładnej kwoty 

podać, ile ta kara wynosi, powiedziała tylko że około 500 000? Także ja bym zapytał 

jeszcze pana panie Andrzeju, jak ta sprawa wygląda?  

1.1.36 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie)  

Proszę państwa, wodociągi naliczyły nam tą karę, bodajże w granicach suma 550 000. 

Napisaliśmy do wodociągu wniosek, GZK napisał wniosek o przeliczenie, bo naszym 

zdaniem no wodociągi niezgodnie z umową obowiązującą naliczyły nam tą karę. Po 

prostu nie brały pod uwagę pewnego współczynnika, który się przyjmuje do wzoru do 

obliczenia tej kary, który spowoduje to, że ta kara nam tak liczę na to, bo taki mamy taka 

jest umowa że ona gdzieś w granicach o 50% będzie mniejsza, czyli powiedzmy że to 

będzie gdzieś w granicach 250, 260 000. Wniosek został złożony, i dopiero będziemy 

mogli mówić o jakieś płatności, fizycznie, kiedy będziemy mogli, no to już, jeżeli 

będziemy wiedzieli jaka wysokość jest tej kary, to na pewno część będziemy musieli 

wpłacić, a na pewno będziemy wnioskowali też o rozłożenie pozostałej należności na 

raty w określonej wysokości. Nie wiemy jeszcze, jak bo czekam na odpowiedź z 

Wodociągów. Dodam tylko jeszcze 1 rzecz, co kwartał musimy przekazywać badania 

jakościowe ścieków wyprowadzanych tych surowych. Robiliśmy akurat w ubiegłym 

tygodniu, czyli w ubiegłym tygodniu zrobiliśmy badania tych ścieków i i praktycznie nie 

przekraczamy dopuszczalnych norm, także na razie będziemy 3 miesiące bez kary, 

zobaczymy dalej, jak to będzie wyglądało. Także, jeżeli są przeznaczone jakieś pieniądze 

na zapłacenie tej kary, na pewno nie unikniemy jej. Być może wodociągi właśnie zgodzą 

się na rozłożenie na raty i byłaby to jakaś tam pierwsza zaliczka na poczet należności. To 

wszystko. 

1.1.37 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Ja tutaj wracając jeszcze do drogi do banku. Na pewno nie prowadził tej na 

remont i nadzór nad inwestycją prowadziła na pewno prowadził na pewno Urząd Gminy, 

jako że kilkakrotnie widywałem pana Maślińskiego z wykonawcą, także nie wiem, chyba, 

że był prywatnie jako ekspert budowlany, bo ale myślę, że wykonywał swoje obowiązki 

pracownicze, chodząc i uwzględniając pewne rzeczy na tej drodze. Także jest to na 

pewno zadanie, które wykonywał Urząd Gminy. Proszę pani Lucyna.  

1.1.38 Lucyna Parol (Radna)  

Właśnie, ja jeszcze chciałem do tych zmian w budżecie zapytać. Przepraszam, tu mi takie 

2 kwoty jeszcze nurtują 100 000 wpływ z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych, 

który jest pod było 92 000 przed zmianą i teraz zmiana 100 000 to jest 1 pozycja i 2 

pozycja wpływy z podatku od nieruchomości 400 000. Uważam, że to są dosyć wysokie 

wpływy do naszej gminy. Chciałam zapytać, czy one już są, czy to są przewidywane?  

1.1.39 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

To już tak odpowiem 100 000 z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

przeanalizowałam zostało też wystawione faktury jednorazowe na najem naszego 

mienia zostały też zawarte umowy od stycznia do końca roku, które przy projekcie 

budżetu nie zostały uwzględnione. Jest są to dodatkowe wpływy niezaplanowane ponad 
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50 000, plus zostały przedłużone umowy, gdzie na 15 listopada jeszcze kontrahenci nasi 

nie deklarowali, że przedłużą dalej z nami umowę na najem, czy też dzierżawę naszego 

mienia. I też ta kwota należności 100 000, stąd wynika. Kwota 400 000 wpływy z 

podatków od nieruchomości spowodowana jest czynnościami sprawdzającymi przez 

panią, która się zajmuje wymiarem podatku od osób fizycznych i prawnych w Urzędzie 

Gminy. Też została dzięki skutecznej egzekucji też część tej kwoty wpłynęła tak więc na 

dzień, tak jak mówiłam w dniu wczorajszym na komisji wykonanie planu wpływów z 

podatku od nieruchomości przekraczają ponad 50% wykonania powiedzmy na dzień 

dzisiejszy w wysokości 60% w stosunku do 5,5 milionowego planu.  

1.1.40 Lucyna Parol (Radna)  

Czyli ja z tego rozumiem, że te 400 000, że to co praktycznie to był dług tak? 

1.1.41 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Nie to jest kwota, która po części dług a po części też czynności sprawdzające, pani od 

wymiaru podatków dokonała w przedsiębiorstwach i znalazła nieprawidłowości w 

deklaracjach dotyczących opodatkowania, też ulgi zwolnienia się u przedsiębiorców 

niektórych skończyło i wszystko to spowodowało wzrost wpływów z tytułu podatków od 

nieruchomości.  

1.1.42 Lucyna Parol (Radna)  

Tak. Bo to jest dosyć duże, to trzeba było 15 000 m² opodatkować najwyższą stawką 

naszą od podatków od nieruchomości by tę kwotę uzyskać tak, dlatego mnie to 

zaniepokoiło bo to jest.  

1.1.43 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Nie, nie to dzięki pracownikom z referatu finansów i budżetu.  

1.1.44 Lucyna Parol (Radna)  

W nawiązaniu do tego właśnie co przed chwilką tu pani Lucynka powiedziała tu chodzi o 

wpływy z podatku od nieruchomości. Pani skarbnik przedstawiła, że jest to częściowy 

zwrot, jak gdyby tych co były na koniec roku, podatek niezapłacony tych zaległości 

rozumiem tak tu się mieści? 

1.1.45 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Tak czy częściowej to nie jest że to 100% kwoty, tylko.. 

1.1.46 Barbara Grudzień (Radna)  

A jest możliwość uzyskania takiej informacji ile z tego tytułu wpłynęło, no bo mamy tutaj 

400 000 dochodu. Zaległości w podatkach na koniec 2020 roku było w sumie podatek od 

nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, to sobie pozwoliłam wyciągnąć z budżetu 

z wykonania budżetu na 2020. Podatek od nieruchomości od osób prawnych było 

zadłużenia 92 439 zł 44 gr, a od osób fizycznych 259 365 i 39 łącznie takie zadłużenie 

było 351 804 zł 83 gr. Jaka część z tego stanowi te 400 000.  

1.1.47 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Poproszę, pracownika, i na komisje, tak, bo 2 lipca ma być komisja, jak dobrze 

wywnioskowałam z państwa pisma, to na 2 lipca postaram się przygotować.  
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1.1.48 Barbara Grudzień (Radna)  

Dziękuję bardzo.  

1.1.49 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

My jeszcze nie ustaliśmy, czy to będzie 2 lipca, komisja czekamy do 2 lipca na informację, 

które mamy otrzymać i wtedy zdecydujemy. Proszę, czy ktoś chciałby zabrać głos. Proszę 

Pan Baczyński.  

1.1.50 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję. Ja chciałbym się wrócić do pani skarbnik, bo nadal brakuje mi 

transparentności, przejrzystości w tych projektach uchwał, które pani przygotowuje dla 

nas. Nadal nie spełniła pani takich wymogów standardów, o które prosiliśmy przez 

osobę pana przewodniczącego, miało być to wszystko ładnie rozpisywane w tabelkach. 

Wszystkie zmiany miały być dokładnie opisane. Za to często słyszymy nie pamiętam. Nie 

wiem, ja się tym nie zajmuje. Wie Pani takie postępowanie to ja nie wiem, czy się, jeżeli 

mówimy o skarbniku, czy się prawda, jakby to ująć po prostu ja nie wiem, czy taki 

skarbnik by przeszedł w trójce klasowej w szkole, bo jeżeli dzieci by zrobiły składkę i za 

kilka dni by usłyszały, że nie wiadomo co się z ich pieniędzmi dzieje, no to nie wiem czy 

taki skarbnik by długo był skarbnikiem.  

1.1.51 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

W tabelkach ma pan prezentowane dochody i wydatki no, skoro każe mi pan cofnąć się 

do szkoły podstawowej. Przykro mi z tego powodu, przeszłam już kilka kontroli i nie ma 

jakichś uchybień żaden z panów wójtów nie został postawiony na dyscyplinę finansów. 

Chyba to, o czymś świadczy, Panie Radny.  

1.1.52 Tomasz Baczyński (Radny)  

Chyba nadal się nie rozumiemy, dziękuję.  

1.1.53 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja tak, póki jeszcze pamiętam, pani skarbnik ja bardzo proszę, aby pani przesłała nam 

wykonanie budżetu za rok 2020 w układzie graficznym, tak jak był przyjęty projekt, bo 

dla nas ten dokument, który otrzymaliśmy jest nie do końca w pełni odzwierciedlający to, 

co jest bardzo nieczytelny.  

1.1.54 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Wysoka Rado, no sprawozdania opisowe z wykonania budżetu zostało przyjęte, zostało 

przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, jest wydana pozytywna opinia. Spełnia 

wszystkie wymogi zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Mają państwo część 

tabelaryczną, która jest tam zaprezentowana wg działów, rozdziałów. Takie też 

informacje mieli państwo przy projekcie budżetu. No nic więcej państwu nie zrobię tak. 

Na tej podstawie bazowała też Regionalna Izba Obrachunkowa.  

1.1.55 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

To znaczy, to pani nie chce zrobić, bo nam jest potrzebny układ zapisów graficzny, taki 

jak był w projekcie budżetu, który był przyjęty. Natomiast otrzymaliśmy też od pani 

projekt budżetu na rok 2021, gdzie są 3 stosów tabelek, i nic więcej nie ma tam, żadnej 

opisówki.  
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1.1.56 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Budżet, Panie Przewodniczący, uchwalany jest zgodnie z załącznikami. Załączniki proszę 

zobaczyć, że są w wersji tabelarycznej. Taką wersję tabelaryczną mają państwo 

załączoną w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2020 rok.  

1.1.57 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę pani, to co mówi ustawa, co mówi przepis i co honoruje Regionalna Izba 

Obrachunkowa, która jest zatrudnia specjalistów od finansów to jest zupełnie czym 

innym, co my chcemy uzyskać. My chcemy uzyskać bardziej czytelną informację 

dotyczącą budżetu.  

1.1.58 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Ale część opisową mają państwo na samym początku i informacje z wykonania budżetu, 

tak, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych plan taki, wydatki 

takie.  

1.1.59 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Wie Pani, na czym polega grafika. No otrzymujemy od pani projekt budżetu jest tam 

rozpisane, później poszczególne działy są opisane i tak byśmy chcieli wykonanie czy w 

tym dziale, w którym jak był projekt zapisany, czy to zostało wykonane, czy nie i z takim 

opisem.  

1.1.60 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

No to w wersji tabelarycznej ma pan - plan i wykonanie.  

1.1.61 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Widzi pani, pani nie chce przyjąć pewnych rzeczy. Ja wiem, że ja mam w wersji 

tabelarycznej. Tylko, że nie dla wszystkich radnych jest to czytelne, bo podobno jesteśmy 

niedouczeni.  

1.1.62 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Ode mnie państwo tego nie usłyszeli, tak więc nie wiem dlaczego pan teraz.  

1.1.63 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ale usłyszeliśmy od wójta i wójt się pod tym, też podpisuje właśnie. 

1.1.64 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

No to nie przy moim występieniu proszę tego słowa używać. 

1.1.65 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dobrze. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie pierwszego tego projektu zmian w 

budżecie?  

1.1.66 Adam Gołębiewski (Radny)  

Tak, ja bym poprosił o przerwę w obradach.  

1.1.67 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

W związku z tym proponuje 10 minut przerwy, a między nimi też po to, że komisja 

budżetowa musi tutaj swoje stanowisko przedstawić i opinię do tej uchwały. 
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1.1.68 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę państwa wznawiamy obrady sesji po przerwie. Na wstępie zgodnie z tym, co 

ustaliliśmy. Proszę o opinię przewodniczącego komisji budżetowej.  

1.1.69 Adam Gołębiewski (Radny)  

Dziękuję bardzo, po konsultacji komisji budżetowej, uchwała w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie gminy na 2020, 21 komisja finansowo budżetowa opiniuje negatywnie 

ten projekt. Dziękuję.  

1.1.70 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję spytam jeszcze, czy ktoś jeszcze by miał jakieś pytania dotyczące tej uchwały? 

Jeśli nie to przystępujemy do głosowania, kto z państwa radnych jest podjęciem uchwały 

w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 proszę oddać głos. Mamy wynik głosowania. 

Głosowało 12 radnych, 10 głosów oddanych przeciw uchwale 1 głos za uchwałą i przy 1 

głosie wstrzymującym. Stwierdzam, że uchwała nie została podjęta. Projekt uchwały nr 2 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Będzino na rok 2021 uchwalonej w dniu 

28 stycznia 2021 roku. Proszę pani skarbnik.  

1.1.71 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Wysoka Rado projekt nr 2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Będzino na 

2021 rok z dnia 28 stycznia 2021 roku, związany był z projektem nr 1, spowodowany był 

zmianą deficytu oraz sposobem finansowania deficytu, gdzie w § 1 pkt 1 z uchwały 

budżetowej § 3 otrzymuje brzmienie, że ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 

4 710 376 zł 52 gr, który miał zostać pokryty przychodami z tytułu emisji papierów 

wartościowych w wysokości 3 494 282 zł 99 gr, z tytułu niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i 

wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwocie 330 412 zł 89 gr, miał być również 

pokryty rozliczeniami środków określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 

publicznych i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowego z 

udziałem tych środków w wysokości 27 636 zł 52 gr oraz wolnymi środkami, jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 858 044 zł 12 gr. § 4 miał otrzymać 

brzmienie, ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości przychody w wysokości 

8 400 049 zł 53 gr rozchody w wysokości 3 689 673 zł 1 gr. § 12 miał otrzymać brzmienie, 

ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2 000 000 zł, 

pokrycie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do 

kwoty 4 710 373 zł 52 gr. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji 

papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3 689 673 zł 

1 gr oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 0 zł. Pozwala sobie jeszcze raz 

powiedzieć, że projekt nr 2 jest ściśle związany z projektem numer jeden wysoka rado. 
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1.1.72 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, czy są jakieś pytania? 

1.1.73 Lucyna Parol (Radna)  

Jako takie pytanie odnośnie, bo tu, czyli te wcześniej zaciągnięte zobowiązania i pożyczki 

i kredyty będą spłacone ze środkami uzyskanymi z obligacji. Tak tak zrozumiałam to?  

1.1.74 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Nie w całości, gdyż z emisji obligacji 3 494 282 zł 99 gr zostanie spłaconych na pokrycie 

deficytu. Pozostała wartość zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. Limity zobowiązań w sensie limity do jakiej wysokości pan wójt ma prawo 

spłacić zobowiązania zaciągnięte z lat poprzednich, bądź też zaciągnąć kredyty, pożyczki 

lub też wyemitować obligacje w danym roku.  

1.1.75 Lucyna Parol (Radna)  

Czyli te obligacje, to w pewnym sensie też zadłużeniem niepewnym, ale są zadłużeniem 

tak, bo później w kolejnych latach te obligacje trzeba wykupić tak, ale są czasem, że tak 

powiem bardziej sensowne niż zaciąganie kredytu w bankach. Czy dobrze to rozumiem, 

że są nieraz na lepszych warunkach tak?  

1.1.76 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Tak w zeszłym roku, jak i w tym roku może inaczej na dzień dzisiejszy bardziej dla gmin 

opłaca się w sensie, że mniejsze koszty ponosi gmina, w związku z emisją obligacji, niż w 

związku z zaciągnięciem kredytu bądź też pożyczki.  

1.1.77 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

I też chyba tutaj obligacje nie mają takiego wpływu na wskaźniki zgodnie z ustawą o 

finansach publicznych.  

1.1.78 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Mają normalnie wpływ, bo też są liczone jako poziom długu, tak więc nie są wykluczone, 

że tak pozwolę sobie powiedzieć jedyny plus jest taki, że są mniejsze koszty emisji też 

odsetek.  

1.1.79 Andrzej Krawiec (Radny)  

Czy do tej uchwały nie musi nie powinna być również opinia komisji budżetowo-

finansowej?  

1.1.80 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Nie musi być tylko ja pozwolę sobie jeszcze raz powtórzyć, że projekt nr 2 jest ściśle 

związany z projektem nr 1. 

1.1.81 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę są jeszcze jakieś pytania. Jeśli nie ma przystępujemy do głosowania. Proszę oddać 

głos. Na 12 radnych, którzy głosowali 10 głosów jest przeciw podjęciu tej uchwały, 1 głos 

za podjęciem, 1 głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała nie została podjęta. 

Projekt nr 3 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Będzino na lata 

2021-2029 proszę, pani skarbnik.  
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1.1.82 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Wysoka Rado, projekt numer 3 również jest ściśle związane z projektem nr 1 oraz 

projektem nr 2, gdzie zostały uaktualnione wielkości w roku 2020 już po dokonanych 

ostatecznych zmianach w bilansach oraz zostały uaktualnione w 2021 roku wielkości do 

wielkości prezentowanych w projekcie nr 1. Zmiany, jakie były nastąpiły w wieloletniej 

prognozie finansowej są to zmiany związane ze zmniejszeniem poziomu długu, gdzie w 

projekcie numer 1 zmniejszaliśmy przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 

w wysokości 1 098 044 zł. W związku z tym w projekcie nr 3 zostały zmniejszone 

rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2026 wysokości 400 000. W 2029 w 

wysokości 698 044 zł, gdzie dawało nam łączna wartość 1 098 044 zł. Do tego też zostały 

przeliczone odnowa wysokości odsetek w związku ze zmniejszeniem planu przychodów 

w 2021 roku związanych z kredytami. I tak, odsetki w 2022 roku zostały zmniejszone o 

38 000. W 2023 również o 38 000, w 2024 też o 38 000, w 2025 o 38 000, w 2026 została 

zmniejszone o 32 000, w 2027 o 24 000, w 2028 o 25 000, w 2029 o 13 000. To, że tak 

powiem główne zmiany, jakie nastąpiły w wieloletniej prognozie finansowej w latach 

2022-2029. W 2021 wartości zostały urealnione do projektu nr 1 oraz 2.  

1.1.83 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, kto jeszcze chciałby zabrać głos tutaj? Przystępujemy do głosowania. Proszę 

oddać głos. Głosowało 11 radnych 9 radnych było za odrzuceniem tej uchwały przeciw 

uchwale 1 radny za podjęciem i 1 radny 1 głos wstrzymujący się. Nie głosował pan 

Andrzej Krawiec, który musiał wyjechać do lekarza. Dziękuję stwierdzam, że uchwała nie 

została podjęta. Ja jeszcze wracając do uchwały nr 2 dotyczącą budżetu. Chciałbym zadać 

jeszcze takie pytanie do pani skarbnik nie oczekuje na odpowiedź, dlaczego pan wójt nie 

realizuje zapisów budżetu na rok 2021? Złożyłem 2,5 miesiąca temu pismo do pana 

wójta z wzorem umowy na obsługę prawną Rady Gminy, bo w obecnej sytuacji inaczej 

pracować nie można, mamy zabezpieczone środki w kwocie 16,500 w budżecie. Pan wójt 

do dnia dzisiejszego tej umowy nie przekazał, ani nie odpisał, dlaczego jej nie podpisał. I 

druga kwestia jest też taka, kwota 15 000, która miała być na zabezpieczenie odsetek dla 

OSP Dobrzyca. I też tam jest jakaś odmowa. Wręcz pan wójt powiedział, żeby OSP w 

Dobrzycy znalazło takie same pieniądze dla innych strażnic, to wtedy przekaże pieniądze 

no dziwne to jest dla mnie. Dobrze, proszę państwa, to tak ad vocem tej uchwały nr 2, 

dotyczącej budżetu roku 2021. Projekt uchwały nr 4 w sprawie emisji obligacji przez 

gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Proszę pani 

skarbnik.  

1.1.84 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Wysoka Rado projekt nr 4 w sprawie emisji obligacji gminy Będzino oraz określenia 

zasad i zbywania nabywania i wykupu. W § 1 postanawia się wyemitować obligacje 

komunalne w łącznej liczbie 2000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda 

sztuka do łącznej wysokości 2 000 000 zł. Pozwolę sobie powiedzieć, że w planie 

przychodów na 2021 rok mamy wysokość 5 000 000 zł. Emisja poszczególnych serii 

obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do 1 adresata. Emitowane 

obligacje będą obligacjami na okaziciela, emitowano obligacje nie będą posiadały formy 

dokumentu, nie będą zabezpieczone. Paragraf nr 2 środki pozyskane z emisji, zostaną 

przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Będzino na 2021 

rok, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 
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oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Paragraf nr 3 obligacje zostaną wyemitowane w 

następujących seriach, seria a21 na łączną wartość 60 000 zł seria b21 na łączną wartość 

500 000 zł seria c21 na łączną wartość 500 000 zł seria d21 na łączną wartość 500 000 zł 

seria e21 na łączną wartość 440 000 zł. Emisję serii od a21 do e21 zostaną 

przeprowadzone w 2021 roku. Cena emisji obligacji każdej serii będzie równa wartości 

nominalnej, paragraf nr 4 wydatki związane z wypłatą oprocentowania oraz prowizję za 

organizację emisji zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Będzino w latach 2021-

2027. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych 

gminy Będzino lub przychodu z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji. § 5 

obligacje zostaną wykupione wg poniższych harmonogramów. W 2023 roku planuje się 

wykupić seria a21 na wartość 60 000 zł. W 2024 planuje się wykupić obligacje serii b21 

na łączną wartość 500 000 zł, w 2025 roku planuje się wykupić obligacje c 21 na łączną 

wartość 500 000 zł 2026 roku, zostaną wykupione obligacje serii 21 na łączną wartość 

500 000 zł 2027 roku zostaną wykupione obligacje serii 21 na łączną wartość 440 000 zł 

jeśli data wykupu obligacji określona zgodnie z ust. 1 przypadnie na sobotę lub nie idzie 

lub dzień ustawowo wolne od pracy wykupu obligacji nastąpi w najbliższym dniu 

roboczym po tym dniu wykupu obligacji następować będzie wg wartości nominalnej 

dopuszcza się możliwość wykupu przez gminę Będzino obligacji dowolnej serii przed 

terminem wykupu w celu umorzenia. Paragraf nr 6 oprocentowanie naliczane będzie od 

wartości nominalnej oraz wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z 

zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy 

oprocentowanie obligacji będzie zmienne równe stawce LIBOR WIBOR 

sześciomiesięcznego ustalonej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu 

odsetkowego powiększonej o stałą marżę w okresie obowiązywania umowy 

oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, jeżeli 

termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień 

ustawowo wolne od pracy wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu 

roboczym przypadającym po tym dniu ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w 

wyniku negocjacji nabywcom obligacji obligacje nie będą oprocentowane, poczynając od 

dnia wykupu § 7 upoważnienie wójta gminy Będzino do zawarcia umowy z podmiotem, 

któremu zostaną powierzone czynności związane z bykiem i wykupem obligacji oraz 

wypłatą oprocentowania dokonywanie wszelkich czynności związanych z 

przygotowaniem przeprowadzeniem emisji obligacji wypełnieniem świadczeń 

wynikających z obligacji § 8 wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy, Będzino § 9 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Będzino uzasadnienie do projektu nr 4 w oparciu o art. 

89 ust. 1 pkt 2 trzecie ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu 

terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego 

deficytu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań właściwym organem zgodnie z art. 18 ust. 2 punkt pkt 9 litery bez u.s.g. do 

podjęcia uchwały emisji obligacji oraz zasad ich zbywania nabywania wykupu jest Rada 

Gminy, projekt niniejszej uchwały stanowi element realizacji przyjętej uchwały 

budżetowej na 2021 roku, która zaplanowana zaplanowano, że część środków 

niezbędnych na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

pochodzić będzie emisja obligacji komunalnych jako cele emisji obligacji komunalnych w 

przedkładanym projekcie uchwały podana zarówno finansowanie planowanego deficytu 
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budżetu. Jak również spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zapis ten stanowi 

wypełnienie art. 80 900 osiemdziesiątego dziewiątego ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych, który precyzuje, precyzuje, zamyka katalog celów, na jaki samorząd może 

zaciągnąć kredyty pożyczki, oraz emitować papiery wartościowe umowa emisji obligacji 

będzie zawierać możliwość odstąpienia od całości lub części serii bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów opłat i podjęcie uchwały umożliwi wójtowi gminy Będzino na 

podjęcie czynności formalnoprawnych związanych z emisją obligacji.  

1.1.85 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Ja tutaj też tylko chciałbym tak wspomnieć, że bo pani skarbnik, wczoraj 

przesłała do pana Mateusza taką informację o aktualnym zadłużeniu z tytułu obligacji w 

kolejnych latach. No i tutaj jest sytuacja taka, że np. rok 2023 to obciążenie z chwilą 

podjęcia tej uchwały będzie w granicach 1 300 000, a w roku 2000 np. dwudziesty piątym 

trzeba będzie wydać 1,5 000 000 na wykupy obligacji nie mówiąc już o kosztach, które są 

po drodze tutaj w całej tej sytuacji. Czy na te lata przypada też jakaś przypadają jakieś 

duże kwoty spłaty kredytów. Czy pani ma taką wiedzę na tą chwilę? Czy.  

1.1.86 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Wysoka Rado Szanowni mieszkańcy. Raty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji 

obligacji zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z podpisanymi umowami, 

prezentują się następująco, że w 2021 roku spłacimy 3 689 673 zł 1 gr w roku 2022 

spłacimy 1 655 000, w roku 2023 spłacimy 1 815 000 w 2024 1 940 000, w 2025 spłacimy 

1 754 752 zł, w 2026 roku 705 000, w 2027 roku 377 000, w 2028 roku 344 651. Są to 

spłaty rat kredytów wykupu obligacji oraz pożyczek wynikających z zawartych już 

wcześniej umów z lat wcześniejszych. 

1.1.87 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Czyli to jest stan zadłużenia na te lata do spłaty. Obligacje plus kredyty?  

1.1.88 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

W związku z tym, że nie ma pytań przystępujemy do głosowania. Proszę oddać głos w 

sprawie emisji obligacji przez gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. Dziękuję za oddane głosy. Głosowało 11 radnych 11 głosów za 

przyjęciem tej uchwały stwierdzam, że uchwała została podjęta. 

1.1.89 Lucyna Parol (Radna)  

Mogę mieć jeszcze jedno pytanie do pani skarbnik.  

1.1.90 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Tak bardzo proszę. 

1.1.91 Lucyna Parol (Radna)  

Pani skarbnik, proszę o odpowiedź na takie pytanie. W naszych sesjach uczestniczyli 

sołtysi za uczestnictwo na sesjach, mieli przyznawaną dietę chyba 400 zł, ostatnio było 

100 było podwyższoney. I proszę mi powiedzieć, jak to teraz wygląda w związku z tym 

covidem, gdzie niestety sołtysi nie uczestniczą w tych sesjach, nie mieli też możliwości. 

Czy w związku z tym to są jakieś oszczędności, czy sołtysi te że tak powiem diety 

otrzymują nadal?  
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1.1.92 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Jeśli dobrze kojarzę, w uchwale dotyczącej diety sołtysów nie ma zapisu, że dieta dla 

sołtysa należy się za udział w sesji jest tylko ryczałt, że tak pozwolę sobie powiedzieć. Jest 

to dieta za to, że ktoś jest sołtysem, współpracuje z mieszkańcami, wykonuje czynności 

sołtysa. W naszej uchwale nie ma zapisu, że za udział w sesji jest mniejsza dieta lub 

większa. 

1.1.93 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Kończymy proszę państwa, uchwały budżetowe, projekt uchwały. Dziękuję, 

pani skarbnik za obecność. Projekt uchwały nr 5. Witam panią Wiolettę Mróz. Proszę 

nam przedstawić potrzebę podjęcia tej uchwały. Co jest tego powodem. Znamy tą 

sytuację, bo mieliśmy to omówione na komisji, ale niejednokrotnie proszę, aby to 

oficjalnie zabrzmiał też na sesji.  

1.1.94 Wioletta Mróz (Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej)  

Witam państwa, wszystkich tutaj zebranych na przewodniczących wszystkich radnych. 

Projekt uchwały dotyczy wyboru nowego inkasenta na sołectwo Łekno w postaci pana 

Dawida Bagrowskiego, dlatego że pani Weronika Bączkowska 31 grudnia złożyła 

rezygnację z zbycia sołtysem sołectwa Łekno. Przez całą sytuację związaną z pandemią 

niestety, trochę ten czas nam się wydłużał. 20 maja mieszkańcy całego sołectwa, czyli 

miejscowości Łekno, Kazimierz Pomorski i Mączno zebrali się w ilości 35 osób, na sali 

gimnastycznej w Łeknie dokonali wyboru nowego sołtysa, jest to pan Dawid Bagrowski. 

Jednogłośnie jedna kandydatura była. Wykonanie uchwały, oczywiście powierza się 

wójtowi gminy, jeżeli są pytania to proszę, staram się odpowiedzieć. Także mamy 

nowego sołtysa od 20 maja w Łeknie sołectwie Łekno.  

1.1.95 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, no my to omawialiśmy już na komisji szczegółowo. Także myślę, że to chyba też 

pytań nie będzie. Jest to uchwała taka oczywista, przystępujemy do głosowania. Mam 

tutaj taką wątpliwość, bo w tej uchwale jako inkasent występuje też pani Eugienia i w 

związku z tym myślę, że dobrze jakby nie głosowała w tej sprawie, żebyśmy nie mieli 

jakiegoś tam problemu. Nie dotyczy to bezpośrednio Pani Gieni, no ale jest jako jeden z 

inkasentów wymieniony w tej uchwale, także proszę zagłosować 

1.1.96 Barbara Grudzień (Radna)  

ja tylko wspomnę, że poprzednie tego typu uchwały były odrzucone i wycofane, dlatego 

lepiej to po prostu zrobić.  

1.1.97 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Nie, nie Pani Eugenia się wstrzyma i głosujemy, jest w dalszym ciągu kworum także, nie 

będzie głosować po prostu no no. (...). Głosowało 10 radnych, 10 radnych było za 

podjęciem tej uchwały stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przy tej okazji też 

gratuluję panu Bagrowskiemu wyboru na sołtysa i życzę sukcesów i owocnej pracy.  

1.1.98 Wioletta Mróz (Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej)  

Bardzo dziękuję za uwagę za przyjęcie uchwały, dziękuję.  
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1.1.99 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję bardzo, projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą kąpielisko obóz Pleśna, 

zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino. Tutaj ja może 

przeczytam treść tejże uchwały. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy prawo wodne 

uchwala się, co następuje. § 1 wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą kąpielisko obóz Pleśna położonego na działce o 

numerze ewidencyjnym 315/1 obręb Pleśna, stanowiącej grunty przy brzegu morza 

Bałtyk. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli obejmuje obszar morskich wód 

wewnętrznych ograniczony prawą linią brzegową o długości 25 m na działce o numerze 

ewidencyjnym 315/1 obręb Pleśna. Organizatorem miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli jest chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi Raciborskiej ulica 

Piaskowa 28 Kuźnia Raciborska. Granice miejsca, okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli, o których mowa w ustępie 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 tego 

załącznika nie otrzymaliśmy § 2 określa się sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli, w którym mowa w § 1 obejmujący okres od 30 czerwca 

2021 roku do 29 lipca 2021 roku. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Będzino, uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego i wchodzi po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Na początku sesji 

wspominałem też o tym, że pan wójt złożył pismo bez żadnego uzasadnienia, żeby 

wycofać tą uchwałę. Natomiast no myślę, że był to czas, żeby ktoś z pracowników się 

tutaj pojawił, bo nie sądzę, żeby ktoś nie oglądał sesji w gminie i żeby tutaj nam 

sprecyzował tą potrzeby wycofania, do tej chwili się nie zjawił. A druga rzecz jest też taka, 

że rozmawiałem z komendantem tego obozu i jak najbardziej im zależy na tym, żeby 

dzieci mogły skorzystać z kąpieli, przybywając tutaj na wypoczynku wakacyjnym. Dlatego 

no jest to dla mnie dziwne, to wycofanie, no nie ma żadnego uzasadnienia. Nie możemy, 

dlatego czy ktoś by miał jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to przystępujemy do 

głosowania, kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu nr 3 w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego za kąpielisko obóz Pleśna. 

Stwierdzam, że głosowało 11 radnych, 11 radnych było za podjęciem uchwały. 

Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I ostatni projekt uchwały nr 7, wprowadzony 

przez Radę Gminy, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino. 

Rada Gminy w Będzinie po rozpatrzeniu skargi złożonej przez pana X na działalność 

Wójta Gminy Będzino w zakresie sposobu ustalenia ilości wartości i zakresu robót, które 

zostały wykonane przez prywatnego wykonawcę, w zamian za pozyskany od gminy 

materiał kostkę brukową i konstrukcję mostu stalowego, składanych na placu przed 

Urzędem Gminy Będzino. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji, uznaje skargę za zasadną - uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Będzinie, 

zobowiązując go do przesłania Skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. § 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Teraz jeżeli chodzi o uzasadnienie tej 

uchwały. W dniu 8 kwietnia 2021 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 

pismem znak BII.0562.7.JK.2021 z dnia 1.04.2021 r. przekazała według właściwości do 

Rady Gminy w Będzinie skargę Pana XX na działalność Wójta Gminy Będzino w zakresie 

zlecenia wykonania prac porządkowych przez prywatnego wykonawcę w zamian za 

pozyskany od Gminy materiał. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie skargę przekazał 
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do rozpoznania przez komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji na posiedzeniu w dniu 27.04.2021 r. wniosła do Rady Gminy w Będzinie o 

podjęcie Uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w 

rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie sposobu ustalenia ilości, wartości i 

zakresu robót, które zostały wykonane przez prywatnego wykonawcę w zamian za 

pozyskany od gminy materiał - kostkę brukową i konstrukcję mostu stalowego, 

składowanych na placu przed Urzędem Gminy Będzino. Rada Gminy w Będzinie w dniu 

30 kwietnia 2021 roku Uchwałą nr XXXV/228/21 zleciła kontrolę Komisji 

Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna szczegółowo zbadała przedstawioną sprawę, wystąpienie 

pokontrolne Komisji Rewizyjnej zostało przedstawione na XXXVII sesji Rady Gminy w 

Będzinie w dniu 10 czerwca 2021 r. Komisja stwierdziła szereg nieprawidłowości w 

zakresie działania Wójta Gminy Będzino Pana Mariusza Jaroniewskiego, tj. brak 

udokumentowania fakturą VAT wykonanych usług. W ocenie Komisji Gmina Będzino 

powinna wystawić fakturę VAT za przekazaną kostkę brukową, most stalowy na rzecz 

firmy JWW – Usługi Wojciech Jakubisiak, natomiast firma  JWW – Usługi Wojciech 

Jakubisiak powinna wystawić fakturę VAT za zrealizowane na rzecz Gminy Będzino 

usługi. Komisja Rewizyjna stwierdziła naruszenie § 48. ust. 3 Statutu Gminy Będzino 

przyjętego Uchwałą Nr XLIX/374/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 8 listopada 2018 r. w 

sprawie uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino (Dziennik Urzędowy 

Woj.Zacho.2018.5414 z dnia 2018.11.20) – brak podpisu Skarbnika na zawartych 

porozumieniach. Ponadto Komisja Rewizyjna stwierdziła naruszenie § 61. ust. 1 Statutu 

Gminy Będzino przyjętego Uchwałą Nr XLIX/374/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 8 

listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino 

(Dziennik Urzędowy Woj.Zacho.2018.5414 z dnia 2018.11.20) – w zakresie braku dbałości 

o określenie nie szacunkowe, lecz z należytą starannością ilości kostki brukowej oraz 

tonażu mostu stalowego stanowiącego mienie Gminy. Rozeznanie przeprowadzono 

tylko i wyłącznie telefonicznie, nie sporządzono kosztorysu inwestorskiego robót, które 

zostały wykonane w ramach zawartych porozumień, nie sporządzono kosztorysu 

powykonawczego wykonanych robót, w protokole odbioru brak jest informacji o 

faktycznym tonażu przekazanego przez Gminę mienia. Takie działanie Wójta w ocenie 

Komisji Rewizyjnej narusza zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych mówiące o wydatkowaniu środków w sposób legalny, oszczędny, celowy i 

efektywny. Wydatkowanie środków publicznych powinno odbywać się w oparciu o 

zasadę transparentności, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania. Majątek gminny 

został zbyty jedynie na podstawie szacunkowego obliczenia. W ocenie Komisji Wójt 

przekroczył swoje uprawnienia, działał niegospodarnie i na szkodę Gminy Będzino - brak 

ustalenia rzetelnej (faktycznej) ilości kostki granitowej znajdującej się na działce 85/10, 

brak kosztorysu inwestorskiego robót planowanych do wykonania – rowu drogowego, 

budowa odwodnienia, brak informacji o ilości faktycznie odebranej przez wykonawcę 

kostce, przyjęcie zaniżonej ceny – szacunkowej – wartości kostki. Analizując stan 

faktyczny i prawny należy stwierdzić, że zarzuty przedstawione w skardze są zasadne. 

Rada Gminy, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji uznaje, że podjęcie uchwały w 

podanej treści jest w pełni uzasadnione. Proszę, czy ktoś z Państwa radnych ma pytania 

do tej uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że głosowało 

11 radnych, 10 głosów było za podjęciem uchwały, 1 głos wstrzymujący. Stwierdzam, że 

uchwała została podjęta.  
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Pkt. 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi 

na zapytania z ostatniej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 01:41:29 – 01:44:53 

1.1.100 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę państwa. Jesteśmy, w pkt 5 informacja wójta z działalności między sesjami i 

odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji. Otrzymaliście oczywiście jak zwykle, informacje 

tylko tytułami wymienione, gdzie pan wójt co pan wójt robił, gdzie był. Natomiast nie 

znamy w dalszym ciągu, jakie były efekty tych spotkań, rozmów. No i oczywiście 

zarządzenia wójta też są tutaj przedstawione, natomiast podjął 3 zarządzenia, niemniej 

jednak m.in. dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie, skrócenia czasu pracy pracy 

pracowników Urzędu Gminy ze względu na wysokie temperatury. No i tą, o której 

wspominał kierownik zakładu komunalnego o ograniczeniu poboru wody dla celów 

podlewania ogródków, trawników i tym podobnych rzeczy. Pani skarbnik, twierdziła, że 

jest nie zobowiązana do komentowania i omawiania nam zarządzeń budżetowych wójta. 

Także, chyba że ktoś z państwa ma jakieś pytania to proszę pani Barbara Grudzień.  

1.1.101 Barbara Grudzień (Radna)  

Ja chciałem tylko nawiązać do ostatnich informacji pana wójta, jak to było szumnie 

napisane, że są 3 projekty w oczekiwaniu, w ramach wykorzystania funduszu około 5 000 

000 z byłych terenów popegeerowskich i może tak już dla informacji, żeby też i 

mieszkańcy wiedzieli, ci co słuchają, może przekażą dalej, że z tych 5 000 000 nawet 

złotówki nie otrzymaliśmy. Tymień szumnie było mówione, że będzie miał z tego tytułu 

robioną drogę, kanaliza będzie robiona. No niestety, ani złotówki nasza gmina z tego 

tytułu nie dostała. Ja może to tylko skwituje w ten sposób, jakie wnioski - takie pieniądze. 

Dziękuję bardzo.  

1.1.102 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, proszę, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? No ale jeżeli chodzi o kanalizację, 

to wójt będzie chyba realizował, bo ma zapisane 186 000 i ostatnio na spotkaniu z 

sołtysami bardzo szumnie przedstawiał, jak to będą płynąć ścieki z Tymienia, Pleśnej, z 

Łasina do Koszalina, no ale czekamy na później na następstwa tego i kary. Za co zapłacą, 

oczywiście mieszkańcy w stawce za wodę i ścieki. Z tego, co wiem, chyba to był ostatni 

rok, kiedy wody polskie ustaliły na 3 lata stawki za wodę i ścieki, zatwierdziły i teraz w 

tym roku będzie kolejna zmiana. Wody polskie będą ustalać stawkę za ścieki wodę i 

prawdopodobnie już ta kara, która jest będzie też ujęta w kosztach w kalkulacji 

przedstawionych przez gminę do wód polskich o ustaleniu stawki. Kończymy pkt 5. 

Pkt. 6. Wolne wnioski i zapytania. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 01:44:54 – 01:46:39 

1.1.103 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pkt 6 wolne wnioski i zapytania. Proszę, czy ktoś z państwa radnych ma? (...) 
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1.1.104 Krystyna Najdzion (Radna)  

Ja bardzo bym chciała zapytać nie wiem, kogo, ale tak może mieszkańcy, chociaż usłyszą, 

dlaczego te wnioski nasze na fundusz popegeerowski nie przeszły, było bardzo szumnie 

pisane i mówione nam tutaj, że dostaniemy pieniądze, a szczególnie cieszyłam się, że 

dostanie to miejscowość Strachomino, Tymień. Jest to, są to miejscowości, które 

naprawdę były oblegane i właśnie tymi PGRami tzw. państwowymi gospodarstwami 

rolnymi i bardzo jest mi przykro, że ani złotówki z tej puli nie otrzymaliśmy jako gmina 

Będzino i bardzo bym chciała właśnie wiedzieć, dlaczego to tak się stało. No nie wiem, 

czy otrzymam wiadomość. Dziękuję bardzo.  

1.1.105 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Ja przypuszczam, że gdyby był złożony wniosek na budowę oczyszczalni 

ścieków w Tymieniu i przedstawione że zostało to przejęte od państwowych 

gospodarstw rolnych, że jest taki a nie inny stan faktyczny przypuszczam, że byśmy 

otrzymali najwyższą kwotę, jeżeli chodzi o te dofinansowanie, ale też złożyć właściwy 

wniosek. I właściwie o niego zabiegać. Czy są jeszcze jakieś pytania, czy nie ma to kończy 

pkt 6. 

Pkt. 7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 01:46:40 – 01:53:28 

1.1.106 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pkt 7 ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. Proszę państwa, na pewno w pierwszej 

dekadzie lipca, bo poszło to pismo do pana wójta o przedstawienie tych informacji dla 

komisji rewizyjnej, po to żeby komisja sporządziła protokół. Na pewno w pierwszym 

zaraz po weekendzie tym drugim. Myślę, że zrobimy komisje celem omówienia, znaczy 

zaraz jak to wypada. Myśmy tutaj po piątym może szóstego, byśmy zrobili wspólne 

posiedzenie komisji i odczytanie omówienie wykonania budżetu za rok 2020, po to, że 

byśmy się przygotowali do sesji, która zobowiązuje nas do końca lipca, abyśmy podjęli 

uchwałę o absolutorium, wotum zaufania i przyjęcie uchwały z wykonania budżetu za 

rok 2020. Niemniej jednak na tą chwilę nie wiemy jeszcze się pan wójt zachowa, czy 

będziemy mogli to zrobić czy w ograniczonym stopniu będziemy mogli zrobić, czy 

dostaniemy pełne informacje. Oczekujemy na to zgodnie z pismem ponownym komisji 

rewizyjnej, do godziny 12 dnia 2 lipca, żeby te dokumenty zostały komisji rewizyjnej 

odczytane po to, żeby komisja mogła sporządzić protokół, a jednocześnie od razu 

wyjaśnić wątpliwości, które występują w wykonaniu budżetu. Jak państwo wiecie do 

piętnastego lipca, najpóźniej powinniśmy złożyć protokół komisja rewizyjna powinna 

złożyć protokół do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem wydania opinii, jeżeli nie 

złożymy to zagrożone jest podjęcie uchwał w sprawie tych zamykających rok 2020, czyli 

absolutorium i wykonania budżetu, ale myślę, że pan wójt przejrzy na oczy i te terminy 

skróci i dostarczy nam te informację, żebyśmy mogli normalnie to zamknąć. Bo to jako 

główny taki temat mamy, no możemy też tam tam wprowadzić na pewno wejdzie jeszcze 

skarga mieszkańca, którą przesunęliśmy, że na sesji lipcowej dostał taką informację 

skarżący, bo miała być rozpatrzona do 30 czerwca, ale jest przesunięte na sesji lipcową z 

tego względu, że nie otrzymaliśmy też pełnych informacji, jeżeli chodzi nawet o opinię 
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radcy prawnego, jako że radca prawny nie mógł otrzymać dokumentów sprawy. W 

związku z urlopem pracownika i nie mógł wydać opinii. W związku z tym no nie mamy 

też pełnej dokumentacji tego i musimy to przesunąć to rozpatrzenie tej skargi na sesji 

lipcową. Możemy wprowadzić jeszcze tam sytuację w oświacie na sesji lipcowej, ale to 

zobaczymy, to znaczy zakończenie roku szkolnego. Jak to wyglądało po części 

widzieliśmy, bo uczestniczyliśmy, niemniej jednak nie do wszystkich szkół otrzymali radni 

zaproszenia. No widocznie taki czas albo taka wola dyrektorów. W związku z tym też nie 

we wszystkich szkołach byliśmy, ja byłem w 2 szkołach, tam, gdzie otrzymałem 

zaproszenie. I w przedszkolu jednym. Proszę czy coś do tematów sesji? Czy państwo coś 

byście chcieli dodać? Proszę pan Baczyński.  

1.1.107 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję bardzo, Panie przewodniczący ja bym chciał przypomnieć o tym zaproszeniu 

przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na jedną z sesji, żeby 

można było prawda omówić sytuację tych dróg na terenie naszej gminy.  

1.1.108 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Nie było nikogo, to prawda, no możemy wystosować takie pismo, ale to nie wiem, czy to 

się skupimy na tej sesji, bo ta może być trochę taka rozbudowana mocno, to może 

przełożymy na następną, ale będziemy mieli to na uwadze jak najbardziej, żeby z taką 

propozycją wystąpić. Myślę, że ten czas pandemii już się tu zakończy i będzie mógł tutaj 

przedstawiciel tutaj przybyć do nas. Proponowałem też na poprzedniej sesji, aby się 

spotkać z projektantem i z kierownikiem budowy drogi w Borkowicach, bo moim 

zdaniem jest to źle to wykonywane. Nie ma odzewu ze strony wójta, bo trzeba by było 

spojrzeć w specyfikację budowy tej drogi, jak wygląda wykonanie podłoża itd. bo mam 

tam pewne wątpliwości czy na położonym bez jakiegoś dodatkowego wzmocnienia na 

samym gruzie położony asfalt da tutaj efekty i nie będzie ta droga niszczona, dotyczy to 

poszerzenia. Natomiast też pod całym asfaltem starym pozostaje kostka brukowa. Jest 

tego tam bardzo dużo. Ona już tam jest rozjechana przez ten sprzęt i nie wiem, jak to się 

będzie zachowywać. Dlatego myślę, że warto byłoby to spotkanie. Pan Maśliński o tym 

wie, informowałem na poprzedniej sesji, żeby do takiego spotkania doszło. Nie mniej 

jednak widzę, że oczywiście trzeba wszystko tam na piśmie, bo inaczej nie dociera, a 

nawet na piśmie nie wszystko dociera. Jak podkreślam jeszcze raz, że złożona umowa na 

obsługę Rady Gminy przez radcę prawnego do dnia dzisiejszego po blisko 2,5 miesiąca, 

nie jest dalej podpisana i nie ma żadnej uinformacji dlaczego. Dlatego oczekuję od pana 

wójta też pisma w tej sprawie, dlaczego nie podpisał i nie realizuje zapisów budżetu. 

Proszę jeśli tu już mamy to wszystko, dziękuję zamykam obrady. 

Pkt. 8. Zamknięcie obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 01:53:29 

Opracował: Mateusz Dębowski 

Data sporządzenia: 25.08.2021 r. 
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